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(8) одбије да прими путника и његов лични пртљаг 
супротно члану 16. став 1. ове Одлуке,
(9) путника не превезе најкраћим путем супротно члану 
17. ове Оддуке,
(10) поступи супротно члану 21. ове Одлуке и
(11) врши услугу такси превоза, супротно члану 22. ове 
Одлуке.

I X -  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 29.

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи 
Одлука о такси превозу на подручју општине Нови Град 
( „Службени гласник општине Нови Град'\ број 28/09 ).

Члан 30.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине Нови 
Град".

Број: 02-022-75/18 ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 26. април 2018. год. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Нови Град Мирко Згоњанин, с.р.

66/
На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске", број 97/16), 
члана 50. Одлуке о уређењу простора и грађевинском 
земљишту („Службени гласник општине Нови Град", 
број 15/13 ) и члана 52. Статута општине Нови Град 
(„Службени гласник општине Нови Град“, број 2/17 ), 
Скупштина општине Нови Град, на 19. редовној 
сједници, одржаној 26.04.2018. године, донијелаје

О Д Л У К У
о продаји непосредном погодбом 

земљишта у државној својини у катастарској 
општини Нови Град

1

Овом одлуком општина Нови Град продаје 
непосредном погодбом, ради комплетирања грађевинске 
парцеле, Вујановић (Душан) Мирку ЈМБ
2405965162515, земљиште које је  у њеној својини ближе 
описано као к.ч. број 45/89 (стари премјер) к.о. Нови 
Град , у површини од 146 м2 власника општине Нови 
Град са 1/1 дијела.

II

Цијена земљишта описаног у тачки I износи 55,00 
КМ/м2.

III

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

Број: 02-022-60/18 ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 26. април 2018. год. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Нови Град Мирко Згоњанин, с.р.

67/
На основу члана 348. Закона о стварним правима 

(„Службени гласник Републике Српске", број 124/08,

3/09, 58/09, 95/11 и 60/15 ), члана 39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске", 
број 97/16), члана 52. Статута општине Нови Град 
(“Службени гласник општине Нови Град“, број 2/17) и 
члана 6. Правилника о поступку јавног конкурса за 
располагање непокретностима у својини Републике 
Српске и јединица локалне самоуправе („Службени 
гласник Републике Српске", број 20/12) ,Скупштина 
општине Нови Град, на 19. редовној сједници одржаној 
26.04.2018. године, донијелаје

О Д Л У К У  
о начину и условима јавне продаје 

земљишта у државној својини у к.о. Сводна 

I

Под условима и на начин прописан овом одлуком 
провешће се лицитацијом продаја земљишта у државној 
својини ближе описаног као к.ч. број 4789/2 (нови 
премјер) у површини од 957 м2 из ПЈТ број 321 к.о. 
Сводна, по старом премјеру ради се о к.ч. број 674/4 у 
површини од 1236 м2 из зк. ул. број 924 к.о. Сводна.

II

Почетна продајна цијена земљишта из тачке I ове 
одлуке износи 2,00 КМ/м2.

III

За учешће у поступку лицитације учесник је  дужан 
уплатити износ од 10% од продајне цијене.

IV

Продајну цијену наведеног земљишта учесник 
лицитације са којим ће се закључити уговор је  обавезан 
уплатити у року од 30 дана од дана потписивања 
купопродајног уговора.

V

Предаја земљишта у посјед купцу извршиће се у року 
од 7 (седам) дана након исплате купопродајне цијене.

VI

Поступак лицитације спровешће комисија за 
лицитацију именована од стране Начелника Општине.

VII

Купац земљишта се обавезује да ће у року од годину 
дана изградити привредни објекат те започети 
производњу.

VIII

Уколико купац не испуни обавезу из тачке VII, под 
истим условима и по истој цијени ће Општини Нови Град 
продати земљиште из тачке I ове одлуке. што ће се 
регулисати уговором о купопродаји.

IX

Ступањем на снагу ове Одлуке, стављају се ван снаге 
дијелови Одлуке о начину и условима јавне продаје 
земљишта у државној својини у к.о. Добрљин и Сводна 
("Службени гласник општине Нови Град" број 2/18) који 
се односе на к.о. Сводна.
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X

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

Број: 02-022-67/18 ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 26. април 2018. год. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
НовиГрад Мирко Згоњанин, с.р.

68/
На основу члана 39. став 2. тачка 33. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске", број 97/16) , члана 18. став 2. Закона о систему 
јавних служби („Службени гласник Републике Српске“, 
број 68/07, 109/12 и 44/16), члана 52. став 2. тачка 33. 
Статута општине Нови Град („Службени гласник 
општине Нови Град“, број 2/17) и члана 11. став 1. 
Оддуке о поступку именовања органа управљања у 
установама и предузећима чији је  оснивач општина Нови 
Град („Службени гласник општине Нови Град“, број 
4/17), Скупштина општине Нови Град, на 19. редовној 
сједници, одржаној 26.04.2018. године, донијелаје

О Д Л У К У
о разрјешењу вршиоца дужности директора

Јавне установе Дјечији вртић „Пчелица Маја“ 
Нови Град

I

Милан Маринчић, дипломирани правник из Новог 
Града, разрјешава се вршиоца дужности директора 
Јавне установе Дјечији вртић „Пчелица Маја“ Нови Град, 
због истека мандата.

II

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће 
објављена у „Службеном гласнику општине Нови Град”.

Број: 02-022-77/18 ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 3. мај 2018. год. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Нови Град Мирко Згоњанин, с.р.

69/
На основу члана 12. Закона о министарским, 

владиним и другим именовањима Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 41/03), а у 
вези члана 18. став За. Закона о систему јавних служби 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 68/07, 
109/12 и 44/16), члана 39. став 2. тачка 33. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске", број 97/16) и члана 52. став 2. тачка 33. Статута 
општине Нови Град („Службени гласник општине Нови 
Град“, број 2/17), Скупштина општине Нови Град, на 19. 
редовној сједници, одржаној 26.04.2018. године, донијела
је

О Д Л У К У  
о именовању директора 

Јавне установе Дјечији вртић „Пчелица Маја“ 
Нови Град

1

Милан Маринчић, дипломирани правник из Новог 
Града, именује се за директора Јавне установе Дјечији 
вртић „Пчелица Маја“ Нови Град.

II

Именовање се врши на период од четири године.

III

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће 
објављена у „Службеном гласнику општине Нови Град” .

Број: 02-022-78/18 ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 3. мај 2018. год. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Нови Град Мирко Згоњанин, с.р.

70/
На основу члана 39. став 2. тачка 33. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске", број 97/16), члана 18. став 2. Закона о систему 
јавних служби („Службени гласник Републике Српске“, 
број 68/07, 109/12 и 44/16), члана 52. став 2. тачка 33. 
Статута општине Нови Град („Службени гласник 
општине Нови Град“, број 2/17) и члана 11. став 1. 
Одлуке о поступку именовања органа управљања у 
установама и предузећима чији је  оснивач општина Нови 
Град („Службени гласник општине Нови Град“, број 
4/17), Скупштина општине Нови Град, на 19. редовној 
сједници, одржаној 26.04.2018. године, донијелаје

О Д Л У К У  
о разрјешењу вршиоца дужности директора 

Јавне установе Центар за социјални рад Нови Град

I

Владимир Мирић, дипломирани социјални радник 
из Новог Града, разрјешава се вршиоца дужности 
директора Јавне установе Центар за социјални рад Нови 
Град, због истека мандата.

II

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће 
објављена у „Службеном гласнику општине Нови Град” .

Број: 02-022-79/18 ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 3. мај 2018. год. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Нови Град Мирко Згоњанин, с.р.

71/
На основу члана 12. Закона о министарским, 

владиним и другим именовањима Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске", број 41/03), а у 
вези члана 18. став За. Закона о систему јавних служби 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 68/07, 
109/12 и 44/16), члана 39. став 2. тачка 33. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16) и члана 52. став 2. тачка 33. Статута 
општине Нови Град („Службени гласник општине Нови 
Град“, број 2/17), Скупштина општине Нови Град, на 19. 
редовној сједници, одржаној 26.04.2018. године, донијела 
је




