РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА НОВИ ГРАД
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Стручна служба СО-е
Број: 02-013-17/21
Датум: 29.04.2021. године
ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА
СА 5. РЕДОВНЕ СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НОВИ ГРАД
Пета редовна сједница Скупштине општине Нови Град је одржана 29.04.2021. године са
почетком у 9,00 часова, у сали амфитеатра Културно-образовног центра Нови Град, уз
поштовање свих прописаних мјера заштите од COVID-19.
Сједници је присуствовало 15 одборника.
Сједници нису присуствовали одборници: Милан Жујић, Младен Шумар, Филип
Егељић, Горан Кутлија, Зоран Кутлија, Игор Таборин, Младен Шицар, Љубиша Вујановић,
Мирко Згоњанин, Миланко Михајилица, Душан Гашић и Хасан Расавац.
Поред одборника сједници су присуствовали: Мирослав Дрљача, начелник општине;
Бојан Лукач, замјеник Начелника општине; Милева Богић, секретар СО-е; начелници
Одјељења: Далибор Личина, Мирослава Пашић (уводничар за тачку 15), Данка Граонић
(уводничар за тачке 6, 7, 8, 9, 10 и 14, ), Јована Војновић и Љубан Кнежевић; Весна Ђукановић,
шеф Одсјека за локални и економси развој (уводничар за тачку 5); Зоран Басрак, замјеник
правобраниоца-Сједиште Приједор (уводничар за тачку 3); Милан Маринчић, директор ЈУ
Дјечији вртић „Пчелица Маја“ (уводничар за тачку 4, тачку 12 подтачка д и тачку 13 подтачка
д); Маја Јованић Костадиновић, директор ЈП „Радио Нови Град“ (уводничар за тачке 12
подтачка а и 13 подтачка а); Дадо Џинић, в.д. директор ЈУ ГСЦ „Спортска дворана“ (уводничар
за тачке 12 подтачка б и 13 подтачка б); Зоран Рађеновић, бивши директор ЈЗУ Дом здравља
Нови Град (уводничар за тачке 12 подтачка в и 13 подтачка в); Дражен Бабић, директор ЈУ
КОЦ Нови Град (уводничар за тачке 12 подтачка г и 13 подтачка г); Даниела Гојић, в.д.
директор ЈУ Центар за социјални рад Нови Град (уводничар за тачке 12 подтачка ђ и 13
подтачка ђ); Небојша Тодић, директор Туристичке организације општине Нови Град
(уводничар за тачке 12 подтачка е и 13 подтачка е); Слободанка Вујиновић, директор ЈУ
„Народна библиотека“ Нови Град (уводничар за тачке 12 подтачка ж и 13 подтачка ж); Вујадин
Пилиповић, в.д. директор ЈУ Парк природе „Уна“ Нови Град (уводничар за такчу 13 подтачка
з); Душко Згоњанин, в.д. директор ЈУ Дом за старија лица Нови Град (уводничар за тачку 13
подтачка и) и Мирослав Јањић, старјешина Територијалне ватрогасне једнинице Нови Град
(уводничар за тачку 16).
Сједници су присутвовали представници средстава јавног информисања: Зора Савић и
Драгана Карлица, новинари ЈП „Радио Нови Град“, Нови Град и Вељко Бабић, новинар РТРС-а.
Сједницу је отворио и предсједавао Зоран Кукавица, предсједник СО-е, који је
поздравио присутне, констатовао да сједници присуствује 15 одборника, те да су створени
услови за рад.
Предсједник СО-е је исчитао дневни ред који су одборници претходно добили отворио
расправу те упитао има ли приједлога за измјене и допуне предложеног дневног реда.
У расправу је учествовао Мирослав Дрљача, начелник општине који је предложио да се
измјени редослијед тачке 13 и да се она уврсти као тачка 3 а остале да се помјере и допуну
дневног реда са тачком која гласи: „Приједлог Одлуке о допуни Одлуке о именовању и
овлаштењу одборника Скупштине општине Нови Град за закључивање бракова“ .
Предсједник СО-е је закључио расправу те дао на гласање дневни ред са измјеном
редослиједа тачака и допуном након чега је констатовао да је усвојен са 15 гласова ЗА
(једногласно), сљедећи
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ДНЕВНИ РЕД
1. Разматрање и усвајање Извода из записника са 4. редовне сједнице Скупштине
општине Нови Град
2. „Актуелни час“
3. Извјештај о раду замјеника правобраниоца-Сједиште Приједор за 2020. годину у
односу на општину Нови Град
4. Приједлог Одлуке о финансирању Јавне установе Дјечији вртић “Пчелица Маја“
Нови Град
5. Приједлог Одлуке о именовању представника одборника Скупштине општине Нови
Град у Општински развојни тим за ревизију Стратегије развоја општине Нови Град за
период од 2017-2026.године
6. Приједлог Одлуке о усвајању Програма зона санитарне заштите јавног изворишта
„Доње Млакве“, општина Нови Град
7. Приједлог Одлуке о допуни Одлуке о паркиралиштима и гаражама
8. Приједлог Одлуке о ослобађању закупнине у сврху ублажавања негативних ефеката за
привреду изазваних новим вирусом корона (COVID-19) на подручју општине Нови
Град
9. Приједлог Одлуке о јавној продаји залиха осталог материјала
10. Приједлог Одлуке о додјели пословних просторија на кориштење Кошаркашком клубу
„Слобода 73“ Нови Град
11. Приједлог Одлуке о допуни Одлуке о именовању и овлашћењу одборника Скупштине
општине Нови Град за закључивање бракова
12. Извјештај о пословању и обрачуну предузећа и установа на подручју општине
Нови Град за 2020. годину 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 и
ж) ЈУ „Народна библиотека Нови Град“ Нови Град
13. Програми рада и финансијски планови јавних установа и предузећа за 2021.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“,
з) ЈУ Парк природе „Уна“ Нови Град и
и) ЈУ Дом за старија лица Нови Град
14. Нацрт Плана капиталних инвестиција општине Нови Град за период 2021.до
2023.године
15. Извјештаји о утрошку средстава за 2020. годину и то:
а) Извјештај о утрошку средстава добивених од посебних водних накнада на
подручју општине Нови Град за 2020.годину;
б) Извјештај о утрошку средстава добивених од накнаде за експлоатацију
минералних сировина на подручју општине Нови Град за 2020.годину,
в) Извјештај о утрошку средстава добивених од накнаде за експлоатацију
шумских сортимената на подручју општине Нови Град за 2020.годину,
г) Извјештај о утрошку средстава добивених од накнаде за коришћење шума у
приватној својини за 2020.години и
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д) Извјештај о утрошку средстава добивених од накнаде за промјену намјене
пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе на подручју општине
Нови Град за 2020.годину
16. План техничког опремања Територијалне ватрогасне јединице општине Нови Град
за 2021.годину
Кадровска питања:
17. Разрјешење в.д. секретара Скупштине општине Нови Град
18. Именовање секретара Скупштине општине Нови Град
19. Разрјешење в.д. начелника Одјељења за општу управу
20. Именовање начелника Одјељења за општу управу
21. Разрјешење в.д. начелника Одјељења за буџет и финансије
22. Именовање начелника Одјељења за буџет и финансије
23. Разрјешење в.д. начелника Одјељења за привреду и пољопривреду
24. Именовање начелника Одјељења за привреду и пољопривреду
25. Разрјешење в.д. начелника Одјељења за друштвене дјелатности
26. Именовање начелника Одјељења за друштвене дјелатности
27. Разрјешење в.д. начелника Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне
послове
28. Именовање начелника Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне
послове
- Полагање свечане заклетве
29. Разрјешење предсједника и два члана Општинске изборне комисије Нови Град
30. Именовање предсједника и два члана Општинске изборне комисије Нови Град
31. Приједлог Одлуке о расписивању јавног конкурса за избор и именовање
предсједника Одбора за жалбе
32. Именовање Комисије за спровођење јавног конкурса за избор и именовање
предсједника Одбора за жалбе
33. Разрјешење в.д. директора ЈУ Дом за старија лица Нови Град
34. Именовање в.д. директора ЈУ Дом за старија лица Нови Град
35. Разрјешење в.д. директора ЈУ Парк природе „Уна“ Нови Град
36. Именовање в.д. директора ЈУ Парк природе „Уна“ Нови Град
37. Разрјешење директора ЈЗУ Дом здравља Нови Град
38. Именовање в.д. директора ЈЗУ Дом здравља Нови Град
ТАЧКА 1.
Разматрање и усвајање Извода из записника са 4. 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 4.
редовне сједнице СО-е Нови Град, након чега је констатовао да је Извод из записника усвојен
са 15 гласова ЗА (једногласно) и до н е с е н
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Извод из записника са 4. редовне сједнице Скупштине општине Нови
Град, одржане 30.03.2021. године.
2. Записник из тачке 1 , у прилогу, чини саставни дио овог закључка.
3. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику општине Нови Град“.
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ТАЧКА 2.
„Актуелни час“
1. Соња Гојић, СНСД, поставила је Начелнику општине једно питање које гласи:
„Молим начелника општине Нови Град да у нацрт Плана капиталних инвестиција општине
Нови Град за 2021-2023. годину уврсти и санацију моста на градској плажи „Ада“ у Новом
Граду. Разлог је очигледна дотрајалост моста, а имајућу у виду велики број грађана општине
који у љетном периоду прелази овај мост ради одласка на купање, првенствено заштиту дјеце,
молим да се већ за 2021. планира санација овог моста.“
2. Мира Дрљача, СНСД, поставила је Начелнику општине једно питање које гласи:
„Питање се односи на МЗ Масловаре-Црна Ријека. Приликом зимског периода и падавина у
мјесту Масловаре-Црна Ријека на путу према кући Нишевић Стојана потребна су два камиона
пијеска.“
3. Владана Дакић, СНСД, поставила је Начелнику оппштине једно питање које гласи:
„Да ли постоји могућност да се у наредном периоду прије зиме изврши насипање дијела
зелених површина испред шупа на Оградама. Прилаз је неприступачан због блата и локви.
Задње насипање је било када су прављене шупе-2013. године.“
4. Дамир Шевић, СП, поставио је Начелнику општине два питања која гласе:
1.“Мјешани Горњег Водичева питају када ће бити настављена изградња водоводне мреже у
правцу бање Љешљани, јер им је вода пријеко потребна?“
2.“Привредници Новога Града постављају питање везано за индустријску зону, да ли у зони
постоји још земље која се може купити ради обављања привредних и производних активности
(њихових проширења)?“
5. Павле Агбаба, СНСД, поставио је Начелнику два питања која гласе:
1.“ Изградња више приступних рампи за наше суграђане са инвалидитетом и наше суграђане са
дјечијим колицима како би им кретање било лакше.“
2.“Побољшавање пружања услуга интернета на подручју нашег града, нарочито на сеоском
дијелу општине.“
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.
Извјештај о раду замјеника правобраниоца-Сједиште Приједор за 2020. годину у односу
на општину Нови Град
Уводничар за ову тачку дневног реда je био је Зоран Басрак, замјеник правобраниоцасједиште Приједор.
Предсједник СО-е је отворио расправу.
Како расправе није било предсједник СО-е је дао на гласање Извјештај о раду замјеника
правобраниоца-Сједиште Приједор за 2020. годину у односу на општину Нови Град након чега
је констатовао да је Извјештај усвојен са 15 гласова ЗА (једногласно), те је д о н е с е н
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Извjeштај о раду замјеника правобраниоца-Сједиште Приједор за 2020.
годину у односу на општину Нови Град.
2. Извјештај из тачке 1 , у прилогу, чини саставни дио овог закључка.
3. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику општине Нови Град“.
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ТАЧКА 4.
Приједлог Одлуке о финансирању Јавне установе Дјечији вртић „Пчелица Маја“ Нови
Град
Уводничар за ову тачку дневног реда je 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 Приједлог Одлуке о
финансирању Јавне установе Дјечији вртић „Пчелица Маја“ Нови Град након чега је
констатовао да је Одлука усвојена са 15 гласова ЗА (једногласно), те је д о н е с е н
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Одлука о финансирању Јавне установе Дјечији вртић „Пчелица Маја“
Нови Град
2. Одлука ће се објавити у „Службеном гласнику општине Нови Град“.
3. Закључак ступа на снагу даном доношења.
ТАЧКА 5.
Приједлог Одлуке о именовању представника одборника Скупштине општине Нови Град
у Општински развојни тим за ревизију Стратегије развоја општине Нови Град за период
од 2017-2026. године
Уводничар за ову тачку дневног реда je била Весна Ђукановић, шеф Одсјека за локални
и економски развој.
Предсједник СО-е је отворио расправу.
Одборник Мирко Шљокавица је предложио чланове Општинског развојног тима и то:
Јована Дрљача и Дамир Шевић.
Предсједник СО-е је закључио расправу и дао на гласање Приједлог Одлуке о
именовању представника одборника Скупштине општине Нови Град у Општински развојни
тим за ревизију Стратегије развоја општине Нови Град за период од 2017-2026. године са
приједлогом одборника Мирка Шљокавице након чега је констатовао да је Одлука усвојена са
15 гласова ЗА (једногласно), те је д о н е с е н
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Одлука о именовању представника одборника Скупштине општине Нови
Град у Општински развојни тим за ревизију Стратегије развоја општине Нови Град
за период од 2017-2026. године
2. Одлука ће се објавити у „Службеном гласнику општине Нови Град“.
3. Закључак ступа на снагу даном доношења.
ТАЧКА 6.
Приједлог Одлуке о усвајању Програма зоне санитарне заштите јавног изворишта „Доње
Млакве“, општина Нови Град
Уводничар за ову тачку дневног реда je била је Данка Граонић, в.д. начелник Одјељења
за просторно уређење и стамбено-комуналне послове.
Предсједник СО-е је отворио расправу.
У расправи је учествовао Селим Екић.
Одговор на расправу је дала Данка Граонић.
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Предсједник СО-е је закључио расправу и дао на гласање Приједлог Одлуке о усвајању
Програма зоне санитарне заштите јавног изворишта „Доње Млакве“, општина Нови Град након
чега је констатовао да је Одлука усвојена са 14 гласова ЗА (једногласно), те је д о н е с е н
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Одлука о усвајању Програма зоне санитарне заштите јавног изворишта
„Доње Млакве“, општина 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 допуни Одлуке о паркиралиштима и гаражама
Уводничар за ову тачку дневног реда je била је Данка Граонић, в.д. начелник 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
допуни Одлуке о паркиралиштима и гаражама након чега је констатовао да је Одлука усвојена
са 14 гласова ЗА (једногласно), те је д о н е с е н
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Одлука о допуни Одлуке о паркиралиштима и гаражама
2. Одлука ће се објавити у „Службеном гласнику општине Нови Град“.
3. Закључак ступа на снагу даном доношења.
ТАЧКА 8.
Приједлог Одлуке о ослобађању закупнине у сврху ублажавања негативних ефеката за
привреду изазваних новим вирусом корона (COVID-19) на подручју општине Нови Град
Уводничар за ову тачку дневног реда je била Данка Граонић, в.д. начелник 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
ослобађању закупнине у сврху ублажавања негативних ефеката за привреду изазваних новим
вирусом корона (COVID-19) на подручју општине Нови Град, након чега је констатовао да је
Одлука усвојена са 15 гласова ЗА (једногласно) те је д о н е с е н
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Одлука о ослобађању закупнине у сврху ублажавања негативних ефеката
за привреду изазваних новим вирусом корона (COVID-19) на подручју општине
Нови Град.
2. Одлука ће се објавити у „Службеном гласнику општине Нови Град“.
3. Закључак ступа на снагу даном доношења.
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ТАЧКА 9.
Приједлог Одлуке о јавној продаји залиха осталог материјала
Уводничар за ову тачку дневног реда je била Данка Граонић, в.д. начелник 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 јавној
продаји залиха осталог материјала након чега је констатовао да је Одлука усвојена са 15
гласова ЗА (једногласно) те је д о н е с е н
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Одлука о јавној продаји залиха осталог материјала.
2. Одлука ће се објавити у „Службеном гласнику општине Нови Град“.
3. Закључак ступа на снагу даном доношења.
ТАЧКА 10.
Приједлог Одлуке о додјели пословних просторија на кориштење Кошаркашком клубу
„Слобода 73“ Нови Град
Уводничар за ову тачку дневног реда je била Данка Граонић, в.д. начелник Одјељења за
просторно уређење и стамбено-комуналне послове.
Предсједник СО-е је отворио расправу.
У расправи је учествовао одборник Павле Агбаба.
Предсједник СО-е је закључио расправу и дао на гласање Приједлог Одлуке о додјели
пословних просторија на кориштење Кошаркашком клубу „Слобода 73“ Нови Град, након чега
је констатовао да је Одлука усвојена са 15 гласова ЗА (једногласно) те је д о н е с е н
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Одлука о додјели пословних просторија на кориштење Кошаркашком
клубу „Слобода 73“ 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 допуни Одлуке о именовању и овлашћењу одборника Скупштине
општине Нови Град за закључивање бракова
Материјал приједлога Одлуке је достављен одборницима прије почетка сједнице.
Предсједник СО-е је отворио расправу.
Како расправе није било предсједник СО-е је дао на гласање Приједлог Одлуке о
допуни Одлуке о именовању и овлашћењу одборника Скупштине општине Нови Град за
закључивање бракова, након чега је констатовао да је Одлука усвојена са 14 гласова ЗА
(једногласно) те је д о н е с е н
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Одлука о допуни Одлуке о именовању и овлашћењу одборника
Скупштине општине Нови Град за закључивање бракова.
2. Одлука ће се објавити у „Службеном гласнику општине Нови Град“.
3. Закључак ступа на снагу даном доношења.
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ТАЧКА 12.
Извјештај о пословању и обрачуну предузећа и установа на подручју општине Нови Град
за 2020. годину и то:
а) ЈП „Радио Нови Град“ Нови Град
Уводничар за ову тачку дневног реда je била 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 за 2020. годину, након чега је констатовао да је
Извјештај усвојен са 15 гласова ЗА (једногласно) те је д о н е с е н
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Извјештај о пословању и обрачуну Јавног предузећа „Радио Нови Град“
Нови Град за 2020. годину.
2. Извјештај из тачке 1 , у прилогу, чини саставни дио овог закључка.
3. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику општине Нови Град“.
б) ЈУ ГСЦ „Спортска дворана“ Нови Град
Уводничар за ову тачку дневног реда je био Дадо Џинић, в.д. директор ЈП ГСЦ
„Спортска дворана“ Нови Град.
Предсједник СО-е је отворио расправу.
У расправи је учествовао Селим Екић, потпредсједник Скупштине општине.
Предсједник СО-е је закључио расправу и дао на гласање Извјештај о пословању и
обрачуну ЈП ГСЦ „Спортска дворана“ Нови Град за 2020. годину, након чега је констатовао да
је Извјештај усвојен са 15 гласова ЗА (једногласно) те је д о н е с е н
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Извјештај о пословању и обрачуну Јавне установе Градски спортски
центар „Спортска дворана“ Нови Град за 2020. годину.
2. Извјештај из тачке 1 , у прилогу, чини саставни дио овог закључка.
3. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику општине Нови Град“.
в) ЈЗУ Дом здравља Нови Град
Уводничар за ову тачку дневног реда je био Зоран Рађеновић, директор ЈЗУ Дом
здравља Нови Град.
Предсједник СО-е је отворио расправу.
У расправи су учествовали одборници: Соња Гојић, Мирко Шљокавица и Дамир
Шевић.
Предсједник СО-е је закључио расправу и дао на гласање Извјештај о пословању и
обрачуну ЈЗУ Дом здравља Нови Град за 2020. годину, након чега је констатовао да је
Извјештај усвојен са 15 гласова ЗА (једногласно) те је д о н е с е н
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Извјештај о пословању и обрачуну Јавне здравствене установе Дом
здравља Нови Град за 2020. годину.
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2. Извјештај из тачке 1 , у прилогу, чини саставни дио овог закључка.
3. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику општине Нови Град“.
г) ЈУ Културно-образовни центар Нови Град
Уводничар за ову тачку дневног реда je био Дражен Бабић, директор ЈУ Културнообразовни центар Нови Град.
Предсједник СО-е је отворио расправу.
У расправи су учествовали одборници: Павле Агбаба, Дамир Шевић и Селим Екић.
Предсједник СО-е је закључио расправу и дао на гласање Извјештај о пословању и
обрачуну ЈУ Културно-образовни центар Нови Град за 2020. годину, након чега је констатовао
да је Извјештај усвојен са 15 гласова ЗА (једногласно) те је д о н е с е н
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Извјештај о пословању и обрачуну Јавне установе Културно-образовни
центар Нови Град за 2020. годину.
2. Извјештај из тачке 1 , у прилогу, чини саставни дио овог закључка.
3. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику општине Нови Град“.
д) ЈУ Дјечији вртић „Пчелица Маја“ Нови Град
Уводничар за ову тачку дневног реда je био 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 за 2020. годину, након чега је
констатовао да је Извјештај усвојен са 15 гласова ЗА (једногласно) те је д о н е с е н
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Извјештај о пословању и обрачуну Јавне установе Дјечији вртић „Пчелица
Маја“ Нови Град за 2020. годину.
2. Извјештај из тачке 1 , у прилогу, чини саставни дио овог закључка.
3. Овај закључак 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 тачку дневног реда je била Даниела Гојић, в.д. 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 Извјештај о пословању и
обрачуну ЈУ Центар за социјални рад Нови Град за 2020. годину, након чега је констатовао да
је Извјештај усвојен са 15 гласова ЗА (једногласно) те је д о н е с е н
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Извјештај о пословању и обрачуну Јавне установе Центар за социјални рад
Нови Град за 2020. годину.
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2. Извјештај из тачке 1 , у прилогу, чини саставни дио овог закључка.
3. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику општине Нови Град“.
е) ЈУ Туристичка организација општине Нови Град
Уводничар за ову тачку дневног реда je био Небојша Тодић, директор ЈУ Туристичка
организација општине Нови Град.
Предсједник СО-е је отворио расправу.
У расправи је учествовао Селим Екић, потпредсједник Скупштине општине.
Предсједник СО-е је закључио расправу и дао на гласање Извјештај о пословању и
обрачуну ЈУ Туристичка организација општине Нови Град за 2020. годину, након чега је
констатовао да је Извјештај усвојен са 15 гласова ЗА (једногласно) те је д о н е с е н
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Извјештај о пословању и обрачуну
организација општине Нови Град за 2020. годину.

Јавне установе Туристичка

2. Извјештај из тачке 1 , у прилогу, чини саставни дио овог закључка.
3. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику општине Нови Град“.
ж) ЈУ „Народна библиотека Нови Град“ Нови Град
Уводничар за ову тачку дневног реда je била Слободанка Вујиновић, директор ЈУ
„Народна библиотека 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 ЈУ „Народна библиотека Нови Град“ Нови Град за 2020. годину, након чега је
констатовао да је Извјештај усвојен са 15 гласова ЗА (једногласно) те је д о н е с е н
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Извјештај о пословању и обрачуну Јавне установе „Народна библиотека
Нови Град“ Нови Град за 2020. годину.
2. Извјештај из тачке 1 , у прилогу, чини саставни дио овог закључка.
3. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику општине Нови Град“.
ТАЧКА 13.
Програми рада и финансијски планови јавних установа и предузећа за 2021. годину:
а) ЈП „Радио Нови Град“ Нови Град
Уводничар за ову тачку дневног реда je била 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 Програм рада и
финансијски план ЈП „Радио Нови Град“ Нови Град за 2021. годину, након чега је констатовао
да су Програм рада и финансијски план усвојени са 14 гласова ЗА (једногласно) те је
донесена
ОДЛУКА
о давању сагласности на Програм рада и финансијски план
Јавнoг предузећа „Радио Нови Град“ Нови Град за 2021. годину
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I
Даје се сагласност на Програм рада и финансијски план Јавног предузећа „Радио Нови
Град“ Нови Град за 2021. годину.
II
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 тачку дневног реда je био Дадо Џинић, в.д. директор ЈП ГСЦ
„Спортска дворана“ Нови Град.
Предсједник СО-е је отворио расправу.
Како расправе није било предсједник СО-е је дао на гласање Програм рада и
финансијски план ЈП ГСЦ „Спортска дворана“ Нови Град за 2021. годину, након чега је
констатовао да су Програм рада и финансијски план усвојени са 14 гласова ЗА (једногласно) те
је д о н е с е н а
ОДЛУКА
о давању сагласности на Програм рада и финансијски план Јавне установе
Градски спортски центар „Спортска дворана“ Нови Град за 2021. годину
I
Даје се сагласност на Програм рада и финансијски план Јавне установе Градски
спортски центар „Спортска дворана“ Нови Град за 2021. годину.
II
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 тачку дневног реда je био Зоран Рађеновић, директор ЈЗУ Дом
здравља Нови Град.
Предсједник СО-е је отворио расправу.
Како расправе није било предсједник СО-е је дао на гласање Програм рада и
финансијски план ЈЗУ Дом здравља Нови Град за 2021. годину, након чега је констатовао да су
Програм рада и финансијски план усвојени са 14 гласова ЗА (једногласно) те је 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 2021. годину
I
Даје се сагласност на Програм рада и финансијски план Јавне здравствене установе
Дом здравља Нови Град за 2021. годину.
II
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику општине Нови Град“.
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г) ЈУ Културно-образовни центар Нови Град
Уводничар за ову тачку дневног реда je био Дражен Бабић, директор ЈУ Културнообразовни центар Нови Град.
Предсједник СО-е је отворио расправу.
Како расправе није било предсједник СО-е је дао на Програм рада и финансијски план
ЈУ Културно-образовни центар Нови Град за 2021. годину, након чега је констатовао да су
Програм рада и финансијски план усвојени са 14 гласова ЗА (једногласно) те је 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 2021. годину
I
Даје се сагласност на Програм рада и финансијски план Јавне установе Културнообразовни центар Нови Град за 2021. годину.
II
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику општине Нови Град“.
д) ЈУ Дјечији вртић „Пчелица Маја“ Нови Град
Уводничар за ову тачку дневног реда je био 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 Програм рада и
финансијски план ЈУ Дјечији вртић „Пчелица Маја“ Нови Град за 2021. годину, након чега је
констатовао да су Програм рада и финансијски план усвојени са 14 гласова ЗА (једногласно) те
је 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 2021. годину
I
Даје се сагласност на Програм рада и финансијски план Јавне установе Дјечији вртић
„Пчелица Маја“Нови Град за 2021. годину.
II
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 тачку дневног реда je била Даниела Гојић, в.д. 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 за 2021. годину, након чега је
констатовао да су Програм рада и финансијски план усвојени са 14 гласова ЗА (једногласно) те
је 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 2021. годину
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I
Даје се сагласност на Програм рада и финансијски план Јавне установе Центар за
социјални рад Нови Град за 2021. годину.
II
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 тачку дневног реда je био Небојша Тодић, 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 за 2021. годину, након чега
је констатовао да су Програм рада и финансијски план усвојени са 14 гласова ЗА (једногласно)
те је 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 2021. годину
I
Даје се сагласност на Програм рада и финансијски план Јавне установе Туристичка
организација општине Нови Град за 2021. годину.
II
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Нови Град“.
ж) ЈУ „Народна библиотека Нови Град“ Нови Град
Уводничар за ову тачку дневног реда je била Слободанка Вујиновић, директор ЈУ
„Народна библиотека Нови Град“ 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 „Народна библиотека Нови Град“ Нови Град за 2021. годину, након чега
је констатовао да су Програм рада и финансијски план усвојени са 14 гласова ЗА (једногласно)
те је д о н е с е н а
ОДЛУКА
о давању сагласности на Програм рада и финансијски план Јавне
установе „Народна библиотека Нови Град“ Нови Град за 2021. годину
I
Даје се сагласност на Програм рада и финансијски план Јавне установе „Народна
библиотека Нови Град“ Нови Град за 2021. годину.
II
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Нови Град“.
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з) ЈУ Парк природе „Уна“ Нови Град
Уводничар за ову тачку дневног реда je био Вујадин Пилиповић, в.д. директор ЈУ Парк
природе „Уна“ 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 Парк природе „Уна“ Нови Град за 2021. годину, након чега је
констатовао да су Програм рада и финансијски план усвојени са 14 гласова ЗА (једногласно) те
је д о н е с е н а
ОДЛУКА
о давању сагласности на Програм рада и финансијски план Јавне
установе Парк природе „Уна“Нови Град за 2021. годину
I
Даје се сагласност на Програм рада и финансијски план Јавне установе Парк природе
„Уна“ Нови Град за 2021. годину.
II
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Нови Град“.
и) ЈУ Дом за старија лица Нови Град
Уводничар за ову тачку дневног реда je био Душко Згоњанин, в.д. директор ЈУ Дом за
старија лица 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 Дом за старија лица Нови Град за 2021. годину, након чега је констатовао
да су Програм рада и финансијски план усвојени са 14 гласова ЗА (једногласно) те је
донесена
ОДЛУКА
о давању сагласности на Програм рада и финансијски план Јавне
установе Дом за старија лица Нови Град за 2021. годину
I
Даје се сагласност на Програм рада и финансијски план Јавне установе Дом за старија
лица Нови Град за 2021. годину.
II
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Нови Град“.
ТАЧКА 14.
Нацрт Плана капиталних инвестиција општине Нови Град за период 2021. до 2023. године
Уводничар за ову тачку дневног реда je била Данка Граонић, в.д. начелник Одјељења за
просторно уређење и стамбено-комуналне послове.
Предсједник СО-е је отворио расправу.
Одборник Мирко Шљокавица је учествовао у расправи.
Предсједник СО-е је закључио расправу, предложио је Закључак о прихватању Нацрта
Плана капиталних инвестиција опшптине Нови Град за период 2021. до 2023. године и дао на
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гласање након чега је констатовао да је Закључак усвојен са 14 гласова ЗА (једногласно), те је
донесен
З А К Љ У Ч А К
о прихватању Нацрта Плана капиталних инвестиција општине Нови Град
за период 2021. до 2023. године
1. Прихвата се Нацрт Плана капиталних инвестиција општине Нови Град
за период 2021. до 2023. године и упућује на јавну расправу, ради
прибављања примједби, мишљења и приједлога.
2. Нацрт Плана капиталних инвестиција општине Нови Град за период 2021.
до 2023. године објавиће се на интернет страници Општине Нови Град:
www.opstina-novigrad.com
3. Јавна расправа ће се спровести 10.05.2021. године у 10:00 часова у просторијама Jавне
установе Културно-образовни центар Нови Град.
4. За организовање и спровођење јавне расправе задужује се начелник Општине, који се
истовремено обавезује да Скупштини општине уз Приједлог Плана капиталних
инвестиција општине Нови Град
за период 2021. до 2023. године достави извјештај о резултатима јавне расправе.
5. Саставни дио овог закључка је Нацрт Плана капиталних инвестиција општине Нови
Град за период од 2021. до 2023. године .
6. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Нови Град“.
ТАЧКА 15.
Извјештаји о утрошку средстава за 2020. годину и то:
а) Извјештај о утрошку средстава добијених од посебних водних накнада на подручју
општине Нови Град за 2020. годину,
б) Извјештај о утрошку средстава добијених од накнаде за експлоатацију
минералних сировина на подручју општине Нови Град за 2020. годину,
в) Извјештај о утрошку средстава добијених од накнаде за експлоатацију
шумских сортимената на подручју општине Нови Град за 2020. годину,
г) Извјештај о утрошку средстава добијених од накнаде за коришћењe шума у
приватној својини на подручју општине Нови Град за 2020. годину,
д) Извјештај о утрошку средстава добијених од накнаде за промјену намјене
пољопривредног земљишта у грађевинско земљиште на подручју општине
Нови Град за 2020. годину;
Уводничар за ову тачку дневног реда са подтачкама од а-д била је Мирослава Пашић,
в.д. начелник Одјељења за привреду и пољопривреду.
Предсједник СО-е је отворио расправу.
Одборници су се усагласили да гласају у пакету за све извјештаје.
Како расправе није било предсједник СО-е даје на гласање сљедеће Извјештаје о
утрошку средстава:
а) Извјештај о утрошку средстава добијених од посебних водних накнада на подручју општине
Нови Град за 2020. годину након чега констатује да је Извјештај усвојен са 14 гласова ЗА
(једногласно) те је д о н е с е н
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Извјештај о утрошку средстава добивених од посебних водних накнада на
подручју општине Нови Град за 2020. годину.
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2. Извјештај из тачке 1 , у прилогу, чини саставни дио овог закључка.
3. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику општине Нови Град“.
б) Извјештај о утрошку средстава добијених од накнаде за експлоатацију минералних сировина
на подручју општине Нови Град за 2020. годину након чега констатује да је Извјештај усвојен
са 14 гласова ЗА (једногласно) те је д о н е с е н
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Извјештај о утрошку средстава добивених од накнаде за експлоатацију
минералних сировина на подручју општине Нови Град за 2020. годину.
2. Извјештај из тачке 1 , у прилогу, чини саставни дио овог закључка.
3. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику општине Нови Град“.
в) Извјештај о утрошку средстава добијених од накнаде за експлоатацију шумских
сортимената на подручју општине Нови Град за 2020. годину, након чега констатује да је
Извјештај усвојен са 14 гласова ЗА (једногласно) те је д о н е с е н
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Извјештај о утрошку средстава добивених од накнаде за експлоатацију
шумских сортимената на подручју општине Нови Град за 2020. годину.
2. Извјештај из тачке 1 , у прилогу, чини саставни дио овог закључка.
3. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику општине Нови Град“.
г) Извјештај о утрошку средстава добијених од накнаде за коришћењe шума у приватној
својини на подручју општине Нови Град за 2020. годину, након чега констатује да је Извјештај
усвојен са 14 гласова ЗА (једногласно) те је д о н е с е н
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Извјештај о утрошку средстава добивених од накнаде за коришћење шума
у приватној својини на подручју општине Нови Град за 2020. годину.
2. Извјештај из тачке 1 , у прилогу, чини саставни дио овог закључка.
3. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику општине Нови Град“.
д) Извјештај о утрошку средстава добијених од накнаде за промјену намјене пољопривредног
земљишта у грађевинско земљиште на подручју општине Нови Град за 2020. годину након чега
констатује да је Извјештај усвојен са 14 гласова ЗА (једногласно) те је д о н е с е н
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ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Извјештај о утрошку средстава добивених од накнаде за промјену намјене
пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе на подручју општине Нови
Град за 2020. годину.
2. Извјештај из тачке 1 , у прилогу, чини саставни дио овог закључка.
3. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику општине Нови Град“.
ТАЧКА 16.
План техничког опремања Територијалне ватрогасне јединице општине Нови Град за
2021. годину
Уводничар за ову тачку дневног реда je био Мирослав Јањић, старјешина Територијалне
ватрогасне јединице.
Предсједник СО-е је отворио расправу.
Како расправе није било предсједник СО-е је дао на гласање приједлог Плана
техничког опремања Територијалне ватрогасне јединице општине Нови Град за 2021. годину,
након чега је констатовао да је План усвојен са 14 гласова ЗА (једногласно) те је д о н е с е н
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се План техничког опремања за Територијалну ватрогасну јединицу општине
Нови Град за 2021. годину.
2. План из тачке 1 , у прилогу, чини саставни дио овог закључка.
3. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику општине Нови Град“.
ТАЧКА 17.
Разрјешење в.д. секретара Скупштине општине Нови Град
Вања Бајић, предсједник Комисије за избор и именовање је испред Комисије предложио
да се Милева Богић разрјеши вршиоца дужности секретара Скупштине општине Нови Град
због окончања конкурсне процедуре а који је Комисија једногласно прихватила и доставља га
Скупштини на разматрање и усвајање.
Предсједник СО-е је отворио расправу.
Како расправе није било предсједник СО-е је дао на гласање приједлог Комисије за
избор и именовање, након чега је констатовао да је Приједлог усвојен са 14 гласова ЗА
(једногласно) те је донесено
РJEШЕЊЕ
о разрјешењу вршиоца дужности секретара Скупштине општине Нови Град
1. Милева Богић разрјешава се дужности вршиоца дужности секретара Скупштине
општине Нови Град, са 29.04.2021. године, због окончања поступка за именовање
секретара Скупштине општине у складу са законом.
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Нови Град“.
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ТАЧКА 18.
Именовање секретара Скупштине општине Нови Град
Вања Бајић, предсједник Комисије за избор и именовање предложио је испред Комисије
да се Милева Богић именује за секретара Скупштине општине Нови Град с обзиром да је
окончана кокурсна процедура а који је Комисија једногласно прихватила и доставља га
Скупштини на разматрање и усвајање.
Предсједник СО-е је отворио расправу.
Како расправе није било предсједник СО-е је дао на гласање приједлог Комисије за
избор и именовање, након чега је констатовао да је Приједлог усвојен са 14 гласова ЗА
(једногласно) те је донесено
РJЕШЕЊЕ
o именовању секретара Скупштине општине Нови Град
1. Милева Богић , дипломирани правник, из Новог Града, именује се за секретара
Скупштине општине Нови Град , почев од 30.04.2021. године.
2. Секретар Скупштине општине Нови Град се именује на вријеме трајања мандата сазива
Скупштине општине Нови Град који га је изабрао.
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења , а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Нови Град“.
ТАЧКА 19.
Рјешење о разрјешењу в.д. начелника Одјељења за општу управу
Начелник општине предлаже да се разрјеши дужности вршиоц дужности начелника
Одјељења за општу управу Далибор Личина, дипломирани економиста.
Предсједник СО-е је отворио расправу.
Како расправе није било предсједник СО-е је дао на гласање Приједлог начелника
општине да се предложени кандидат разрјеши вршиоца дужности начелника Одјељења за
општу управу, након чега је констатовао да је Приједлог усвојен са 14 гласова ЗА (једногласно)
те је донесено
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу вршиоца дужности начелника Одјељења за општу управу
1. Личина Далибор, дипломирани економиста, разрјешава се дужности вршиоца дужности
начелника Одјељења за општу управу општине Нови Град, са 29.04.2021. године, због
окончања поступка за коначно именовање начелника овог одјељења.
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења , а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Нови Град“.
ТАЧКА 20.
Именовање начелника Одјељења за општу управу
Начелник општине предлаже да се за начелника Одјељења за општу управу именује
Љубан Кнежевић, дипломирани правник с обзиром да је окончана конкурсна процедура.
Предсједник СО-е је отворио расправу.
Како расправе није било предсједник СО-е је дао на гласање Приједлог начелника
општине да се предложени кандидат именује за начелника Одјељења за општу управу, након
чега је констатовао да је Приједлог усвојен са 14 гласова ЗА (једногласно) те је донесено
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РJEШЕЊЕ
о именовању начелника Одјељења за општу управу
1. Љубан Кнежевић, диполомирани правник из Новог Града именује се за начелника
Одјељења за општу управу општине Нови Град, почев од 30.04.2021.године, на вријеме
трајања мандата сазива Скупштине општине који га је именовао.
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Нови Град“.
ТАЧКА 21.
Разрјешење в.д. начелника Одјељења за буџет и финансије
Начелник општине предлаже да се разрјеши дужности вршиоц дужности начелника
Одјељења за буџет и финансије Слађана Вукоман Ољача, дипломирани економиста.
Предсједник СО-е је отворио расправу.
Како расправе није било предсједник СО-е је дао на гласање Приједлог начелника
општине да се предложени кандидат разрјеши вршиоца дужности начелника Одјељења за буџет
и финансије, након чега је констатовао да је Приједлог усвојен са 14 гласова ЗА (једногласно)
те је донесено
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу вршиоца дужности начелника Одјељења за буџет и финансије
1. Слађана Вукоман Ољача, дипломирани економиста, разрјешава се дужности вршиоца
дужности начелника Одјељења за буџет и финансије општине Нови Град, са 29.04.2021.
године, због окончања поступка за коначно именовање начелника овог одјељења.
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења , а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Нови Град“.
ТАЧКА 22.
Именовање начелника Одјељења за буџет и финансије
Начелник општине предлаже да се за начелника Одјељења за буџет и финансије именује
Далибор Личина, дипломирани економиста с обзиром да је окончана конкурсна процедура.
Предсједник СО-е је отворио расправу.
Како расправе није било предсједник СО-е је дао на гласање Приједлог начелника
општине да се предложени кандидат именује за начелника Одјељења за буџет и финансије,
након чега је констатовао да је Приједлог усвојен са 14 гласова ЗА (једногласно) те је донесено
РJEШЕЊЕ
о именовању начелника Одјељења за буџет и финансије
1. Далибор Личина, диполомирани економиста из Бања Луке именује се за начелника
Одјељења за буџет и финансије општине Нови Град, почев од 30.04.2021.године, на
вријеме трајања мандата сазива Скупштине општине који га је именовао.
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Нови Град“.
ТАЧКА 23.
Разрјешење в.д. начелника Одјељења за привреду и пољопривреду
Начелник општине предлаже да се разрјеши дужности вршиоц дужности начелника
Одјељења за привреду и пољопривреду Мирослава Пашић, дипломирани инжињер
пољопривреде.
Предсједник СО-е је отворио расправу.
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Како расправе није било предсједник СО-е је дао на гласање Приједлог начелника
општине да се предложени кандидат разрјеши вршиоца дужности начелника Одјељења за
привреду и пољопривреду, након чега је констатовао да је Приједлог усвојен са 14 гласова ЗА
(једногласно) те је донесено
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу вршиоца дужности начелника Одјељења
за привреду и пољопривреду
1. Мирослава Пашић, дипломирани инжињер пољопривреде, разрјешава се дужности
вршиоца дужности начелника Одјељења за привреду и пољопривреду општине Нови
Град, са 29.04.2021. године, због окончања поступка за коначно именовање начелника
овог одјељења.
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Нови Град“.
ТАЧКА 24.
Именовање начелника Одјељења за привреду и пољопривреду
Начелник општине предлаже да се за начелника Одјељења за привреду и пољопривреду
именује Мирослава Пашић, дипломирани инжињер пољопривреде с обзиром да је окончана
конкурсна процедура.
Предсједник СО-е је отворио расправу.
Како расправе није било предсједник СО-е је дао на гласање Приједлог начелника
општине да се предложени кандидат именује за начелника Одјељења за привреду и
пољопривреду, након чега је констатовао да је Приједлог усвојен са 14 гласова ЗА
(једногласно) те је донесено
РJEШЕЊЕ
о именовању начелника Одјељења за привреду и пољопривреду
1. Мирослава Пашић, диполомирани инжињер пољопривреде из Новог Града именује се
за начелника Одјељења за привреду и пољопривреду општине Нови Град, почев од
30.04.2021.године, на вријеме трајања мандата сазива Скупштине општине који га је
именовао.
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Нови Град“.
ТАЧКА 25.
Разрјешење в.д. начелника Одјељења за друштвене дјелатности
Начелник општине предлаже да се разрјеши дужности вршиоц дужности начелника
Одјељења за друштвене дјелатности Јована Војновић, дипломирани економиста.
Предсједник СО-е је отворио расправу.
Како расправе није било предсједник СО-е је дао на гласање Приједлог начелника
општине да се предложени кандидат разрјеши вршиоца дужности начелника Одјељења за
друштвене дјелатности, након чега је констатовао да је Приједлог усвојен са 14 гласова ЗА
(једногласно) те је донесено
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу вршиоца дужности начелника Одјељења
за друштвене дјелатности
1. Јована Војновић, дипломирани економиста, разрјешава се дужности вршиоца дужности
начелника Одјељења за друштвене дјелатности општине Нови Град, са 29.04.2021.
године, због окончања поступка за коначно именовање начелника овог одјељења.
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2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Нови Град“.
ТАЧКА 26.
Именовање начелника Одјељења за друштвене дјелатности
Начелник општине предлаже да се за начелника Одјељења за друштвене дјелатности
именује Јована Војновић, дипломирани економиста с обзиром да је окончана конкурсна
процедура.
Предсједник СО-е је отворио расправу.
Како расправе није било предсједник СО-е је дао на гласање Приједлог начелника
општине да се предложени кандидат именује за начелника Одјељења за друштвене дјелатности,
након чега је констатовао да је Приједлог усвојен са 14 гласова ЗА (једногласно) те је донесено
РJEШЕЊЕ
о именовању начелника Одјељења за друштвене дјелатности
1. Јована Војновић, диполомирани економиста из Новог Града именује се за начелника
Одјељења за друштвене дјелатности општине Нови Град, почев од 30.04.2021.године,
на вријеме трајања мандата сазива Скупштине општине који га је именовао.
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Нови Град“.
ТАЧКА 27.
Разрјешење в.д. начелника Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне
послове
Начелник општине предлаже да се разрјеши дужности вршиоц дужности начелника
Одјељења за за просторно уређење и стамбено-комуналне послове Данка Граонић,
дипломирани правник.
Предсједник СО-е је отворио расправу.
Како расправе није било предсједник СО-е је дао на гласање Приједлог начелника
општине да се предложени кандидат разрјеши вршиоца дужности начелника Одјељења за за
просторно уређење и стамбено-комуналне послове, након чега је констатовао да је Приједлог
усвојен са 14 гласова ЗА (једногласно) те је донесено
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу вршиоца дужности начелника Одјељења
за просторно уређење и стамбено-комуналне послове
1. Данка Граонић, дипломирани правник, разрјешава се дужности вршиоца дужности
начелника Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове општине
Нови Град, са 29.04.2021. године, због окончања поступка за коначно именовање
начелника овог одјељења.
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Нови Град“.
ТАЧКА 28.
Именовање начелника Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове
Начелник општине предлаже да се за начелника Одјељења за просторно уређење и
стамбено-комуналне послове именује Данка Граонић, дипломирани правник с обзиром да је
окончана конкурсна процедура.
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Предсједник СО-е је отворио расправу.
Како расправе није било предсједник СО-е је дао на гласање Приједлог начелника
општине да се предложени кандидат именује за начелника Одјељења за просторно уређење и
стамбено-комуналне послове, након чега је констатовао да је Приједлог усвојен са 14 гласова
ЗА (једногласно) те је донесено
РJEШЕЊЕ
о именовању начелника Одјељења за просторно
уређење и стамбено-комуналне послове
1. Данка Граонић, диполомирани правник из Новог Града именује се за начелника
Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове општине Нови Град,
почев од 30.04.2021.године, на вријеме трајања мандата сазива Скупштине општине
који га је именовао.
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Нови Град“.
Полагање свечане заклетве
Свечаном чину полагања заклетве приступили су секретар Скупштине општине и
начелници Одјељења Општинске управе општине Нови Град, који су данас именовани и
потписану Свечану заклетву предали Стручној служби СО-е.
ТАЧКА 29.
Разрјешење предсједника и два члана Општинске изборне комисије Нови Град
Вања Бајић, предсједник Комисије за избор и именовање је испред Комисије предложио
да се разрјеше дужности чланови Општинске изборне комисије и то: Кнежевић Љубан,
предсједник и члан, Дмитрашиновић-Ћулибрк Анђела, члан и Штрбац Жељка, члан због истека
мандата, а које је Комисија једногласно прихватила и доставља га Скупштини на разматрање и
усвајање.
Предсједник СО-е је отворио расправу.
Како расправе није било предсједник СО-е је дао на гласање приједлог Комисије за
избор и именовање, након чега је констатовао да је Приједлог усвојен са 14 гласова ЗА
(једногласно) те је донесено
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу предсједника и два члана
Општинске изборне комисије Нови Град
1. Разрјешавају се, због истека мандата на који су именовани, дужности предсједник и два
члана Општинске изборне комисије Нови Град:
- Кнежевић Љубан, предсједник и члан
- Дмитрашиновић-Ћулибрк Анђела, члан
- Штрбац Жељка, члан.
2. Oво рјешење ступа на снагу даном добијања сагласности Централне изборне комисије Босне
и Херцеговине, а биће објављено у „Службеном гласнику општине Нови Град“.
ТАЧКА 30.
Именовање предсједника и два члана Општинске изборне комисије Нови Град
Вања Бајић, предсједник Комисије за избор и именовање је испред Комисије предложио
да се именују чланови Општинске изборне комисије и то: Љубан Кнежевић, предсједник и
члан, Данка Граонић, члан и Милан Маринчић, члан, након окончања конкурсне процедуре, а
које је Комисија једногласно прихватила и доставља га 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 Комисије за
избор и именовање, након чега је констатовао да је Приједлог усвојен са 14 гласова ЗА
(једногласно) те је донесено
РЈЕШЕЊЕ
о именовању предсједника и два члана
Општинске изборне комисије Нови Град
1. Именују се предсједник и два члана Општинске изборне комисије Нови Град:
- Љубан Кнежевић, предсједник и члан
- Данка Граонић, члан
- Милан Маринчић, члан
2. Oво рјешење ступа на снагу даном добијања сагласности Централне изборне комисије Босне
и Херцеговине, а биће објављено у „Службеном гласнику општине Нови Град“.
ТАЧКА 31.
Приједлог Одлуке о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање предсједника
Одбора за жалбе
Приједлог Одлуке је достављен у материјалима.
Предсједник СО-е је отворио расправу.
Како расправе није било предсједник СО-е је дао на гласање Приједлог Одлуке о
расписивању Јавног конкурса за избор и именовање предсједника Одбора за жалбе, након чега
је констатовао да је Одлука усвојена са 14 гласова ЗА (једногласно) те је донесен
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Одлуке о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање
предсједника Одбора за жалбе.
2. Одлука ће се објавити у „Службеном гласнику општине Нови Град“.
3. Закључак ступа на снагу даном доношења.
ТАЧКА 32.
Именовање Комисије за спровођење Јавног конкурса за избор и именовање предсједника
Одбора за жалбе
Вања Бајић, предсједник Комисије за избор и именовање је испред Комисије предложио
да се именују чланови Комисије за спровођење Јавног конкурса за избор и именовање
предсједника Одбора за жалбе и то: Драгана Војновић, предсједник, Сања Пилиповић, члан,
Горан Вукић, члан, Душко Поповић, члан и Маја Јованић Костадиновић, члан, а које је
Комисија једногласно прихватила и доставља га Скупштини на разматрање и усвајање.
Предсједник СО-е је отворио расправу.
Како расправе није било предсједник СО-е је дао на гласање приједлог Комисије за
избор и именовање, након чега је констатовао да је Приједлог усвојен са 14 гласова ЗА
(једногласно) те је донесено
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за спровођење јавног конкурса за избор и
именовање предсједника Одбора за жалбе општине Нови Град
I
У Комисију за спровођење јавног конкурса за избор и именовање предсједника Одбора
за жалбе општине Нови Град (у даљем тексту: Комисија), именују се:
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1. Драгана Војновић, из реда службеника Општинске управе, предсједник
2. Сања Пилиповић, из реда службеника Општинске управе, члан
3. Горан Вукић, са листе стручњака коју утврђује Скупштина општине, члан
4. Душко Поповић, са листе стручњака коју утврђује Скупштина општине, члан
5. Маја Јованић Костадиновић, са листе стручњака коју утврђује Скупштина општине,
члан
II
Задатак Комисије је да, у складу са Законом, спроведе поступак по јавном конкурсу за
избор и именовање предсједника Одбора за жалбе.
Поступак за избор и именовање предсједника Одбора за жалбе општине подразумијева
контролу испуњености општих и посебних услова и улазни интервју, а спроводи се у року од 30
дана од дана истека рока за пријављивање кандидата.
По завршеном поступку по јавном конкурсу, Комисија сачињава извјештај о
спроведеном поступку са приједлогом канидидата за именовање и исти доставља предсједнику
Скупштине општине.
III
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Нови Град“.
ТАЧКА 33.
Разрјешење в.д. директора ЈУ 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 због истека периода на који је изабран.
Предсједник СО-е је отворио расправу.
Како расправе није било предсједник СО-е је дао на гласање Приједлог начелника
општине да се предложени кандидат разрјеши вршиоца дужности директора Јавне установе
Дом за старија лица Нови Град, након чега је констатовао да је Приједлог усвојен са 14 гласова
ЗА (једногласно) те је донесено
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу вршиоца дужности директора
Јавне установе Дом за старија лица Нови Град
I
Душко Згоњанин, разрјешава се вршиоца дужности директора Јавне установе Дом за
старија лица Нови Град, због истека периода на који је именован.
II
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику
општине Нови Град”.
ТАЧКА 34.
Именовање в.д. директора ЈУ 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.
Предсједник СО-е је отворио расправу.
Како расправе није било предсједник СО-е је дао на гласање Приједлог начелника
општине да се за вршиоца дужности директора Јавне установе Дом за старија лица Нови Град
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именује Душко Згоњанин, након чега је констатовао да је Приједлог усвојен са 14 гласова ЗА
(једногласно) те је донесено
РЈЕШЕЊЕ
о именовању вршиоца дужности директора
Јавне установе Дом за старија лица Нови Град
I
Душко Згоњанин, 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
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у „Службеном гласнику
општине Нови Град”.
ТАЧКА 35.
Разрјешење в.д. директора Парк природе „Уна“ Нови Град
Начелник општине предлаже да се разрјеши вршиоц дужности директор Јавне установе
Парк природе „Уна“ Нови Град, Вујадин Пилиповић због истека периода на који је изабран.
Предсједник СО-е је отворио расправу.
Како расправе није било предсједник СО-е је дао на гласање Приједлог начелника
општине да се предложени кандидат разрјеши вршиоца дужности директора Јавне установе
Парк природе „Уна“ Нови Град, након чега је констатовао да је Приједлог усвојен са 14 гласова
ЗА (једногласно) те је донесено

РЈЕШЕЊЕ
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
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику
општине Нови Град”.
ТАЧКА 36.
Именовање в.д. директора ЈУ Парк природе „Уна“ Нови Град
Начелник општине предлаже да се за вршиоца дужности директора Јавне установе
Парк природе „Уна“ Нови Град именује Вујадин Пилиповић.
Предсједник СО-е је отворио расправу.
Како расправе није било предсједник СО-е је дао на гласање Приједлог начелника
општине да се за вршиоца дужности директора Јавне установе Парк природе „Уна“ Нови Град
именује Вујадин Пилиповић, након чега је констатовао да је Приједлог усвојен са 14 гласова ЗА
(једногласно) те је донесено
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РЈЕШЕЊЕ
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
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном гласнику
општине Нови Град”.
ТАЧКА 37.
Разрјешење директора ЈЗУ Дом здравља Нови Град
Вања Бајић, предсједник Комисије за избор и именовање је испред Комисије предложио
да се разрјеши дужности Зоран Рађеновић, директор ЈЗУ Дом здравља Нови Град због
подношења оставке из здравствених разлога а које је Комисија једногласно прихватила и
доставља га Скупштини на разматрање и усвајање.
Предсједник СО-е је отворио расправу.
Како расправе није било предсједник СО-е је дао на гласање Приједлог Комисије за
избор и именовање да се предложени кандидат разрјеши дужности директора ЈЗУ Дом здравља
Нови Град, након чега је констатовао да је Приједлог усвојен са 14 гласова ЗА (једногласно) те
је донесено
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу директора Јавне здравствене
установе Дом здравља Нови Град
1. Зоран Рађеновић ,специјалиста породичне медицине из Новог Града разрјешава се
дужности директора Јавне здравствене установе Дом здравља Нови Град, због подношења
писмене оставке.
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у „Службеном гласнику
општине Нови Град“.
ТАЧКА 38.
Именовање в.д. директора ЈЗУ Дом здравља Нови Град
Начелник општине предлаже да се за вршиоца дужности директора ЈЗУ Дом здравља
Нови Град именује Маринко Радмановић, примаријус др из Новог Града.
Предсједник СО-е је отворио расправу.
Како расправе није било предсједник СО-е је дао на гласање Приједлог начелника
општине да се за вршиоца дужности директора ЈЗУ Дом здравља Нови Град именује
примаријус др Маринко Радмановић, након чега је констатовао да је Приједлог усвојен са 14
гласова ЗА (једногласно) те је донесено
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РЈЕШЕЊЕ
о именовању вршиоца дужности директора
Јавне здравствене установе Дом здравља Нови Град
1. Маринко Радмановић, прим др, из Новог Града, именује се за вршиоца дужности
директора Јавне здравствене установе Дом здравља Нови Град.
2. 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.
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику
општине Нови Град”.

Предсједник СО-е је закључио 5. редовну сједницу у 13,00 часова.
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