РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА НОВИ ГРАД
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Стручна служба СО-е
Број: 02-013-7/19
Датум: 28.02.2019. године

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА
СА 28. РЕДОВНЕ СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НОВИ ГРАД
Двадесетосма редовна сједница Скупштине општине Нови Град је одржана 28.02.2019.
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
Бојана Тадић.
Поред одборника сједници су присуствовали: Мирослав Дрљача, начелник општине,
(уводничар за тачку 6); Бојан Лукач, замјеник Начелника општине; Милева Богић, секретар
СО-е; Селим Екић, потпредсједник Скупштине општине; начелници Одјељења: Слађана
Вукоман Ољача (уводничар за тачке 4 и 5); Боривој Јапунџа (уводничар за тачке 6 и 7); Дамир
Шевић; Љубан Кнежевић, испред Одјељења за општу управу; Маја Јованић Костадиновић,
директор ЈП „Радио Нови Град“ Нови Град (уводничар за тачку 3, подтачка а); Сулејман
Селимагић, директор ЈУ ГСЦ „Спортска дворана“ Нови Град (уводничар за тачку 3 подтачка б);
Зоран Рађеновић, директор ЈЗУ Дом здравља Нови Град (уводничар за тачку 3 подтачка в);
Дражен Бабић, директор ЈУ „Културно-образовни центар“ Нови Град (уводничар за тачку 3
подтачка г);Милан Маринчић, директор ЈУ Дјечији вртић „Пчелица Маја“Нови Град
(уводничар за тачку 3 подтачка д); Владимир Мирић, директор ЈУ Центар за социјални рад
Нови Град (уводничар за тачку 3 подтачка ђ); Небојша Тодић, в.д. директор ЈУ Туристичка
организација општине Нови Град (уводничар за тачку 3 подтачка е); Слободанка Вујиновић,
директор ЈУ Народна библиотека Нови Град (уводничар за тачку 3 подтачка ж); Зора Савић,
новинар „Радио Нови Град“ Нови Град, Вељко Бабић, новинар РТРС-а и сниматељ Недељко
Лајшић.
Сједницом је предсједавао Мирко Згоњанин, предсједник СО-е, који је отворио 28.
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 27. редовне сједнице Скупштине
општине Нови Град
2. „Актуелни час“
3. Програм рада и финансијски план јавних установа и предузећа за 2019. годину:
а) ЈП „Радио Нови Град“ Нови Град,
б) ЈУ ГСЦ „Спортска дворана“ Нови Град,
в) ЈЗУ Дом здравља Нови Град,
г) ЈУ „Културно-образовни центар“ Нови Град,
д) ЈУ Дјечији вртић „Пчелица Маја“ Нови Град,
ђ) ЈУ Центар за социјални рад Нови Град,
е) ЈУ Туристичка организација општине Нови Град,
ж) ЈУ Народна библиотека Нови Град
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4. Приједлог Одлуке о отпису дијела потраживања евидентираних у рачуноводственој
евиденцији општине Нови Град за 2018. годину
5. Приједлог Одлуке о отпису дијела обавеза евидентираних у рачуноводственој
евиденцији општине Нови Град за 2018. годину
6. План техничког опремања Територијалне ватрогасне јединице општине Нови Град у
2019.години
7. Информација о раду спортских клубова и организација на подручју општине
Нови Град за 2018. годину
8. Информација о стању културе у 2018. години на подручју општине Нови Град
9. Кадровска питања:
а) Разрјешење директора Јавне здравствене установе Дом здравља Нови Град ,
због истека мандата,
б) Именовање вршиоца дужности директора Јaвне здравствене установе Дом
здравља Нови Град,
в) Разрјешење вршиоца дужности чланова Управног одбора Јaвне установе
Дјечији вртић „Пчелица Маја“ Нови Град,
г) Именовање чланова Управног одбора Јавне установе Дјечији вртић „Пчелица
Маја“ Нови Град,
д) Разрјешење вршиоца дужности чланова Управног одбора Јавне установе
Центар за социјални рад Нови Град,
ђ) Именовање чланова Управног одбора Јавне установе Центар за социјални рад
Нови Град,
e) Разрјешење вршиоца дужности чланa Управног одбора Јавне установе
„Културно-образовни центар“ Нови Град,
ж) Именовање члана Управног одбора Јавне установе „Културно-образовни
центар“ Нови Град
10. Приједлог Одлуке о расписивању Jавног конкурса за избор и именовање директора
Јавне установе Туристичка организација општине Нови Град
11. Приједлог Одлуке о именовању Комисије за спровођење Јавног конкурса за избор
и именовање директора Јавне установе Туристичка организација општине
Нови Град
12. Разматрање иницијативе Јањетовић Мире из Сводне o давању аутентичног
тумачења Одлуке о путевима и улицама на подручју општине Нови Град
(„Службени гласник општине Нови Град“ број 4/18)
ТАЧКА 1.
Разматрање и усвајање Извода из записника са 27. 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 27.
редовне сједнице СО-е Нови Град, након чега је констатовао да је Извод из записника са 27.
редовне сједнице СО-е Нови Град усвојен са 24 гласа ЗА (једногласно) и до н е с е н
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извода из записника са 27. редовне сједнице
Скупштине општине Нови Град
I
Усваја се Извод из записника са 27. редовне сједнице Скупштине општине Нови Град,
одржане 07.02.2019.године, без примједби.
II
Извод из записника из тачке I, у прилогу, чини саставни дио овог закључка.
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III
Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику општине Нови Град“.
ТАЧКА 2.
„Актуелни час“
1. Борислав Новаковић, СНСД, поставио је Начелнику општине два питања која гласе:
„Када ће почети насипање локалних макадамских путева?“
„У селу Прусци, на релацији Репетитор-школа-Лујићи-Мачци-Глигићи, нисконапонска електро
мрежа је у врло лошем стању. Бандере су попадале, жице су откопчане, често нестаје струје а
људи су животно угрожени. Када ће се извршити реконструкција нисконапонске мреже на том
правцу?“
2. Владана Дакић, СНСД, поставила је Начелнику општине једно питање које гласи:
„Када је планирано отварање васпитно-образовне групе у Дјечијем вртићу „Пчелица Маја?“
3. Миленко Вејновић, СНСД, поставио је Начелнику општине једно питање које гласи:
„Прво да похвалим радове на поправку плочастог пропуста на путу код Томића који је у току, и
питам како ће функционисати превоз ђака пошто ће на том путу бити заустављен саобраћај
теретних возила. Да ли ће аутобус моћи функционисати и приједлог је да се заобилазни пут
прегледа пошто се на том дијелу изводе шумски радови па је дошло до оштећења тако да би се
или прије или касније пут санирао да би теретна возила и аутобус са дјецом могли безбједно
пролазити. Питање је уствари од родитеља како ће та дјеца путовати пошто ће радови трајати
неких 15-20 дана?“
4. Зоран Мршић, СРС РС, поставио је Начелнику општине два питања која гласе:
„Ово питање сам поставио први пут у октобру мјесецу 2017. године, други пут у септембру
2018. године и ево постављам га данас по трећи пут а на захтјев грађана из села Кршље. Они
истичу велико незадовољство због лошег стања путног правца Бјељци-Миљатовићи у дужини
од три километра, којим гравитира 30 домаћинстава, гдје има 5 породица погинулих бораца а
свака кућа је у одбрамбено-отаџбинском рату дала једног или више борца. Кажу да ова дионица
није насипана ни прошле нити претпрошле године и поред обећања, те питају да ли ће бити
насут ове године. Такође по трећи пут постављају питање за асфалтни пут на правцу М.Н.
Рујишка-Кршље а на дионици непосредно послије Брестовог моста, гдје има већ двије године
зачепљен пропуст, због чега је дошло до затрпавања одводног канала те великог оштећења
асфалта и сужења пута, чиме је сваки учесник у саобраћају веома угрожен. Напомињу да су
сами грађани у више наврата долазили у Општину по овим питањима.“
„Шта је са Аутобуском станицом у нашем граду. Прошло је годину и по дана од када је ова
Општина дигла кредит и купила, то што је остало од Аутобуске станице а она и даље изгледа
као да је погођена цунамијем. Какви су планови са њом и гдје се стигло са тим активностима?“
5. Мирко Шљокавица,НДП, поставио је Начелнику општине једно питање које гласи:
„Да ли постоји могућност замјене расвјетних тијела на подручју општине Нови Град, пошто је
постојећа изгубила функционалност, естетски изглед, финансије би се значајно смањиле по
некој мојој процјени, чак и до 50 % у односу на постојеће финансије које износе цца 150000КМ
у Буџету општине за ову годину. Дакле, само ћу укратко покушати да објасним да постојећа
расвјетна тијела чине углавном живине сијалице које су снаге 125-400 вати а ЛЕД расвјета која
је расвета будућности снаге је 50 вати. Мислим да би уштедјели потрошњу преко 50% замјеном
постојеће расвјете ЛЕД расвјетом.“
6. Сњежана Рајилић, СНСД, поставила је Начелнику општине једно питање које гласи:
„До ког нивоа је дошла реализација претварања прихватилишта за старе особе у Деветацима у
неку врсту старачког дома или промјене намјене тога објекта како би се људи који већ горе
бораве и особље које горе опслужује те људе могло да задржи на послу и како би могло даље да
то функционише? Мислим да је то добра прича за општину Нови Град с обзиром да било гдје
да смјестимо та лица а њих тамо има, зависно од периода, више од десетак коштало би
општину Нови Град значајна финансијска средства.“
7. Маринко Костадиновић, ПДП, поставио је Начелнику општине два питања која гласе:

4
„Питање долази од пољопривредника општине Нови Град. При регистрацији пољопривредних
газдинстава ове године у АПИФ-у је дошао докуменат по којем пољопривредници морају да
уплате одређени износ за противградну заштиту за прошлу годину и 1% од укупних прихода од
плате или пензије, тако и људи који су на БИРО-у такође морају уплатити одређени износ.
Молио бих да се објасни шта је то у питању, јер колико ја знам ми немамо противградну
заштиту и не знамо зашто би то плаћали за прошлу годину.“
„Крпљење рупа Стрижански мост-Добрљин није завршено прошле године као и Љешљанска
цеста која је слабо урађена па питам Начелника општине може ли се то одрадити када почну
први прољећњи радови, јер је цеста према Добрљину у веома лошем стању?
На цести према Жуљевици, код Шевића, дошло је од слијегања два нивоа асфалта гдје ауто не
може да прође преко тих валова већ мора ићи човјеку до капије да би се туда прошло. Треба
послати Комисију на терен и ријешити тај проблем. А уједно и заштитна ограда на Гојића
мосту, заштитна ограда на цести код Вранешевића код прелаза према Кнежевићима. Мислим да
би једна Комисија могла да оде да то сними, то нису велике инвестиције, а доста би значиле за
то мјесто.“
На постављена питања одборника одговоре је дао Мирослав Дрљача, начелник општине и
није било коментара ни примједби на одговоре, а на питање одборника Маринка
Костадиновића које се тиче пољопривредника одговориће у писаној форми.
Предсједник СО-е је закључио „Актуелни час“.
ТАЧКА 3.
Програм рада и финансијски план јавних установа и предузећа за 2019. годину:
а) ЈП „Радио Нови Град“Нови Град
Уводничар за ову подтачку дневног реда била је Маја Јованић Костадиновић, директор
ЈП „Радио Нови Град“ Нови Град.
Предсједник СО-е је отворио расправу.
У расправи су учествовали одборници Маринко Костадиновић и Слободан Станић.
Одговоре на постављена питања је дала Маја Јованић Костадиновић.
Предсједник СО-е је закључио расправу и дао на гласање Програм рада и финансијски
план ЈП „Радио Нови Град“ Нови Град након чега је констатовао да је исти усвојен са 20
гласова ЗА, против -, а 2 одборника су била УЗДРЖАНА те је потребном скупштинском
већином д о н е с е н а
ОДЛУКА
о давању сагласности на Програм рада и финансијски план
Јавнoг предузећа „Радио Нови Град“ Нови Град за 2019. годину
1.

Даје се сагласност на Програм рада и финансијски план Јавног предузећа „Радио
Нови Град“ Нови Град за 2019. годину.

2.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику општине Нови Град“.

б) ЈУ ГСЦ „Спортска дворана“ Нови Град
Уводничар за ову подтачку дневног реда био је Сулејман Селимагић, директор ЈУ ГСЦ
„Спортска дворана“ Нови Град.
Предсједник СО-е је отворио расправу.
У расправи је учествовао одборник Маринко Костадиновић.
Одговоре на постављена питања је дао Сулејман Селимагић.
Мирослав Дрљача, начелник општине, је дао појашњење на постављено питање.
Предсједник СО-е је закључио расправу и дао на гласање Програм рада и финансијски
план ЈУ ГСЦ „Спортска дворана“ Нови Град након чега је констатовао да је исти усвојен са 20
гласова ЗА, против -, а 3 одборника су била УЗДРЖАНА те је потребном скупштинском
већином д о н е с е н а

5
ОДЛУКА
о давању сагласности на Програм рада и финансијски план
Јавне установе ГСЦ „Спортска дворана“ Нови Град за 2019. годину
1.

Даје се сагласност на Програм рада и финансијски план Јавне установе ГСЦ
„Спортска дворана“ Нови Град за 2019. годину.

2.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику општине Нови Град“.

в) ЈЗУ Дом здравља Нови Град
Уводничар за ову подтачку дневног реда био је Зоран Рађеновић , директор ЈЗУ Дом
здравља Нови Град.
Предсједник СО-е је отворио расправу.
У расправи су учествовали одборници Слободан Станић и Маринко Костадиновић.
Одговоре на постављена питања је дао Зоран Рађеновић.
Предсједник СО-е је закључио расправу и дао на гласање Програм рада и финансијски
план ЈЗУ Дом здравља Нови Град након чега је констатовао да је исти усвојен са 24 гласа ЗА
(једногласно) и д о н е с е н а
ОДЛУКА
о давању сагласности на Програм рада и финансијски план
Јавне здравствене установе Дом здравља Нови Град за 2019. годину
1.

Даје се сагласност на Програм рада и финансијски план Јавне здравствене установе
Дом здравља Нови Град за 2019. годину.

2.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику општине Нови Град“.

г) ЈУ „Културно-образовни центар“Нови Град
Уводничар за ову подтачку дневног реда био је Дражен Бабић, директор ЈУ „Културнообразовни центар“ Нови Град.
Предсједник СО-е је отворио расправу.
У расправи је учествовао одборник Драго Тодић.
Одговоре на постављена питања је дао Дражен Бабић.
Предсједник СО-е је закључио расправу и дао на гласање Програм рада и финансијски
план ЈУ „Културно-образовни центар“ Нови Град након чега је констатовао да је исти усвојен
са 18 гласова ЗА, против -, а 4 одборника су била УЗДРЖАНА те је потребном скупштинском
већином д о н е с е н а
ОДЛУКА
о давању сагласности на Програм рада и финансијски план
Јавне установе „Културно-образовни центар“ Нови Град за 2019. годину
1.

Даје се сагласност на Програм рада и финансијски план Јавне установе „Културнообразовни центар“ Нови Град за 2019. годину.

2.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику општине Нови Град“.

д) ЈУ Дјечији врић „Пчелица Маја“ Нови Град
Уводничар за ову подтачку дневног реда био је Милан Маринчић, директор ЈУ Дјечији
вртић „Пчелица Маја“ Нови Град.
Предсједник СО-е је отворио расправу.
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Како расправе није било предсједник СО-е је дао на гласање Програм рада и
финансијски план ЈУ Дјечији вртић „Пчелица Маја“ Нови Град након чега је констатовао да је
исти усвојен са 19 гласова ЗА, против -, а 1 одборник је био УЗДРЖАН те је потребном
скупштинском већином д о н е с е н а
ОДЛУКА
о давању сагласности на Програм рада и финансијски план
Јавне установе Дјечији вртић „Пчелица Маја“ Нови Град за 2019. годину
1.

Даје се сагласност на Програм рада и финансијски план Јавне установе Дјечији
вртић „Пчелица Маја“ Нови Град за 2019. годину.

2.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику општине Нови Град“.

ђ) ЈУ Центар за социјални рад Нови Град
Уводничар за ову подтачку дневног реда био је Владимир Мирић, директор ЈУ Центар за
социјални рад Нови Град.
Предсједник СО-е је отворио расправу.
Како расправе није било предсједник СО-е је дао на гласање Програм рада и
финансијски план ЈУ Центар за социјални рад Нови Град након чега је констатовао да је исти
усвојен са 18 гласова ЗА, против -, а 1 одборник је био УЗДРЖАН те је потребном
скупштинском већином д о н е с е н а
ОДЛУКА
о давању сагласности на Програм рада и финансијски план
Јавне установе Центар за социјални рад Нови Град за 2019. годину
1.

Даје се сагласност на Програм рада и финансијски план Јавне установе Центар за
социјални рад Нови Град за 2019. годину.

2.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику општине Нови Град“.

е) ЈУ Туристичка организација општине Нови Град
Уводничар за ову подтачку дневног реда био је Небојша Тодић,в.д. директор ЈУ
Туристичка организација општине Нови Град.
Предсједник СО-е је отворио расправу.
Како расправе није било предсједник СО-е је дао на гласање Програм рада и
финансијски план ЈУ Туристичка организација општине Нови Град након чега је констатовао
да је исти усвојен са 19 гласова ЗА, против -, а 1 одборник је био УЗДРЖАН те је потребном
скупштинском већином д о н е с е н а
ОДЛУКА
о давању сагласности на Програм рада и финансијски план
Јавне установе Туристичка организација општине Нови Град за 2019. годину
1.

Даје се сагласност на Програм рада и финансијски план Јавне установе Туристичка
организација општине Нови Град за 2019. годину.

2.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику општине Нови Град“.

ж) ЈУ Народна библиотека Нови Град
Уводничар за ову подтачку дневног реда била је Слободанка Вујиновић, директор ЈУ
Народна библиотека Нови Град.
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Предсједник СО-е је отворио расправу.
Како расправе није било предсједник СО-е је дао на гласање Програм рада и
финансијски план ЈУ Народна библиотека Нови Град након чега је констатовао да је исти
усвојен са 19 гласова ЗА, против -, а 2 одборника су била УЗДРЖАНА те је потребном
скупштинском већином д о н е с е н а
ОДЛУКА
о давању сагласности на Програм рада и финансијски план
Јавне установе Народна библиотека Нови Град за 2019. годину
1.

Даје се сагласност на Програм рада и финансијски план Јавне установе Народна
библиотека Нови Град за 2019. годину.

2.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику општине Нови Град“.
ТАЧКА 4.
Приједлог Одлуке о отпису дијела потраживања евидентираних у рачуноводственој
евиденцији општине Нови Град за 2018. годину
Уводничар за ову тачку дневног реда била је Слађана Вукоман-Ољача, начелник
Одјељања за буџет и финансије.
Предсједник СО-е је отворио расправу.
Како расправе није било предсједник СО-е је дао на гласање Приједлог Одлуке о отпису
дијела потраживања евидентираних у рачуноводственој евиденцији општине Нови Град за
2018. годину, након чега је констатовао да је Одлука усвојена са 21 глас ЗА (једногласно) и
донесен
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Одлука о отпису дијела потраживања евидентираних у рачуноводственој
евиденцији општине Нови Град за 2018. годину.
2. Одлука ће се објавити у „Службеном гласнику општине Нови Град“.
3. Закључак ступа на снагу даном доношења
ТАЧКА 5.
Приједлог Одлуке о отпису дијела обавеза евидентираних у рачуноводственој евиденцији
општине Нови Град за 2018. годину
Уводничар за ову тачку дневног реда била је Слађана Вукоман-Ољача, начелник
Одјељања за буџет и финансије.
Предсједник СО-е је отворио расправу.
Како расправе није било предсједник СО-е је дао на гласање Приједлог Одлуке о отпису
дијела обавеза евидентираних у рачуноводственој евиденцији општине Нови Град за 2018.
годину, након чега је констатовао да је Одлука усвојена са 21 глас ЗА (једногласно) и
донесен
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Одлука о отпису дијела обавезаа евидентираних у рачуноводственој
евиденцији општине Нови Град за 2018. годину.
2. Одлука ће се објавити у „Службеном гласнику општине Нови Град“.
3. Закључак ступа на снагу даном доношења

У наставку сједнице предсједава Селим Екић, потпредсједник Скупштине општине Нови Град.
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ТАЧКА 6.
План техничког опремања Територијалне ватрогасне јединице општине Нови Град
Уводничар за ову тачку дневног реда био је Мирослав Дрљача, начелник општине.
Потпредсједник СО-е је отворио расправу.
Како расправе није било потпредсједник СО-е је дао на гласање План техничког
опремања Територијалне ватрогасне јединице општине Нови Град за 2019. годину, након чега
је констатовао да је План усвојен са 22 гласа ЗА (једногласно) и д о н е с е н
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се План техничког опремања Територијалне ватрогасне јединице општине
Нови Град за 2019. годину.
2. Одлука ће се објавити у „Службеном гласнику општине Нови Град“.
3. Закључак ступа на снагу даном доношења
ТАЧКА 7.
Информација о раду спортских клубова и организација на подручју општине Нови Град
за 2018. годину
Уводничар за ову тачку дневног реда био је Боривој Јапунџа, начелник Одјељења за
друштвене дјелатности.
Потпредсједник СО-е је отворио расправу.
У расправи је учествовао одборник Маринко Костадиновић.
Потпредсједник СО-е је закључио расправу и дао на гласање Информацију о стању
спортских клубова и организација на подручју општине Нови Град за 2018. годину, након чега
је констатовао да је Информација усвојена са 20 гласова ЗА, против- а 2 одборника су била
УЗДРЖАНА и да је потребном скупштинском већином д о н е с е н
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Информација о раду спотских клубова и организација на подручју
општине Нови Град за 2018. годину.
2. Закључак ступа на снагу даном доношења.
ТАЧКА 8.
Информација о стању културе у 2018. години на подручју општине Нови Град
Уводничар за ову тачку дневног реда био је Боривој Јапунџа, начелник Одјељења за
друштвене дјелатности.
Потпредсједник СО-е је отворио расправу.
Милана Мариновић, предсједник Одбора за културу, образовање и информисање, рекла
је испред Одбора да је Одбор разматрао Информацију о стању културе у 2018. години на
подручју општине Нови Град те да нису имали примједби и да Информацију достављају
Скупштини на разматрање и усвајање.
Потпредсједник СО-е је је закључио расправу и дао на гласање Информацију о стању
културе у 2018. години на подручју општине Нови Град, након чега је констатовао да је
Информација усвојена са 20 гласова ЗА, против- а 2 одборника су била УЗДРЖАНА и да је
потребном скупштинском већином д о н е с е н
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Информација о стању културе у 2018. години на подручју општине
Нови Град.
2. Закључак ступа на снагу даном доношења.
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ТАЧКА 9.
Кадровска питања:
а) Разрјешење директора Јавне здравствене установе Дом здравља Нови Град
Сњежана Рајилић, предсједник Комисије за избор и именовање предложила је испред
Комисије за избор и именовање да се др Зоран Рађеновић разрјеши дужности директора Јавне
здравствене установе Дом здравља Нови Град, због истека мандата.
Потпредсједник СО-е је отворио расправу.
Како расправе није било потпредсједник СО-е је дао на гласање приједлог Комисије.
За приједлог је гласало 22 одборника ЗА (једногласно) и д о н е с е н а
ОДЛУКА
о разрјешењу дужности директора
Јавне здравствене установе Дом здравља Нови Град
I
Рађеновић др Зоран, из Новог Града, разрјешава се дужности директора Јавне
здравствене установе Дом здравља Нови Град, због истека мандата.
II
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику
општине Нови Град”.
б) Именовање вршиоца дужности директора Јавне здравствене установе Дом здравља
Нови Град
Сњежана Рајилић, предсједник Комисије за избор и именовање предложила је испред
Комисије за избор и именовање да се др Зоран Рађеновић именује за вршиоца дужности
директора Јавне здравствене установе Дом здравља 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 22 одборника ЗА (једногласно) и д о н е с е н а
ОДЛУКУ
о именовању вршиоца дужности директора
Јавне здравствене установе Дом здравља Нови Град
I
Рађеновић др Зоран, из Новог Града, именује се за вршиоца дужности директора Јавне
здравствене установе Дом здравља Нови Град.
II
Мандат вршиоца дужности директора Јавне установе Дом здравља Нови Град ће трајати
до окончања конкурсне процедуре за именовање директора Јавне установе Дом здравља Нови
Град, а најдуже 60 дана.
III
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику
општине Нови Град”.
в) Разрјешење вршиоца дужности чланова Управног одбора Јавне установе
Дјечији вртић „Пчелица Маја“ Нови Град
Мирослав Дрљача, начелник општине предложио је да се разрјеше вршиоци дужности
чланова Управног одбора Јавне установе Дјечији вртић „Пчелица Маја“ Нови Град и то:
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1. Азра Авдагић, представник оснивача,
2. Дуња Кривокућа, представник савјета родитеља,
3. Тања Гојић, представник стручног вијећа.
Потпредсједник СО-е је отворио расправу.
Како расправе није било потпредсједник СО-е је дао на гласање приједлог Начелника
општине.
За приједлог је гласало 22 одборника ЗА (једногласно) и д о н е с е н а
ОДЛУКУ
о разрјешењу вршиоца дужности чланова Управног одбора
Јавне установе Дјечији вртић „Пчелица Маја“ Нови Град
I
Разрјешавају се вршиоци дужности чланова Управног одбора Јавне установе Дјечији
вртић „Пчелица Маја“ Нови Град, због окончања конкурсне процедуре и то:
1. Азра Авдагић, представник оснивача,
2. Дуња Кривокућа, представник савјета родитеља,
3. Тања Гојић, представник стручног вијећа.
II
Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Нови Град“.
г) Именовање чланова Управног одбора Јавне установе Дјечији вртић „Пчелица
Маја“ Нови Град
Мирослав Дрљача, начелник општине предложио је да се именују чланови Управног
одбора Јавне установе Дјечији вртић „Пчелица Маја“ Нови Град и то:
1. Дуња Кривокућа, представник оснивача,
2. Едина Мурић Ћатић, представник савјета родитеља,
3. Тања Гојић, представник стручног вијећа.
Потпредсједник СО-е је отворио расправу.
Како расправе није било потпредсједник СО-е је дао на гласање приједлог Начелника
општине.
За Приједлог је гласало 19 одборника ЗА, против -, а 1 одборник је био УЗДРЖАН,
након чега је констатовао да је Приједлог усвојен потребном скупштинском већином и
донесена
ОДЛУКА
о именовању чланова Управног одбора
Јавне установе Дјечији вртић „Пчелица Маја“ Нови Град
I
За чланове Управног одбора Јавне установе Дјечији вртић „Пчелица Маја“ Нови Град
именују се:
1. Дуња Кривокућа, представник оснивача,
2. Едина Мурић Ћатић, представник савјета родитеља,
3. Тања Гојић, представник стручног вијећа.
II
Именовање се врши на период од четири године.
III
Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Нови Град“.
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д) Разрјешење вршиоца дужности чланова Управног одбора Јавне установе
Центар за социјални рад Нови Град
Мирослав Дрљача, начелник општине предложио је да се разрјеше вршиоци дужности
чланови Управног одбора Јавне установе Центар за социјални рад Нови Град и то:
1) Александар Контић,
2) Славица Бједов,
3) Драгана Ољача.
Потпредсједник СО-е је отворио расправу.
Како расправе није било потпредсједник СО-е је дао на гласање приједлог Начелника
општине.
За приједлог је гласало 20 одборника ЗА (једногласно) и д о н е с е н а
ОДЛУКА
о разрјешењу вршиоца дужности чланова Управног одбора
Јавне установе Центар за социјални рад Нови Град
I
Разрјешавају се вршиоци дужности члановa Управног одбора Јавне установе Центар за
социјални рад Нови Град, због окончања конкурсне процедуре и то:
1)
2)
3)

Александар Контић,
Славица Бједов,
Драгана Ољача.
II

Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Нови Град“.
ђ) Именовање чланова Управног одбора Јавне установе Центар за социјални рад
Нови Град
Мирослав Дрљача, начелник општине предложио је да се именују чланови Управног
одбора Јавне установе Центар за социјални рад Нови Град и то:
1) Вања Вукојевић,
2) Александар Контић,
3) Драган Боројевић.
Потпредсједник СО-е је отворио расправу.
Како расправе није било потпредсједник СО-е је дао на гласање приједлог Начелника
општине.
За Приједлог је гласало 19 одборника ЗА, против -, а 1 одборник је био УЗДРЖАН,
након чега је констатовао да је Приједлог усвојен потребном скупштинском већином и
донесена
ОДЛУКА
о именовању чланова Управног одбора
Јавне установе Центар за социјални рад Нови Град
I
За чланове Управног одбора Јавне установе Центар за социјални рад Нови Град именују
се:
1)
2)
3)

Вања Вукојевић,
Александар Контић,
Драган Боројевић.
II

Именовање се врши на период од четири године.
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III
Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Нови Град“.
е) Разрјешење вршиоца дужности члана Управног одбора Јавне установе
„Културно-образовни центар“ Нови Град
Мирослав Дрљача, начелник општине предложио је да се разрјеши вршиоц дужности члан
Управног одбора Јавне установе „Културно-образовни центар“ Нови Град и то: Санела
Стојаковић.
Потпредсједник СО-е је отворио расправу.
Како расправе није било потпредсједник СО-е је дао на гласање приједлог Начелника
општине.
За приједлог је гласало 20 одборника ЗА (једногласно) и д о н е с е н а
ОДЛУКА
о разрјешењу вршиоца дужности чланa Управног одбора
Јавне установе Културно-образовни центар Нови Град
I
Санела Стојаковић, из Новог Града, разрјешава се вршиоца дужности члана Управног
одбора Јавне установе Културно-образовни центар Нови Град , због окончања конкурсне
процедуре.
II
Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Нови Град“.
ж) Именовање члана Управног одбора Јавне установе „Културно-образовни
центар“ Нови Град
Мирослав Дрљача, начелник општине предложио је да се за члана Управног одбора Јавне
установе „Културно-образовни центар“ Нови Град именује Санела Стојаковић.
Потпредсједник СО-е је отворио расправу.
Како расправе није било потпредсједник СО-е је дао на гласање приједлог Начелника
општине.
За Приједлог је гласало 18 одборника ЗА, против -, а 1 одборник је био УЗДРЖАН,
након чега је констатовао да је Приједлог усвојен потребном скупштинском већином и
донесена
ОДЛУКА
о именовању члана Управног одбора
Јавне установе Културно-образовни центар Нови Град
I
Санела Стојаковић, дипломирани правник из Новог Града именује се за члана Управног
одбора Јавне установе „Културно-образовни центар“ Нови Град.
II
Именовање се врши на период трајања мандата Управног одбора.
III
Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Нови Град“.
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ТАЧКА 10.
Приједлог Одлуке о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање директора Јавне
установе Туристичка организација општине Нови Град
Потпредсједник СО-е је истакао да је приједлог Одлуке о расписивању Јавног конкурса
за избор и именовање директора Јавне установе Туристичка организација општине Нови Град
достављен у материјалима.
Потпредсједник СО-е је отворио расправу.
Како расправе није било потпредсједник СО-е је дао на гласање приједлог Одлуке.
За Одлуку је гласало 20 одборника ЗА (једногласно) и донесен
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Одлука о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање директора Јавне
установе Туристичка организација општине Нови Град
2. Одлука ће се објавити у „Службеном гласнику општине Нови Град“.
3. Закључак ступа на снагу даном доношења.
ТАЧКА 11.
Приједлог Одлуке о именовању Комисије за спровођење Јавног конкурса за избор и
именовање директора Јавне установе Туристичка организација општине Нови Град
Потпредсједник СО-е је истакао да је приједлог Одлуке о именовању Комисије за
спровођење Јавног конкурса за избор и именовање директора Јавне установе Туристичка
организација општине Нови Град достављен у материјалима.
Потпредсједник СО-е је отворио расправу.
Како расправе није било потпредсједник СО-е је дао на гласање приједлог Одлуке.
За Одлуку је гласало 20 одборника ЗА (једногласно) и донесен
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Одлука о именовању Комисије за спровођење Јавног конкурса за избор и
именовање директора Јавне установе Туристичка организација општине Нови Град
2. Одлука ће се објавити у „Службеном гласнику општине Нови Град“.
3. Закључак ступа на снагу даном доношења.
ТАЧКА 12.
Разматрање иницијативе Јањетовић Мире из Сводне о давању аутентичног тумачења
Одлуке о путевима и улицама на подручју општине Нови Град („Службени гласник
општине Нови Град“ број 4/18)
За ову тачку дневног реда није било уводничара.
Рајко Предојевић, предсједник Одбора за прописе је испред Одбора рекао да је Одбор
разматрао Иницијативу Јањетовић Мире из Сводне о давању аутентичног тумачења Одлуке о
путевима и улицама на подручју општине Нови Град („Службени гласник општине Нови Град“
број 4/18) и једногласно оцјенио да је Иницијатива неоснована и то мишљење доставља
Скупштини.
Потпредсједник СО- е је отворио расправу.
Како расправе није било потпредсједник је дао на гласање предложени Закључак и
констатовао да је исти усвојен са 20 гласова ЗА (једногласно) и донесен
З А К Љ У Ч А К
1. Одбор за прописе je oцијенио да Иницијатива Јањетовић Мире из Сводне o давању
аутентичног тумачења Одлуке о путевима и улицама на подручју општине Нови Град
(„Службени гласник општине Нови Град број 4/18) је неоснована.
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2. Саставни дио овог закључка је Записник одбора за прописе.
3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења
Како је дневни ред исцрпљен, предсједник СО-е Мирко Згоњанин је закључио 28.
редовну сједницу Скупштине општине Нови Град у 12,15 часова.
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