РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА НОВИ ГРАД
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ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА
СА 6. РЕДОВНЕ СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НОВИ ГРАД
Шеста редовна сједница Скупштине општине Нови Град је одржана 27.05.2021. 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, Данка Граонић (уводничар за тачке 5, 6, 7, 11,
12, 13, 15, 16, 17 и 18), Јована Војновић (уводничар за тачку 19) и Љубан Кнежевић (уводничар
за тачку 3); Зоран Мијатовић, испред Кабинета начелника општине (уводничар за тачке 4, 9 и
10); Слађана Вукоман Ољача, испред Одјељења за буџет и финансије (уводничар за тачку 8) и
Даниела Гојић, директор ЈУ Центар за социјални рад (уводничар за тачку14).
Сједници су присутвовали представници средстава јавног информисања: Зора Савић,
новинар ЈП „Радио Нови Град“, Нови Град и Вељко Бабић, новинар РТРС-а.
Сједницу је отворио и њом 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 да ли има приједлога за измјене и допуне предложеног дневног реда.
Како расправе није било предсједник СО-е је дао на гласање дневни ред након чега је
констатовао да је усвојен са 15 гласова ЗА (једногласно), сљедећи
ДНЕВНИ РЕД
1. Разматрање и усвајање Изводa из записника са 5. редовне сједнице Скупштине општине
Нови Град
2. Актуелни час
3. Приједлог Одлуке о поступку именовања органа управљања у установама и
предузећима чији је оснивач општина Нови Град
4. Приједлог Одлуке о формирању Форума за безбједност општине Нови Град
5. Приједлог Одлуке о додјели просторија на коришћење
6. Приједлог Одлуке о продаји непосредном погодбом земљишта у државној својини у
катастарској општини Нови Град 1
7. Приједлог Одлуке о измјени Одлуке о именовању Савјета за безбједност саобраћаја на
подручју општине Нови Град
8. Извјештај о извршењу Буџета општине Нови Град за период 01.01.-31.12.2020.године
9. Извјештај Начелника Oпштине о раду у органима КП „Комус“ а.д. Нови Град
за 2020. годину
10. Извјештај Начелника Oпштине о раду у органима КП „Водовод и канализацијa“
а.д.Нови Град за 2020.годину
11. Приједлог Одлуке о усвајању Плана капиталних инвестиција општине Нови Град за
период 2021. до 2023.године
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12. Нацрт Стратегије развоја локалних путева и улица на подручју општине Нови Град за
период од 2021.-2030. године
13. Информација о стању локалних путева и улица на подручју општине Нови Град за
2020. годину
14. Информација о стању социјалне заштите на подручју општине Нови Град за 2020.
годину
15. Информација о стању јавне расвјете на подручју општине Нови Град за 2020. годину
16. Информација о стању безбједности саобраћаја на подручју општине Нови Град
за 2020. годину
17. Информација о стању електричне мреже на подручју општине Нови Град
у 2020. години
18. Информација о заштити животне средине на подручју општине Нови Град
за 2020. годину
19. Информација о раду удружења грађана и невладиних организација на подручју општине
Нови Град које се суфинансирају из буџета општине Нови Град за 2020. годину
20. Кадровска питања:
a) Приједлог рјешења о престанку мандата члана Школског одбора ЈУ Основна
школа „Свети Сава“ Нови Град
б) Приједлог рјешења о избору члана Школског одбора ЈУ Основна школа „Свети
Сава“ Нови Град у име јединице локалне самоуправе
в) Приједлог рјешења о престанку мандата члана Школског одбора ЈУ Основна школа
„Вук Караџић“ Нови Град
г) Приједлог рјешења о избору члана Школског одбора ЈУ Основна школа
„Вук Караџић“ Нови Град у име јединице локалне самоуправе
д) Приједлог рјешења о престанку мандата члана Школског одбора ЈУ Основна школа
„Драган Вујановић“ Сводна
ђ) Приједлог рјешења о избору члана Школског одбора ЈУ Основна школа
„Драган Вујановић“ Сводна у име јединице локалне самоуправе
е) Приједлог рјешења о престанку мандата члана Школског одбора ЈУ Основна школа
„Бранко Ћопић“ Доњи Агићи
ж) Приједлог рјешења о избору члана Школског одбора ЈУ Основна школа
„Бранко Ћопић“ Доњи Агићи у име јединице локалне самоуправе
з) Приједлог рјешења о престанку мандата члана Школског одбора ЈУ Средњошколски
центар „Ђуро Радмановић“ Нови Град
и) Приједлог рјешења о избору члана Школског одбора ЈУ Средњошколски центар
„Ђуро Радмановић“ Нови Град у име јединице локалне самоуправе
ј) Приједлог рјешења о престанку мандата члана Школског одбора ЈУ Гимназија
„Петар Кочић“ Нови Град
к) Приједлог рјешења о избору члана Школског одбора ЈУ Гимназија „Петар Кочић“
Нови Град у име јединице локалне самоуправе
л) Приједлог рјешења о разрјешењу в.д. директора Јавне установе ГСЦ “Спортска
дворана“ Нови Град
љ) Приједлог рјешења о именовању директора Јавне установе ГСЦ “Спортска дворана“
Нови Град
м) Приједлог рјешења о разрјешењу в.д. директора ЈУ Центар за социјални рад
Нови Град
н) Приједлог рјешења о именовању директора ЈУ Центар за социјални рад Нови Град
њ) Приједлог рјешења о разрјешењу члана Одбора за жалбе општине Нови Град
о) Приједлог рјешења о именовању в.д. члана Одбора за жалбе општине Нови Град
п) Приједлог Одлуке о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање директора
ЈЗУ Дом здравља Нови Град
р) Приједлог Рјешења о именовању комисије за спровођење Јавног конкурса
за избор и именовање директора ЈЗУ Дом здравља Нови Град
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ТАЧКА 1.
Разматрање и усвајање Извода из записника са 5. 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 5.
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 5. редовне сједнице Скупштине општине Нови
Град, одржане 29.04.2021. 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“.
ТАЧКА 2.
„Актуелни час“
1. Никола Гајић, СНСД, поставио је Начелнику општине два питања која гласе:
1.„Мјештани Доњег и Горњег Водичева, Велике и мале Жуљевице, Љешљана, Деватака и
Прусаца постављају питање везано за одржавање локалног категорисаног пута који почиње од
магистралног пута М-14- Нови Град- Костајница кроз Доње Водичево до бање Љешљани, јер је
пут у веома лошем стању и уз пут је веома лошег растиња које доприноси непрегледности
самог пута који је веома фреквентан и изузетно опасан за вожњу. Када су планиране
реконструкције и одржавање банкина Љешљанског пута и старе магистрале између Равница и
Добрљина, како би они били безбједни за саобраћај?“
2.„Да ли постоји начин да се упути званичан допис или нека врста примједбе фирми која је
задужена за одржавање магистралног пута М14 Нови Град-Костајница, како би они постали
ажурнији али и одговорнији приликом одржавања овог пута и да се тако учине безбједним за
саобраћај?“
2. Павле Агбаба, СНСД, поставио је једно питање Начелнику општине које гласи:
„Питање је везано за уређивање и одржавање обале ријеке Уне односно наших градских плажа.
Конкретно мјештани насеља Ограде питају да ли је планирано ове године интензивније
уређење и улагање у ову плажу? “
3. Алић Мехмед, СДА, поставио је два питања једно за Начелника општине а друго за
Одјељење за привреду и пољопривреду која гласе:
1.„Обзиром да је Општина Нови Град у мјесецу фебруару расписала Јавни позив за
суфинансирање спортских колектива до данас није донешена Одлука о расподјели средстава. С
тога ме интересује када ће бити објављена наведена Одлука?“
2.„Да ли Општина Нови Град, ентитет или држава БиХ суфинансирају односно да ли постоји
субвенција од било ког нивоа власти за фотоволтаик постројење (соларна постројења) и колико
дуго је загарантован откуп произведене електричне енергије? Молим писмени одговор од
Одјељења за привреду и пољопривреду на ово питање.“
4. Дамир Шевић, СП, поставио је Начелнику општине једно питање које гласи:
„Група грађана из Новог Града пита да ли општина Нови Град може узети концесију над
обалом ријеке Уне или право на управљање, рецимо од почетка па до краја кеја? Питање се
поставља из разлога да се почне организовати и стварати услов како би се обала могла
контролисано ширити, уређивати и правити предуслов за дешавања и активности које би
привукле више гостију и туриста у наш град.“
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5. Зоран Кукавица, СП, поставио је Начелнику општине једно питање које гласи:
„Санација улице на Цапрагу од Микрофин банке према гаражама?“
6. Душан Гашић, ПДП, поставио је писменим путем једно питање Начелнику општине и
Предсједнику Скупштине општине које гласи:
„Молим за информацију о стању спора „Козарапревоз“-Општина Нови Град?“
На постављена питања одборника одговоре је дао Мирослав Дрљача.
На питање које је постављено Одјељењу за привреду и пољопривреду као и питање одборника
Душана Гашића биће одговорено писменим путем.
На одговоре није било коментара ни примједби.
Предсједник СО-е је закључио „Актуелни час“.
ТАЧКА 3.
Приједлог Одлуке о поступку именовања органа управљања у установама и предузећима
чији је оснивач општина Нови Град
Уводничар за ову тачку дневног реда je био је Љубан Кнежевић, начелник Одјељења за
општу управу.
Предсједник СО-е је отворио расправу.
У расправи је учествовао одборник Селим Екић.
Предсједник СО-е је закључио расправу и дао на гласање Приједлог Одлуке о поступку
именовања органа управљања у установама и предузећима чији је оснивач општина Нови Град
након чега је констатовао да је Одлука усвојена са 15 гласова ЗА (једногласно), те је
донесен
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Одлука о поступку именовања органа управљања у установама
и предузећима чији је оснивач Општинa Нови Град.
2. Одлука ће се објавити у „Службеном гласнику општине Нови Град“.
3. Закључак ступа на снагу даном доношења.
ТАЧКА 4.
Приједлог Одлуке о формирању Форума за безбједност општине Нови Град
Уводничар за ову тачку дневног реда je био је Зоран Мијатовић, испред Кабинета
начелника општине.
Предсједник СО-е је отворио расправу.
Како расправе није било предсједник СО-е је дао на гласање Приједлог Одлуке о
формирању Форума за безбједност општине 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 формирању Форума за безбједност 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 5.
Приједлог Одлуке о додјели просторија на коришћење
Уводничар за ову тачку дневног реда je била је Данка Граонић, 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
додјели просторија на коришћење 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 додјели просторија на коришћење.
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
катастарској општини Нови Град 1
Уводничар за ову тачку дневног реда je била је Данка Граонић, 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
продаји непосредном погодбом земљишта у државној својини у катастарској општини Нови
Град 1 након чега је констатовао да је Одлука усвојена са 15 гласова ЗА (једногласно), те је
донесен
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Одлука о продаји непосредном погодбом земљишта у државној својини у
катастарској општини Нови Град 1.
2. Одлука ће се објавити у „Службеном гласнику општине Нови Град“.
3. Закључак ступа на снагу даном доношења.
ТАЧКА 7.
Приједлог Одлуке о измјени Одлуке о именовању Савјета за безбједност саобраћаја на
подручју општине Нови Град
Уводничар за ову тачку дневног реда je била је Данка Граонић, 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
измјени Одлуке о именовању Савјета за безбједност саобраћаја на подручју општине Нови
Град, након чега је констатовао да је Одлука усвојена са 15 гласова ЗА (једногласно), те је
донесен
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Одлука о измјени Одлуке о именовању Савјета за безбједност саобраћаја
на подручју општине Нови Град.
2. Одлука ће се објавити у „Службеном гласнику општине Нови Град“.
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3. Закључак ступа на снагу даном доношења.
ТАЧКА 8.
Извјештај о извршењу Буџета општине Нови Град за период 01.01.-31.12.2020. године
Уводничар за ову тачку дневног реда je била Слађана Вукоман Ољача, испред
Одјељења за буџет и финансије.
Предсједник СО-е је отворио расправу.
Како расправе није било предсједник СО-е је дао на гласање Извјештај о извршењу
Буџета општине Нови Град за период 01.01.-31.12.2020. године, 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 извршењу Буџета општине Нови Град за период 01.01.31.12.2020 године.
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 9.
Извјештај Начелника општине о раду у органима КП „Комус“ а.д. Нови Град за
2020. годину
Уводничар за ову тачку дневног реда je био Зоран Мијатовић, испред Кабинета
начелника општине.
Предсједник СО-е је отворио расправу.
Како расправе није било предсједник СО-е је дао на гласање Извјештај Начелника
општине о раду у органима КП „Комус“ а.д. 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 Начелника општине о раду у органима КП „Комус“ а.д. 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 10.
Извјештај Начелника општине о раду у органима КП „Водовод и канализација“ а.д. Нови
Град за 2020. годину
Уводничар за ову тачку дневног реда био је Зоран Мијатовић, испред Кабинета
начелника општине.
Предсједник СО-е је отворио расправу.
Како расправе није било предсједник СО-е је дао на гласање Извјештај Начелника
општине о раду у органима КП „Водовод и канализација“ а.д. 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
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ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Извјештај Начелника општине о раду у органима КП „Водовод и
канализација“ а.д. 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 11.
Приједлог Одлуке о усвајању Плана капиталних инвестиција општине Нови Град за
период од 2021. до 2023. године
Уводничар за ову тачку дневног реда je била је Данка Граонић, 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
усвајању Плана капиталних инвестиција општине Нови Град за период од 2021. до 2023.
године, након чега је констатовао да је Одлука усвојена са 15 гласова ЗА (једногласно), те је
донесен
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Одлука о усвајању Плана капиталних инвестиција општине Нови Град за
период од 2021. до 2023. године.
2. Одлука ће се објавити у „Службеном гласнику општине Нови Град“.
3. Закључак ступа на снагу даном доношења.
ТАЧКА 12.
Нацрт Стратегије развоја локалних путева и улица на подручју општине Нови Град за
период од 2021. до 2030. године
Уводничар за ову тачку дневног реда je била Данка Граонић, начелник Одјељења за
просторно уређење и стамбено-комуналне послове.
Предсједник СО-е је отворио расправу.
Како расправе није било предсједник СО-е је предложио Закључак о прихватању
Нацрта Стратегије развоја локалних путева и улица на подручју општине Нови Град за период
од 2021. до 2030. године и дао на гласање након чега је констатовао да је Закључак усвојен са
15 гласова ЗА (једногласно), те је д о н е с е н
З А К Љ У Ч А К
о прихватању Нацрта Стратегије развоја локалних путева и улица на подручју општине Нови
Град за период од 2021. до 2030. године
1. Прихвата се Нацрт Стратегије развоја локалних путева и улица на подручју
општине Нови Град за период 2021. до 2030. године и упућује на јавну
расправу, ради прибављања примједби, мишљења и приједлога.
2. Нацрт Стратегије развоја локалних путева и улица на подручју општине
Нови Град за период 2021. до 2030. године објавиће се на интернет страници
Општине Нови Град: www.opstina-novigrad.com
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3. Јавна расправа ће се спровести 15.06.2021. 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 Стратегије развоја
локалних путева и улица на подручју општине Нови Град за период 2021. до 2030.
године достави извјештај о резултатима јавне расправе.
5. Саставни дио овог закључка је Нацрт Стратегије развоја локалних путева и улица на
подручју општине Нови Град за период 2021. до 2030. године.
6. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Нови Град“.
ТАЧКА 13.
Информација о стању локалних путева и улица на подручју општине Нови Град за 2020.
годину
Уводничар за ову тачку дневног реда je била Данка Граонић, начелник Одјељења за
просторно уређење и стамбено-комуналне послове.
Предсједник СО-е је отворио расправу.
У расправи је учествовао Селим Екић, потпредсједник СО-е.
Данка Граонић је дала појашњење на расправу.
Предсједник СО-е је закључио расправу и дао на гласање Информацију о стању
локалних путева и улица на подручју општине Нови Град за 2020. годину, након чега је
констатовао да је Информација усвојена са 15 гласова ЗА (једногласно), те је д о н е с е н
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Информација о стању локалних путева и улица на подручју општине Нови
Град за 2020. годину.
2. Информација 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 14.
Информација о стању социјалне заштите на подручју општине Нови Град за 2020. годину
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 Информацију о стању
социјалне заштите на подручју општине Нови Град за 2020. годину, након чега је констатовао
да је Информација усвојена са 15 гласова ЗА (једногласно), те је д о н е с е н
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Информација о стању социјалне заштите на подручју општине Нови Град
за 2020. годину.
2. Информација 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 15.
Информација о стању јавне расвјете на подручју општине Нови Град за 2020. годину
Уводничар за ову тачку дневног реда je била Данка Граонић, 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 Информацију о стању јавне
расвјете на подручју општине Нови Град за 2020. годину, након чега је констатовао да је
Информација усвојена са 15 гласова ЗА (једногласно), те је д о н е с е н
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Информација о стању јавне расвјете на подручју општине Нови Град за
2020. годину.
2. Информација 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.
Информација о стању безбједности саобраћаја на подручју општине Нови Град за 2020.
годину
Уводничар за ову тачку дневног реда je била Данка Граонић, начелник Одјељења за
просторно уређење и стамбено-комуналне послове.
Предсједник СО-е је отворио расправу.
У расправи је учествовао Селим Екић, потпредсједник СО-е.
Предсједник СО-е је закључио расправу и дао на гласање Информацију о стању
безбједности саобраћаја на подручју општине Нови Град за 2020. годину, након чега је
констатовао да је Информација усвојена са 15 гласова ЗА (једногласно), те је д о н е с е н
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Информација о стању безбједности саобраћаја на подручју општине Нови
Град за 2020. годину.
2. Информација 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.
Информација о стању електричне мреже на подручју општине Нови Град у 2020. години
Уводничар за ову тачку дневног реда je била Данка Граонић, 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 Информацију о стању
електричне мреже на подручју општине Нови Град за 2020. годину, након чега је констатовао
да је Информација усвојена са 14 гласова ЗА (једногласно), те је д о н е с е н
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ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Информација о стању електричне мреже на подручју општине Нови Град
за 2020. годину.
2. Информација 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 18.
Информација о заштити животне средине на подручју општине Нови Град за 2020. годину
Уводничар за ову тачку дневног реда je била Данка Граонић, 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 Информацију о заштити
животне средине на подручју општине Нови Град за 2020. годину, након чега је констатовао да
је Информација усвојена са 14 гласова ЗА (једногласно), те је д о н е с е н
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Информација о заштити животне средине на подручју општине Нови Град
за 2020. годину.
2. Информација 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 19.
Информација о раду удружења грађана и невладиних организација на подручју општине
Нови Град које се суфинансирају из буџета општине Нови Град за 2020. годину
Уводничар за ову тачку дневног реда je била Јована Војновић, начелник Одјељења за
друштвене дјелатности.
Предсједник СО-е је отворио расправу.
Како расправе није било предсједник СО-е је дао на гласање Информацију о раду
удружења грађана и невладиних организација на подручју општине Нови Град које се
суфинансирају из буџета општине Нови Град за 2020. годину, након чега је констатовао да је
Информација усвојена са 14 гласова ЗА (једногласно), те је д о н е с е н
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Информација о раду удружења грађана и невладиних организација на
подручју општине Нови Град које се суфинансирају из буџета општине Нови Град
за 2020. годину.
2. Информација 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 20.
Кадровска питања:
а) Приједлог рјешења о престанку мандата члана Школског одбора ЈУ Основна школа
„Свети Сава“ Нови Град
Вања Бајић, предсједник Комисије за избор и именовање је испред Комисије предложио
да се Владана Дакић разрјеши дужности члана Школског одбора ЈУ Основна школа „Свети
Сава“ Нови Град због истека мандата, а који је Комисија једногласно усвојила 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 престанку мандата члана Школског одбора Јавне установе
Основна школа „Свети Сава“ Нови Град
1. Владани Дакић, дипломираном менаџеру у здравству, из Новог Града, престаје мандат члана
Школског одбора Јавне установе Основна школа „Свети Сава“ Нови Град, изабраном у име
јединице локалне самоуправе, због истека мандата.
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине
Нови Град“.
б) Приједлог рјешења о избору члана Школског одбора ЈУ Основна школа „Свети Сава“
Нови Град у име јединице локалне самоуправе
Вања Бајић, предсједник Комисије за избор и именовање је испред Комисије предложио
да се за члана Школског одбора ЈУ Основна школа „Свети Сава“ Нови Град изабере Владана
Дакић, а који је Комисија једногласно усвојила 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 избору члана Школског одбора Јавне установе
Основна школа „Свети Сава“Нови Град
у име јединице локалне самоуправе
1. Владана Дакић, дипломирани менаџер у здравству из Новог Града, изабрана је за члана
Школског одбора Јавне установе Основна школа „Свети Сава“ Нови Град у име
јединице локалне самоуправе, на период трајања мандата Школског одбора.

2. Ово Рјешење доставити Министарству просвјете и културе Републике Српске на даљи
поступак именовања за члана Школског одбора ЈУ Основна школа „Свети Сава“ Нови
Град.
3. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику
општине Нови Град“.
в) Приједлог рјешења о престанку мандата члана Школског одбора ЈУ Основна школа
„Вук Караџић“ Нови Град
Вања Бајић, предсједник Комисије за избор и именовање је испред Комисије предложио
да се Драгана Башић разрјеши дужности члана Школског одбора ЈУ Основна школа „Вук
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Караџић“ Нови Град због истека мандата, а који је Комисија једногласно усвојила 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 15 гласова ЗА
(једногласно) те је донесено
РЈЕШЕЊЕ
о престанку мандата члана Школског одбора Јавне установе
Основна школа „Вук Караџић“ Нови Град
1. Драгани Башић, дипломираном правнику, из Новог Града, престаје мандат члана Школског
одбора Јавне установе Основна школа „Вук Караџић“ Нови Град, изабраном у име јединице
локалне самоуправе, због истека мандата.
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине
Нови Град“.
г) Приједлог рјешења о избору члана Школског одбора ЈУ Основна школа „Вук
Караџић“ Нови Град у име јединице локалне самоуправе
Вања Бајић, предсједник Комисије за избор и именовање је испред Комисије предложио
да се за члана Школског одбора ЈУ Основна школа „Вук Караџић“ Нови Град изабере Елма
Ибраковић, а који је Комисија једногласно усвојила 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 15 гласова ЗА
(једногласно) те је донесено
РЈЕШЕЊЕ
о избору члана Школског одбора Јавне установе
Основна школа „Вук Караџић“Нови Град
у име јединице локалне самоуправе
1. Елма Ибраковић, дипломирани економиста из Новог Града, изабрана је за члана
Школског одбора Јавне установе Основна школа „Вук Караџић“ Нови Град у име
јединице локалне самоуправе, на период трајања мандата Школског одбора.
2. Ово Рјешење доставити Министарству просвјете и културе Републике Српске на даљи
поступак именовања за члана Школског одбора ЈУ Основна школа „Вук Караџић“ Нови
Град.
3. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику
општине Нови Град“.
д) Приједлог рјешења о престанку мандата члана Школског одбора ЈУ Основна школа
„Драган Вујановић“ Сводна
Вања Бајић, предсједник Комисије за избор и именовање је испред Комисије предложио
да се Мира Лазић разрјеши дужности члана Школског одбора ЈУ Основна школа „Драган
Вујановић“ Сводна због истека мандата , а који је Комисија једногласно усвојила 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 15 гласова ЗА
(једногласно) те је донесено
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РЈЕШЕЊЕ
о престанку мандата члана Школског одбора Јавне установе
Основна школа „Драган Вујановић“ Сводна
1. Мири Лазић, инжињеру текстила, из Новог Града, престаје мандат члана Школског одбора
Јавне установе Основна школа „Драган Вујановић“ Сводна, изабраном у име јединице локалне
самоуправе, због истека мандата.
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине
Нови Град“.
ђ) Приједлог рјешења о избору члана Школског одбора ЈУ Основна „Драган Вујановић“
Сводна у име јединице локалне самоуправе
Вања Бајић, предсједник Комисије за избор и именовање је испред Комисије предложио
да се за члана Школског одбора ЈУ Основна школа „Драган Вујановић“ Сводна изабере Сандра
Јешић, а који је Комисија једногласно усвојила 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 15 гласова ЗА
(једногласно) те је донесено
РЈЕШЕЊЕ
о избору члана Школског одбора Јавне установе
Основна школа „Драган Вујановић“ Сводна
у име јединице локалне самоуправе
1. Сандра Јешић, дипломирани инжињер прехрамбене технологије из Новог Града,
изабрана је за члана Школског одбора Јавне установе Основна школа „Драган
Вујановић“ Сводна у име јединице локалне самоуправе, на период трајања мандата
Школског одбора.
2.

Ово Рјешење доставити Министарству просвјете и културе Републике Српске на даљи
поступак именовања за члана Школског одбора ЈУ Основна школа „Драган Вујановић“
Сводна.

3.

Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику
општине Нови Град“.

е) Приједлог рјешења о престанку мандата члана Школског одбора ЈУ Основна школа
„Бранко Ћопић“ Доњи Агићи
Вања Бајић, предсједник Комисије за избор и именовање је испред Комисије предложио
да се Нада Нешковић-Рајлић разрјеши дужности члана Школског одбора ЈУ Основна школа
„Бранко Ћопић“ Доњи Агићи због истека мандата, а који је Комисија једногласно усвојила 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
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РЈЕШЕЊЕ
о престанку мандата члана Школског одбора Јавне установе
Основна школа „Бранко Ћопић“ Доњи Агићи
1. Нади Нешковић-Рајлић, дипломираном агроному из Новог Града, престаје мандат члана
Школског одбора Јавне установе Основна школа „Бранко Ћопић“ Доњи Агићи, изабраном у
име јединице локалне самоуправе, због истека мандата.
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине
Нови Град“.
ж) Приједлог рјешења о избору члана Школског одбора ЈУ Основна „Бранко Ћопић“
Доњи Агићи у име јединице локалне самоуправе
Вања Бајић, предсједник Комисије за избор и именовање је испред Комисије предложио
да се за члана Школског одбора ЈУ Основна школа „Бранко Ћопић“ Доњи Агићи изабере
Јована Војновић, а који је Комисија једногласно усвојила 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 избору члана Школског одбора Јавне установе
Основна школа „Бранко Ћопић“ Доњи Агићи
у име јединице локалне самоуправе
1. Јована Војновић, дипломирани економиста из Новог Града, изабрана је за члана
Школског одбора Јавне установе Основна школа „Бранко Ћопић“ Доњи Агићи у име
јединице локалне самоуправе, на период трајања мандата Школског одбора.
2. Ово Рјешење доставити Министарству просвјете и културе Републике Српске на даљи
поступак именовања за члана Школског одбора ЈУ Основна школа „Бранко Ћопић“
Доњи Агићи.
3. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику
општине Нови Град“.
з) Приједлог рјешења о престанку мандата члана Школског одбора ЈУ Средњошколски
центар „Ђуро Радмановић“ Нови Град
Вања Бајић, предсједник Комисије за избор и именовање је испред Комисије предложио
да се Душан Јелача разрјеши дужности члана Школског одбора ЈУ Средњошколски центар
„Ђуро Радмановић“ Нови Град због истека мандата, а који је Комисија једногласно усвојила 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 15 гласова ЗА
(једногласно) те је донесено
РЈЕШЕЊЕ
о престанку мандата члана Школског одбора Јавне установе
Средњошколски центар „Ђуро Радмановић“ Нови Град
1. Душку Јелачи, професору из Новог Града, престаје мандат члана Школског одбора Јавне
установе Средњошколски центар „Ђуро Радмановић“ Нови Град, изабраном у име јединице
локалне самоуправе, због истека мандата.
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2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине
Нови Град“.
и) Приједлог рјешења о избору члана Школског одбора ЈУ Средњошколски центар „Ђуро
Радмановић“ Нови Град у име јединице локалне самоуправе
Вања Бајић, предсједник Комисије за избор и именовање је испред Комисије предложио
да се за члана Школског одбора ЈУ Средњошколски центар „Ђуро Радмановић“ Нови Град
изабере Анита Бадић, а који је Комисија једногласно усвојила 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 15 гласова ЗА
(једногласно) те је донесено
РЈЕШЕЊЕ
о избору члана Школског одбора Јавне установе
Средњошколски центар „Ђуро Радмановић“ Нови Град
у име јединице локалне самоуправе
1. Анита Бадић, професор њемачког језика из Новог Града, изабрана је за члана Школског
одбора Јавне установе Средњошколски центар „Ђуро Радмановић“ Нови Град у име
јединице локалне самоуправе, на период трајања мандата Школског одбора.
2. Ово Рјешење доставити Министарству просвјете и културе Републике Српске на даљи
поступак именовања за члана Школског одбора ЈУ Средњошколски центар „Ђуро
Радмановић“ Нови Град.
3. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику
општине Нови Град“.
ј) Приједлог рјешења о престанку мандата члана Школског одбора ЈУ Гимназија „Петар
Кочић“ Нови Град
Вања Бајић, предсједник Комисије за избор и именовање је испред Комисије предложио
да се Алма Хаџипашић разрјеши дужности члана Школског одбора ЈУ Гимназија „Петар
Кочић“ Нови Град због истека мандата, а који је Комисија једногласно усвојила 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 15 гласова ЗА
(једногласно) те је донесено
РЈЕШЕЊЕ
о престанку мандата члана Школског одбора Јавне установе
Гимназија „Петар Кочић“ Нови Град
1. Алми Хаџипашић, наставнику разредне наставе, из Новог Града, престаје мандат члана
Школског одбора Јавне установе Гимназија „Петар Кочић“ Нови Град, изабраној у име
јединице локалне самоуправе, због истека мандата.
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине
Нови Град“.
к) Приједлог рјешења о избору члана Школског одбора ЈУ Гимназија „Петар Кочић“
Нови Град у име јединице локалне самоуправе
Вања Бајић, предсједник Комисије за избор и именовање је испред Комисије предложио
да се за члана Школског одбора ЈУ Гимназија „Петар Кочић“ Нови Град изабере Зоран Гачић, а
који је Комисија једногласно усвојила и доставља га Скупштини на разматрање и усвајање.
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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 15 гласова ЗА
(једногласно) те је донесено
РЈЕШЕЊЕ
о избору члана Школског одбора Јавне установе
Гимназија „Петар Кочић“ Нови Град
у име јединице локалне самоуправе
1. Зоран Гачић, дипломирани инжињер технологије из Новог Града, изабран је за члана
Школског одбора Јавне установе Гимназија „Петар Кочић“ Нови Град у име јединице
локалне самоуправе, на период трајања мандата Школског одбора.
2. Ово Рјешење доставити Министарству просвјете и културе Републике Српске на даљи
поступак именовања за члана Школског одбора ЈУ Гимназија „Петар Кочић“ Нови Град.
3. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику
општине Нови Град“.
л) Приједлог рјешења о разрјешењу в.д. директора Јавне установе ГСЦ „Спортска
дворана“ Нови Град
Вања Бајић, предсједник Комисије за избор и именовање је испред Комисије предложио
да се разрјеши вршиоц дужности директора ЈУ ГСЦ „Спортска дворана“ Нови Град Дадо
Џинић због истека периода на који је именован, а који је Комисија једногласно усвојила 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 15 гласова ЗА
(једногласно) те је донесено
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу вршиоца дужности директора
Јавне установе Градски спортски центар
„Спортска дворана“ Нови Град
1. Дадо Џинић, професор физичког васпитања и спорта из Новог Града, разрјешава се
вршиоца дужности директора Јавне установе Градски спортски центар „Спортска дворана“
Нови Град, због истека периода на који је именован.
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику
општине Нови Град”.
љ) Приједлог рјешења о именовању директора Јавне установе ГСЦ „Спортска дворана“
Нови Град
Вања Бајић, предсједник Комисије за избор и именовање је испред Комисије предложио
да се за директора ЈУ ГСЦ „Спортска дворана“ Нови Град именује Дадо Џинић, а који је
Комисија једногласно усвојила 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 15 гласова ЗА
(једногласно) те је донесено
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РЈЕШЕЊЕ
о именовању директора
Јавне установе Градски спортски центар
„Спортска дворана“ Нови Град
1. Дадо Џинић, професор физичког васпитања и спорта из Новог Града, именује се за
директора Јавне установе Градски спортски центар „Спортска дворана“ Нови Град због
окончања конкурсне процедуре.
2. Именовање се врши на период од 4 (четири) године.
3. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику
општине Нови Град”.
м) Приједлог рјешења о разрјешењу в.д. директора Јавне установе Центар за социјални
рад Нови Град
Вања Бајић, предсједник Комисије за избор и именовање је испред Комисије предложио
да се разрјеши вршиоц дужности директора ЈУ Центар за социјални рад Нови Град Даниела
Гојић због истека периода на који је именована, а који је Комисија једногасно усвојила 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 15 гласова ЗА
(једногласно) те је донесено
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу вршиоца дужности директора
Јавне установе Центар за социјални рад Нови Град
1. Даниела Гојић, из Новог Града, разрјешава се вршиоца дужности директора Јавне
установе Центар за социјални рад Нови Град, због истека периода на који је именована.
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику
општине Нови Град”.
н) Приједлог рјешења о именовању директора Јавне установе Центар за социјални рад
Нови Град
Вања Бајић, предсједник Комисије за избор и именовање је испред Комисије предложио
да се за директора ЈУ Центар за социјални рад Нови Град именује Даниела Гојић, а који је
Комисија једногласно усвојила 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 директора
Јавне установе Центар за социјални рад Нови Град
1. Даниела Гојић, дипломирани социјални радник из Новог Града, именује се за
директора Јавне установе Центар за социјални рад Нови Град након окончања конкурсне
процедуре уз претходну сагласност Министарства здравља и социјалне заштите.
2. Именовање се врши на период од 4 (четири) године.
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3. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику
општине Нови Град”.
њ) Приједлог рјешења о разрјешењу члана Одбора за жалбе општине Нови Град
Вања Бајић, предсједник Комисије за избор и именовање је испред Комисије предложио
да се Александар Павић разрјеши дужности члана Одбора за жалбе општине Нови Град прије
истека времена на које је именован због именовања за в.д. предсједника Одбора за жалбе, а који
је Комисија једногласно усвојила 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 члана Одбора за жалбе
општине Нови Град
1. Александар Павић, дипломирани правник се разрјешава члана Одбора за жалбе
општине Нови Град прије истека времена на које је именован због именовања за в.д.
предсједника Одбора за жалбе.
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном објаве у „Службеном гласнику општине Нови Град“.
о) Приједлог рјешења о именовању в.д. члана Одбора за жалбе општине Нови Град
Вања Бајић, предсједник Комисије за избор и именовање је испред Комисије предложио
да се за в.д. члана Одбора за жалбе општине Нови Град именује Милана Ивановић, а који је
Комисија једногласно усвојила 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 вршиоца дужности
члана Одбора за жалбе општине Нови Град
1. Милана Ивановић, дипломирани правник, именује се за вршиоца дужности члана
Одбора за жалбе општине Нови Град на период до окончања законом прописаног поступка
именовања, а најдуже за период од 90 дана.
2. Рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Нови Град“.
п) Приједлог Одлуке о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање директора
ЈЗУ Дом здравља Нови Град
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 директора ЈЗУ Дом здравља Нови Град,
након чега је констатовао да је Одлука усвојена са 15 гласова ЗА (једногласно) те је донесен
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Одлука о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање директора
Јавне здравствене установе Дом здравља Нови Град.
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2. Одлука ће се објавити у „Службеном гласнику општине Нови Град“.
3. Закључак ступа на снагу даном доношења.
р) Приједлог Рјешења о именовању комисије за спровођење Јавног конкурса за избор и
именовање директора ЈЗУ Дом здравља Нови Град
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
директора ЈЗУ Дом здравља Нови Град и то: Љубан Кнежевић, предсједник, Сања Пилиповић,
члан, Јована Војновић, члан, Душко Поповић, члан и Наташа Ђурчић, члан, а које је Комисија
једногласно усвојила 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 15 гласова ЗА
(једногласно) те је донесено
РЈЕШЕЊЕ
о именовању чланова Комисије за спровођење јавног конкурса
за избор и именовање директора ЈЗУ Дом здравља Нови Град
I
У Комисију за спровођење јавног конкурса за избор и именовање директора ЈЗУ Дом
здравља Нови Град (у даљем тексту: Комисија) именују се:
1.
2.
3.
4.
5.

Љубан Кнежевић, предсједник,
Сања Пилиповић, члан,
Јована Војновић, члан,
Душко Поповић, члан,
Наташа Ђурчић, члан.
II

Задатак Комисије је да, у складу са Законом, спроведе поступак по јавном конкурсу за
избор и именовање директора ЈЗУ Дом здравља Нови Град.
Поступак за избор директора ЈЗУ Дом здравља Нови Град 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 кандидата 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“.

Предсједник СО-е је закључио 6. редовну сједницу у 13,00 часова.
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