РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА НОВИ ГРАД
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Стручна служба СО-е
Број: 02-013-17/20
Датум: 27.08.2020. године
ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА
СА 41. РЕДОВНЕ СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НОВИ ГРАД
Четрдесетпрва редовна сједница Скупштине општине Нови Град је одржана 27.08.2020.
године са почетком у 9,00 часова, у сали амфитеатра Културно-образовног центра Нови Град.
Сједници је присуствовало 24 одборника.
Сједници нису присуствовали одборници: Владана Дакић, Жељко Вуковић и Мирослав
Брабенeц.
Поред одборника сједници су присуствовали: Мирослав Дрљача, начелник општине;
Бојан Лукач, замјеник начелника општине; Милева Богић, секретар СО-е; начелници Одјељења:
Зоран Мијатовић (уводничар за тачке 4 и 8 ); Дамир Шевић (уводничар за тачку 11); Слађана
Вукоман Ољача, начелница Одјељења за буџет и финансије(уводничар за тачку 3); Мирко
Ковачевић, шеф Одсјека за буџет и финансије; Љубан Кнежевић, испред Одјељења за општу
управу; Александар Јанковић, испред Кабинета начелника општине; Данка Граонић, испред
Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове (уводничар за тачке 5, 6 и 7);
Валентина Маринковић, испред Одјељења за друштвене дјелатности; Милан Тривановић,
командир Полицијске станице Нови Град (уводничар за тачку 10); 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 41.
редовну сједницу Скупштине општине Нови Град, констатовао да сједници присуствује 24
одборника, а потом предложио дневни ред који су одборници добили у писаној форми и
отворио расправу.
У расправи су учествовали одборници: Слободан Станић који је предложио допуну
Дневног реда са тачком везаном за одлагање радиоактивног отпада у Трговској гори; Милан
Вуковић, Мирко Згоњанин и Сњежана Рајилић, Начелник општине Мирослав Дрљача и
секретар Скупштине општине Милева Богић.
Након расправе предсједник Скупштине општине није дао на гласање приједлог за
допуну дневног реда већ је дао на гласање предложени дневни ред, након чега је констатовао да
је усвојен са 22 гласа ЗА, 1 одборник је био ПРОТИВ, уздржаних није било, те је потребном
скупштинском већином усвојен сљедећи
ДНЕВНИ РЕД
1. Разматрање и усвајање Извода из записника са 40. редовне сједнице
Скупштине општине Нови Град
2. „Актуелни час“
3. Нацрт ребаланса Буџета општине Нови Град за 2020. годину
4. Приједлог Одлуке о приступању изради Измјена и допуна Регулационог
плана „Индустријске зоне Пољавнице“
5. Приједлог Одлуке о куповини пословних просторија у к.о. Нови Град
6. Приједлог Одлуке о продаји непосредном погодбом земљишта у државној
својини у к.о. Нови Град
7. Приједлог Одлуке о начину и условима јавне продаје земљишта у државној
својини у к.о. Матавази
8. Приједлог Одлуке о додјели пословних просторија, на кориштење
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9. Приједлог Одлуке о ослобађању обавезе уплате мјесечног учешћа родитеља
за боравак дјетета у Јавној установи Дјечији вртић „Пчелица Маја“ Нови
Град за јун, јул и август 2020. године
10. Информација о стању јавне безбједности на подручју које оперативно
покрива Полицијска станица Нови Град за период од 01.01.2020. до
30.06.2020.године
11. Информација о стању пољопривреде на подручју општине Нови Град у
2019. години
12. Kaдровска питања:
а) Разрјешење в.д. директора Јавне установе Дом за старија лица Нови Град
б) Именовање в.д. директора Јавне установе Дом за старија лица Нови Град
в) Разрјешење в.д. чланова Управног одбора Јавне установе Дом за старија
лица Нови Град
г) Именовање в.д. чланова Управног одбора Јавне установе Дом за старија
лица Нови Град
д) Разрјешење в.д. директора Јавне установе Парк природе“Уна“
ђ) Именовање в.д. директора Јавне установе Парк природе“Уна“
е) Разрјешење в.д. чланова Управног одбора Јавне установе Парк природе
„Уна“
ж) Именовање в.д. чланова Управног одбора Јавне установе Парк
природе„Уна“
ТАЧКА 1.
Разматрање и усвајање Извода из записника са 40. редовне сједнице Скупштине општине
Нови Град
Записник је достављен уз материјале.
Предсједник СО-е је отворио расправу.
Како расправе није било предсједник СО-е је дао на гласање Извод из записника са 40.
редовне сједнице СО-е Нови Град, након чега је констатовао да је Извод из записника усвојен
са 23 гласа ЗА (једногласно) и до н е с е н
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извода из записника са 40. редовне сједнице
Скупштине општине Нови Град
I
Усваја се Извод из записника са 40. редовне сједнице Скупштине општине Нови Град,
одржане 25.06.2020. 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. Зоран Кукавица, СП и самостални одборници, поставио је два питања, прво начелнику
Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове а друго Начелнику општине:
1.“Молим да ми се усмено и писмено одговори на који начин је издата грађевинска дозвола на
име “Нешковић“д.о.о. Бијељина за изградњу бензинске пумпе и образложио?“
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2. „Проблем воде у Добрљину.Посљедњих неколико дана у Добрљину нема воде. Имамо
информацију да је општина укључена и да је уложила нека средства око рјешавања воде
међутим то још није завршено? “
2. Маринко Костадиновић, ПДП, поставио је питање Начелнику општине које гласи:
„Питање долази испред грађана села Велика и Мала Жуљевица, Раковац-Деветаци-Љешљани,
које занима план наставка водоснабдијевања водом у том крају. Интересује их да ли ће ићи
нешто од водоводне мреже у овој години и у ком дијелу?“
3. Зоран Мршић, Заједно за Нови Град, поставио је два питања Начелнику општине која
гласе:
1.„Да ли има могућности за проширење радова на изградњи водовода у Чађавицама и Раканима
и образложио?“
2.„Да ли ће се вршити санација нисконапонске мреже у Радомировцу од трафостанице Панићи
до насеља „Чапљик“ и образложио?“
4. Мирко Вујановић, ДНС, поставио је Начелнику општине једно питање које гласи:
„Питање се односи на уличну расвјету код Дома за старија лица Деветаци. Свједоци смо да
расвјета постоји на многим мјестима можда мање важним , што значи да је код овог Дома
неопходна расвјета, те ме занима када ће се ово питање ријешити?“
5. Рајко Предојевић, ДНС, поставио је два питања Начелнику општине која гласе:
1.„Питање је вазано за изградњу водовода од Рудица према Чађавици II. Радови су у току и
видљиво је да се ради дио тог водовода, тачније до Мршић Драгана што значи да највећи дио
домаћинстава није обухваћен(Ступари, Качавенде, Тончићи, Ђурђевићи, Макивићи и Грубори).
Ови грађани питају да ли се ово може продужити да и они добију воду?“
2.“Водовод из општине Крупа на Уни продужава на нашој општини од Стојнића према
Вујасину, Дробцу и Макивићу, међутим остаје дио пољопривредних домаћинстава (Адамовићи,
Рајлићи, Миљатовићи) који није ријешен. Може ли се тај водовод продужити до ових
домаћинстава, а удаљеност је релативно мала (испод 1 км).“
6. Слободан Станић, СДС, поставио је Начелнику општине једно питање које гласи:
„У име мјештана села Рудице насеље СОКАК и становника у том подручју, молимо да се
постави неколико лежећих полицајаца на дијелу улице од поште у Рудицама па до скретања
према основној школи, што би увелико ријешило проблем убрзаног саобраћаја на том дијелу
пута чиме су угрожена дјеца која крећу у школу 1.септембра?“
На постављена питања одборника одговоре је дао Мирослав Дрљача.
На одговоре није било коментара ни примједби.
Предсједник СО-е је закључио „Актуелни час“.
ТАЧКА 3.
Нацрт ребаланса Буџета општине Нови Град за 2020. годину
Уводничар за ову тачку дневног реда je била је Слађана Вукоман-Ољача, начелник
Одјељења за буџет и финансије.
Предсједник СО-е је отворио расправу.
Милан Вуковић, предсједник Одбора за буџет и финансије, испред Одбора је рекао, да
је Одбор разматрао Нацрт ребаланса Буџета општине Нови Град за 2020. годину, да није имао
примједби те предлаже да се Нацрт достави Скупштини на разматрање и усвајање.
У расправи су учествовали одброници: Слободан Станић и Мира Лазић.
Појашњење на расправу и одговоре на питања је дао Мирослав Дрљача, начелник
општине.
Предсједник СО-е је закључио расправу, исчитао приједлог Закључка о прихватању
Нацрта ребаланса Буџета општине Нови Град за 2020. годину који је дао на гласање након чега
је констатовао да је Закључак усвојен са 23 гласа ЗА, ПРОТИВ – а 1 одборник је био
УЗДРЖАН, те је потребном скупштинском већином д о н е се н
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З А К Љ У Ч А К
о прихватању Нацрта ребаланса Буџета за 2020. годину
1. Прихвата се Нацрт ребаланса Буџета за 2020. годину и упућује на јавну
расправу, ради прибављања примједби, мишљења и приједлога.
2. Нацрт ребаланса Буџета за 2020. годину објавиће се на интернет страници
Општине Нови Град: www.opstina - novigrad.com
3. Јавна расправа ће се спровести 01.09.2020. године у 10:00 часова у просторијама
Културно-образовног центра Нови Град.
4. За организовање и спровођење јавне расправе задужује се начелник Општине , који се
истовремено обавезује да Скупштини општине уз Приједлог Нацрта ребаланса Буџета
за 2020. годину достави извјештај о резултатима јавне расправе.
5. Саставни дио овог закључка је Нацрт ребаланса Буџета за 2020. годину .
6. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику
општине Нови Град''.
ТАЧКА 4.
Приједлог Одлуке о приступању изради Измјена и допуна Регулационог плана
„Индустријске зоне Пољавнице“
Уводничар за ову тачку дневног реда je био је Зоран Мијатовић, начелник Одјељења за
просторно уређење и стамбено-комуналне послове.
Предсједник СО-е је отворио расправу.
Рајко Предојевић, предсједник Одбора за прописе, испред Одбора је рекао да је Одбор
разматрао Одлуку о приступању изради Измјена и допуна Регулационог плана „Индустријске
зоне Пољавнице“ , да није имао примједби те предлаже да се Одлука достави Скупштини на
разматрање и усвајање.
У расправи су учествовали одборници: Слободан Станић и Мирко Шљокавица.
Одговоре на постављена питања дао је Зоран Мијатовић.
Предсједник СО-е је закључио расправу и дао на гласање приједлог Одлуке о
приступању изради Измјена и допуна Регулационог плана „Индустријске зоне Пољавнице“
након чега је констатовао да је Одлука усвојена са 21 гласом ЗА , ПРОТИВ – , а 1 одборник је
био УЗДРЖАН те је потребном скупштинском већином д о н е с е н
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Одлука о приступању изради Измјена и допуна Регулационог плана
„Индустријске зоне Пољавнице.“
2. Одлука ће се објавити у „Службеном гласнику општине Нови Град“.
3. Закључак ступа на снагу даном доношења.
ТАЧКА 5.
Приједлог Одлуке о куповини пословних просторија у к.о. Нови Град
Уводничар за ову тачку дневног реда je била је Данка Граонић, испред Одјељења за
просторно уређење и стамбено-комуналне послове.

5
Рајко Предојевић, предсједник Одбора за прописе, испред Одбора је рекао да је Одбор
разматрао Одлуку о куповини пословних просторија у к.о. Нови Град, да није имао примједби
те предлаже да се Одлука достави Скупштини на разматрање и усвајање.
Предсједник СО-е је отворио расправу.
У расправи су учествовао одборник: Слободан Станић.
Предсједник СО-е је закључио расправу и дао на гласање приједлог Одлуке о куповини
пословних просторија у к.о. Нови Град након чега је констатовао да је Одлука усвојена са 23
гласа ЗА (једногласно) те је д о н е с е н
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Одлука о куповини пословних просторија у к.о. Нови Град
2. Одлука ће се објавити у „Службеном гласнику општине Нови Град“.
3.

Закључак ступа на снагу даном доношења

ТАЧКА 6.
Приједлог Одлуке о продаји непосредном погодбом земљишта у државној својини у к.о.
Нови Град
Уводничар за ову тачку дневног реда je била је Данка Граонић, испред Одјељења за
просторно уређење и стамбено-комуналне послове.
Рајко Предојевић, предсједник Одбора за прописе, испред Одбора је рекао да је Одбор
разматрао Одлуку о продаји непосредном погодбом земљишта у државној својини у к.о. Нови
Град, да није имао примједби те предлаже да се Одлука достави Скупштини на разматрање и
усвајање.
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.о. Нови Град након чега је
констатовао да је Одлука усвојена са 22 гласа ЗА , ПРОТИВ – , а 1 одборник је био
УЗДРЖАН те је потребном скупштинском већином д о н е с е н
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Одлука о продаји непосредном погодбом земљишта у државној својини у
катастарској општини Нови Град.
2. Одлука ће се објавити у „Службеном гласнику општине Нови Град“.
3. Закључак ступа на снагу даном доношења.
ТАЧКА 7.
Приједлог Одлуке о начину и условима јавне продаје земљишта у државној својини у к.о.
Матавази
Уводничар за ову тачку дневног реда je била је Данка Граонић, испред Одјељења за
просторно уређење и стамбено-комуналне послове.
Рајко Предојевић, предсједник Одбора за прописе, испред Одбора је рекао да је Одбор
разматрао Одлуку о начину и условима јавне продаје земљишта у државној својини у к.о.
Матавази, да није имао примједби те предлаже да се Одлука достави Скупштини на разматрање
и усвајање.
Предсједник СО-е је отворио расправу.
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Како расправе није било предсједник СО-е је дао на гласање приједлог Одлуке о
начину и условима јавне продаје земљишта у државној својини у к.о. Матавази након чега је
констатовао да је Одлука усвојена са 22 гласа ЗА (једногласно) те је д о н е с е н
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Одлука о начину и условима јавне продаје земљишта у државној својини у
к.о. Матавази.
2. Одлука ће се објавити у „Службеном гласнику општине Нови Град“.
3. Закључак ступа на снагу даном доношења.
ТАЧКА 8.
Приједлог Одлуке о додјели пословних просторија, на кориштење
Уводничар за ову тачку дневног реда je био Зоран Мијатовић, начелник Одјељења за
просторно уређење и стамбено-комуналне послове.
Рајко Предојевић, предсједник Одбора за прописе, испред Одбора је рекао да је Одбор
разматрао Одлуку о додјели пословних просторија, на кориштење, да није имао примједби те
предлаже да се Одлука достави Скупштини на разматрање и усвајање.
Предсједник СО-е је отворио расправу.
Како расправе није било предсједник СО-е је дао на гласање Одлуку о додјели
пословних просторија, на кориштење након чега је констатовао да је Одлука усвојена са 22
гласа ЗА (једногласно) те је д о н е с е н
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Одлука о додјели пословних просторија, на кориштење.
2. Одлука ће се објавити у „Службеном гласнику општине Нови Град“.
3. Закључак ступа на снагу даном доношења.

У наставку сједницом предсједава потпредсједник Скупштине општине, Селим Екић.
ТАЧКА 9.
Приједлог Одлуке о ослобађању обавезе уплате мјесечног учешћа родитеља за боравак
дјетета у Јавној установи Дјечији вртић „Пчелица Маја“ Нови Град за јун, јул и август
2020. године
За ову тачку дневног реда ниje било уводничара.
Потпредсједник СО-е је отворио расправу.
Како расправе није било потпредсједник СО-е је дао на гласање приједлог Одлуке о
ослобађању обавезе уплате мјесечног учешћа родитеља за боравак дјетета у Јавној установи
Дјечији вртић „Пчелица Маја“ Нови Град за јун, јул и август 2020. године, након чега је
констатовао да је одлука усвојена са 22 гласа ЗА (једногласно) те је донесен
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Одлука о ослобађању обавезе уплате мјесечног учешћа родитеља за
боравак дјетета у Јавној установи Дјечији вртић „Пчелица Маја“ Нови Град за јун,
јул и август 2020. године.
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2. Одлука ће се објавити у „Службеном гласнику општине Нови Град“.
3. Закључак ступа на снагу даном доношења.
ТАЧКА 10.
Информација о стању јавне безбједности на подручју које оперативно покрива
Полицијска станица Нови Град за период 01.01.2020. до 30.06.2020. године
Уводничар за ову тачку дневног реда je био је Милан Тривановић, командир
Полицијске станице Нови Град.
Потпредсједник СО-е је отворио расправу.
У расправи су учествовали одборници Бојана Тадић и Маринко Костадиновић.
Милан Тривановић је дао одговоре на постављена питања.
Потпредсједник СО-е је закључио расправу и дао на гласање Информацију о стању
јавне безбједности на подручју које оперативно покрива Полицијска станица Нови Град за
период 01.01.2020. до 30.06.2020. године након чега је констатовао да је Информација усвојена
са 20 гласова ЗА , ПРОТИВ – , а 1 одборник је био УЗДРЖАН те је потребном скупштинском
већином д о н е с е н
ЗАКЉУЧАК
1. Прихвата се Информација о стању јавне безбједности на подручју које оперативно
покрива Полицијска станица Нови Град за период 01.01.2020.-30.06.2020. године.
2. Закључак ступа на снагу даном доношења.
ТАЧКА 11.
Информација о стању пољопривреде на подручју општине Нови Град у 2019. години
Уводничар за ову тачку дневног реда je био Дамир Шевић, начелник Одјељења за
привреду и пољопривреду.
Потпредсједник СО-е је отворио расправу.
У расправи је учествовао одборник Зоран Мршић.
Потпредсједник СО-е је закључио расправу и дао на гласање Информацију о стању
пољопривреде на подручју општине Нови Град, у 2019. години, након чега је констатовао да је
Информација усвојена са 21 гласом ЗА (једногласно), те је д о н е с е н
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Информација о стању пољопривреде на подручју општине Нови Град.
2. Закључак ступа на снагу даном доношења.
ТАЧКА 12.
Кадровска питања:
a) Разрјешење в.д. директора Јавне установе Дом за старија лица Нови Град
Начелник општине предлаже да се разрјеши вршиоц дужности директор Јавне установе
Дом за старија лица Нови Град, Душко Згоњанин.
Потпредсједник СО-е је отворио расправу.
Како расправе није било потпредсједник СО-е је дао на гласање Приједлог начелника
општине да се предложени кандидат разрјеши вршиоца дужности директора Јавне установе
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Дом за старија лица Нови Град, након чега је констатовао да је Приједлог усвојен са 19 гласова
ЗА (једногласно) те је донесена
ОДЛУКА
о разрјешењу вршиоца дужности директора
Јавне установе Дом за старија лица Нови Град
I
Душко Згоњанин, из Новог Града, разрјешава се вршиоца дужности директора Јавне
установе Дом за старија лица Нови Град, због истека периода на који је именован.
II
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику
општине Нови Град”.
б) Именовање в.д. директора Јавне установе Дом за старија лица Нови Град
Начелник општине предлаже да се за вршиоца дужности директора Јавне установе Дом
за старија лица Нови Град именује Душко Згоњанин.
Потпредсједник СО-е је отворио расправу.
Како расправе није било потпредсједник СО-е је дао на гласање Приједлог начелника
општине да се за вршиоца дужности директора Јавне установе Дом за старија лица Нови Град
именује Душко Згоњанин, након чега је констатовао да је Приједлог усвојен са 19 гласова ЗА
(једногласно) те је донесена
ОДЛУКА
о именовању вршиоца дужности директора
Јавне установе Дом за старија лица Нови Град
Душко Згоњанин, из Новог Града, именује се за вршиоца дужности директора Јавне
установе Дом за старија лица Нови Град.
II
Мандат вршиоца дужности директора Јавне установе Дом за старија лица Нови Град ће
трајати до окончања конкурсне процедуре за именовање директора Јавне установе Дом за
старија лица Нови Град, а најдуже 60 дана.
III
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном гласнику
општине Нови Град”.
в) Разрјешење в.д. чланова Управног одбора Јавне установе Дом за старија лица
Нови Град
Начелник општине предлаже да се разрјеше вршиоци дужности чланови Управног
одбора Јавне установе Дом за старија лица Нови Град: Санела Кондић, Божана Ступар и Адиса
Имшировић.
Потпредсједник СО-е је отворио расправу.
Како расправе није било потпредсједник СО-е је дао на гласање Приједлог начелника
општине да се предложени кандидати разрјеше вршиоца дужности Управног одбора Јавне
установе Дом за старија лица Нови Град, након чега је констатовао да је Приједлог усвојен са
19 гласова ЗА (једногласно) те је донесена
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ОДЛУКА
о разрјешењу в.д. чланова Управног одбора
Јавне установе Дом за старија лица Нови Град
I
Разрјешавају се в.д. чланови Управног одбора Јавне установе Дом за старија лица Нови
Град, због истека мандата и то :
1. Санела Кондић,
2. Божана Ступар,
3. Адиса Имшировић.
II
Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику општине
Нови Град“.
г) Именовање в.д. чланова Управног одбора Јавне установе Дом за старија лица
Нови Град
Начелник општине предлаже да се за вршиоце дужности Управног одбора Јавне
установе Дом за старија лица Нови Град именују чланови: Санела Кондић, Божана Ступар и
Адиса Имшировић.
Потпредсједник СО-е је отворио расправу.
Како расправе није било потпредсједник СО-е је дао на гласање Приједлог начелника
општине да се предложени кандидати именују за вршиоце дужности Управног одбора Јавне
установе Дом за старија лица Нови Град, након чега је констатовао да је Приједлог усвојен са
20 гласова ЗА (једногласно) те је донесена
ОДЛУКА
о именовању вршиоца дужности чланова Управног одбора
Јавне установе Дом за старија лица Нови Град
I
За вршиоце дужности чланова Управног одбора Јавне установе Дом за старија лица Нови
Град, именују се:
1. Санела Кондић,
2. Божана Ступар,
3. Адиса Имшировић.
II
Мандат вршиоца дужности чланова Управног одбора Јавне установе Дом за старија
лица Нови Град ће трајати до окончања законом прописаног поступка јавне конкуренције за
избор и именовање чланова Управног одбора Јавне установе Дом за старија лица Нови Град, а
најдуже 60 дана.
III
Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику општине
Нови Град“.
д) Разрјешење в.д. директора Јавне установе Парк природе „Уна“
Начелник општине предлаже да се разрјеши вршиоц дужности директор Јавне установе
Парк природе „Уна“, Вујадин Пилиповић.
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Потпредсједник СО-е је отворио расправу.
Како расправе није било потпредсједник СО-е је дао на гласање Приједлог начелника
општине да се предложени кандидат разрјеши вршиоца дужности директора Јавне установе
Парк природе „Уна“, након чега је констатовао да је Приједлог усвојен са 20 гласова ЗА
(једногласно) те је донесена

ОДЛУКА
о разрјешењу вршиоца дужности директора
Јавне установе Парк природе „Уна“
I
Вујадин Пилиповић, из Новог Града , разрјешава се вршиоца дужности директора
Јавне установе Парк природе „Уна“, због истека периода на који је именован.
II
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику
општине Нови Град”.
ђ) Именовање в.д. директора Јавне установе Парк природе „Уна“
Начелник општине предлаже да се за вршиоца дужности директора Јавне установе Парк
природе „Уна“ именује Вујадин Пилиповић.
Потпредсједник СО-е је отворио расправу.
Како расправе није било потпредсједник СО-е је дао на гласање Приједлог начелника
општине да се за вршиоца дужности директора Јавне установе Парк природе „Уна“ именује
Вујадин Пилиповић, након чега је констатовао да је Приједлог усвојен са 20 гласова ЗА
(једногласно) те је донесена
ОДЛУКА
о именовању вршиоца дужности директора
Јавне установе Парк природе „Уна“ Нови Град
I
Вујадин Пилиповић, из Новог Града, именује се за вршиоца дужности директора
Јавне установе Парк природе „Уна“ Нови Град.
II
Мандат вршиоца дужности директора Јавне установе Парк природе „Уна“ Нови Град ће
трајати до окончања конкурсне процедуре за именовање директора Јавне установе Парк
природе „Уна“ Нови Град, а најдуже 60 дана.
III
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном гласнику
општине Нови Град”.
е) Разрјешење в.д. чланова Управног одбора Јавне установе Парк природе „Уна“
Начелник општине предлаже да се разрјеше вршиоци дужности чланови Управног
одбора Јавне установе Парк природе „Уна“: Ољача Дражен, као представник Општине Нови
Град, Бабић Даријана, као представник Општине Козарска Дубица, Вурунa Милош, као
представник Општине Костајница, Мачкић Вујасин Свјетланa, као представника Општине
Крупа на Уни и Павић Дејан, као представник невладиног сектора.
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Потпредсједник СО-е је отворио расправу.
Како расправе није било потпредсједник СО-е је дао на гласање Приједлог начелника
општине да се предложени кандидати разрјеше вршиоца дужности Управног одбора Јавне
установе Парк природе „Уна“, након чега је констатовао да је Приједлог усвојен са 20 гласова
ЗА (једногласно) те је донесена

ОДЛУКА
о разрјешењу в.д. чланова Управног одбора
Јавне установе Парк природе „Уна“
I
Разрјешавају се в.д. чланови Управног одбора Јавне установе Парк природе „Уна“ због
истека мандата и то :
1. Ољача Дражен, као представник Општине Нови Град,
2. Бабић Даријана, као представник Општине Козарска Дубица.
3. Вурунa Милош, као представник Општине Костајница,
4. Мачкић Вујасин Свјетланa, као представника Општине Крупа на Уни и
5. Павић Дејан, као представник невладиног сектора.
II
Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику општине
Нови Град“.
ж) Именовање в.д. чланова Управног одбора Јавне установе Парк природе „Уна“
Начелник општине предлаже да се за вршиоце дужности Управног одбора Јавне
установе Парк природе „Уна“ именују чланови: Ољача Дражен, као представник Општине
Нови Град, Бабић Даријана, као представник Општине Козарска Дубица, Вурунa Милош, као
представник Општине Костајница, Мачкић Вујасин Свјетланa, као представника Општине
Крупа на Уни и Павић Дејан, као представник невладиног сектора.
Потпредсједник СО-е је отворио расправу.
Како расправе није било потпредсједник СО-е је дао на гласање Приједлог начелника
општине да се предложени кандидати именују за вршиоце дужности Управног одбора Јавне
установе Парк природе „Уна“, након чега је констатовао да је Приједлог усвојен са 20 гласова
ЗА (једногласно) те је донесена
ОДЛУКА
о именовању вршиоца дужности чланова Управног одбора
Јавне установе Парк природе „Уна“
I
За вршиоце дужности чланова Управног одбора Јавне установе Парк природе „Уна“, именују
се:
1. Ољача Дражен, као представник Општине Нови Град,
2. Бабић Даријана, као представник Општине Козарска Дубица.
3. Вурунa Милош, као представник Општине Костајница,
4. Мачкић Вујасин Свјетланa, као представника Општине Крупа на Уни и
5. Павић Дејан, као представник невладиног сектора.
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II
Мандат вршиоца дужности чланова Управног одбора Јавне установе Парк природе
„Уна“ ће трајати до окончања законом прописаног поступка јавне конкуренције за избор и
именовање чланова Управног одбора Јавне установе Парк природе „Уна“, а најдуже 60 дана.
III
Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику општине
Нови Град“.

Потпредсједник СО-е је закључио 41. редовну сједницу у 12,10 часова.

ЗАПИСНИЧАР
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Драгана Згоњанин, с.р. Милева Богић, дипл. правник,с.р. Мирко Згоњанин, дипл. економ.с.р.

