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280/ 
На основу члана члана 32. Закона о концесијама 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 59/13, 

16/18 и 70/20), члана 39. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 , 

36/19 и 61/21), члана 52. Статута општине Нови Град 

(„Службени гласник општине Нови Град“, број 2/17), 

члана 121. став 1. Пословника Скупштине општине Нови 

Град („Службени гласник општине Нови Град“, број 4/17 

и 11/17), Скупштина општине Нови Град на 9. редовној 

сједници Скупштине општине Нови Град одржаној дана 

29.11.2021. године, усвојила је 

 

ПРОГРАМ  

о измјенама Програма утрошка средстава добијених 

од накнаде за експлоатацију минералних  

сировина у 2021. години 

 

I 

У Програму утрошка средстава добијених од 

накнаде за експлоатацију минералних сировина у 2021. 

години (''Службени гласник општине Нови Град'', број  

4/21 ) тачка I мијења се и гласи: 
 

                                               ''I 

 

Средства добијена од накнаде за експлоатацију 

минералних сировина планирана су Ребалансом Буџета 

општине Нови Град у 2021. години у износу од 75.000,00 

КМ, и користиће се намјенски на сљедећи начин: 

 

                                                                                

1. Заштита животне средине (екологија),  и то:  

                        

Ред.бр. Назив програма Износ у КМ 

1. Чишћење коловоза 

улица,тротоара и пјешачких 

стаза (осим коловоза 

магистралних путева) и 

превоз отпада на депонију 

“Шућа”(тачка 1. табела 5 

Програма обављања 

комуналних дјелатности 

заједничке комуналне 

потрошње на јавним 

површинама на подручју 

општине Нови Град за 2021. 

годину.) 

 

 

75.000,00 

 

Заштита животне средине (екологија), представља један 

од стратешких циљева општине у циљу очувања животне 

средине, па је предузимање мјера на унапређењу стања у 

екологији у складу са Програмом обављања комуналних 

дјелатности заједничке комуналне потрошње на јавним 

површинама општине Нови Град у 2021. години, а 

односи се на чишћење коловоза улица, тротоара и 

пјешачких стаза и превоз отпада на депонију “Шућа”.  

 

 

 

 

 

 

 

II    

 

   Овај Програм  ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику“ општине Нови 

Град. 

 

Број: 02-022-214/21                            ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 29.11.2021.године        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

Нови Град                              Зоран Кукавица, с.р. 

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

281/ 
На основу члана 89. Закона о шумама 

концесијама („Службени гласник Републике Српске“, 

број 75/08, 60/13 и 70/20), члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

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

Нови Град („Службени гласник Републике Српске“, број 

2/17), члана 121.став 1. Пословника Скупштине општине 

Нови Град концесијама („Службени гласник општине 

Нови Град“, број, 4/17 и 11/17), Скупштина општине 

Нови Град на 9. редовној сједници одржаној дана 

29.11.2021. године, усвојила је 

ПРОГРАМ  

о измјенама Програма утрошка средстава добијених 

од накнаде за експлоатацију шумских  

сортимената у 2021. години 

 

I 
 

 У Програму утрошка средстава добијених од 

накнаде за експлоатацију шумских сортимената у 2021. 

години („Службени гласник општине Нови Град“, број 

4/21)  тачка I мијења се и гласи : 
 

''I 
 

Средства добијена од накнаде за експлоатацију 

шумских сортимената за развој неразвијених дијелова 

општине планирана су Ребалансом буџета општине Нови 

Град у 2021. години у износу од 285.000,00 КМ, и иста се 

расподјељују  на сљедећи начин: 

 

Р.б. Назив програма Износ у 

КМ 

1. Издаци за одржавање и заштиту 

путева у зимским условима, 

чишћење локалних путева (тачка 2. 

Плана одржавања и заштите 

локалних и некатегорисаних 

путева и улица на подручју 

општине Нови Град за 2021. 

годину, табела 4.) 

 

 

18.829,99 

2. Издаци за одржавање и заштита 

путева у зимским  

условима,чишћење 

некатегорисаних путева (тачка 3. 

 

2.057,12 
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