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Члан 20. 

 

Корисници паркиралишта за вријеме чишћења 

снијега обавезни су уклонити своја возила са 

паркиралишта. 

Овлаштено предузеће које је задужено за 

уклањање снијега дужно је да прије почетка уклањања 

или разгртања снијега, постави знак забране заустављања 

и паркирања са допунском таблом „УКЛАЊАЊЕ 

СНИЈЕГА“, а за вријеме уклањања снијега одговарајућу 

прописну саобраћајну сигнализацију, која се односи на 

ову врсту радова. 

Члан 21. 

 

Премјештање возила која су заустављена или 

паркирана супротно законским прописима вршиће 

овлаштена службена лица Министарства унутрашњих 

послова специјалним возилом, што ће бити уређено 

Правилником. 

 

III ФИНАНСИРАЊЕ 

 

Члан 22. 

 

Послове финансирања, обезбјеђивање планске и 

пројектне документације, техничко-технолошких услова 

за изградњу, реконструкцију, одржавање, заштиту и 

кориштење јавних паркиралишта и гаража обезбјеђује се 

у буџету општине Нови Град. 

Члан 23. 

 

Средства за финансирање паркиралишта и 

гаража обезбјеђују се путем: 

1. Наплате комуналне таксе за паркирање 

возила и 

2. Осталих прихода остварених посебним 

прописима. 

 

IV НАДЗОР 

Члан 24. 

 

Управни надзор над примјеном ове Одлуке и 

прописа донесених на основу исте врши Одјељење за 

просторно уређење и стамбено-комуналне послове 

Општинске управе општине Нови Град. 

 

Члан 25. 

 

Инспекцијски надзор над спровођењем ове 

Одлуке и прописа донесених на основу исте врши 

комунална полиција и Министарство унутрашњих 

послова (ПУ Приједор, ПС Нови Град). 

 

По указаној потреби или на захтјев органа из 

члана 21. ове Одлуке, инспекцијски надзор може 

извршити и друга инспекција. 

 

 

 

 

 

V КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ  
 

Члан 26. 

 

Новчаном казном од 40,00 КМ казниће се за 

прекршај корисник паркиралишта или друго лице ако: 

- користи паркинг мјесто, а није платио 

комуналну таксу (члан 9. и члан 12. став 2.), 

- кориснику истекне трајање паркинг карте, а 

није уклонио возило са паркиралишта (члан 

12., став 4.), 

- користи паркинг мјесто, намијењено 

етажним власницима, супротно постављеној 

сигнализацији (члан 12., став 6.), 

- не истакне легитимацију етажног власника, 

у возилу на видном мјесту (члан 12. став 5. и 

6.) 

- оправља или оставља неисправна возила на 

паркиралишту (члан 18. ове одлуке), 

- возач теретног возила, који паркира возило 

супротно члану 19. 

- не уклони своје возило са паркиралишта за 

вријеме чишћења снијега (члан 20.), 

 

VI  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 27. 

 

 Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да 

важи Одлука о паркиралиштима и гаражама („Службени 

гласник општине Нови Град“, број: 8/13, 7/18, 9/15 и 

5/21). 

Члан 28. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Нови 

Град“. 

 

Број: 02-022-226/21                            ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 23.12.2021.године        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

Нови Град                              Зоран Кукавица, с.р. 

--------------------------------------------------------------------------  

311/ 
На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16, 36/19 и 61/21) и члана 52. Статута општине 

Нови Град („Службени гласник општине Нови Град“, 

број 2/17), Скупштина општине Нови Град на  10. 

редовној сједници, одржаној дана 23.12.2021. године, 

доноси 

ОДЛУКУ 

о приступању изради Плана капиталних инвестиција  

општине Нови Град за период од 2022. до 2024. године 

 

I 

 

Општина Нови Град приступа изради Плана 

капиталних инвестиција општине Нови Град (у даљем 

тексту: ПКИ) за период од 2022. до 2024. године. 
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II 

 

Нацрт ПКИ утврдиће Координациони тим за 

израду ПКИ којег ће именовати Начелник општине. 

 

III 

 

Тим за израду ПКИ, поред лица из Општинске 

управе општине Нови Град (4 члана), требало би да буде 

састављен од сљедећих лица: 

- представника одборника Скупштине општине (3 

члана), 

- представника Привредног савјета (1члан), 

- представника јавних предузећа и установа (1 

члан), 

- представника образовања, науке, културе, 

спорта, здравства и туризма (1 члан), 

- представника невладиних организација (1 члан)  

- представника мјесних заједница (1 члан). 

 

IV 

 

Ступањем на снагу ове Одлуке, Одлука о 

приступању изради Плана капиталних инвестиција 

општине Нови Град за период од 2021. до 2023. године 

(„Службени гласник општине Нови Град“, бр. 

2/21),ставља се ван снаге. 

V 

 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у Службеном гласнику општине Нови Град. 

 

Број: 02-022-231/21                            ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 23.12.2021.године        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

Нови Град                              Зоран Кукавица, с.р. 

-------------------------------------------------------------------------- 

312/ 
На основу члана 39. закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16, 36/19 и 61/21) и члана 52. Статута општине 

Нови Град („Службени гласник општине Нови Град“, 

број 2/17), Скупштина општине Нови Град на  10. 

редовној сједници, одржаној дана 23.12.2021. године  

д о н о с и 

ОДЛУКУ  

о именовању представника одборника Скупштине 

општине Нови Град у координациони тим за израду 

Плана капиталних инвестиција општине Нови Град 

за период  од 2022. до 2024. године 

 

I 

 

За представнике одборника Скупштине Нови 

Град у Координациони тим за израду Плана капиталних 

инвестиција Општине Нови Град за период од 2022. до 

2024. године именују се: 

 

1. Дамир Шевић, 

2. Милан Вуковић и  

3. Мехмед Алић. 

II 

 

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Нови 

Град“. 

 

Број: 02-022-233/21                            ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 23.12.2021.године        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

Нови Град                              Зоран Кукавица, с.р. 

-------------------------------------------------------------------------- 

313/ 
На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број  97/16, 39/16 и 61/21), члана 52. Статута општине 

Нови Град („Службени гласник општине Нови Град“, 

број 2/17) и члана 9. Одлуке о пословним зградама, 

пословним просторијама и гаражама у својини општине 

Нови Град („Службени гласник општине Нови Град“ број 

14/10 и 19/14),  Скупштина општине Нови Град, на  10. 

редовној сједници одржаној дана  23.12.2021. године 

донијела је 

О Д Л У К У  

о додјели пословне просторије на кориштење  

Одбојкашком клубу „Смеч“ Нови Град 

 

I 

 

         Одбојкашком клубу „Смеч“ Нови Град, Улица 

Стојана Ћелића број 3, додјељује се на кориштење, без 

накнаде, пословни простор у Новом Граду у улици 

Карађорђа Петровића број 68, површине 28,39 м², на 

период од 3 (три) године, уз обавезу плаћања ПДВ-а у 

складу са Законом о порезу на додату вриједност 

(„Службени лист БиХ“ број 9/05, 35/05,100/08 и 33/17).  

 

II 

 

Услови и начин коришћења пословног простора 

из члана 1. ове Одлуке биће регулисани уговором између 

Општине и спортског удружења. 

 

III 

 

За реализацију ове одлуке задужује се Одјељење 

за просторно уређење и стамбено – комуналне послове 

Општинске управе општине Нови Град. 

 

IV 

 

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи 

Одлука о додјели пословне просторије на кориштење 

Одбојкашком клубу „Смеч“ Нови Град („Службени 

гласник општине Нови Град“, број 8/18). 
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