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примјеном законских прописа којима се
регулише јавно-приватно партнерство и других
послова, у складу са законом.
III
Оснивач обезбјеђује средства за:
-

-

бруто плате запослених и бруто накнаде
трошкова и осталих примања запослених,
расходе по основу коришћења роба и услуга,
осим расхода који се односе на директне и
индиректне трошкове исхране дјеце и
издатке за нефинансијску имовину који се
односе на издатке за произведену сталну
имовину, издатке за непроизведену сталну
имовину и издатке за залихе материјала, робе,
ситног инвентара и амбалаже.
IV

1) Економска цијена услуге Дјечијег вртића у 2018.
години, на приједлог Управног одбора Дјечијег
вртића, износи 302,46 (тристотинедвије и 46/100)
КМ.
2) Проценат издвајања средстава износи 4,11% од
укупног буџета Оснивача у 2018. години.
3) Средства из става 1. ове тачке обухватају и
Организациону јединицу Дјечијег вртића у
Сводни.
V
1) Мјесечно новчано учешће родитеља за боравак
дјетета у Дјечијем вртићу у 2018. години, на
приједлог Управног одбора Дјечијег вртића,
износи:
- у Новом Граду ................................... 120,00 КМ,
- у Организационој јединици Сводна
(полудневни боравак) .......................... 60,00 КМ.
2) За родитеље којима у Дјечијем вртићу борави
једно дијете, мјесечно новчано учешће износи
120,00 КМ.
3) За родитеље којима у Дјечијем вртићу борави
двоје дјеце, износ мјесечног новчаног учешћа за
друго дијете износи 85,00 КМ.
4) За родитеље којима у Дјечијем вртићу борави
троје дјеце, износ мјесечног новчаног учeшећа за
треће дијете износи 60,00 КМ.
5) За четврто или више дјеце, родитељи су
ослобођени плаћања услуге.
6) Дјеца без родитељског старања су ослобођена од
плаћања услуге.
7) Међусобна права и обавезе између родитеља и
Дјечијег вртића регулишу се уговором.
VI
1) Средства из тачке V ове одлуке користе се за
трошкове исхране дјеце.
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2) Приходи остварени на основу новчаног учешћа
родитеља уплаћују се на јединствени рачун
трезора Општине.
3) Трошкове осигурања дјеце сносе родитељи и ти
трошкови не улазе у новчани износ из тачке V
ове одлуке.
VII
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Нови
Град“.
Број: 02-022-32/18
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 28.фебруар 2018.год. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Нови Град
Мирко Згоњанин, с.р.
-------------------------------------------------------------------------31/
На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16),
чланова 13. став 1. и члана 15. Закона о омладинском
организовању („Службени гласник Републике Српске“,
број 98/04, 119/08 и 1/12), члана 52. Статута oпштине
Нови Град („Службени гласник oпштине Нови Град“,
број 2/17) Скупштина oпштине Нови Град, на 17.
редовној сједници, одржаној 28.02.2018. године, донијела
је

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ
ОПШТИНЕ НОВИ ГРАД ОД 2018. ДО 2022. ГОДИНЕ
I
Општина Нови Град приступа изради Омладинске
политике општине Нови Град за период од 2018. до 2022.
године, у сарадњи са Омладинским комуникативним
центром (ОКЦ), а у складу са методологијом која је
предложена од стране партнера.
II
Задужује се Начелник Oпштине да именује радну
групу која ће радити на прикупљању неопходних
квантитативних и квалитативних података, као и на самој
изради Омладинске политике општине Нови Град од
2018. до 2022. године.
III
Скупштина општине Нови Град за члана Радне групе
именује предсједника Одбора за питања младих
Скупштине општине Нови Град, који ће бити задужен да
у име Скупштине Општине учествује у раду радне групе,
те да благовремено информише Скупштину Oпштине о
свим релевантним активностима и постигнутим
резултатима.
IV
Овом одлуком ставља се ван снаге Одлука о изради
Омладинске политике општине Нови Град од 2016. до
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2020. године („Службени гласник општине Нови Град“,
број 9/16).
V
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Нови
Град“.
Број: 02-022-29/18
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 28.фебруар 2018.год. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Нови Град
Мирко Згоњанин, с.р.
-------------------------------------------------------------------------32/
На основу члана 375. Закона о облигационим
односима („ Службени гласник СФРЈ“ 29/78, 39/85, 45/86,
57/89, 17/93, 3/96), члана 73.став 4. Правилника о
рачуноводству,
рачуноводственим
политикама
процјенама за буџетске кориснике у Републици Српској
(„Службени гласник Републике Српске“, број 115/17),
члана 39. Закона о локалној самоуправи Републике
Српске („Службени гласник Републике Српске“, број
97/16), члана 52. Статута општине Нови Град
(„Службени гласник општине Нови Град“, број 02/17) и
члана 121. stav 1. Пословника o раду Скупштине општине
Нови Град („Службени гласник општине Нови Град“,
број 8/14), Скупштина општине Нови Град, на 17.
редовној сједници, одржаној 28.02.2018. године, донијела
је

ОДЛУКУ

О ОТПИСУ ДИЈЕЛА ПОТРАЖИВАЊА
ЕВИДЕНТИРАНИХ У РАЧУНОВОДСТВЕНОЈ
ЕВИДЕНЦИЈИ ОПШТИНЕ НОВИ ГРАД
ЗА 2017. ГОДИНУ
Члан 1.
Овом Одлуком утвђује се отпис дијела потраживања
Општине Нови Град насталих до 31.12.2014. у износу од
2.770,98 KM, јер нема основа за наплату ових
потраживања.
Члан 2.
Рачуноводствено евидентирање отписа потраживања
из претходног члана извршиће се у складу са
Правилником о буџетским класификацијама, садржини
рачуна и примјени контног плана за буџетске кориснике
(„Службени гласник Републике Српске“, број 98/16).
Члан 3.
Саставни дио ове Одлуке је табеларни прилог број 1.
из којег је видљив назив корисника, година настанка
потраживања као и основ по којем је исто укњижено у
рачуноводствену евиденцију Општине.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
доношења и објавиће се у „Службеном гласнику
општине Нови Град“
Број: 02-022-42/18
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 28.фебруар 2018.год. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Нови Град
Мирко Згоњанин, с.р.

-------------------------------------------------------------------------33/
На основу члана 372. и 374. Закона о облигационим
односима („Службени гласник СФРЈ“, брoj 29/78, 39/85,
45/86, 57/89, 17/93, 03/96), чланa 39. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српскe“,
број 97/16), чланa 52. Статута општине Нови Град
(„Службени гласник општине Нови Град“, број 2/17) и
чланa 121. став 1. Пословника o раду Скупштине
општине Нови Град („Службени гласник општине Нови
Град“, број 4/17 и 11/17), Скупштина општине Нови
Град, на 17. редовној сједници, одржаној 28.02.2018.
године, донијела је

ОДЛУКУ

О ОТПИСУ ДИЈЕЛА ОБАВЕЗА ЕВИДЕНТИРАНИХ
У РАЧУНОВОДСТВЕНОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ
ОПШТИНЕ НОВИ ГРАД ЗА 2017. ГОДИНУ
I
Овом Одлуком утврђује се отпис обавеза општине
Нови Град насталих до 31.12.2014. године и то у износу
од 7.161,03 КМ, од чега обавезе Општинске управе
општине Нови Град износе 4.288,83 КМ, a обавезе ЈУ
Народна библиотека износе 2.872,20 КМ.
II
Овом Одлуком утврђује се отпис обавезе општине
Нови Град настале до 31.03.2015. године према Локалној
агенцији за развој у износу од 1.550,00 КМ, с обзиром да
је ликвидациони поступак Локалне агенције за развој
окончан 16.06.2016. године.
III
Рачуноводствено евидентирање отписа обавеза из
претходног члана извршиће се у складу са Правилником
о буџетским класификацијама, садржини рачуна и
примјени контног плана за буџетске кориснике
(„Службени гласник Републике Српске“, број 98/16).
IV
Саставни дио ове Одлуке је табеларни прилог број 1.,
из којег је видљив назив добављача, година настанка
обавезе као и основ по којем је иста укњижена у
рачуноводствену евиденцију Општине.
V
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
доношења и објавиће се у „Службеном гласнику
општине Нови Град.
Број: 02-022-41/18
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 28.фебруар 2018.год. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Нови Град
Мирко Згоњанин, с.р.

