
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ НОВО ГОРАЖДЕ 

 

Година XV – број 1 Петак, 17.01.2020. године 

 

Скупштина   

 

На основу члана 98. Пословника 

Скупштине општине Ново Горажде 

(„Службени гласник општине Ново 

Горажде“, број: 6/05, 3/09 и 4/17), а 

сагледавајући актуелну ситуацију у ЈКП 

„Ново Горажде“ Ново Горажде и 

разматрајући могућа рјешења за 

проблематику функционисања овог 

Предузећа, Скупштина општине Ново 

Горажде на петој посебној сједници 

одржаној дана 17.01.2020. године  д о н 

о с и  
 

ЗАКЉУЧАК 

 

 

 

1. Предлаже се ЈКП „Ново Горажде“ 

Ново Горажде да у смислу 

побољшања наплате потраживања 

по основу накнада за извршене 

комуналне услуге изврши судска 

утужења истих од стране својих 

дужника, након што им остави 

разуман рок од највише два мјесеца 

за постизање споразума о одгођеном 

плаћању дуговања.  

2. Задужују се начелник општине и 

Одсјек за просторно уређење и 

стамбено-комуналне послове да до 

идуће редовне сједнице Скупштине 

општине Ново Горажде сачине и 

поднесу на усвајање Приједлог 

одлуке о субвенционисању цијене 

комуналних услуга за социјално 

угрожене категорије становништва.  

3. Предлаже се ЈКП „Ново Горажде“ 

Ново Горажде да кориснике 

комуналне услуге снабдијевање 

водом за пиће обавијсти о њиховој 

законској обавези изградње шахта и 

уградње водомјера, да им предочи 

могућност, цијену и начин плаћања 

уградње истог и скрене пажњу на 

примјену законом предвиђених 

санкција у случају њихове 

неуградње.  

4. Нажаже се ЈКП „Ново Горажде“ 

Ново Горажде да најкасније до 

мјесеца марта текуће године угради 

водомјере на свим почетним 

инсталацијама (извориштима) 

јавног водовода којим управља. 

5. Предлаже се начелнику општине да 

изврши уплату најмање половине од 

укупног дуговања које општина има 

према ЈКП „Ново Горажде“ Ново 

Горажде по основу извршених 

комуналних услуга, у року од 30 

дана од дана усвајања овог 

Закључка.  

6. Налаже се ЈКП „Ново Горажде“ 

Ново Горажде да путем средстава 

јавног информисања предложи 

грађанима могућност закључења 

посебних уговора о давању овом 

предузећу на управљање њихових 

приватних канализационих мрежа 

које би се вршило уз приступачну 

економску цијену, а о чему би се у 

насељеним мјестима одржале и 

јване расправе са циљем упознавања 

грађана о њиховим правима и 

обавезама.  

7. Налаже се ЈКП „Ново Горажде“ 

Ново Горажде да до дана 

успостављања управљања 

канализационим системима из 

претходне тачке Закључка обустави 

сваку наплату одвођења отпадних 

вода грађанима који посједују 

приватне канализационе мреже.  

8. Овај Закључак ступа на снагу осмог 

дана од дана његовог објављивања у 

„Службеном гласнику општине 

Ново Горажде“. 

 

Број: 01/1-052-1-1/20 

Ново Горажде, 17.01.2020. године  

         ПРЕДСЈЕДНИК       

      Ибрахим Дрљевић ,  с.р 
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На основу члана 98. Пословника 

Скупштине општине Ново Горажде 

(„Службени гласник општине Ново 

Горажде“, број: 6/05, 3/09 и 4/17), 

Скупштина општине Ново Горажде на 

петој посебној сједници одржаној дана 

17.01.2020. године  д о н о с и  
 

ЗАКЉУЧАК 

 

1. Усваја се Нацрт цјеновника 

комуналних услуга за општину 

Ново Горажде. 

2. Нацрт цјеновника комуналних 

услуга за општину Ново Горажде 

чини саставни дио овог Закључка. 

3. Овај Закључак ступа на снагу осмог 

дана од дана његовог објављивања у 

„Службеном гласнику општине 

Ново Горажде“. 

 

Број: 01/1-052-1-2/20 

Ново Горажде, 17.01.2020. године  

         ПРЕДСЈЕДНИК       

      Ибрахим Дрљевић ,  с.р 
  

Начелник  

 

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи (``Службени Гласник 

Републике Српске``, број: 97/16 и 36/19) и 

члана 56. Статута општине Ново Горажде 

(``Службени Гласник општине Ново 

Горажде``, број: 4/15 и 4/17), и Закључка о 

мјерама за провођење популационе 

политике општине Ново Горажде 

(``Службени Гласник општине Ново 

Горажде``, број: 17/19), Начелник општине 

Ново Горажде  д о н о с и: 

 

 

ПРАВИЛНИК 

о  мјерама за провођење популационе 

политике општине Ново Горажде 

 у 2020. години 

 

I 

Овим Правилником се прописују начин, 

услови, критеријуми и поступак за 

реализацију мјера за провођење 

популационе политике општине Ново 

Горажде, са циљем повећања природног  

 

прираштаја становништва на територији 

општине Ново Горажде. 

 

II 

Општина Ново Горажде стимулисаће 

породице, које живе и које су пријављене на 

подручју општине,  којима је у току 2020. 

године рођено дијете, брачне парове који 

природним путем не могу остварити 

потомство, да то остваре вјештачком 

оплодњом као и дјецу која похађају наставу 

у Основној школи ``Вук Караџић`` кроз 

подручна одјељења у Копачима и 

Поткозари. 

 

III 

Права из члана II овог Правилника 

остварују се следећим мјерама:  

1. Породица сваког дјетета које је 

рођено у 2020. години остварује 

право на исплату износа од 300,00 

КМ. 

2. Да се сваком брачном пару који 

природним путем не може 

остварити потомство, него 

вјештачком оплодњом, помогне 

новчано у износу од 1.000 КМ, с 

тим да породица има пребивалиште 

на подручју општине Ново Горажде. 

3. Да се ученицима који похађају 

наставу у Основној школи ``Вук 

Караџић``, подручна одјељења 

Копачи и Поткозара и који не 

користе други извор финансирања 

за набавку књига и школске опреме 

помогне једнократно по 100 КМ. 

4. Да се дјеци која похађају наставу у 

Основној школи ``Вук Караџић``, 

подручно одјељење Поткозара, 

током трајања наставе у 2020. 

години, на мјесечном нивоу 

исплаћује 50,00 КМ. 

   

 

 

IV 

Права из чланова II и III овог Правилника 

остварују се на основу захтјева поднесеног 

Општинској управи општине Ново Горажде 

– Одсјеку за финансије, привреду и 

друштвене дјелатности.  
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Уз захтјев подносилац за средства за 

рођење дјетета прилаже:  

 

1. Оригинал или овјерену копију 

извода из матичне књиге рођених за 

дијете-дјецу,  

2. Кућну листу,  

3. Копију личне карте мајке дјетета,  

4. Потврду о пребивалишту за мајку 

дјетета,  

5. Копију жиро-рачуна.  

 

Прилог 1 – Образац захтјева 

 

Уз захтјев подносилац за средства за 

вјештачку оплодњу прилаже:  

 

1. Овјерена копија личне карте за оба 

супружника,  

2. Потврду о пребивалишту за оба 

супружника,  

3. Медицинску документацију,  

4. Копију жиро-рачуна. 

 

Прилог 2– Образац захтјева 

 

Уз захтјев подносилац за средства за 

ученике: 

 

 

1. Потврду из школе да ученик 

похађа наставу у Подручном 

одјељењу у  Копачима или 

Поткозари, 

2. Кућну листу,  

3. Копију личне карте за 

родитеља/старатеља,  

4. Копија жиро-рачуна. 

 

Прилог 3 – Образац захтјева 

 

Уз захтјев подносилац за средства за 

ученике који похађају наставу у Основној 

школи ``Вук Караџић``, подручно одјељење 

Поткозара : 

 

 

1. Потврду из школе да ученик 

похађа наставу у Подручном 

одјељењу у  Копачима или 

Поткозари, 

2. Кућну листу,  

 

 

3. Копију личне карте за 

родитеља/старатеља,  

4. Копија жиро-рачуна. 

 

Прилог 4 – Образац захтјева 

 

V 

О остваривању права из члана III овог 

Правилника одлучује рјешењем Начелник 

општине Ново Горажде, на приједлог 

Комисије за популациону политику, на 

основу поднијетог захтјева. 

 

VI 

Захтјеви за остваривање права из члана III 

тачка 1. и 2. овог Правилника подносе се у 

току цијеле године, захтјеви за остваривање 

права из члана III тачка 3. овог Правилника 

на почетку школске године и захтјеви за 

остваривање права из члана III тачка 4. овог 

Правилника подносе се на почетку 

календарске године, а по ступању на снагу 

овога Правилника.  

 

VII 

Разлог доношења овог Правилника је 

смањење депопулације становништва 

општине Ново Горажде кроз 

имплементацију мјера експанзивне 

(пронаталитетне) популационе политике. 

 

VIII 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у ``Службеном 

гласнику општине Ново Горажде``. 

 

Број: 02/1-024-16-1/19 

Ново Горажде, 15.01.2020. године  

               НАЧЕЛНИК        

          Мила Петковић ,  с.р 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

САДРЖАЈ 

 

Скупштина  

1. Закључак  стр 1 

2. Закључак стр. 2 

 

 

 

 

Начелник  

1. Правилник  о  мјерама за провођење популационе политике општине Ново Горажде 

 у 2020. Години, стр. 2-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

Оснивач и издавач: Скупштина општине Ново Горажде. Главни и одговорни уредник 

Горан Петровић –  секретар Скупштине општине Ново Горажде, уредник Данијела 

Јеремић – административни радник – оператер. Телефон: 058/430-095, факс: 058/432-

100. 

Службени гласник општине Ново Горажде основан је Одлуком Скупштине општине 

Ново Горажде број: 01/01-013-2-3/06 од 28.02.2006. године 

 
 

 

 

 

 

 


