РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА НОВИ ГРАД
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Стручна служба СО-е
Број: 02-013-17/19
Датум: 25.04.2019. годинe
ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА
СА 30. РЕДОВНЕ СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НОВИ ГРАД
Tридесета редовна сједница Скупштине општине Нови Град је одржана 25.04.2019. године
са почетком у 9,00 часова у сали број 5 Општине Нови Град.
Сједници су присуствовала 23 одборника.
Сједници нису присуствовали одборници: Един Шупуковић, Бојан Вујановић,Борислав
Новаковић и Жељко Вуковић.
Поред одборника сједници су присуствовали: Мирослав Дрљача, начелник општине; Бојан
Лукач, замјеник Начелника општине; Милева Богић, секретар СО-е; Селим Екић,
потпредсједник Скупштине општине; начелници Одјељења: Слађана Вукоман Ољача,Сања
Бера Пилиповић, Зоран Мијатовић, (уводничар за тачкe 6,9,10,11 и 12); Боривој Јапунџа
(уводничар за тачку 13); Душко Љепоја, испред Одјељења за привреду и пољопривреду
(уводничар за тачку 8); Данка Граонић,испред Одјељења за просторно уређење и стамбенокомуналне послове; Маја Јованић Костадиновић, директор ЈП „Радио Нови Град“ Нови Град
(уводничар за тачку 7, подтачка а); Војин Бера,испред ЈУ ГСЦ „Спортска дворана“ Нови Град
(уводничар за тачку 7 подтачка б); Зоран Рађеновић, директор ЈЗУ Дом здравља Нови Град
(уводничар за тачку 7 подтачка в); Дражен Бабић, директор ЈУ „Културно-образовни центар“
Нови Град (уводничар за тачку 7 подтачка г);Милан Маринчић, директор ЈУ Дјечији вртић
„Пчелица Маја“Нови Град (уводничар за тачку 7 подтачка д);Раде Гачеша,испред ЈУ Центар за
социјални рад Нови Град (уводничар за тачку 7 подтачка ђ); Небојша Тодић, в.д. директор ЈУ
Туристичка организација општине Нови Град (уводничар за тачку 7 подтачка е); Слободанка
Вујиновић, директор ЈУ Народна библиотека Нови Град (уводничар за тачку 7 подтачка ж);
Зора Савић, новинар „Радио Нови Град“ Нови Град.
Сједницом је предсједавао Мирко Згоњанин, предсједник СО-е, који је отворио 30. редовну
сједницу Скупштине општине Нови Град, констатовао да сједници присуствују 23 одборника,
предложио дневни ред који су одборници добили у писаној форми и отворио расправу.
Мирослав Дрљача, начелник општине, је предложио допуну дневног реда тачком :
Приједлог одлуке о давању сагласности на нацрт Уговора и да се уврсти под тачку 5. дневног
реда , образложио је и предложио измјену у називу тачке 6 дневног реда, тако да умјесто
ријечи Програм стоји ријеч План.
Предсједник СО-е је закључио расправу и дао на гласање приједлог да се дневни ред
допуни са тачком- Приједлог одлуке о давању сагласности на нацрт Уговора, да се уврсти под
тачку 5. и да се измјени у називу тачке 6 дневног реда,умјесто ријечи Програм да стоји ријеч
План.
За приједлог су гласала 23 одборника , након чега је констатовао да је овај приједлог
усвојен једногласно.
Дневни ред са допуном и измјеном је усвојен са 23 гласа ЗА (једногласно), након чега је
констатовао да је усвојен сљедећи
ДНЕВНИ РЕД
1.Разматрање и усвајање Извода из записника са 29. редовне сједнице Скупштине општине и
1.тематске сједнице Скупштине општине Нови Град
2.„Актуелни час“
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3. Приједлог Одлуке о начину и условима јавне продаје земљишта у државној својини у к.о.
Водичево Доње и к.o.Велика Рујишка
4. Приједлог Одлуке о продаји непосредном погодбом земљишта у државној
својини у к.o. Нови Град и к.o. Пољавнице
5. Приједлог Одлуке о давању сагласности на нацрт Уговора
6. Нацрт Плана инвестиционих улагања општине Нови Град у 2019.години
7. Извјештај о пословању и обрачуну предузећа и установа на подручју општине
Нови Град у 2018. години и то:
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“
8. Извјештаји о утрошку средстава за 2018. годину и то:
а) Извјештај о утрошку средстава добивених од посебних водних накнада на подручју
општине Нови Град за 2018. годину;
б) Извјештај о утрошку средстава добивених од накнаде за експлоатацију минералних
сировина на подручју општине Нови Град за 2018. годину;
в) Извјештај о утрошку средстава добивених од накнаде за експлоатацију шумских
сортимената на подручју општине Нови Град за 2018. годину;
г) Извјештај о утрошку средстава добивених од накнаде за коришћење шума у приватној
својини за 2018. години;
д) Извјештај о утрошку средстава добивених од накнаде за промјену намјене
пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе на подручју општине Нови Град за
2018. годину.
9. Информација о стању јавне расвјете на подручју општине Нови Град
у 2018. години
10. Информација о стању безбједности саобраћаја на подручју општине Нови Град
11. Информација о стању електричне мреже општине Нови Град
12. Информација о заштити животне средине на подручју општине Нови Град
13. Информација о раду удружења грађана и невладиних организација на
подручју општине Нови Град које се суфинансирају из буџета Општине
14. Kaдровска питања:
а) Приједлог Одлуке о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање
директора ЈЗУ Дом здравља Нови Град
б) Приједлог Одлуке о именовању Комисије за спровођење јавног
конкурса за избор директора ЈЗУ Дом здравља Нови Град
в) Разрјешење в.д. предсједника Одбора за жалбе општине Нови Град
г) Именовање предсједника Одбора за жалбе општине Нови Град
ТАЧКА 1.
Разматрање и усвајање Извода из записника са 29. редовне сједнице Скупштине
општине и 1.тематске сједнице Скупштине општине Нови Град
Записници су достављени уз материјале.
Предсједник СО-е је отворио расправу.
Како расправе није било предсједник СО-е је дао на гласање Изводе из записника са 29.
редовне сједнице СО-е и 1.тематске сједнице СО-е,након чега је констатовао да су Изводи из
записника са 29. редовне сједнице и 1.тематске сједнице Скупштине општине Нови Град
усвојени са 23 гласа ЗА (једногласно) и до н е с е н
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ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извода из записника са 29. редовне сједнице
и 1.тематске сједнице Скупштине општине Нови Град
I
Усвајају се Изводи из записника са 29. редовне сједнице и 1.тематске сједнице Скупштине
општине Нови Град, одржаних 28.03.2019. и 05.04.2019.године, без примједби.
II
Изводи из записника из тачке I, у прилогу, чине 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. Сњежана Рајилић, СНСД, поставила је два питања, која се односе на инфраструктуру,једно
начелнику Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове а друго Начелнику
општине и питањa гласе:
„Питање начелнику Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове потиче из
времена 7,8 мјесецa 2018.године када смо обиласком терена били у селу Витасовци, на
раскршћу путева који воде дјеци Марчета, Трговишту и Радомировцу. Ту има поток који
подријева пут и био је договор да ће бити у најскорије вријеме уграђени пропусти када прођу
тендерске процедуре и образложила зашто је то неопходно урадити. Неколико пута сам
контактирала Одјељење и било је обећање да ће бити урађено. Међутим то није завршено.
Питање Начелнику општине се тиче изградње-санације потока Туњица и збрињавање да се не
појаве поплавни ударни таласи а примједбу је имала породица Ољача која каже да је обећано
ако потпишу сагласност да се може радити таква врста објекта на њиховој парцели, да ће
оборинске воде изнад њене куће бити сведене у тај поток . То се није десило. Ако то није
предвиђено пројектом треба изнаћи начин да се то ријеши“.
2. Слободан Станић,СДС поставиo је Начелнику општине једно питање које гласи:
„Мјештани насељеног мјеста Горња Сводна,на дијелу изнад жељезничке станице (пут према
Станковићима)немају канализацију и воду па обзиром да наступају топлији дани, за њих ће ово
бити велики проблем. Осим тога на овом простору се појавило веома опасно клизиште које
пријети да угрози куће Мијић Војислава и Адамовић Свете.Да ли општина може изнаћи
могућност да ријеши ове основне проблеме наших суграђана у Сводни и на који начин?“
3.Мехмед Алић,СДА поставиo је Начелнику општине два питања која гласе:
„Мјештани Благај Јапре питају кад могу очекивати реализацију разводне водоводне мреже у
Благају,обзиром да је прошло више од годину дана како је ушао транзитни водовод у Благај и
да се ближе мјесеци кад је Благај без воде?
Мјештани насеља Урије питају кад ће бити реализован пројекат канализације на подручју
улице Меше Селимовића према Газу, познато је да је раније израђена пројектна документација
за наведену канализацију и када је реално очекивати да се започну радови?“
4. Зоран Мршић, СРС РС, поставио је Начелнику општине два питања која гласе:
„Грађани Велике Рујишке моле Начелника да у складу са могућностима у што краћем року
обезбједи санацију макадамског пута на правцу школа Велика Рујишка –Саставци и
образложио при чему је истакао да је овај пут у потпуности непроходан за саобраћај а да га
користе ђаци,произвођачи млијека свакодневно.
У чијем су власништву парцеле паркинга у насељу Ограде и тражим писмени одговор?“
5. Бојана Тадић, САМОСТАЛНИ ОДБОРНИК поставила је Начелнику општине једно
питање које гласи:
„Мјештани Горњег Водичева апелују на санацију старог магистралног пута ,који је сваки дан у
све горем стању,пут је пун рупа, стога су возачи приморaни да избјегавајући рупе уништавају
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улазе испред туђих дворишта што доводи до додатних проблема.Да ли ће и када доћи до
санације овог пута?“
6.Мирослав Брабенец,националне мањине-незвисни кандидат поставиo је Предсједнику
скупштине општине једно питање које гласи:
„Питање везано за калкулације о финансијским извјештајима ФК“Слобода“ а који су везани за
фирму предсједникаСО-е Нови Град, а уједно и предсједник скупштине ФК Слободе.
Питања постављају грађани Новог Града који су преко друштвени мрежа упознати о могућим
калкулацијама, а на којима су објављени документи о финансијском пословању и извјештаји?“
На постављена питања одборника одговоре је дао Мирослав Дрљача, начелник општине и
није било коментара ни примједби на одговоре a одборнику Зорану Мршићу ће дати писмени
одговор на друго питање.
Предсједник СО-е је закључио „Актуелни час“.
ТАЧКА 3.
Приједлог Одлуке о начину и условима јавне продаје земљишта у државној својини у к.о.
Водичево Доње и к.o.Велика Рујишка
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 Слободан Станић и Зоран Мршић.
Појашњења на расправу и додатно образложење су дали Данка Граонић и Начелник
општине.

Предсједник СО-е је закључио расправу и дао на гласање Приједлог Одлуке о
начину и условима јавне продаје земљишта у државној својини у к.о. Водичево Доње и
к.o.Велика Рујишка, након чега је констатовао да је Одлука усвојена са 20 гласoва ЗА,
против- и 2 одборника су била УЗДРЖАНА те је потребном скупштинском већином је
донесен
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Одлука о начину и условима јавне продаје земљишта у државној својини у
к.о. Водичево Доње и к.o.Велика Рујишка.
2. Одлука ће се објавити у „Службеном гласнику општине Нови Град“.
3. Закључак ступа на снагу даном доношења.
ТАЧКА 4.
Приједлог Одлуке о продаји непосредном погодбом земљишта у државној
својини у к.o. Нови Град и к.o. Пољавнице
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.
Како расправе није било предсједник СО-е је дао на гласање Приједлог Одлуке о продаји
непосредном погодбом земљишта у државној својини у к.o. Нови Град и к.o. Пољавнице, након
чега је констатовао да је Одлука усвојена са 22 гласа ЗА, против -, а 1 одборник је био
УЗДРЖАН те је потребном скупштинском већином је д о н е с е н
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ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Одлуку о продаји непосредном погодбом земљишта у државној својини у
к.o. Нови Град и к.o. Пољавнице.
2. Одлука ће се објавити у „Службеном гласнику општине Нови Град“.
3. Закључак ступа на снагу даном доношења.
ТАЧКА 5.
Приједлог Одлуке о давању сагласности на нацрт Уговора
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.
Како расправе није било предсједник СО-е је дао на гласање Приједлог Одлуке о давању
сагласности на нацрт Уговора, након чега је констатовао да је Одлука усвојена са 23 гласа ЗА
(једногласно) и д о н е с е н
ЗАКЉУЧАК
1.Усваја се Одлуку о давању сагласности на нацрт Уговора.
2.Одлука ће се објавити у „Службеном гласнику општине Нови Град“.
3. Закључак ступа на снагу даном доношења.
ТАЧКА 6.
Нацрт Плана инвестиционих улагања општине Нови Град у 2019.години
Уводничар за ову тачку дневног реда биo је Зоран Мијатовић, начелник Одјељења за
просторно уређење и стамбено-комуналне послове.
Предсједник СО-е је отворио расправу.
У расправи су учествовали одборници : Зоран Мршић, Бојана Тадић, Соња Гојић, Драго
Тодић ,Сњежана Рајилић, Мира Лазић, Слободан Станић, Мирко Вујановић и Селим Екић.
Начелник општине Мирослав Дрљача је дао додатно образложење.
Предсједник СО-е је закључио расправу и дао на гласање Приједлог Закључка, који је
ишчитао, након чега је констатовао да је Закључак усвојен са 21 глас ЗА ,против- и 1 одборник
је био УЗДРЖАН те је потребном скупштинском већином је д о н е с е н
З А К Љ У Ч А К
о прихватању Нацрта Плана капиталних инвестиција
општине Нови Град за период од 2019.до 2021.године
1. Прихвата се Нацрт Плана капиталних инвестиција општине Нови Град за
период од 2019.до 2021.године и упућује на јавну расправу, ради
прибављања примједби, мишљења и приједлога.
2.

3.

Нацрт Плана капиталних инвестиција општине Нови Град за
период од 2019.до 2021.године објавиће се на интернет страници
Општине Нови Град: www.opstina-novigrad.com
Јавна расправа ће се спровести 13.05.2019.године.

4. За организовање и спровођење јавне расправе задужује се начелник Општине , који се
истовремено обавезује да Скупштини општине уз Приједлог Плана капиталних
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инвестиција општине Нови Град за период од 2019.до 2021.године достави извјештај о
резултатима јавне расправе.
5. Саставни дио овог закључка је Нацрт Плана капиталних инвестиција општине Нови
Град за период од 2019. до 2021.године.
6. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику
општине Нови Град''.
ТАЧКА 7.
Извјештај о пословању и обрачуну предузећа и установа на подручју општине
Нови Град у 2018. години и то:
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.
Како расправе није било предсједник СО-е је дао на гласање Извјештај о пословању и
обрачуну ЈП „Радио Нови Град“ Нови Град, након чега је констатовао да је исти усвојен са 17
гласова ЗА, против -, а 3 одборника су била УЗДРЖАНА те је потребном скупштинском
већином је д о н е с е н
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Извјештај о пословању и обрачуну ЈП „Радио Нови Град“ Нови Град за
2018.годину.
2. Закључак ступа на снагу даном доношења.
б) ЈУ ГСЦ „Спортска дворана“ Нови Град
Уводничар за ову подтачку дневног реда био је Војин Бера, испред ЈУ ГСЦ „Спортска
дворана“ Нови Град.
Предсједник СО-е је отворио расправу.
Како расправе није било предсједник СО-е је дао на гласање Извјештај о пословању и
обрачуну ЈУ ГСЦ „Спортска дворана“ Нови Град, након чега је констатовао да је исти усвојен
са 19 гласова ЗА, против -, а 3 одборника су била УЗДРЖАНА те је потребном скупштинском
већином је д о н е с е н
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Извјештај о пословању и обрачуну ЈУ ГСЦ „Спортска дворана“ Нови Град за
2018.годину.
2. Закључак ступа на снагу даном доношења

в) ЈЗУ Дом здравља Нови Град
Уводничар за ову подтачку дневног реда био је Зоран Рађеновић ,в.д. директор ЈЗУ Дом
здравља Нови Град.
Предсједник СО-е је отворио расправу.
У расправи су учествовали одборници Слободан Станић и Сњежана Рајилић.
Одговоре на постављена питања је дао Зоран Рађеновић.
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Предсједник СО-е је закључио расправу и дао на гласање Извјештај о пословању и обрачуну
ЈЗУ Дом здравља Нови Град, након чега је констатовао да је исти усвојен са 22 гласа
ЗА(једногласно) и д о н е с е н
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Извјештај о пословању и обрачуну ЈЗУ Дом здравља Нови Град за
2018.годину.
2. Закључак ступа на снагу даном доношења
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.
Како расправе није било предсједник СО-е је дао на гласање Извјештај о пословању и
обрачуну ЈУ „Културно- образовни центар“ Нови Град, након чега је констатовао да је исти
усвојен са 17 гласова ЗА, против -, а 2 одборника су била УЗДРЖАНА те је потребном
скупштинском већином је д о н е с е н
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Извјештај о пословању и обрачуну ЈУ „Културно- образовни центар“ Нови Град за
2018.годину.
2. Закључак ступа на снагу даном доношења
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.
Како расправе није било предсједник СО-е је дао на гласање Извјештај о пословању и
обрачуну ЈУ Дјечији вртић „Пчелица Маја“ Нови Град, након чега је констатовао да је исти
усвојен са 16 гласова ЗА, против -, а 2 одборникa су била УЗДРЖАНА те је потребном
скупштинском већином је д о н е с е н
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Извјештај о пословању и обрачуну ЈУ „Дјечији вртић „Пчелица Маја““ Нови Град
за 2018.годину.
2. Закључак ступа на снагу даном доношења
ђ) ЈУ Центар за социјални рад Нови Град
Уводничар за ову подтачку дневног реда био је Раде Гаћеша, испред ЈУ Центар за
социјални рад Нови Град.
Предсједник СО-е је отворио расправу.
Како расправе није било предсједник СО-е је дао на гласање Извјештај о пословању и
обрачуну ЈУ Центар за социјални рад Нови Град након чега је констатовао да је исти усвојен
са 16 гласова ЗА, против -, а 1 одборник је био УЗДРЖАН те је потребном скупштинском
већином је д о н е с е н
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ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Извјештај о пословању и обрачуну ЈУ Центар за социјални рад Нови Град за
2018.годину.
2. Закључак ступа на снагу даном доношења
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 Извјештај о пословању и
обрачуну ЈУ Туристичка организација општине Нови Град након чега је констатовао да је
исти усвојен са 18 гласова ЗА (једногласно) и д о н е с е н
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Извјештај о пословању и обрачуну ЈУ Туристичка организација општине Нови
Град за 2018.годину.
2. Закључак ступа на снагу даном доношења.
ж) ЈУ Народна библиотека Нови Град
Уводничар за ову подтачку дневног реда била је Слободанка Вујиновић, директор ЈУ
Народна библиотека Нови Град.
Предсједник СО-е је отворио расправу.
Како расправе није било предсједник СО-е је дао на гласање Извјештај о пословању и
обрачуну ЈУ Народна библиотека Нови Град, након чега је констатовао да је исти усвојен са
17 гласова ЗА, против -, а 1 одборник је био УЗДРЖАН те је потребном скупштинском
већином је д о н е с е н
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Извјештај о
2018.годину.

пословању и обрачуну ЈУ Народна библиотека

Нови Град за

2. Закључак ступа на снагу даном доношења.
ТАЧКА 8.
Извјештаји о утрошку средстава за 2018. годину и то:
а)

Извјештај о утрошку средстава добивених од посебних водних накнада на подручју
општине Нови Град за 2018. годину;
б) Извјештај о утрошку средстава добивених од накнаде за експлоатацију минералних
сировина на подручју општине Нови Град за 2018. годину;
в) Извјештај о утрошку средстава добивених од накнаде за експлоатацију шумских
сортимената на подручју општине Нови Град за 2018. годину;
г) Извјештај о утрошку средстава добивених од накнаде за коришћење шума у приватној
својини за 2018. години;
д) Извјештај о утрошку средстава добивених од накнаде за промјену намјене
пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе на подручју општине Нови Град за
2018. годину.
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Уводничар за ову тачку дневног реда био је Душко Љепоја, испред Одјељења за
привреду и пољопривреду.
Предсједник СО-е је отворио расправу.
У расправи је учествовао одборник Зоран Мршић.
Предсједник СО-е је закључио расправу и дао на гласање Извјeштаје о утрошку
средстава за 2018. годину од а-д , након чега је констатовао да су Извјeштаји о утрошку
средстава за 2018. годину од а-д усвојени са 17 гласова ЗА (једногласно) и д о н е с е н
ЗАКЉУЧАК
1.Усвају се Извјeштаји о утрошку средстава за 2018. годину и то:
а) Извјештај о утрошку средстава добивених од посебних водних накнада на подручју
општине Нови Град за 2018. годину;
б) Извјештај о утрошку средстава добивених од накнаде за експлоатацију минералних
сировина на подручју општине Нови Град за 2018. годину;
в) Извјештај о утрошку средстава добивених од накнаде за експлоатацију шумских
сортимената на подручју општине Нови Град за 2018. годину;
г) Извјештај о утрошку средстава добивених од накнаде за коришћење шума у
приватној својини за 2018. години;
д) Извјештај о утрошку средстава добивених од накнаде за промјену намјене
пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе на подручју општине Нови
Град за 2018. годину.
2. Закључак ступа на снагу даном доношења.
ТАЧКА 9.
Информација о стању јавне расвјете на подручју општине Нови Град
у 2018. години
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 Маринко Костадиновић.
Предсједник СО-е је је закључио расправу и дао на гласање Информацију о стању јавне
расвјете на подручју општине Нови Град у 2018. години, након чега је констатовао да је
Информација усвојена са 15 гласова ЗА, против- а 2 одборника су била УЗДРЖАНА и да је
потребном скупштинском већином д о н е с е н
ЗАКЉУЧАК
1.Прихвата се Информација о стању јавне расвјете на подручју општине Нови Град
у 2018. години.
2.Закључак ступа на снагу даном доношења.

ТАЧКА 10.
Информација о стању безбједности саобраћаја на подручју општине Нови Град
Уводничар за ову тачку дневног реда био је Зоран Мијатовић, начелник Одјељења за
просторно уређење и стамбено-комуналне послове.
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Предсједник СО-е је отворио расправу.
Kako расправe није било предсједник СО је дао на гласање Информацију о стању
безбједности саобраћаја на подручју општине Нови Град , након чега је констатовао да је
Информација усвојена са 18 гласова ЗА, против- а 1 одборник је био УЗДРЖАН и да је
потребном скупштинском већином д о н е с е н
ЗАКЉУЧАК
1.Прихвата се Информација о стању безбједности саобраћаја на подручју општине
Нови Град у 2018. години.
2.Закључак ступа на снагу даном доношења.
ТАЧКА 11.
Информација о стању електричне мреже општине Нови Град
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 Зоран Мршић.
Начелник општине је дао додатно појашњење.
Предсједник СО-е је је закључио расправу и дао на гласање Информацију о стању
електричне мреже општине Нови Град , након чега је констатовао да је Информација усвојена
са 17 гласова ЗА, против- а 2 одборника су била УЗДРЖАНА и да је потребном скупштинском
већином д о н е с е н
ЗАКЉУЧАК
1.Прихвата се Информација о стању електричне мреже општине Нови Град
2. Закључак ступа на снагу даном доношења.
ТАЧКА 12.
Информација о заштити животне средине на подручју општине Нови Град
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 су учествовали одборници Слободан Станић и Мирко Згоњанин.
Начелник општине је дао додатно појашњење.
Предсједник СО-е је је закључио расправу и дао на гласање Информацију о заштити
животне средине на подручју општине Нови Град , након чега је констатовао да је
Информација усвојена са 19 гласова (једногласно) и д о н е с е н
ЗАКЉУЧАК
1.Прихвата се Информацију о заштити животне средине на подручју општине Нови
Град
2. Закључак ступа на снагу даном доношења.
У наставку сједнице предсједава Селим Екић, потпредсједник Скупштине општине
Нови Град
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ТАЧКА 13.
Информација о раду удружења грађана и невладиних организација на
подручју општине Нови Град које се суфинансирају из буџета Општине
Уводничар за ову тачку дневног реда био је Боривој Јапунџа, начелник Одјељења за
друштвене дјелатности.
Потпредсједник СО-е је отворио расправу.
Како расправе није било потпредсједник је дао на гласање Информацију о раду
удружења грађана и невладиних организација на подручју општине Нови Град које се
суфинансирају из буџета Општине, након чега је констатовао да је Информација усвојена са 18
гласова (једногласно) и до н е с е н
ЗАКЉУЧАК
1.Прихвата се Информација о раду удружења грађана и невладиних организација на
подручју општине Нови Град које се суфинансирају из буџета Општине
2. Закључак ступа на снагу даном доношења.
ТАЧКА 14.
Kaдровска питања:
а) Приједлог Одлуке о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање
директора ЈЗУ Дом здравља Нови Град
б) Приједлог Одлуке о именовању Комисије за спровођење јавног
конкурса за избор директора ЈЗУ Дом здравља Нови Град
в) Разрјешење в.д. предсједника Одбора за жалбе општине Нови Град
г) Именовање предсједника Одбора за жалбе општине Нови Грaд
а) Приједлог Одлуке о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање
директора ЈЗУ Дом здравља Нови Град
Потпредсједник СО-е је истакао да је приједлог Одлуке о расписивању Јавног конкурса
за избор и именовање директора ЈЗУ Дом здравља 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 19 одборника ЗА (једногласно) и донесен
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Одлука о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање директора ЈЗУ
Дом здравља Нови Град
2. Одлука ће се објавити у „Службеном гласнику општине Нови Град“.
3. Закључак ступа на снагу даном доношења.
б) Приједлог Одлуке о именовању Комисије за спровођење јавног
конкурса за избор директора ЈЗУ Дом здравља Нови Град
Потпредсједник СО-е је истакао да је приједлог Одлуке о именовању Комисије за
спровођење Јавног конкурса за избор и именовање директора ЈЗУ Дом здравља Нови Град
достављен у материјалима и прочитао приједлог.
Потпредсједник СО-е је отворио расправу.
Како расправе није било потпредсједник СО-е је дао на гласање приједлог Одлуке.
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За Одлуку је гласало 19 одборника ЗА (једногласно) и донесен
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Одлука о именовању Комисије за спровођење Јавног конкурса за избор и
именовање директора ЈЗУ Дом здравља Нови Град.
2. Одлука ће се објавити у „Службеном гласнику општине Нови Град“.
3. Закључак ступа на снагу даном доношења.
в) Разрјешење в.д. предсједника Одбора за жалбе општине Нови Град
Предсједник СО-е је предложио да се разријеши Анђела Ћулибрк- Дмитрашиновић
вршиоца дужности предсједника Одбора за жалбе општине Нови Град, због истека мандата.
Потпредсједник СО- е је отворио расправу
Kako није било расправе потпредсједник СО-е је дао на гласање приједлог Предсједника
СО-е да се Анђела Ћулибрк- Дмитрашиновић разрјеши вршиоца дужности предсједника
Одбора за жалбе општине Нови Град, због истека мандата, након чега је констатовао да је
приједлог усвојен са 19. гласова ЗА(једногласно) и да је донесено
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу вршиоца дужности
предсједника Одбора за жалбе општине Нови Град
I
Анђела Ћулибрк- Дмитрашиновић се разрјешава вршиоца дужности предсједника Одбора за
жалбе општине Нови Град, због истека мандата.
II
Ово Рјешење ступа на снагу даном објаве у Службеном гласнику општине Нови Град“.
г) Именовање предсједника Одбора за жалбе општине Нови Грaд
Предсједник СО-е је предложио да се Боривој Гак, адвокат из Новог Града именује за
предсједника Одбора за жалбе општине Нови Град.
Потпредсједник СО- е је отворио расправу
Kako није било расправе потпредсједник СО-е је дао на гласање приједлог Предсједника
СО-е да се Боривој Гак, адвокат из Новог Града именује за предсједника Одбора за жалбе
општине Нови Град, након чега је констатовао да је приједлог усвојен са 19. гласова
ЗА(једногласно) и да је донесено
РЈЕШЕЊЕ
о именовању
предсједника Одбора за жалбе општине Нови Град
I
Боривој Гак, адвокат из Новог Града се именује за предсједника Одбора за жалбе општине
Нови Град.
II
Именовање се врши на период трајања мандата Одбора за жалбе.
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III
Рјешење ступа на снагу наредног дана од објаве у Службеном гласнику општине Нови Град“.
Како је дневни ред исцрпљен, предсједник СО-е Мирко Згоњанин је закључио 28. редовну
сједницу Скупштине општине Нови Град у 13,25 часова.
ЗАПИСНИЧАР
Сузана Рађеновић

СЕКРЕТАР
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Милева Богић, дипл.правник

ПРЕДСЈЕДНИКE
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирко Згоњанин, дипл.економ.

