РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА НОВИ ГРАД
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Стручна служба СО-е
Број: 02-013-2/19
Датум: 07.02.2019. године

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА
СА 27. РЕДОВНЕ СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НОВИ ГРАД
Двадесетседма редовна сједница Скупштине општине Нови Град је одржана 07.02.2019.
године са почетком у 9,00 часова у сали број 5 Општине Нови Град.
Сједници су присуствовала 24 одборника.
Сједници нису присуствовали одборници: Един Шупуковић, Мирослав Брабенац и
Жељко Вуковић.
Поред одборника сједници су присуствовали: Мирослав Дрљача, начелник општине;
Бојан Лукач, замјеник начелника општине; Милева Богић, секретар СО-е (уводничар за
тачку 9); Селим Екић, потпредсједник Скупштине општине; начелници Одјељења: Слађана
Вукоман Ољача, Зоран Мијатовић (уводничар за тачку 5), Дамир Шевић, Боривој Јапунџа и
Сања Пилиповић (уводничар за тачку 12); Данка Граонић, испред Одјељења за просторно
уређење и стамбено-комуналне послове (уводничар за тачку 3); Весна Ђукановић, испред
Одсјека за локални и економски развој (уводничар за тачке 6 и 7); Миранда Балтић,
предсједник Тима за борбу против дроге, алкохола и пушења (уводничар за тачку 9); Ратко
Павић, шеф Одсјека за цивилну заштиту (уводничар за тачку 8); Драган Тривановић, командир
Полицијске станице у Новом Граду (уводничар за тачку 13); Зоран Рађеновић, директор ЈЗУ
Дом здравља Нови Град (уводничар за тачку 11); Мирко Лукић, предсједник Форума за
безбједност (уводничар за тачку 14), Зора Савић, новинар „Радио Нови Град“ Нови Град и
Вељко Бабић, новинар РТРС-а.
Сједницом је предсједавао Мирко Згоњанин, предсједник СО-е, који је отворио 27.
редовну сједницу Скупштине општине Нови Град, констатовао да сједници присуствују 24
одборника, предложио дневни ред који су одборници добили у писаној форми и отворио
расправу.
Како расправе није било, предсједник СО-е је дао на гласање дневни ред, након чега је
констатовао да је усвојен са 24 гласа ЗА (једногласно) сљедећи
ДНЕВНИ РЕД
1. Разматрање и усвајање Извода из записника са 26. редовне сједнице Скупштине
општине Нови Град
2. „Актуелни час“
3. Приједлог Одлуке о комуналним таксама
4. Приједлог Одлуке о финансирању Јавне установе Дјечији вртић „Пчелица Маја“ Нови
Град у 2019. години
5. Приједлог Програма уређења грађевинског земљишта за 2019. годину
6. План имплементације Стратегије интегрисаног развоја за 2019. годину
7. Годишњи план рада Општинске управе Општине Нови Град за 2019. годину
8. Извјештај о стању у области заштите и спасавања на подручју општине Нови Град у
2018. години
9. Информација о реализацији Програма рада Скупштине општине Нови Град за 2018.
годину
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10. Информација о провођењу Програма рада Тима за борбу против дроге, алкохола и
пушења
11. Информација о стању здравствене заштите на подручју општине Нови Град
12. Информација о раду мјесних заједница општине Нови Град за период
01.01.-31.12.2018. године
13. Информација о стању јавног реда и мира, безбједности грађана и имовине на подручју
општине Нови Град за 2018. годину
14. Информација о раду Форума за безбједност општине Нови Град за 2018. годину
15. Кадровска питања:
а) Разрјешење директора Јавне установе Туристичка организација општине
Нови Град, због подношења оставке
б) Именовање вршиоца дужности директора Јавне установе Туристичка
организација општине Нови Град
в) Именовање Комисије за примопредају дужности између досадашњег
директора Јавне установе Туристичка организација општине
Нови Град и в.д. директора Јавне установе Туристичка организација
општине Нови Град
г) Приједлог Одлуке о расписивању Јавног конкурса за избор предсједника
Одбора за жалбе општине Нови Град
д) Именовање Комисије за спровођење Јавног конкурса за избор предсједника
Одбора за жалбе општине Нови Град
ТАЧКА 1.
Разматрање и усвајање Извода из записника са 26. редовне сједнице Скупштине општине
Нови Град
Предсједник СО-е је отворио расправу.
Како расправе није било предсједник СО-е је дао на гласање Извод из записника са 26.
редовне сједнице СО-е Нови Град, након чега је констатовао да је Извод из записника са 26.
редовне сједнице СО-е Нови Град усвојен са 22 гласа ЗА (једногласно) и до н е с е н
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извода из записника са 26. редовне сједнице
Скупштине општине Нови Град
I
Усваја се Извод из записника са 26. редовне сједнице Скупштине општине Нови Град,
одржане 20.12.2018.године, без примједби.
II
Извод из записника из тачке I, у прилогу, чини саставни дио овог закључка.
III
Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику општине Нови Град“.
ТАЧКА 2.
„Актуелни час“
1. Мирко Шљокавица, поставио је Начелнику општине једно питање које гласи:
„Да ли постоји могућност да се аутобусна станица у Видорији која се налази у непосредној
близини „Електродистрибуције“ Нови Град измјести? Образложење за то је је сљедеће: Прије
неколико дана , баш на томе мјесту, дошло је до саобраћајне незгоде јер је возач камиона који
је превозио бетонске стубове изгубио контролу и направио велику штету на огради
„Електродистрибуције.“ Такође и семафори који некад раде а некад не раде праве велику
забуну за возаче.“
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2. Мирко Вујановић, ДНС, поставио је једно питање Начелнику општине које гласи:
„Питање се односи на стање локалног пута Л-02 тј. на дионици од магистралног пута до
укрштања истог са старом цестом кроз Водичево и Добрљин. Проблем је у томе што је излаз на
магистрални пут непрописно направљен тј. са узбрдицом гдје се поједини возачи не сналазе
при излазу па је због таквог излаза дошло до многобројних удеса на овом дијелу пута па чак и
са смртним посљедицама. Код самог излаза на магистрални пут не постоји никакав саобраћајни
знак па чак ни знак СТОП. Ко је надлежан за рјешавање овог и шта предузети да се овакво
стање пута доведе у функцију? Напомињем да на самом магистралном путу недостаје велики
број саобраћајних знакова који би допринијели безбједности саобраћаја.“
3.Миленко Вејновић, СНСД, поставио је једно питање Начелнику општине које гласи:
„Моје старо питање, а долази из Витасоваца, тиче се путног правца Радомировац-Витасовци.
Недавно се десило излијевање ријеке Сане из њеног корита и били смо скроз одсјечени, па је
приликом повлачења воде дошло до још већих оштећења пута гдје је већ стварно немогуће
пролазити. Мост још није завршен ни урађен, тако да ни дјеца ни остали путници не могу туда
пролазити.“
4. Мира Лазић, СНСД, поставила је Начелнику општине два питања која гласе:
„Када ће бити изграђене банкине на асфалту који је одрађен у 2018. години на путним
правцима Босанчића страна-Грабашница и Жељезничка станица-Вујасини? Пошто постоји
опасност да дође до пуцања асфалта приликом проласка тежих возила, те је наведено потребно
хитно одрадити.“
„Када ће бити насипање локалних путева пошто се мјештани локалне заједнице Сводна жале да
су путеви у јако лошем стању?“
5. Мехмед Алић, СДА-СДП, поставио је Начелнику општине два питања која гласе:
„Мјештани насеља Рога обратили су се Начелнику општине још у 2017. години са захтјевом за
постављање лежећег полицајца у улици I Крајишке бригаде,обзиром да у 2017. години кроз
Буџет општине нису планирана средства за исто, речено им је да ће у Буџету за 2018. годину
бити планирана средства за реализацију наведеног пројекта. Пројекат до дан данас није
реализован па их занима када ће бити и да ли ће уопште бити реализован?“
„Мјештане насеља Благај Јапра и Благај Ријека интересује каква је могућност освјетљавања
пружног прелаза у Благај Ријеци те постављање расвјете од пружног прелаза у Благај Ријеци до
моста на Сани. Обзиром да су дјеца и радници каја иду и долазе у другу смјену принуђени да
кроз неколико стотина метара иду кроз мрак, иста ситуација је и са пружним прелазом који
уопште није уочљив током ноћи, осим људима који су упознати да постоји на тој локацији.
Мјештани Благаја искрено се надају да ће Начелник општине изнаћи средства за реализацију
истог, јер је питање постављано више пута.“
6. Фикрет Халиловић, СДА-СДП, поставио је Начелнику општине једно питање које гласи:
„Мјештани насеља Благај питају када је предвиђена реализација разводне мреже водоводног
система који је доведен до Благај Јапре. Наиме, свима је познато да насеље Благај Јапра нема
адекватно водоснабдијевање обзиром да се у сеоски бунар „Прокоп“ слијева површинска вода
која није за пити. Стога мјештани Благаја апелују на Начелника општине да се у наведени
пројекат крене што прије из прије свега здравствених разлога.“
7. Бојана Тадић, СП и самостални одборници, поставила је два питања Начелнику општине
која гласе:
„У име родитеља ученика ОШ у Равницама замољена сам да апелујем на надлежне у
Општинској управи Општине Нови Град да предузму адекватне мјере на уклањању паса
луталица који су се појавили у већем броју у непосредној близини школе због чега су родитељи
основаца приморани да дјецу возе и одвозе кући.
Такође велики проблем који траје у овој МЗ је непријатан мирис са фарме, могли сте
примјетити када пролазите магистралним путем у зимском периоду да у аутомобилу осјетите
тај неугодан мирис, а замислите како је становницима који ту живе, и да ли има намјере да се
нешто предузме на рјешавању овог проблема?“
„У којој су фази капиталне инвестиције асфалтирања путних праваца које је финансирала
Социјалистича партија? Сви путни правци нису асфалтирани без обзира што су временски
услови дозвољавали извођење радова?
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На путевима који су тзв. „урађени“ видљиво је да недостају предвиђени пропусти, цијеви нису
уграђене, па питам: „Шта ради Надзорни орган?“ знам да је прошло 90 дана од увођења
извођача у посао (фаза IV) али и знам да посао није завршен што је видљиво на терену на
релацији Стегићи-Богдановац као и банкине на свим осталим?
С обзиром да радови нису завршени у року када се може очекивати реализација и да ли ће се
према извођачу радова примјенити законске одредбе о плаћању пенала?
С друге стране у Равницама гдје је у 10. мјесецу вршено асфалтирање, приликом постављања
банкина дошло је до тргања асфалта јер како мјештани и струка каже возила су претешка и
нису прилагођена носивости пута.“
8. Борислав Новаковић, СНСД, поставио је Начелнику општине два питања која гласе:
„Грађани села Добрљин су у озбиљном еколошком проблему. Прије двадесетак година
изграђен је дио канализационе мреже која на неколико мјеста испушта фекалије људима у
њиве. Исто тако, на многим мјестима из септичких рупа цури канализациони отпад и одлази у
канале поред путева. Имамо и случај у Галоњском путу да из септичких јама које су на вишој
коти преко пута цури људима у дворишта који имају куће испод пута те због тога имамо и
судских процеса. Знајући за овај велики проблем, прије двије године урађена је нова пројектна
докумантација за изградњу модерне канализационе мреже за село Добрљин и један крак
Горњег Водичева. Питање гласи: Постоје ли икакве шансе да се изнађу средства за изградњу
овог јако битног пројекта?“
„Електро расвјета старим магистралним путем кроз Добрљин и дио Горњег Водичева, или
тачније од Демировца до Кукавичјег бунара, а укључујући и Војни круг и Куљански пут је
урађена прије много година, и од тада до данас нису мјењане поједине прегорјеле сијалице,
тако да има мјеста да на неколико стотина метара нема расвјете. Постоји ли могућност да се
замјене поједине сијалице?“
9. Сњежана Рајилић, СНСД, поставила је три питања Начелнику општине која гласе:
„Мјештани насеља Сводна питају како се и на који начин може извршити тренутно довођење
пута Сводна-Брезици у безбједно стање јер они сматрају да је питање тренутка када се тај пут
може одронити, а тим путем се довозе дјеца са Брезика у ОШ у Сводни?“
„Питање се односи на додатно мјесто у Дјечијем вртићу „Пчелица Маја.“ Постоји ли могућност
да се обезбједи мјеста за још 10-15 дјеце која чекају мјесто за вртић, а различитог су узраста.
Има неких средстава у буџету за 2019. годину која су остала од пријашњих пројекта па ме
занима када би се то могло реализовати?“
„Постоје различите емисије које на ружан начин причају о угроженим породицама без крова
над главом из наше Општине. Постоји ли шанса да изнађемо нека средства која би омогућила
да се тим породицама изграде темељи за куће, а ми као одговорни људи пробамо изнаћи
могућност да се на те темеље поставе куће које су прихватљиве за те породице?“
На постављена питања одборника одговоре је дао Мирослав Дрљача, начелник општине и
није било коментара ни примједби на одговоре.
Предсједник СО-е је закључио „Актуелни час“.
ТАЧКА 3.
Приједлог Одлуке о комуналним таксама
Уводничар за ову тачку дневног реда била је Данка Граонић, испред Одјељења за
просторно уређење и стамбено-комуналне послове.
Предсједник СО-е је отворио расправу.
У расправи су учествовали одборници Мирко Шљокавица, Слободан Станић и Зоран
Мршић.
Одговоре на постављена питања је дала Данка Граонић.
Мирослав Дрљача, начелник општине, је прокоментарисао приједлог Одлуке о
комуналним таксама.
Предсједник СО-е је закључио расправу и дао на гласање Приједлог Одлуке о
комуналним таксама након чега је констатовао да је Одлука усвојена са 17 гласова ЗА, против -,
а 4 одборника је било УЗДРЖАНО те је потребном скупштинском већином је д о н е с е н
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ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Одлука о комуналним таксама.
2. Одлука ће се објавити у „Службеном гласнику општине Нови Град.“
3. Закључак ступа на снагу са даном доношења.
ТАЧКА 4.
Приједлог Одлуке о финансирању Јавне установе Дјечији вртић „Пчелица Маја“ Нови
Град у 2019. години
За ову тачку дневног реда није било уводничара.
Предсједник СО-е је отворио расправу.
Како расправе није било предсједник СО-е је дао на гласање Приједлог Одлуке о
финансирању Јавне установе Дјечији вртић „Пчелица Маја“ Нови Град у 2019. години, након
чега је констатовао да је Одлука усвојена са 19 гласова ЗА, против –, а 2 одборника су била
УЗДРЖАНА и потребном скупштинском већином д о н е с е н
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Одлука о финансирању Јавне установе Дјечији вртић „Пчелица Маја“
Нови Град у 2019. години.
2. Одлука ће се објавити у „Службеном гласнику општине Нови Град“.
3. Закључак ступа на снагу даном доношења.
ТАЧКА 5.
Приједлог Програма уређења грађевинског земљишта за 2019. годину
Уводничар за ову тачку дневног реда био је Зоран Мијатовић, начелник Одјељења за
просторно уређење и стамбено-комуналне послове.
Предсједник СО-е је отворио расправу.
У расправи је учествовао одборник Бојан Вујановић.
Одговор на постављено питање дао је Зоран Мијатовић.
Предсједник СО-е је закључио расправу и дао на гласање приједлог Програма уређења
грађевинског земљишта за 2019. годину, након чега је констатовао да је Програм усвојен са 21
гласом ЗА, против –, а 1 одборник је био УЗДРЖАН и потребном скупштинском већином је
донесен
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Програм уређења градског грађевинског земљишта у 2019. години.
2. Програм ће се објавити у „Службеном гласнику општине Нови Град“.
3. Закључак ступа на снагу даном доношења.
ТАЧКА 6.
План имплементације Стратегије интегрисаног развоја за 2019. годину
Уводничар за ову тачку дневног реда била је Весна Ђукановић, испред Одсјека за
локални и економски развој.
Предсједник СО-е је отворио расправу.
У расправи су учествовали одборници: Слободан Станић, Селим Екић и Сњежана
Рајилић.
Одговоре на постављена питања дали су Весна Ђукановић и Мирослав Дрљача.
Предсједник СО-е је закључио расправу и дао на гласање План имплементације
Стратегије интегрисаног развоја за 2019. годину, након чега је констатовао да је План усвојен
са 18 гласова ЗА, против –, а 3 одборника су била УЗДРЖАНА и потребном скупштинском
већином је д о н е с е н
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ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се План имплементације Стратегије интегрисаног развоја за 2019. годину.
2. Закључак ступа на снагу даном доношења
ТАЧКА 7.
Годишњи план рада Општинске управе Општине Нови Град за 2019. годину
Уводничар за ову тачку дневног реда била је Весна Ђукановић, испред Одсјека за
локални и економски развој.
Предсједник СО-е је отворио расправу.
У расправи је учествовао одборник Слободан Станић.
Појашњење је дала Весна Ђукановић.
Предсједник СО-е је закључио расправу и дао на гласање Годишњи план рада
Општинске управе Општине Нови Град за 2019. годину, након чега је констатовао да је План
усвојен са 21 гласом ЗА, против- а 1 одборник је био УЗДРЖАН и да је потребном
скупштинском већином д о н е с е н
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се годишњи Плана рада Општинске управе Општине Нови Град за 2019.
годину.
2. Закључак ступа на снагу даном доношења.
ТАЧКА 8.
Извјештај о стању у области заштите и спасавања на подручју општине Нови Град у 2018.
години
Уводничар за ову тачку дневног реда био је Ратко Павић, шеф Одсјека за цивилну
заштиту.
Предсједник СО-е је отворио расправу.
Како расправе није било предсједник СО-е је дао на гласање Извјештај о стању заштите
и спасавања на подручју општине Нови Град за 2018. годину, након чега је констатовао да је
Извјештај усвојен са 16 гласова ЗА (једногласно) и д о н е с е н
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Извјештај о стању у области заштите и спасавања на подручју општине
Нови Град у 2018. години.
2. Закључак ступа на снагу даном доношења.
ТАЧКА 9.
Информација о реализацији Програма рада Скупштине општине Нови Град за 2018.
годину
Уводничар за ову тачку дневног реда била је Милева Богић, секретар Скупштине
општине Нови Град.
Предсједник СО-е је отворио расправу.
Како расправе није било предсједник СО-е је дао на гласање Информацију о
реализацији Програма рада Скупштине општине Нови Град за 2018. годину, након чега је
констатовао да је Информација усвојена са 20 гласова ЗА (једногласно) и
донесен
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Информација о реализацији Програма рада Скупштине општине
Нови Град за 2018. годину.
2. Закључак ступа на снагу даном доношења.
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У наставку сједницом предсједава Селим Екић, потпредсједник Скупштине општине.
ТАЧКА 10.
Информација о провођењу Програма рада Тима за борбу против дроге, алкохола и
пушења
Уводничар за ову тачку дневног реда била је Миранда Балтић, предсједник Тима за
борбу против дроге, алкохола и пушења.
Потпредсједник СО-е је отворио расправу.
Како расправе није било потпредсједник СО-е је дао на гласање Информацију о
провођењу Програма рада Тима за борбу против дроге, алкохола и пушења, након чега је
констатовао да је Информација усвојена са 21 гласова ЗА (једногласно) и
донесен
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Информација о провођењу Програма рада Тима за борбу против дроге,
алкохола и пушења.
2. Закључак ступа на снагу даном доношења.
ТАЧКА 11.
Информација о стању здравствене заштите на подручју општине Нови Град
Уводничар за ову тачку дневног реда био је Зоран Рађеновић, директор ЈЗУ Дом
здравља Нови Град.
Потпредсједник СО-е је отворио расправу.
У расправи је учествовла Соња Гојић.
Потпредсједник СО-е је закључио расправу и дао на гласање Информацију о стању
здравствене зштите на подручју општине Нови Град, након чега је констатовао да је
Информација усвојена са 23 гласа ЗА (једногласно) и д о н е с е н
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Информација о стању здравствене заштите на подручју општине Нови
Град.
2. Закључак ступа на снагу даном доношења.
ТАЧКА 12.
Информација о раду мјесних заједница општине Нови Град за период 01.01.-31.12.2018.
године
Уводничар за ову тачку дневног реда била је Сања Пилиповић, начелница Одјељења за
општу управу.
Потпредсједник СО-е је отворио расправу.
Како није било расправе потпредсједник СО-е је дао на гласање Информацију о стању
мјесних заједница на подручју општине Нови Град за период 01.01.-31.12.2018. године, након
чега је констатовао да је Информација усвојена са 20 гласова ЗА, против –, а 3 одборника су
била УЗДРЖАНА и потребном скупштинском већином је
донесен
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Информација о раду мјесних заједница општине Нови Град за период
01.01.-31.12.2018. године.
2. Закључак ступа на снагу даном доношења.
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ТАЧКА 13.
Информација о стању јавног реда и мира, безбједности грађана и имовине на подручју
општине Нови Град за 2018. годину
Уводничар за ову тачку дневног реда био је Драган Тривановић, командир Полицијске
станице Нови Град.
Потпредсједник СО-е је отворио расправу.
Зоран Кукавица, предсједник Одбора за безбједност, испред Одбора, је рекао да је
Одбор разматрао Информацију о стању јавног реда и мира, безбједности грађана и имовине на
подручју општине Нови Град за 2018. годину и да чланови Одбора нису имали примједби те да
једногласно предлажу да се Информација упути Скупштини на разматрање и усвајање.
У расправи је учествовао Драго Тодић.
Потпредсједник СО-е је закључио расправу и дао на гласање Информацију о стању
јавног реда и мира, безбједности грађана и имовине на подручју општине Нови Град за 2018.
годину, након чега је констатовао да је Информација усвојена са 23 гласа ЗА (једногласно) и
донесен
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Информација о стању јавног реда и мира, безбједности грађана и имовине
на подручју општине Нови Град за 2018. годину.
2. Закључак ступа на снагу даном доношења.
ТАЧКА 14.
Информација о раду Форума за безбједност општине Нови Град за 2018. годину
Уводничар за ову тачку дневног реда био је Мирко Лукић, предсједник Форума за
безбједност.
Потпредсједник СО-е је отворио расправу.
Како расправе није било потпредсједник СО-е је дао на гласање Информацију о раду
Форума за безбједност општине Нови Град за 2018. годину, након чега је констатовао да је
Информација усвојена са 22 гласа ЗА (једногласно) и д о н е с е н
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Информација о раду Форума за безбједност општине
Нови Град за 2018. годину.
2. Закључак ступа на снагу даном доношења.
ТАЧКА 15.
Кадровска питања:
а) Разрјешење директора Јавне установе Туристичка организација општине Нови
Град, због подношења оставке
Сњежана Рајилић, предсједник Комисије за избор и именовање предложила је испред
Комисије за избор и именовање да се Момир Ковачевић разрјеши дужности директора Јавне
установе Туристичка организација општине Нови Град, због подношења оставке.
Потпредсједник СО-е је отворио расправу.
Како расправе није било потпредсједник СО-е је дао на гласање приједлог Комисије.
За приједлог је гласало 21 одборник ЗА, против - , а 1 одборник је био УЗДРЖАН,
након чега је констатовао да је приједлог усвојен потребном скупштинском већином и
донесена
ОДЛУКА
о разрјешењу дужности директора
Јавне установе Туристичка организација општине Нови Град
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I
Момир Ковачевић, дипломирани економиста, из Новог Града, разрјешава се дужности
директора Јавне установе Туристичка организација општине Нови Град, због подношења
оставке ради испуњавања услова за старосну пензију, са даном 07.02.2019. године.
II
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику
општине Нови Град”.
б) Именовање вршиоца дужности директора Јавне установе Туристичка организација
општине Нови Град
Сњежана Рајилић, предсједник Комисије за избор и именовање предложила је испред
Комисије за избор и именовање да се Небојша Тодић именује за вршиоца дужности директора
Јавне установе Туристичка организација општине Нови Град.
Потпредсједник СО-е је отворио расправу.
Како расправе није било потпредсједник СО-е је дао на гласање приједлог Комисије.
За приједлог је гласало 19 одборник ЗА, против - , а 1 одборник је био УЗДРЖАН,
након чега је констатовао да је приједлог усвојен потребном скупштинском већином и
донесена
ОДЛУКА
о именовању вршиоца дужности директора
Јавне установе Туристичка организација општине Нови Град
I
Небојша Тодић, дипломирани менаџер туризма, из Новог Града, именује се за вршиоца
дужности директора Јавне установе Туристичка организација општине Нови Град.
II
Мандат вршиоца дужности директора Јавне установе Туристичка организација општине
Нови Град ће трајати до окончања конкурсне процедуре за именовање директора Јавне
установе Туристичка организација општине Нови Град, а најдуже 60 дана.
в) Именовање Комисије за примопредају дужности између досадашњег директора
Јавне установе Туристичка организација општине Нови Град и в.д. директора Јавне
установе Турстичка организација општине Нови Град
Сњежана Рајилић, предсједник Комисије за избор и именовање предложила је испред
Комисије за избор и именовање да се за Комисију за примопредају дужности између
досадашњег директора Јавне установе Туристичка организација општине Нови Град и в.д.
директора Јавне установе Туристичка организација општине Нови Град именују :
1) Љубан Кнежевић, предсједник,
Јелена Горања, замјеник предсједника,
2) Мирослав Јањић, члан,
Бранислав Дмитрашиновић, замјеник,
3) Бојан Вујановић, члан
Санел Халиловић, замјеник.
Потпредсједник СО-е је отворио расправу.
Како расправе није било потпредсједник СО-е је дао на гласање приједлог Комисије.
За приједлог је гласало 20 одборник ЗА, против - , а 2 одборника су била УЗДРЖАНА,
након чега је констатовао да је приједлог усвојен потребном скупштинском већином и
донесена

10

ОДЛУКА
о именовању Kомисије за примопредају дужности између досадашњег директора Јавне
установе Туристичка организација општине Нови Град и новоименованог в.д. директора Јавне
установе Туристичка организација општине Нови Град
Члан 1.
Именује се Комисија за примопредају дужности , у саставу:
1.) Љубан Кнежевић , предсједник,
Јелена Гороња, замјеник предсједника,
2.) Мирослав Јањић ,члан,
Бранислав Дмитрашиновић, замјеник,
3.) Бојан Вујановић, члан,
Санел Халиловић, замјеник.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења а за њено извршење се задужује Комисија
из члана 1. ове одлуке.
г) Приједлог Одлуке о расписивању Јавног конкурса за избор предсједника
Одбора за жалбе општине Нови Град
Потпредсједник СО-е је истакао да је приједлог Одлуке о расписивању Јавног конкурса
за избор предсједника Одбора за жалбе општине Нови Град достављен у материјалима и
отворио расправу.
Како расправе није било потпредсједник СО-е је дао на гласање приједлог Одлуке.
За Одлуку је гласало 20 одборника ЗА, против -, а 2 одборник су била УЗДРЖАНА,
након чега је констатовао да је Одлука усвојена потребном скупштинском већином и донесен
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Одлука о расписивању Јавног конкурса за избор предсједника Одбора за
жалбе општине Нови Град.
2. Одлука ће се објавити у „Службеном гласнику општине Нови Град“.
3. Закључак ступа на снагу даном доношења.
д) Именовање Комисије за спровођење Јавног конкурса за избор предсједника
Одбора за жалбе општине Нови Град
Потпредсједник СО-е је истакао да је приједлог Одлуке за именовање Комисије за
спровођење Јавног конкурса за избор предсједника Одбора за жалбе општине Нови Град
достављен у материјалима и отворио расправу.
Како расправе није било потпредсједник СО-е је дао на гласање приједлог Одлуке.
За Одлуку је гласало 20 одборника ЗА, против -, а 2 одборник су била УЗДРЖАНА,
након чега је констатовао да је Одлука усвојена потребном скупштинском већином и донесен

ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Одлука о именовању Комисије за спровођење Јавног конкурса за избор
предсједника Одбора за жалбе општине Нови Град.
2. Одлука ће се објавити у „Службеном гласнику општине Нови Град“.
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3. Закључак ступа на снагу даном доношења.

Како је дневни ред исцрпљен, предсједник СО-е Мирко Згоњанин је закључио 27.
редовну сједницу Скупштине општине Нови Град у 12,55 часова.

ЗАПИСНИЧАР

СЕКРЕТАР
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драгана Згоњанин с.р. Милева Богић, дипл.правник с.р.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирко Згоњанин, дипл.економ.с.р.

