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На основу члана 30. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“ број 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 33.
Статута општине Вишеград („Службени гласник
општине Вишеград“, број 10/08 - Пречишћени
текст и 3/11), Скупштина општине Вишеград на
сједници одржаној 08.4.2011. године, д о н о с и

О Д Л У К У
о условима и начину коришћења средстава за
подстицај запошљавања на подручју општине

Вишеград за 2011. годину

I  ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овом одлуком утврђују се: висина, услови,
критеријуми, поступак додјеле, коришћење и
надзор над утрошком средстава за подстицај
запошљавањa на подручју општине Вишеград.

Члан 2.
У смислу ове одлуке:

а) Послодавац је:
1. правно лице основано у складу са Законом

о привредним друштвима, са
регистрованим сједиштем или пословном
јединицом на подручју општине Вишеград;

2. предузетник је физичко лице које обавља
дјелатност у складу са Законом о занатско -
предузетничкој дјелатности, са
регистрованим сједиштем на подручју
општине Вишеград;

б) Новозапослени радници су лица са којима
послодавац закључи уговор о раду, а која су се до
момента закључивања уговора налазили на
евиденцији Завода за запошљавање Републике
Српске - Биро Вишеград;

в) Бруто плата обухвата нето плату увећану за
порезе и доприносе на лична примања;

г) Надлежно одјељење је Одјељење за
финансије, у оквиру ког је систематизовано радно
мјесто стручног сарадника за књиговодство;

д) Надзор је праћење извршавања уговорених
обавеза.

Члан 3.
Средства за подстицај запошљавања осигурана су
буџету општине Вишеград за 2011. годину у
износу од 80.000 КМ, према Програму
коришћења средстава уплаћених по основу
накнада за коришћење природних ресурса у сврху
производње електричне енергије за 2011. годину
(„Службени гласник општине Вишеград“, број
12/10).

Члан 4.
Средства за подстицај запошљавања користиће се
за суфинансирање бруто плата новозапослених
радника на подручју општине Вишеград, у износу
50%  од бруто плате одређене чланом 5.  ове
одлуке, на период од 12 мјесеци.

Члан 5.
Висина бруто плате по запосленом раднику
износи за:
  -  ССС и  КВ ............. 633,00 КМ,
  -  ВШС и ВКВ .......... 783,00 КМ,
  -  ВСС  ...................... 919,00 КМ.
Послодавац је обавезан да новозапосленом
раднику исплати минимално плату у износу
одређену у ставу 1. овог члана.
Ако послодавац новозапосленом раднику исплати
већи износ бруто плате, Општина ће
суфинансирати износ од 50% бруто плате
одређене у ставу 1. овог члана.

II  УСЛОВИ И КРИТЕРИЈУМИ ЗА
     ДОДЈЕЛУ СРЕДСТАВА
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Члан 6.
Послодавац који се пријављује за додјелу
средстава мора задовољити сљедеће услове:

- да је регистрован у складу са законским
прописима,

- да није под стечајем или пред
ликвидацијом, нити предмет поступка за
проглашење стечаја, односно ликвидације,

- да није осуђен судском пресудом за
кршење закона у смислу његовог пословног
понашања у периоду од 5 (пет) година
прије достављања пријаве,

- да није проглашен кривим за тежи
професионални прекршај од стране
надлежног суда у БиХ у периоду од 5 (пет)
година прије достављања пријаве,

- да измирује обавезе  по основу пореза и
доприноса у складу са законом,

- да је економски способан да реализује
програм,

- да нема доспјелих неизмирених обавеза по
основу стимулативних кредита
додијељених из буџета општине Вишеград,

- да није смањио број запослених радника у
пероду од три мјесеца од дана подношења
пријаве.

Члан 7.
Послодавац уз пријаву треба доставити сљедеће
доказе:

- овјерену фотокопију рјешења о упису у
судски регистар са појединачно овјереним
прилозима, односно овјерена фотокопија
рјешења о обављању занатско -
предузетничке дјелатности, увјерење
надлежног судског органа у циљу
доказивања да није под стечајем или пред
ликвидацијом, односно да није предмет
поступака за проглашење стечаја или
ликвидације,

- увјерење надлежног судског органа у циљу
доказивања да није осуђен судском
пресудом за кршење закона у смислу
његовога пословног понашања у периоду
од 5 (пет) година прије подношења пријаве,

- увјерење надлежног органа у циљу
доказивања да је испунио обавезе у вези с
плаћањем доприноса за пензијско -
инвалидско и здравствено осигурање,

- увјерење надлежног органа у циљу
доказивања да је испунио обавезе у вези с
плаћањем пореза, а које обухвата директне
и индиректне порезе,

- биланс успјеха за посљедњу финансијску
годину (негативан биланс успјеха ће се

сматрати разлогом за дисквалификацију
пријаве),

- потврда пословне банке да нема доспјелих,
а неизмирених обавеза по основу
стимулативних кредита додијељених из
буџета општине,

- увјерење Пореске управе о броју
запослених са прегледом регистрованих
обвезника уплате доприноса на дан
подношења пријаве и 3 (три) мјесеца прије
подношења пријаве,

- план развоја или бизнис план.
Документација не смије бити старија од 3 (три)
мјесеца, рачунајући од тренутка подношења
пријаве. Докази који се захтијевају морају бити у
оригиналу или овјерене копије.

Члан 8.
Критеријуми за рангирање пријава су:

- послодавци са извозним производним
програмом ...............................  100  бодова,

- послодавци у области производње и
производног занатства .............  75  бодова,

- послодавци у области услужних
дјелатности ...............................  50  бодова.

Осим наведених критеријума првенство у
коришћењу средстава имаће они послодавци чији
се развојни и бизнис план оцјени бољим од стране
Комисије.

III  ПОСТУПАК ИЗБОРА ПОСЛОДАВЦА

Члан 9.
1) Јавни позив за коришћење средстава за

подстицај запошљавања расписује начелник
општине, након усвајања Одлуке о условима
и начину коришћења средстава за подстицај
запошљавања на подручју општине Вишеград
за 2011. годину.

2) Јавним позивом ће се јасно предочити услови
за пријаву и критеријуми за оцјењивање
пријава.

3) Рок за подношење пријава на јавни позив је
30 (тридесет) дана по објављивању Јавног
позива.

4) Пријаве са пратећом документацијом
достављају се Комисији путем Писарнице.

Члан 10.
1) Оцјењивање и вредновање пријава врши

Комисија од 7 (седам) чланова коју именује
начелник општине, на приједлог странака
које имају одборнике у Скупштини општине
Вишеград.

2) Комисија за оцјењивање и избор пријава (у
даљем тексту: Комисија) ради на састанцима
и у свом раду придржава се ове одлуке.
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3) Вредноване пријаве Комисија доставља
начелнику општине у року од 10 (десет) дана
од дана завршетка Јавног позива.

4) Приједлог Комисије обавезно садржи:
1. приједлог за суфансирање са износом

средстава и висином бодова.
2. разлоге за неприхватање пријаве.

Члан 11.
1) Начелник општине, на приједлог Комисије,

доноси одлуку о закључивању уговора са
послодавцима о суфинансирању плата
новозапослених радника.

2) Одлука начелника биће јавно објављена, а сви
учесници на Јавном позиву биће
обавијештени о резултатима писаним путем
од стране предсједника Комисије.

3) Послодавци чије пријаве нису одобрене за
суфинансирање биће обавијештени о
разлозима неодобравања средстава.

IV  КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА И НАДЗОР

Члан 12.
1) Начелник општине ће са послодавцем

закључити уговор о суфинансирању плата
ново запослених радника којим ће се
дефинисати права, обавезе, одговорности и
начин праћења реализације одобрених
средстава.

2) Надлежно одјељење ће поступити по
закљученом уговору.

3) У случају неиспуњења одредби уговора од
стране послодавца Општина ће једнострано
раскинути уговор.

Члан 13.
Одобрена средства се користе за рефундирање
50% исплаћене бруто плате новозапосленог
радника,  у износу одређеном у члану 5.  ове
одлуке, након достављања доказа да је
послодавац новозапосленом раднику исплатио
цијелу бруто плату.

Члан 14.
Обавезе послодавца су:

- да са новозапосленим радницима закључи
уговор о раду, у року од 30 дана по
закључивању уговора о суфинансирању,
односно 60  дана уколико је послодавац по
закону обавезан примити радника на
основу јавног конкурса;

- да исплати бруто плату новозапосленом
раднику до висине одређене у члану 4. ове
одлуке,  од чега 50  %  бруто плате на свој
терет;

- да задржи повећани број запослених
радника у сљедећих 12 мјесеци;

- да редовно доставља надлежном одјељењу
доказ о извршеним уплатама и броју
запослених;

- да омогући надлежном одјељењу праћење и
контролу уговора;

- да обавјести надлежно одјељење о свакој
промјени која може утицати на односе
регулисане уговором.

Члан 15.
1) Општина ће осигурати надзор над

провођењем уговора путем надлежног
одјељења.

2) У вршењу надзора, надлежно одјељење прати
реализацију уговора и даје извјештај о
извршеном надзору начелнику општине.

Члан 16.
Надзор над реализацијом уговора закљученог са
послодавцима обухвата контролу исплате бруто
плате и броја радника за вријеме трајања уговора,
путем доказа који доставља послодавац (мјесечна
пријава пореза по одбитку - образац 1002, извод
из платне листе за новозапослене раднике са
потписом радника да су примили плату за мјесец
за који се врши рефундација,  у складу са чланом
5. ове одлуке, увјерење од Пореске управе о броју
запослених са прегледом регистрованих
обвезника).

Члан 17.
Обавезује се начелник општине да периодично
извјештава Скупштину општине о утрошку
средстава из члана 3. ове одлуке.

Члан 18.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења,  а
објавиће се у „Службеном гласнику општине
Вишеград“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
                                           ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01-022-40/10
Датум: 08.4.2011. г.  Мр Билал Мемишевић, с.р.
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На основу члана 59. Закона о задуживању, дугу и
гаранцијама Републике Српске („Службени
гласник Републике Српске“, број 30/07) и члана
33. Статута општине Вишеград („Службени
гласник општине Вишеград“, број 10/08 -
Пречишћени текст и 3/11), Скупштина општине
Вишеград на сједници одржаној 08.4.2011.
године, д о н о с и
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О Д Л У К У
о условима и начину коришћења средстава

Гарантног фонда Општине Вишеград
за 2011. годину

Члан 1.
Овом одлуком ближе се одређују критеријуми,
поступак и услови под којима ће се користити
средства Гарантног фонда Општине Вишеград.

Члан 2.
Право приступа средствима Гарантног фонда
имају:

- физичка лица - индивидуални
пољопривредни произвођачи,

- предузетници и
- правна лица,

који су испунили услове приступа кредитним
линијама у складу са Одлуком о утврђивању
критеријума за додјелу стимулативних кредита из
средстава остварених по основу Закона о
накнадама за коришћење природних ресурса у
сврху производње електричне енергије -
Пречишћени текст („Службени гласник општине
Вишеград“ број 2/11).
Предност у коришћењу ових средстава имају
физичка лица - индивидуални пољопривредни
произвођачи, предузетници и правна лица који
први пут аплицирају за кредитна средства као и
они који уредно извршавају своје обавезе по
претходно узетим кредитима из средстава
општине.

Члан 3.
Средства Гарантног фонда износе 150.000,00 КМ
Општина Вишеград се обавезује да за
појединачно одобрене кредите до 50.000,00 КМ
положи депозит у висини до 50% одобреног
кредита.

Члан 4.
Укупан износ депонованих средстава по
одобреним кредитима не може прећи суму
расположивих средстава у Гарантном фонду.

Члан 5.
Одобравање средстава Гарантног фонда, у
случајевима из члана 3. ове Одлуке, вршиће се на
основу писаног захтјева тражиоца кредита који
путем банке која врши пласман средстава
подноси заједничком кредитном одбору, а такав
захтјев мора да садржи сљедеће:

- личне податке тражиоца кредита, односно
назив правног лица са сједиштем,

- образложење са потребним прилозима
(бизнис план) којима се доказује
оправданост захтјева,

- износ средстава за која се тражи исплата из
средстава Гарантног фонда,

- податке о осталим инструментима
обезбјеђења за тражена кредитна средства.

Члан 6.
У складу са одлуком заједничког кредитног
одбора и сагласности начелника општине о
одобравању средстава из Гарантног фонда,
Одјељење за финансије ће извршити пренос
средстава на рачун банке која врши пласман
кредита за привредни развој општине, као
депозит са посебном намјеном, која се орочавају у
складу са уговором који ће Општина потписати са
банком и служиће за обезбјеђење кредита
одобрених из средстава за привредни развој
општине.

Члан 7.
У случају да корисник кредита не отплаћује
доспјеле ануитете одобреног кредита, а да је
банка предходно исцрпила све могућности
наплате кроз прихваћене инструменте
обезбјеђења кредита, наплату доспјелих ануитета
банка ће извршити из депонованих средстава
Гарантног фонда за тај кредит. Доспјеле
ненаплаћене ануитете банка може намирити из
депонованих средстава за тај кредит у проценту
положеног депозита у односу на укупни кредит.

Члан 8.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине
Вишеград“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
             ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-41/11
Датум: 08.4.2011. г.    Мр Билал Мемишевић, с.р.
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На основу члана 30. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 33.
Статута општине Вишеград („Службени гласник
општине Вишеград“, број 10/08 - Пречишћени
текст и 3/11), Скупштина општине Вишеград на
сједници одржаној 08.4.2011. године. године,
д о н о с и

O Д Л У К У
о условима и начину кориштења новчаних
подстицаја за развој пољопривреде и села

општине Вишеград у 2011. години
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Члан 1.
Овом одлуком прописују се услови које морају да
испуњавају физичка и правна лица ради
остваривања права на новчане подстицаје,
поступци за њихово остваривање, врста, висина и
начин исплате новчаних подстицаја, обавезе које
мора да испуни корисник након примања
новчаних подстицаја, као и потребна
документација и обрасци.

Члан 2.
Право на новчани подстицај остварују физичка и
правна лица, уписана у Регистар пољопривредних
газдинстава, која имају пребивалиште, односно
сједиште на подручју општине Вишеград (у
даљем тексту: корисници).

Члан 3.
Рокови за подношење захтјева утврђени су за
сваку врсту пољопривредне производње посебно
у овој одлуци.

Члан 4.
Комисија за одабир корисника новчаног
подстицаја у пољопривреди, коју именује
начелник општине, након обраде захтјева и
провјере достављене документације, излази на
терен по потреби, а затим доноси одлуке о
остваривању права на новчане подстицаје са
утврђеним износом подстицајних средстава.

Члан 5.
Са корисником новчаног подстицаја Општина
Вишеград склапа уговор којим се регулишу
међусобна права и обавезе.
Уговор о коришћњу новчаног подстицаја у име
Општине потписује начелник општине.

Члан 6.
Захтјеви за остваривање права на новчане
подстицаје за развој пољопривреде и села
подносе се на писарницу Општине Вишеград, а
треба да садрже сљедеће податке:
   а) за физичка лица:

- име и презиме корисника, адреса, број
телефона, јединствен матични број грађана
ЈМБГ, број жиро-рачуна или текућег
рачуна и назив банке код које је отворен
рачун и број пољопривредног газдинства
прибављен у АПИФ-у,

- врста подстицаја за који се захтјев подноси
и потпис подносиоца захтјева.

   б) за правна лица:
- назив и сједиште, број телефона, рјешење о

регистрацији, ЈИБ, број жиро-рачуна и
назив банке,

- врста подстицаја за који се захтјев подноси,
потпис и печат овлаштеног лица.

Захтјеви се подносе на прописаним обрасцима,
који су у прилогу ове одлуке и чине њен саставни
дио.

Члан 7.
Исплата подстицајних средстава врши се
директним плаћањем на текуће рачуне, односно
жиро-рачуне, а контролу утрошка одобрених
подстицајних средстава врши континуирано
Комисија за праћење намјенског утрошка
подстицајних средстава коју именује начелник
општине.

Члан 8.
Једно пољопривредно домаћинство може
оставарити право на подстицај у више различитих
грана производње, а највише по једном основу у
једној грани производње за текућу производњу, а
по свим основама за нову производњу.

Члан 9.
Ако се средства у једној области не потроше,
могу се расподијелити у друге области.

Члан 10.
Физичка и правна лица која су корисници кредита
за развој пољопривреде из Програма коришћења
средестава уплаћених на основу накнаде за
коришћење природних ресурса у сврху
производње електричне енергије, а који уредно не
измирују обавезе према Општини, немају право
на подстицајна средства за развој пољопривреде и
села у 2011. години.
Корисници подстицајних средстава прописаних
овом одлуком не могу бити државни службеници
и намјештеници.

Члан 11
Предвиђена подстицајна средства за развој
пољопривреде и села у 2011. години износе
250.000,00КМ, а биће обезбијеђена на сљедећи
начин:
- планом буџета за 2011. годину у износу
од ..................................................      150.000,00 КМ
- ребалансом буџета за 2011. годину у износу
од  .................................................      100.000,00 КМ
Право на новчане подстицаје у пољопривреди у
износу од 250.000,00КМ корисник остварује кроз:
- подршку текућој производњи и
дохотку...........................................     42.600,00 КМ
- подршку руралном развоју (подршка
унапређењу и развоју пољопривреде)
.......................................................     207.400,00 КМ
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Члан 12.
I  -  У оквиру подршке производњи и дохотку
корисник остварује право на сљедеће врсте
новчаних подстицаја:
а) за сточарску производњу и пчеларство
.......................................................       25.000,00 КМ
- за испоручено  кравље млијеко .... 12.000,00 КМ
- за приплодне јунице ....................    5.000,00 КМ
- за коке носиље ..............................    2.000,00 КМ
- за пчеларство .................................   6.000,00 КМ
б) за биљну производњу ................. 17.600,00 КМ
- за производњу поврћа у пластеницима

..........................................................   7.600,00 КМ
- за воћне засаде до 5 година старости

...........................................................  6.000,00 КМ
- за прољетну сјетву .........................   4.000,00 КМ
II - У оквиру подршке руралном развоју
(подршка унапређењу и развоју
пољопривреде) корисници оставарују право на
новчане подстицаје за:
а) финансирање и суфинанирање програма и

пројеката који доприносе развоју
пољопривреде и села у општини Вишеград
.......................................................  25.000,00 КМ

б) улагање у сточарску производњу
.......................................................   40.200,00 КМ

- за набавку стеоних јуница ..........   10.000,00 КМ
- за набавку товне јунади ................   6.000,00 КМ
- за набавку прасади за тов...............   3.000,00 КМ
- за набавку оваца .............................   6.000,00 КМ
- за набавку једнодневних пилића за тов

..........................................................   4.000,00 КМ
- за набавку супрасних назимица ...   1.200,00 КМ
- за адаптацију постојећих и изградњу нових

објеката за узгој стоке ................    10.000,00 КМ
ц) улагање у биљну производњу  ..30.200,00 КМ
- за изградњу нових пластеника .....   5.000,00 КМ
- за заснивање засада јабучастог, коштичавог и

језграстог воћа...............................  12.000,00 КМ
- за заснивање засада јагодичастог воћа

.........................................................    3.200,00 КМ
- за инвестиције у пољопривредну

механизацију.................................   10.000,00 КМ
д) подршку укрупњавања пољопривредне
производње ...................................   100.000,00 КМ
е) анализу земљишта......................    2.000,00 КМ
ф) организовање сајмова, изложби и других
пољопривредних манифестација на
подручју општине Вишеград, посјете
пољопривредним сајмовима, изложбама и
награде за набољег произвођача ... 5.000,00 КМ
г) ванредне потребе и помоћи.........  5.000,00 КМ
Средства за подршку укрупњавања
пољопривредне производње у износу од
100.000,00 КМ, биће обезбијеђена ребалансом
Буџета за 2011. годину.

I Подршка текућој производњи и дохотку
Члан 13.

Корисник оставарује право на новчане подстицаје
за произведено кравље млијеко, уколико га
испоручује откупљивачу или  прерађивачу
млијека.

Уз захтјев се прилаже:
- потврда ветеринарског инспектора о

предатим количинама млијека из
евиденције инспектора.

Подстицајна средства за испоручено кравље
млијеко обрачунаваће се у износу до 0,12 КМ по
литру.
Захтјев се подноси квартално за 3  мјесеца,  а
подстицајна средства ће се исплатити у року од
мјесец дана од дана остваривања права на
подстицај .

Члан 14.
Корисник оставарује право на новчане подстицаје
за одгој на властитом имању, минимално једне
или више приплодних јуница, старости од 15 -
24 мјесеца, код првог припуста или
инсеминације
Уз захтјев за додјелу средстава се прилаже:

- копија пасоша животиње,
- потврда овлашћене службе о утврђеној

гравидности јунице,
- изјава власника да јуницу неће отуђити у

року од 3 године.
Подстицајна средства за приплодне јунице ће се
обрачунавати до 300,00 КМ по грлу.
Рок за подношење пријаве је 10. новембар 2011.
године

Члан 15.
Право на подстицајна средства за узгој кока
носиља могу остварити корисници који посједују
јато кока носиља од минимално 1.000 комада
годишње.

Уз захтјев за додјелу средстава прилаже се:
- изјава о броју, са рачуном о куповини кока

носиља,
Максималан износ подстицајних средстава, који
подносилац може остварити у текућој години,
утврђује се у висини од 15% укупних трошкова
цијене коке носиље, а максимално 2.000,00 КМ по
кориснику.
Рок за подношење захтјева је 10. новембар 2011.
године.

Члан 16.
Право на новчане подстицаје за производњу и
узгој пчела оставарују корисници, чланови
Удружења пчелара Вишеград, за које Удружење
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подноси захтјев са спецификацијом и текућим
рачунима корисника.
Максимални износ подстицајних средстава која
корисник може остварити је 2 погаче по друштву.
Рок за подношење пријаве 10. јул 2011. године.

Члан 17.
Корисник оставарује право на новчане подстицаје
за пластеничку производњу засновану на 100 и
више m2.
Уз захтјев за додјелу средстава корисник
подноси:

- овјерену и потписану изјаву да су
пластенике сами набавили са изјавом о
засијаним површинама и

- рјешење о регистрацији за правна лица или
предузетнике

Максималан износ подстицајних средстава који
подносилац може остварити у текућој години
износи 3,00 КМ/m2 пластеника за правна лица и
предузетнике, регистроване пољопривредне
произвођаче код надлежног органа и 2,00 КМ/m²
за физичка лица.
Рок за подношење захтјева је 10. новембар 2011.
године.

Члан 18.
Корисник оставарује право на новчане подстицаје
за производњу јабучастог и коштуничавог воћа по
засађеној садници старости до 5 година и
површином 5 и више дунума или 500 и више
садница по једном воћњаку.
Уз захтјев за додјелу средстава прилаже:

- рачун о набавци садница или неки други
доказ,

- изјава корисника о старости и површини
засада.

Максималан износ подстицајних средстава које
корисник може остварити је 1 КМ по засађеној
садници.
Рок за подношење захтјева је 30. јун 2011. године.

Члан 19.
Право на новчане подстицаје оставарује корисник
који у прољетњој сјетви засије:

- житарица укупно 1 и више хектара,
- поврћа 0,5 и више хектара,
- хељде 0,5 и више хектара и
- крмног биља 0,5 и више хектара.

Уз захтјев за додјелу средстава прилаже:
- овјерену изјаву о засијаним површинама.

Максималан износ подстицајних средстава
корисник може остварити до 300 КМ по 1 хектару
засијаних житарица и 0,5 хектара засијаног
поврћа, хељде и крмног биља.
Рок за подношење пријаве је 30. јун 2011. године.

II Подршка унапређењу и развоју
пољопривреде

Члан 20.
Средства за финансирање и суфинансирање
програма и пројеката, који доприносе развоју
пољопривредне и села у општини Вишеград,
укупно износе 25.000,00 КМ. Суфинасирање
програма и пројеката се односи на невладине
организације са којима Општина Вишеград
потпише партнерство, а пројекти се
имплементирају на територији општине и имају
за циљ развој пољопривреде и села.  Уколико се
планирана средства не потроше кроз
суфинанисрање пројеката до 30. августа 2011.
године расписаће се Јавни позив за финансирање
програма развоја сточарства и воћарства ради
одабира релевантних научно-истраживачких
институција које ће радити ове програме.
Комисија врши одабир за финансирање најбољег
програма од општег значаја за развој
пољопривреде и села, односно оних који
доприносе остварењу стратешких циљева развоја
општине.

Члан 21.
Корисник оставарује право на новчане подстицаје
за набавку домаћих животиња, и то:
1. минимално једне квалитетнe и стеоне јунице
ради формирања основног стада од минимално
три музна грла.
Уз захтјев за додјелу средстава корисник
подноси:

- пасош за животиње,
- овјерен уговор или рачун о куповини,
- овјерена изјава о броју грла у власништву и

да неће грла отуђити најмање 3  године
изузев здравствених проблема у ком
случају мора обезбиједити потврду
ветеринара о угинућу или мјере принудног
клања,

- доказ о уплати за купљено грло.
Максималан износ подстицајних средстава који
подносилац може остварити у текућој години
износи до 500,00  КМ по грлу,  а уколико се
набављају квалитетна приплодна грла
подстицајна средства могу износити до  40% од
набавне цијене грла.
2. минимално пет и више јунади ради това
Уз захтјев за додјелу средстава корисник
подноси:

- пасош за животиње,
- овјерен уговор о куповини,
- рачун о продаји,
- доказ о уплати за купљено грло,
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Максималан износ подстицајних средстава који
подносилац може остварити у текућој години
износи  до 200,00 КМ по грлу.
3. минимално десет и више прасади ради това
Уз захтјев за додјелу средстава корисник
подноси:

- увјерење о здравственом стању животиња,
- овјерен уговор о куповини,
- рачун о продаји,
- доказ о уплати за купљено грло,

Максималан износ подстицајних средстава који
подносилац може остварити у текућој години
износи до 30,00 КМ по комаду.

4. минимално двије и више супрасних
назимица
Уз захтјев за додјелу средстава корисник
подноси:

- увјерење о здравственом стању животиња,
- овјерен уговор о куповини,
- доказ о уплати за купљено грло,
- изјава да их неће отуђити у наредне 2

године.
Максималан износ подстицајних средстава који
подносилац може остварити у текућој години
износи  до 200,00  КМ по грлу,  а уколико се
набављају квалитетна приплодна грла
подстицајна средства износе до 40% од набавне
цијене грла.
5. минимално 1. 000 бројлера годишње, ради
това
Уз захтјев за додјелу средстава прилажу:

- рачун о куповини једнодневних пилића и
рачун о продаји бројлера,

- евиденцију угинућа током узгоја овјерену
од подносиоца захтјева.

- доказ о уплати за купљене кљунове.
Максималан износ подстицајних средстава који
подносилац може остварити у текућој години
износи до 2.000,00 КМ, а подстицај износи 0,20
КМ по кљуну.
Рок за подношење захтјева је 10. новембар 2011.
године.
6. ради формирања новог и повећања
постојећег стада од 30 и више грла оваца
Уз захтјев за додјелу средстава прилажу:

- увјерење о здравственом стању грла,
- доказ о уплати за купљено грло,
- доказ издат од стране ветеринарске станице

о броју грла у 2010. години.
- изјава корисника да ће тај број оваца

заджати најмање наредне двије године,
- купо-продајни уговор

Максималан износ подстицајних средстава који
подносилац може остварити у текућој години
износи 50 КМ по грлу.
Рок за подношење захтјева је 10.11.2011. године.

Члан 22.
Корисник оставарује право на новчане подстицаје
за адаптацију постојећих и изградњу нових
објеката за узгој стоке, ако у текућој години
уложи најмање 5000 КМ за те намјене.
Уз захтјев за додјелу средстава корисник
подноси:

- рачуне (фискалне) као доказ о
инвестираним средствима за набавку
материјала, опреме или о извршеним
услугама.

На основу приложене документације и увида на
лицу мјеста Комисија из члана 3.  ове одлуке
констатује испуњеност услова за остваривање
права на подстицајна средства и о томе сачињава
записник.
Максималан износ подстицајних средстава који
подносилац може остварити у текућој години
износи до 40% од уложених средстава и не може
бити већи од 5.000 КМ по кориснику.
Рок за подношење захтјева је 10. новембар 2011.
године.

Члан 23.
Корисник оставарује право на новчане подстицаје
за изградњу нових пластеника и набавку
опреме за пластеничку производњу површине
од најмање 100 m2.

Уз захтјев за додјелу средстава корисник
подноси:

- рачуне (фискалне) као доказ о
инвестираним средствима за набавку
материјала, опреме или о извршеним
услугама.

Максималан износ подстицајних средстава који
подносилац може остварити у текућој години
износи до 40% од уложених средстава.
Рок за подношење захтјева је 30. новембар 2011.
године.

Члан 24.
Корисник остварује право на новчане подстицаје
за подизање вишегодишњих засада на
површини од 0,2 хектара јабучастог,
коштуничавог и језграстог воћа или 0,1 хектар
јагодичастог воћа.
Уз захтјев за додјелу средстава корисник
подноси:

- рачуне као доказ о набавци материјала
опреме или извршеним услугама ,

- декларацију о квалитету садног материјала,
- рачун о плаћеној анализи земљишта,
- рачун о извршеној анализи земљишта.

Максималан износ подстицајних средстава који
подносилац може остварити у текућој години за
заснивање засада јабучастог, коштуничавог и
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језграстог воћа износи до 60%, a за заснивање
јагодичастог воћа до 3.000 КМ по хектару.
Рок за подношење захтјева је 10. новембар 2011.
године.

Члан 25.
Корисник остварује право на новчане подстицаје
за инвестиције у пољопривредну механизацију,
за куповину нове пољопривредне машине и
максимално два прикључка и приколице за
превоз пчела са два комада платформи у
текућој години .
Уз захтјев за додјелу средстава корисник
подноси:

- рачуне као доказ о инвестираним
средствима за набавку пољопривредних
машина и прикључака.

Максималан износ подстицајних средстава који
подносилац може остварити у текућој години
износи 30% од уложених средстава. Захтјев за
подстицајна средства за куповину приколице за
превоз пчела могу поднијети само удружења
пчелара у Вишеграду. Предност имају удружења
пчелара са више чланова.
Рок за подношење захтјева је 10. 11. 2011. године.

Члан 26.
Корисници остварују право за подршку
укрупњавања пољопривредне производње кроз
додјелу пакета за развој воћарске и сточарске
производње.
Пакети за развој воћарске производње садрже:
саднице, систем за наводњавање кап по кап,
минерално ђубриво, средства за заштиту, анализу
земљишта,  леђну прскалицу и алат за резидбу,  а
пакети за развој сточарске производње садрже:
музне краве, музилицу и појилице,
Уз захтјев за додјелу пакета за развој воћарске
производње корисник подноси:

- изјаву о површинама или броју млађих
воћних засада у власништву и изјава о
припремљеном земљишту(поораном) за
садњу јабучастог, коштуничавог и
језграстог воћа у површини од 0,5 ha и
више, а за садњу јагодичастог воћа (јагода,
малина) 0,2 ha и више,

- посједовни лист или уговор о закупу над
земљиштем у периоду од 10 и више година

- потврда да је члан Удружења
пољопривредних  произвођача,

Уз захтјев за додјелу пакета за развој сточарске
производње корисници са 3 и више музних грла
подносе:

- посједовни лист или уговор о закупу
земљишта и штале на период од 5 и више
година,

- потврду надлежне ветеринарске станице о
броју музних грла са ушним маркицама ,

- изјаву да посједују шталу и да може
обезбиједити довољно хране за исхрану
наведених грла,

- изјаву да неће смањивати број музних грла
наредне 3 године, изузев у случајевима
угинућа грла, заразне болести и слично што
мора оправдати потврдом надлежне
ветеринарске станице

- потврда да је члан Удружења
пољопривредних произвођача.

Максималан износ подстицајних средстава који
подносилац може остварити по једном пакету
износи:
- за јабучасто и коштичаво воће (јабуке или
крушке или шљиве)…  до 4.500,00 КМ/по пакету
- за језграсто воће (орах или љешник)
......................................  до 4.000,00 КМ/по пакету
- за јагодичасто воће (јагода или малина)
......................................  до 4.000,00 КМ/по пакету
- за музна грла ............  до 5.000,00 КМ/пакету.
Рок за подношење захтјева је 30. новембар 2011.
године.

Члан 27.
Пољопривредни произвођачи, удружења или
задруге остварују право на подстицаје за анализу
земљишта на парцелама на којима је заснована
производња или на којима се планира заснивање
нове производње.
Уз захтјев за додјелу средстава корисник
подноси:

- рачуне о плаћеној анализи и
- спецификацију чланова за које су вршене

анализе земљишта (удружења или задруге)
Максималан износ подстицајних средстава који
подносилац може остварити по једној анализи у
текућој години износи до 50,00 КМ по узорку или
цијели плаћени износ мањи од 50 КМ/узорку.

Члан 28.
Пољопривредни произвођачи, удружења или
задруге остварују право на подстицаје за
организовање сајмова и изложби
пољопривредних производа у Вишеграду, посјете
пољопривредним сајмовима и изложбама и
награду за набољег произвођача у текућој години.
Уз захтјев за додјелу средстава корисник
подноси:

- детаљну спецификацију трошкова или
предрачун.

Максималан износ подстицајних средстава који
подносилац може остварити за организовање
сајмова и изложби пољопривредних производа у
Вишеграду износи до 1.000,00 КМ, а за посјете
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пољопривредним сајмовима и изложбама до
1500,00 КМ по посјети.
Награда ће се додијелити кориснику који је
највише инвестирао властитих средстава у
проширење постојеће или нову производњу у
текућој години.
Корисници као доказ прилажу рачуне, а додатне
критерије утвдиће Комисија прије одабира
најбољег пољопривредног произвођача.
Висина награде износи 1.000,00 КМ.
Рок за подношење захтјева је 10. новембар 2011.
године.

Члан 29.
Корисник оставарује право на новчане подстицаје
за ванредне потребе и помоћи у случају
ванредних околности (пожар, штета од дивљачи,
клизиште, угинуће, краткорочне помоћи).

      Уз захтјев за додјелу средстава корисник подноси:
- извјештај о насталој штети, са наведеним

износом штете, коју је утврдила надлежна
комисија или институција (МУП, цивилна
заштита, ветеринарске институције и сл.).

Комисија из члана 3.  ове одлуке оцјењује
оправданост захтјева и на основу тога се издвајају
подстицајна средства у максималном износу од
500,00 КМ по захтјеву.
Рок за подношење захтјева је 10. новембар 2011.
године.

Члан 30.
Корисници права из ове одлуке дужни су
намјенски користити подстицајна средства.
Контролу утрошка подстицајних средстава врши
комисија коју формира начелник општине.
Корисници који су супротно датој изјави у 2010.
години смањили обим производње немају право
на подстицај у 2011. године.

Члан 31.
Oва одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине
Вишеград“, а примјењује се од 01.01.2011.
године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
                 ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-42/11
Датум: 08.4.2011. г.      Мр Билал Мемишевић, с.р.

Име и презиме : _________________________

РБПГ : __________________________
ЈМБГ : __________________________
Мјесто становања : ______________________
Општина : _____________________
Телефон фиксни : __________________
мобилни: ____________________
Број текућег рачуна ________________________
Назив банке код које је отворен рачун :
________________________
Датум : ________________________

ОПШТИНА ВИШЕГРАД
Начелник
Комисији за додјелу подстицаја у пољопривреди
Улица краља Петра бр.7
Вишеград

ПРЕДМЕТ : Захтјев за остваривање права на
новчане подстицаје у пољопривреди

Обраћам вам се захтјевом да на основу Одлуке о
условима и начину кориштења новчаних
подстицаја за развој пољопривреде и села
општине Вишеград у 2011.години, а у складу са
чланом ____ Одлуке, исплатите подстицајна
средства за :
___________________________________________
_________________________________________

Уз захтјев за остваривање права на новчане
подстицаје прилажем сљедећу документацију :
-
-
-
-

                                ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЈЕВА
                              ___________________________
63
На основу члана 30. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 33.
Статута oпштине Вишеград („Службени гласник
општине Вишеград“, број: 10/08 - Пречишћени
текст и 3/11), Скупштина општине Вишеград на
сједници одржаној 08.4.2011. године, д о н о с и

О Д Л У К У
о стимулисању наталитета за 2011. годину

Члан 1.
Овом oдлуком одобравају се новчана средства из
буџета општине за 2011. годину, у износу од
30.000,00 КМ, за стимулисањe наталитета на
подручју општине Вишеград.

ЗАХТЈЕВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА
НА НОВЧАНЕ ПОДСТИЦАЈЕ У

ПОЉОПРИВРЕДИ

ЗА ФИЗИЧКА
ЛИЦА
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Члан 2.
У циљу стимулисања наталитета за свако рођено
дијете у 2011. години родитељима ће бити
исплаћена једнократна новчана помоћ у износу од
200,00 КМ.
У циљу стимулисања наталитета за треће и свако
наредно дијете рођено у 2011. години,
родитељима ће бити исплаћена посебна
једнократна новчана помоћ у износу од 700,00
КМ.

Члан 3.
Родитељи чије је дијете рођено у 2011.  години,  а
који су незапослени, имају право на новчани
додатак за свако дијете рођено у 2011.  години у
мјесечном износу од 100,00 КМ до годину дана
старости дјетета.
Остваривање права из става 1. овог члана не
искључује права из члана 2. ове одлуке.

Члан 4.
За брачне парове који посједују медицинску
документацију да се лијече од стерилитета дуже
од три године исплатиће се једнократна новчана
помоћ, на име трошкова лијечења у 2011. години,
у износу до 1.000,00 КМ.
За брачне парове који посједују медицинску
документацију да су имали два поступка
вантјелесне оплодње а нису успјели, Општина ће
сносити трошове трећег поступка вантјелесне
оплодње, а све у сврху стимулисања наталитета у
2011. години.

Члан 5.
Општина ће сносити трошкове боравка дјеце у
предшколској установи у 2011. години, за дјецу
чији су родитељи корисници сталне новчане
помоћи по Закону о социјалној заштити и дјецу
самохраних мајки код којих није утврђено
очинство.

Члан 6.
Општина ће сносити трошкове боравка дјеце у
предшколској установи у 2011. години пред
полазак у школу: за породице у којима су оба
родитеља незапослена, за дјецу гдје је извршено
разврставање у психичком и физичком развоју у
складу са Правилником о разврставању и за дјецу
из породица структурално и функционално
поремећених породичних односа.

Члан 7.
За породице које истовремено имају двоје и више
дјеце која користе услуге предшколске установе у
2011. години, за друго дијете 50% трошкова
услуга боравка у предшколској установи сносиће

Општина,  а за треће и свако наредно дијете
трошкове предшколске утанове сносиће Општина
у 100% износу.

Члан 8.
Новчане помоћи ће се исплаћивати из средстава
обезбијеђених буџетом општине на основу
рјешења Одјељења за привреду и друштвене
дјелатности.

Члан 9.
Начин остваривања права из ове oдлуке биће
регулисан правилником који доноси начелник
општине.

Члан 10.
Корисници права из ове одлуке морају имати
пријављено пребивалиште на подручју општине
Вишеград најмање дванаест мјесеци прије дана
доношења ове одлуке.

Члан 11.
Ова одлука ступа на снaгу даном доношења,  а
објавиће се у „Службеном гласнику општине
Вишеград“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
 ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-43/11
Датум: 08.4.2011. г.    Мр Билал Мемишевић, с.р.

64
На основу члана 30. Закона о уређењу простора и
грађењу („Службени гласник Републике Српске“
број 55/10) и члана 33. Статута општине
Вишеград („Службени гласник општине
Вишеград“ број 10/08 - Пречишћени текст и 3/11),
Скупштина општине Вишеград на сједници
одржаној 08.4.2011. године, д о н о с и

О Д Л У К У
о приступању изради Регулационог плана

„Ушће“ у Вишеграду

Члан 1.
Приступа се изради Регулационог плана „Ушће“ у
Вишеграду (у даљем тексту: план).

Члан 2.
Подручје које ће се обухватити планом односи се
на к.ч. 1098 и дио к.ч. 1099/1, 3248/1 и 3246 K. O.
Вишеград I, у укупној површини 2,76 ha.

Члан3.
1) Временски период на који се план

доноси је 10 година.
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2) Почетак рачунања периода из става 1.
утврдиће носилац припреме и носилац израде
плана у зависности од конкретних околности и
дефинисати у Одлуци о доношењу плана.

Члан 4.
Смјернице за израду плана садржане су у
Просторном плану Републике Српске и
Стратегији развоја општине Вишеград.

Члан 5.
Рок за израду плана је 70  дана,  од дана
потписивања уговора између инвеститора и
носиоца израде плана.

Члан 6.
Планом се, у складу са законом, треба утврдити
намјена, површина, намјена и спратност објеката,
густина насељености и коефицијент
изграђености, коефицијент искоришћености,
нивелациони подаци, регулационе и грађевинске
линије, валоризација постојећих објеката и
приједлог мјера интервенције, уређење слободних
површина, урбанистичко-технички услови за
пројектовање и извођење, услови за израду
урбанистичких пројеката, облик и димензије
грађевинских парцела (план парцелације), подаци
о власничком статусу земљишта, услови уређења
грађевинског земљишта, изградња објеката и
мреже комуналне, енергетске и саобраћајне
инфраструктуре, мјере заштите становника и
материјалних добара од природних и других
непогода, мјере за уклањање архитектонских
баријера, мјере за заштиту животне средине и
економска валоризација плана.

Члан 7.
Мјесто, вријеме и начин излагања нацрта на јавни
увид утврдиће Скупштина општине Вишеград, на
приједлог носиоца припреме плана, након израде
нацрта плана.

Члан 8.
Вријеме трајања јавног увида одређује се 30 дана.

Члан 9.
Средства за израду плана у цпјелости ће
осигурати инвеститор „Лотика“ д.о.о. Мокра
Гора.

Члан 10.
Одлуком Скупштине општине Вишеград
именоваће се Савјет плана, у складу са чланом 33.
став 1. Закона о уређењу простора и грађењу.

Члан 11.
Носилац припреме плана је Одјељење за
просторно уређење и стамбено - комуналне
послове Општине Вишеград.

Носилац израде плана одредиће се уговором
између инвеститора и правног лица које посједује
овлашћење за израду планске документације
прописане законом

Члан 12.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Општине
Вишеград“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
              ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-44/11
Датум: 08.4.2011. г.    Мр Билал Мемишевић, с.р.
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На основу члана 33. Закона о уређењу простора и
грађењу („Службени гласник Републике Српске“
број 55/10), члана 33. Статута oпштине Вишеград
(„Службени гласник општине Вишеград“ број
10/08 - Пречишћени текст и 3/11), Скупштина
општине Вишеград на сједници одржаној
08.4.2011. године, д о н о с и

О Д Л У К У
о именовању Савјета за израду Регулационог

плана „Ушће“ у Вишеграду

Члан 1.
Именује се Савјет за израду Регулационог плана
„Ушће“ у Вишеграду ( у даљем тексту: Савјет
плана).

Члан 2.
У Савјет плана именују се:

1. Биљана Бореновић, дипл. инг.
архитектуре - предсједник Савјета,

2. Гордана Мојевић, дипл. инг. архитектуре
- замјеник предсједника Савјета,

3. Станка Нишић, дипл. правник - члан,
4. Светлана Грујић, дипл. инг. грађевине -

члан,
5. Владимир Гладанац, дипл. инг.

саобраћаја - члан,
6. Владимир Брадоњић, дипл. инг.

машинства - члан,
7. Младенка Шипчић, дипл. инг. шумарства

- члан,
8. Мићо Плећић, дипл. инг. електротехнике

- члан,
9. Младен Ђуревић, инг. геодезије- члан,
10. Бранка Драгичевић, дипл. економиста -

члан,
11. Благоје Андрић, дипл. инг.

телекомуникација - члан,
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Члан 3.
У складу са одредбама члана 33. Закона о
уређењу простора и грађењу, Савјет  плана
обавља сљедеће послове:

- прати израду плана,
- заузима стручне ставове према питањима

општег, привредног и просторног развоја
подручја за које се документ доноси,

- заузима стручне ставове у погледу
рационалности и квалитзета предложених
планских рјешења,

- заузима стручне ставове у погледу
усаглашености плана са документима просторног
уређења који представљају основ за његову
израду, односно у погледу усклађености плана са
Законом о уређењу простора и грађењу и другим
прописима заснованим на закону,

- заједно са носиоцем припреме плана,
разматра преднацрт плана на стручној расправи,

- учествује на стручној расправи о нацрту
плана, разматра став носиоца израде о
примједбама, приједлозима и мишљењима а ради
утврђивања приједлога плана.

Члан 4.
Техничке услове за рад Савјета обезбиједиће
Одјељење за просторно уређење и стамбено -
комуналне послове, као носилац припреме плана.

Члан 5.
Савјет плана именује се на период до усвајања
плана.

Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине
Вишеград“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
 ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-45/11
Датум: 08.4.2011. г.    Мр Билал Мемишевић, с.р.
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На основу члана 16. став (1) тачка в) и д) Закона о
грађевинском земљишту Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“, број
112/06) и члана 33. Статута општине Вишеград
(„Службени гласник општине Вишеград“ број
10/08 - Пречишћени текст и 3/11), у предмету
комплентирања грађевинске парцеле и изградње
објеката инфраструктуре по захтјеву МХ „ЕРС“
а.д. Требиње, ЗП „Хидроелектране на Дрини“, а.д.
Вишеград, Скупштина општине Вишеград на
сједници одржаној 08.4.2011. године, д о н о с и

О Д Л У К У
о продаји непосредном погодбом неизграђеног
градског грађевинског земљишта МХ „ЕРС“

а.д. Требиње, ЗП „Хидроелектране
на Дрини“, а.д. Вишеград

Члан 1.
Скупштина општине Вишеград продаје МХ
„ЕРС“ а.д. Требиње, ЗП „Хидроелектране на
Дрини“ а.д. Вишеград неизграђено грађевинско
земљиште означено са:

- к.ч. број 3812/2 пут кахвица преко ст,
некатегорисани пут у површини од 9 m²,
уписана у зк уложак бр. 10 катастарска
општина НП Баримо, власништво Општина
Вишеград са дијелом 1/1 (стари премјер),
што по новом премјеру одговара парцели
к.ч. број 3812/2 пут Кахвица преко стране у
површини од 9 m² уписана у посједовном
листу број 139 КО Баримо.

Члан 2.
Продаја земљишта из члана 1  ове одлуке
извршиће се непосредном погодбом, по тржишној
цијени тог земљишта, ради комплетирања
грађевинске парцеле и изградње објекта
комуналне инфраструктуре.

Члан 3.
Овлашћује се начелник општине да у име
општине Вишеград са МХ „ЕРС“ а.д. Требиње,
ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград
закључи Уговор о продаји земљишта из члана 1.
ове одлуке.

Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине
Вишеград“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
 ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-49/11
Датум: 08.4.2011. г.    Мр Билал Мемишевић, с.р.
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На основу члана 30. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 101/04, 42/05 и 118/05), члана 33.
Статута општине Вишеград („Службени гласник
општине Вишеград“, број 10/08 и 3/11) и члана
46. и 58. Пословника Скупштине општине
Вишеград („Службени гласник општине
Вишеград“, број 10/08 - Пречишћени текст и
14/08), Скупштина општине Вишеград на
сједници одржаној 08.4.2011. године, д о н о с и
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О Д Л У К У
о измјени Одлуке о избору Етичког одбора

Члан 1.
У Одлуци о избору Етичког одбора општине
Вишеград („Службени гласник општине
Вишеград“, број 13/08) у члану 1. под редним
бројем 4. умјесто Мира Коџа за члана Етичког
одбора општине Вишеград бира се Владимир
Брадоњић.

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења,  а
објавиће се у „Службеном гласнику oпштине
Вишеград“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
             ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-50/11
Датум: 08.4.2011. г.    Мр Билал Мемишевић, с.р.
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На основу члана 43.  Упутства о начину и
процедурама одабира корисника пројекта
повратка и реконструкције стамбених јединица
(„Службени гласник Босне и Херцеговине“, број
48/06) и члана 33. Статута општине Вишеград
(„Службени гласник Општине Вишеград, број
10/08 - Пречишћени текст и 3/11), Скупштина
општине Вишеград на сједници одржаној
08.4.2011. године, д о н о с и

О Д Л У К У
о одобравању реалокације породично -
стамбене јединице Милана Зечевића

Члан 1.
Одобрава се реалокација породично - стамбене
јединице Милану Зечевићу, кориснику донације
из програма „ЗП-10“ за обнову породичне куће у
селу Ораховци у Вишеграду, на парцелу к.ч.број:
2930, Плазе, пашњак, површине 700 m², К.О.
Ораховци, уписану у посједовни лист број 350.

Члан 2.
Корисник донације је власник земљишта на које
се врши реалокација, тако да Општина Вишеград
није дужна обезбјеђивати нову локацију.

Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине
Вишеград“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
 ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-52/11
Датум: 08.4.2011. г.    Мр Билал Мемишевић, с.р.
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На основу члана 30. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 33.
Статута oпштине Вишеград („Службени гласник
општине Вишеград“, број: 10/08 - Пречишћени
текст и 3/11), Скупштина општине Вишеград на
сједници одржаној 08.4.2011. године, д о н о с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању Комисије за усаглашавање

Уговора о оснивању привредног друштва, чији
су оснивачи Република Српска, Општина
Вишеград и „Лотика“ д.о.о. Мокра Гора

1. У Комисију за усаглашавање Уговора о
оснивању привредног друштва, чији су оснивачи
Република Српска, Општина Вишеград и
„Лотика“ д.о.о. Мокра Гора, именују се:

1) Томислав Поповић,
2) Билал Мемишевић,
3) Боро Нинковић.

2.  Комисија из тачке 1.  овог рјешења ће
усагласити Уговор о оснивању привредног
друштва са интерресорном Комисијом Владе
Републике Српске и представницима „Лотике“
д.о.о. Мокра Гора.

3.  Задужује се Комисија да у року од 7
(седам) дана од дана усаглашавања Уговора из
тачке 2. овог рјешења исти достави Скупштини
општине Вишеград ради давања сагласности.

4. Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Вишеград“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
 ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-47/11
Датум: 08.4.2011. г.    Мр Билал Мемишевић, с.р.

70
На основу члана 16.  Закона о систему јавних
служби („Службени гласник Републике Српске“,
брoj 68/07) и члана 33. Статута општине
Вишеград („Службени гласник општине
Вишеград“, број 10/08 - Пречишћени текст и
3/11), Скупштина општине Вишеград на сједници
одржаној 08.4.2011. године, д о н о с и
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Р Ј Е Ш Е Њ Е
о разрјешењу вршилаца дужности чланова

Управног одбора Јавне установе „Туристичка
организација општине Вишеград“ Вишеград

          1. Разрјешавају се вршиоци дужности
чланова Управног одбора Јавне установе
„Туристичка организација општине Вишеград“
Вишеград:
           1) Миро Коџо, дипломирани економиста,
због смрти, а
           2) Александар Ђукановић, дипломирани
правник и
           3) Бошко Милешић, поморски официр, због
истека мандата на који су
               именовани.

          2. Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Вишеград“.

О б р а з л о ж е њ е
Рјешењем Скупштине општине Вишеград број
01-022-194/09 од 1.9.2009. године за вршиоце
дужности чланова Управног одбора Јавне
установе „Туристичка организација општине
Вишеград“ Вишеград, до окончања поступка
јавне конкуренције, именовани су: Миро Коџо,
дипломирани економиста, Александар
Ђукановић, дипломирани правник и Бошко
Милешић, поморски официр. С обзиром да је
поступак изборне конкуренције завршен, а Миро
Коџо у међувремену је умро, у складу са чланом
16. Закона о систему јавних служби („Службени
гласник Републике Српске“, брoj 68/07), ријешено
је као у диспозитиву овог рјешења.

Упутство о правном лијеку: Ово рјешење је
коначно и против истог није дозвољена жалба,
али се може покренути управни спор, тужбом
Окружном суду у Источном Сарајеву, у року од
30 дана од дана достављања рјешења.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
             ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-53/11
Датум: 08.4.2011. г.    Мр Билал Мемишевић, с.р.

71
На основу члана 12. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике
Српске („Службени гласник Републике Српске“,
брoj  41/03),  члана 16.  Закона о систему јавних
служби („Службени гласник Републике Српске“,
брoj 68/07) и члана 33. Статута општине
Вишеград („Службени гласник општине
Вишеград“, број 10/08 - Пречишћени текст и

3/11), Скупштина општине Вишеград на сједници
одржаној 08.4.2011. године, д о н о с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању чланова Управног одбора Јавне
установе „Туристичка организација општине

Вишеград“ Вишеград

1. За чланове Управног одбора Јавне
установе „Туристичка организација општине
Вишеград“ Вишеград, на период од четири
године, именују се:

1) Дијана Инђић, професор српског језика
и српске књижевности,

2) Божидар Тушевљак, дипломирани
правник,

3) Лазо Чаркић, дипломирани инжињер
организационих наука - мастер из области
програмско-финансијског менаџмента.

2. Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Вишеград“.

О б р а з л о ж е њ е
Поновни јавни конкурс за избор и именовање
чланова Управног одбора Јавне установе
„Туристичка организација општине Вишеград“
Вишеград расписиван је два пута.  Први пут
објављен је у „Гласу Српске“ 02. августа 2010.
године и у „Службеном гласнику Републике
Српске“ број 74/10, од 30. јула 2010. године. На
овај конкурс, као једини кандидат, пријавила се
Дијана Инђић, професор српског језика и српске
књижевности. На Поновни јавни конкурс,
објављен други пут 15. јануара 2011. године у
„Гласу Српске“ и 26. јануара 2011. године у
„Службеном гласнику Републике Српске“ број
5/11, пријавили су се Божидар Тушевљак,
дипломирани правник и Лазо Чаркић,
дипломирани инжињер организационих наука -
мастер из области програмско-финансијског
менаџмента.
Поступак по Поновном јавном конкурсу спровела
је Комисија за избор и именовање чланова
управних одбора у јавним установама чији је
оснивач Општина Вишеград. коју је именовала
Скупштина општине Вишеград Рјешењем број
01-022-149/09 од 30.6.2009. године
Комисија је, у складу са Законом о министарским,
владиним и другим именовањима Републике
Српске („Службени гласник Републике Српске“
број 41/03), спровела потребну процедуру и након
обављеног интервјуа утврдила ранг - листу
кандидата са препоруком да се за чланове
Управног одбора Јавне установе „Туристичка
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организација општине Вишеград“ Вишеград
именују: Дијана Инђић, професор српског језика
и српске књижевности, Божидар Тушевљак,
дипломирани правник и Лазо Чаркић,
дипломирани инжињер организационих наука -
мастер из области програмско-финансијског
менаџмента
На основу наведеног, а у складу са чланом 12.
Закона о министарским, владиним и другим
именовањима Републике Српске („Службени
гласник Републике Српске“, број 41/03), чланом
16. Закона о систему јавних служби („Службени
гласник Републике Српске“, број 68/07) и чланом
33. Статута општине Вишеград („Службени
гласник општине Вишеград“, број 10/08 -
Пречишћени текст и 3/11), ријешено је као у
диспозитиву овог рјешења.

Упутство о правном лијеку: Ово рјешење је
коначно и против истог није дозвољена жалба,
али се може покренути управни спор, тужбом
Окружном суду у Источном Сарајеву, у року од
30 дана од дана достављања рјешења.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
              ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-54/11
Датум: 08.4.2011. г.    Мр Билал Мемишевић, с.р.

72
На основу члана 16.  Закона о систему јавних
служби („Службени гласник Републике Српске“,
бр. 68/07) и члана 33. Статута оппштине
Вишеград („Службени гласник општине
Вишеград“, број 10/08 – Пречишћени текст и
3/11), Скупштина општине Вишеград на сједници
одржаној 08.04.2011. године, д о н о с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о разрјешењу вршиоца дужности члана

Управног одбора ЈСУ „Дрина“ Вишеград

1. Миодраг Дикић, наставник разредне
наставе, разрјешава се дужности вршиоца
дужности члана Управног одбора ЈСУ „Дрина“
Вишеград,  због истека периода на који је
именован.

2. Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном  гласнику
општине Вишеград“.

О б р а з л о ж е њ е
Рјешењем Скупштине општине Вишеград број
01-022-161/10 од 23.7.2010. године Миодраг
Дикић, наставник разредне наставе, именован је
за вршиоца дужности члана Управног одбора ЈСУ

„Дрина“ Вишеград, до окончања поступка јавне
конкуренције. С обзиром да је поступак јавне
конкуренције окончан, у складу са чланом 16.
Закона о систему јавних служби („Службени
гласник Републике Српске“, број 68/07), ријешено
је као у диспозитиву овог рјешења.

Упутство о правном лијеку: Ово рјешење је
коначно и против истог није дозвољена жалба,
али се може покренути управни спор, тужбом
Окружном суду у Источном Сарајеву, у року од
30 дана од дана достављања рјешења.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
             ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-55/11
Датум: 08.4.2011. г.    Мр Билал Мемишевић, с.р.
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На основу члана 12. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике
Српске („Службени гласник Републике Српске“,
број 41/03),  члана 16.  Закона о систему јавних
служби („Службени гласник Републике Српске“,
број 68/07) и члана 33. Статута општине
Вишеград („Службени гласник општине
Вишеград“, број 10/08 - Пречишћени текст и
3/11), Скупштина општине Вишеград на сједници
одржаној 08.4.2011. године, д о н о с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању члана Управног одбора ЈСУ

„Дрина“ Вишеград

1. Миодраг Дикић, наставник разредне
наставе, именује се за члана Управног одбора ЈСУ
„Дрина“ Вишеград.

2. Мандат члана Управног одбора из
тачке 1. овог рјешења трајаће до истека мандата
већ именованих чланова Управног одбора ЈСУ
„Дрина“ Вишеград, Рјешењем Скупштине
општине Вишеград, број 01-022-143/10 од 28.
6.2010. године

3. Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
Општине Вишеград“.

О б р а з л о ж е њ е
Поновни јавни конкурс за избор и именовање
једног члана Управног одбора ЈСУ „Дрина“
Вишеград објављен је 15. јануара 2011. године у
„Гласу Српске“ и 26. јануара 2011. године у
„Службеном гласнику Републике Српске“ број
5/11.  На Поновни јавни конкурс,  као једини

Година 19      Број: 4               Општина Вишеград, 11 април 2011. године Страна 16



кандидат, пријавио се Миодраг Дикић, наставник
разредне наставе.
Поступак по Поновном јавном конкурсу спровела
је Комисија за избор и именовање чланова
управних одбора у јавним установама чији је
оснивач Општина Вишеград.
Комисија је, у складу са Законом о министарским,
владиним и другим именовањима Републике
Српске („Службени гласник Републике Српске“
број 41/03), спровела потребну процедуру и након
обављеног интервјуа препоручила да се за члана
Управног одбора ЈСУ „Дрина“ Вишеград именује
Миодраг Дикић, наставник разредне наставе.
На основу наведеног, а у складу са чланом 12.
Закона о министарским, владиним и другим
именовањима Републике Српске („Службени
гласник Републике Српске“, број 41/03), чланом
16. Закона о систему јавних служби („Службени
гласник Републике Српске“, бр. 68/07) и чланом
33. Статута општине Вишеград („Службени
гласник општине Вишеград“, бр. 10/08 -
Пречишћени текст и 3/11), ријешено је као у
диспозитиву овог рјешења.
Упутство о правном лијеку: Ово рјешење је
коначно и против истог није дозвољена жалба,
али се може покренути управни спор, тужбом
Окружном судом у Источном Сарајеву, у року од
30 дана од дана достављања рјешења.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
            ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-56/11
Датум: 08.4.2011. г.    Мр Билал Мемишевић, с.р.
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На основу члана 5. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник Републике Српске“,број
75/04), члана 13. Одлуке о усклађивању
оснивачког акта Јавног предузећа „Радио-
телевизија Вишеград“ Вишеград („Службени
гласник oпштине Вишеград“, број 1/09, 8/09 и
12/09), члана 11. Статута ЈП „Радио-телевизија
Вишеград“ Вишеград („Службени гласник
општине Вишеград“, број 8/09 и 12/09) и члана
33. Статута општине Вишеград („Службени
гласник општине Вишеград“, број 10/08 -
Пречишћени текст и 3/11), Скупштина општине
Вишеград у функцији Скупштине ЈП „Радио-
телевизија Вишеград“ Вишеград, на сједници
одржаној 08.4.2011. године, д о н о с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о разрјешењу вршилаца дужности чланова
Надзорног одбора у ЈП „Радио-телевизија

Вишеград“ Вишеград

            1. Разрјешавају се вршиоци дужности
чланова Надзорног одбора у ЈП „Радио-телевизија
Вишеград“ Вишеград, због истека периода на који
су именовани, како слиједи:
            1) Радмила Драгичевић, дипломирани
економиста,

    2) Бранко Петровић, дипломирани
инжињер пољопривреде.

             2. Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Вишеград“.

О б р а з л о ж е њ е
Скупштина општине Вишеград на сједници
одржаној 30.11.2010. године за вршиоце
дужности чланова Надзорног одбора у ЈП „Радио-
телевизија Вишеград“, до окончања поступка
јавне конкуренције, именовала је Радмилу
Драгичевић, дипломираног економисту и Бранка
Петровића, дипломираног инжињера
пољопривреде.
С обзиром да је поступак јавне конкуренције
окончан, ријешено је као у диспозитиву овог
рјешења.
Упутство о правном лијеку: Ово рјешење је
коначно и против истог није дозвољена жалба,
али се може покренути управни спор, тужбом
Окружном суду у Источном Сарајеву, у року од
30 дана од дана достављања рјешења.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
            ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-57/11
Датум: 08.4.2011. г.    Мр Билал Мемишевић, с.р.
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На основу члана 5. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник Републике Српске“,број
75/04), члана 12. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике
Српске („Службени гласник Републике Српске“,
број 41/03), члана 13. Одлуке о усклађивању
оснивачког акта Јавног предузећа „Радио-
телевизија Вишеград“ Вишеград („Службени
гласник општине Вишеград“, број 1/09, 8/09 и
12/09), члана 11. Статута ЈП „Радио - телевизија
Вишеград“ Вишеград („Службени гласник
општине Вишеград“, број 8/09 и 12/09) и члана
33. Статута општине Вишеград („Службени
гласник општине Вишеград“, број 10/08 -
Пречишћени текст и 3/11), Скупштина општине
Вишеград у функцији Скупштине ЈП „Радио-
телевизија Вишеград“ Вишеград, на сједници
одржаној 08.4.2011. године, д о н о с и
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Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању чланова Надзорног одбора у

ЈП „Радио - телевизија Вишеград“ Вишеград

1.  За чланове Надзорног одбора у ЈП
„Радио - телевизија Вишеград“ Вишеград именују
се:

1) Миљана Продан, професор српског
језика и књижевности

2) Радмила Драгичевић, дипломирани
економиста - смјер пословна економија

      2. Мандат чланова Надзорног одбора из
тачке 1. овог рјешења трајаће до истека мандата
већ именованих чланова Надзорног одбора ЈП
„Радио - телевизија Вишеград“ Вишеград,
Рјешењем Скупштине општине Вишеград,
број:01-022-139/10 од 28.6.2010. године

3. Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Вишеград“.

О б р а з л о ж е њ е
Скупштина општине Вишеград на сједници
одржаној 30.11.2010. године донијела је Одлуку о
расписивању Јавног конкурса за избор и
именовање два члана Надзорног одбора у ЈП
„Радио телевизија Вишеград“ Вишеград, број 01-
022-222/10 од 30.11.2010. године.
На Јавни конкурс за избор и именовање два члана
Надзорног одбора у ЈП „Радио телевизија
Вишеград“ Вишеград, објављеном у „Гласу
Српске“ 15. јануара 2011. године, а у „Службеном
гласнику Републике Српске“ број 5/11 од 26.
јануара 2011. године пријавила су се два
кандидата: Миљана Продан, професор српској
језика и књижевности и Радмила Драгичевић,
дипломирани економиста - смјер пословна
економија.
Поступак по Јавном конкурсу спровела је
Комисија за избор чланова Надзорног одбора у ЈП
„Радио телевизија Вишеград“ Вишеград, коју је
именовала Скупштина општине Вишеград
Рјешењем број 01-022-223/10 од 30.11.2010.
године.
Комисија је у складу са Законом о министарским,
владиним и другим именовањима Републике
Српске спровела потребну процедуру, утврдила
ранг - листу кандидата за чланове Надзорног
одбора у ЈП „Радио - телевизија Вишеград“
Вишеград, са препоруком да се у Надзорни одбор
у ЈП „Радио - телевизија Вишеград“ Вишеград
именују: Миљана Продан, професор српског
језика и књижевности и Радмила Драгичевић,
дипломирани економиста - смјер пословна
економија

На основу наведеног,  а у складу са чланом 5.
Закона о јавним предузећима („Службени гласник
Републике Српске“, број 75/04), чланом 12.
Закона о министарским, владиним и другим
именовањима Републике Српске („Службени
гласник Републике Српске“, број 41/03), чланом
13. Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног
предузећа „Радио - телевизија Вишеград“
Вишеград („Службени гласник општине
Вишеград“, број 1/09, 8/09 и 12/09), чланом 11.
Статута ЈП „Радио-телевизија Вишеград“
Вишеград („Службени гласник општине
Вишеград“, број 8/09 и 12/09) и чланом 33.
Статута општине Вишеград („Службени гласник
општине Вишеград“, број 10/08 - Пречишћени
текст и 3/11), ријешено је као у диспозитиву овог
рјешења.
Упутство о правном лијеку: Ово рјешење је
коначно и против истог није дозвољена жалба,
али се може покренути управни спор, тужбом
Окружном судом у Источном Сарајеву, у року од
30 дана од дана достављања рјешења.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
             ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-58/11
Датум: 08.4.2011. г.    Мр Билал Мемишевић, с.р.

76
На oснову члана 33. Статута општине Вишеград
(„Службени гласник општине Вишеград“, број
10/08 - Пречишћени текст и 3/11), Скупштина
општине Вишеград на сједници одржаној
08.4.2011. године, д о н о с и

З А К Љ У Ч А К

1. Скупштина општине Вишеград
подржава иницијативу и инсистира да се коначно
разријеше односи између Општине Вишеград и
Привредног друштва „Дринско – лимске
хидроелектране“ Бајина Башта у смислу
извршења заосталих и будућих обавеза по основу
потопљеног земљишта и промјене климе изазване
акумулацијом језера Бајина Башта.

2. Овај закључак ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Вишеград“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
              ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-39/11
Датум: 08.4.2011. г.    Мр Билал Мемишевић, с.р.
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На основу члана 30. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 33.
Статута oпштине Вишеград („Службени гласник
општине Вишеград“, број: 10/08 - Пречишћени
текст и 3/11), након разматрања Закључка Владе
Републике Српске број 04/1-012-2-588/11 од
07.04.2011. године, Скупштина општине
Вишеград на сједници одржаној 08.4.2011.
године, д о н о с и

З А К Љ У Ч А К

1. Скупштина општине Вишеград се
упознала са Закључком Владе Републике Српске
број 04/1-012-2-588/11 од 07.04.2011. године који
се односи на реализацију пројекта изградње
„Каменграда - Андрићевог града“ у Вишеграду и
исти прихвата.

2. Скупштина општине Вишеград
сагласна је да се у циљу реализације пројекта
изградње „Каменграда - Андрићевог града“ у
Вишеграду оснује привредно друштво, чији
оснивачи ће бити Република Српска, Општина
Вишеград и „Лотика“ д.о.о. Мокра Гора.

3. Уговором о оснивању привредног
друштва из тачке 2.  овог закључка регулисаће се
сва питања везана за оснивање привредног
друштва, као што су: облик привредног друштва,
фирма, сједиште, удјели оснивача, права и
обавезе оснивача, као и остала питања у складу са
Законом о привредним друштвима.

4. За потписивање Уговора о оснивању
привредног друштва овлашћује се Томислав
Поповић, начелник општине Вишеград.

5. Овај закључак ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Вишеград“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
 ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-46/11
Датум: 08.4.2011. г.    Мр Билал Мемишевић, с.р.
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На основу члана 33. Статута општине Вишеград
(„Службени гласник општине Вишеград“, број
10/08 – Пречишћени текст и 3/11), након
разматрања понуде Нове банке а.д. Бањалука за
продају потраживања према „Милса“ а.д.
Вишеград, Скупштина општине Вишеград на
сједници одржаној 08.4.2011. године, д о н о с и

З А К Љ У Ч А К

1. Скупштина општине Вишеград не
прихвата понуде Нове банке а.д. Бањалука за
продају потраживања према „Милса“ а.д.
Вишеград из разлога што у Буџету општине
Вишеград за 2011. годину нису планирана
средства за ове намјене.

2. Овај закључак ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Вишеград“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
 ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-51/11
Датум: 08.4.2011. г.    Мр Билал Мемишевић, с.р.
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На основу члана 33.  став 4.  Закона о
грађевинском земљишту („Службени гласник
Републике Српске“, број 112/06), члана 57.
Одлуке о грађевинском земљишту („Службени
гласник општине Вишеград“, брoj 2/08) и члана
33. Статута општине Вишеград („Службени
гласник oпштине Вишеград“, брoj 10/08 -
Пречишћен текст и 3/11), Скупштина општине
Вишеград на сједници одржаној 08.4.2011.
године, д о н о с и

П Р О Г Р А М
уређења градског и осталог грађевинског

земљишта за 2011. годину

УВОД

Програм уређења градског и осталог
грађевинског земљишта урађен је у складу са
Законом о грађевинском земљишту Републике
Српске („Службени гласник Републике Српске“,
број 112/06) и Одлуком о грађевинском
земљишту општине Вишеград (,,Службени
гласник општине Вишеград“, број 2/08).

I Основни циљеви израде и доношења
програма
На основу Закона о грађевинском земљишту
уређење грађевинског земљишта у циљу његовог
привођења намјени утврђеној планском
документацијом врши се према усвојеном
програму који доноси Скупштина општине.
Основни циљеви израде програма утврђују се
како слиједи:
                  - дефинисање програмског основа за
привођење намјени грађевинског земљишта у
складу са планском документацијом,
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                  - сагледавање свих прописаних радњи
и активности на пословима припремања и
опремања грађевинског земљишта,
                  - глобално сагледавање свих трошкова
(изражених у конвертибилним маркама) на
припремању и опремању грађевинског земљишта,
                 - процјена просјечне висине накнаде за
уређење грађевинског земљишта по 1m2.

II Основе за израду програма су:
1. просторни план, урбанистички план и

регулациони планови општине Вишеград,
урбанистички пројекат за улице: Краља Петра I,
Николе Тесле, Николе Пашића, браће Југовића,
Мајке Југовића и дио Улице цара Лазара;

2. стратегија развоја општине Вишеград од
2011-2016. године;

3. студије, анализе и пројекти;
4. приоритети произашли из постојећег

стања комуналне инфраструктуре у односу на
потребе.

III Програм обухвата радове и активности на:
       1. У фази припремања грађевинског
земљишта утврђују се трошкови реализације
грађевинског земљишта, што подразумијева
израду геодетских подлога и других подлога,
инжињерско техничка испитивања земљишта,
санационе радове и рашчишћавање земљишта,
рјешавање имовинско-правних односа, израду
планске документације и израду одговарајуће
техничке документације.
        2. Комунално опремање грађевинског
земљишта (изградња објеката водоснабдијевања,
фекалне канализације, оборинске канализације,
јавне расвјете и осталих објеката комуналне
инфраструктуре, као и уређење слободних и
зелених површина).
         3. Обим и врста радова планирани су на бази
расположивих буџетских средстава за ову
намјену.

IV Mеханизми  и  инструменти финансирања
уређења  грађевинског  земљишта
У Одлуци о грађевинском земљишту (,, Службени
гласник oпштине Вишеград“, брoj 2/08) у члану
57. прописано је да се финансирање уређења
грађевинског земљишта обезбјеђује из:
           1. средстава буџета општине;
           2. средстава закупнине за земљиште у
државној својини;
           3. цијена комуналних услуга;
           4. накнаде инвеститора за прикључак на
мрежу и објекат инфраструктуре;
           5. накнада за привремено кориштење
земљишта и привремени прикључак;

           6. накнада за коришћење земљишта и
комуналних добара (једнократна и трајна рента);
           7. комуналих такси;
           8. средстава бесправних градитеља чији су
објекти легализовани (накнада за уређење
грађевинског земљишта);
           9. из кредита домаћих и страних банака;
         10. из средстава буџета Републике,
самодоприноса и других средстава.
Средства из става 1.  овог члана искључиво су
намијењена за уређење градског грађевинског
земљишта, а обухваћни су стварни трошкови
припремања и опремања грађевинског земљишта
као што је предвиђено планском документацијом.
Како су буџетска средства лимитирајући фактор
за реализацију пројеката од посебног интереса за
општину (водоснабдијевање, локални путеви и
путни правци који повезују периферна насеља,
јавна расвјета, и остала урбана инфраструктура)
дјелимично су обезбијеђена кредитна средства. С
обзиром да је изградња примарних објеката
комуналне инфраструктуре (путна мрежа,
збрињавање и пречишћавање отпадних вода)
везана за реализацију програма републичких
институција и организација усмјериће се
активности према истим, у циљу заједничког
улагања. Програмом је планирана изградња и
реконструкција инфраструктурних објеката који
се финансирају уз учешће грађана и других
субјеката који представљају приоритет, јер се на
тај начин мањим ангажовањем буџетских
средстава реализује већи обим послова
(минимално учешће грађана 40%). За провођење
програмских задатака неопходно је много веће
ангажовање субјеката који учествују у њиховој
реализацији (Републичка управа за имовинско-
правне и геодетске послове, ЈП Путеви РС,
Републичка агенција за воде и др.).

V Израда докумената просторног уређења
(просторни план, урбанистички план,
регулациони план, урбанистички пројекат и
план парцелације), пројектне документације,
ревизије пројектне документације и
урбанистичко-техничких услова.

1. Пројекат за изградњу објеката и пратећих
садржаја на гробљу у  Косову Пољу ..8.000,00 КМ

2.  Пројекат обалоутврдног зида на десној обали
ријеке Дрине од ушћа Рзава до границе обухвата
регулационог плана ,,Гарча,, укључујући градску
 марину са пратећим садржајем ......  13.000,00 КМ

3. Пројекат канализационе мреже насеља
Околишта до Улице Гаврила Принципа
………………………………………...  8.000,00 КМ
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4. Пројекат реконструкције градске пијаце
...............................................................  7.000,00 КМ

5. Пројекат санације фасаде у улицама: Краља
Петра I,  Николе Пашића,  Николе Тесле,  Мајке
Југовића,  браће Југовића и дијела Улице Цара
Лазара у Вишеграду............................  5.000,00 КМ
6. Урбанистички пројекат контактне зоне
Старог моста у Вишеграду ................  9.000,00 КМ

Укупно:   50.000,00 КМ

VI Изградња и одржавање саобраћајних
површина (дијелова магистралних и
регионалних путева кроз градско подручје,
градских саобраћајница, мостова, локалних и
некатегорисаних путева, саобраћајних
знакова, вертикалне и хоризонталне
сигнализације).
1. Зимско одржавање градских улица и јавних
површина .............................................  6.000,00 КМ
2. Оправка и одржавање путева …  100.000,00 КМ
3. Набавка и постављање саобраћајних знакова
.............................................................  22.000,00 КМ

Укупно     . 128.000,00 КМ

VII  Изградња и одржавање јавне расвјете
1. Одржавање јавне расвјете у 2011. години
.............................................................  40.000,00 КМ

Укупно  ..     40.000,00 KM

VIII  Геодетске услуге
1. вршење геодетских услуга за 2011. годину
.............................................................  30.000,00 КМ

Укупно  ..   30.000,00 КМ

IX  Експропријација
1. експропријација у Гарчи  .......... 110.000,00 КМ

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А

V+VI+VII+VIII+IX+X = 50.000,00 КМ +
128.000,00 КМ + 40.000,00 КМ + 30.000,00 КМ +
110.000,00 KM       =                 358.000,00 КМ
.................................... УКУПНО    358.000,00 КМ

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Овај програм ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику општине
Вишеград“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
                 ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-48/11
Датум: 08.4.2011. г.    Мр Билал Мемишевић, с.р.
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На основу члана 38. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Српске“, број:

96/03 и 14/04, 67/05, 34/06 и 128/06), члана 51.
Статута општине Вишеград („Службени гласник
општине Вишеград“ број 10/08 и 3/11), члана 11.
Одлуке о извршењу буџета Општине Вишеград за
2011. годину („Службени гласник Општине
Вишеград“, број 12/10), Правилника о коришћењу
буџетске резерве број: 02-013-185/09 од
01.06.2009. године, захтјева Мјесне заједнице
Горња и Доња Лијеска број: 03-40-39/11 од
28.02.2011. године, начелник Општине Вишеград,
д о н о с и

О Д Л У К У
о одобрењу средстава буџетске резерве

Члан 1.
Одобравају се средства буџетске резерве Мјесној
заједници Горња и Доња Лијеска, општина
Вишеград у укупном износу од 594,13 КМ
(петстотинадеведесетчетириконвертибилне марке
и 13/100) за прикључак струје на капели Доња
Лијеска.

Члан 2.
Средства наведена у члану 1. ове Одлуке ће се
уплатити на жиро Мјесне заједнице Горња и
Доња Лијеска.

Члан 3.
За реализацију ове одлуке задужује се Одјељење
за финансије.

Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења а
биће објављена у „Службеном гласнику општине
Вишеград“.

ОПШТИНА ВИШЕГРАД
                                        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-040-39/11
Датум: 09.03.2011. г.    Мр Томислав Поповић, с.р
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На основу члана 38.Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Српске“ број:
96/03, 14/04, 67/05, 34/06 и 128/06), члана 11.
Одлуке о извршењу буџета општине Вишеград за
2011. годину („Службени гласник општине
Вишеград“, број: 12/10), члана 51. Статута
општине Вишеград („Службени гласник општине
Вишеград“ број 10/08 – Пречишћени текст и
3/11), Правилника о коришћењу буџетске резерве
број 02-013-185/09 од 25.12.2009 године, захтјева
МУП-а РС Полицијска станица Вишеград број:
11-1-11/01-403-24/11, начелник општине
Вишеград,  д о н о с и
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О Д Л У К У
о одобрењу средстава буџетске резерве

за точење горива

I
Одобрава се сипање 100 литара дизел горива за
потребе ванредног ангажовања службених возила
ПС Вишеград .

II
За реализацију ове одлуке задужује се Одјељење
за финансије.

III
Ова одлука ступа на снагу даном доношења,а
биће објављена у „Службеном гласнику општине
Вишеград“.

ОПШТИНА ВИШЕГРАД
                                        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-040-43/11
Датум: 21.03.2011. г.    Мр Томислав Поповић, с.р

82
На основу члана 43. Закона о локалној
самоуправи („Сл. гласник Републике Српске“
број 101/04, 42/05 и 118/05), члана 1. Закона о
јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“
број 49/04, 19/05, 52/05, 8/06, 24/06 и 12/09) и
члана 51. Статута општине Вишеград („Сласник
гласник Општине Вишеград“ број: 10/08-
Пречишћени текст и 3/11), начелник општине
Вишеград, д о н о с и

О Д Л У К У

Члан 1.
Приступа се измјени Правилника о јавним
набавкама роба, услуга и радова општине
Вишеград („Службени гласник општине
Вишеград“ број 13/07).

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења,  а
биће објављена у „Службеном гласнику општине
Вишеград“.

ОПШТИНА ВИШЕГРАД
                                        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-040-83/11
Датум: 02.03.2011. г.    Мр Томислав Поповић, с.р

83
На основу члана 43. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“ број 101/04, 42/05 и 118/05), члана 1.
Закона о јавним набавкама БиХ („Службеном
гласник БиХ“ број 49/04, 19/05, 52/05, 8/06, 24/06

и 12/09) и члана 51. Статута општине Вишеград
(„Службеном гласник општине Вишеград“ број:
10/08 - Пречишћени текст и 3/11) и Одлуке о
измјени Правилника о јавним набавкама роба,
услуга и радова општине Вишеград број: 02-013-
83/11, начелник општине Вишеград, д о н о с и

П Р А В И Л Н И К
о измјени Правилника о јавним набавкама
роба, услуга и радова Општине Вишеград

Члан 1.
У Правилнику о јавним набавкама роба, услуга и
радова Општине Вишеград („Службени гласник
општине Вишеград“ број 13/07) у члану 11.
елемент набавног захтјева бр. 8 - предвиђени
почетак реализације уговора, мијења се и гласи:
„рок за реализацију уговора, односно испоруку
робе, извршење услуге или извођење радова-у
зависности од предмета набавке“.

Члан 2.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења,
а биће објављен у „Службеном гласнику општине
Вишеград“.

ОПШТИНА ВИШЕГРАД
                                        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-040-43/11
Датум: 21.03.2011. г.    Мр Томислав Поповић, с.р

84
На основу члана 43. и 72. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 51
Статута општине Вишеград („Службени гласник
општине Вишеград“, бр. 10/08), Упутства о
изради годишњег обрачуна буџета и фондова за
2009. годину („Службени гласник Републике
Српске“, број 7/10), начелник општине Вишеград
д о н о с и

П Р А В И Л Н И К
о рачуноводственој политици

општине Вишеград

I – ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Правилником о рачуноводственој политици (у
даљем тексту: Правилник) прописује се
рачуноводствена политика општине Вишеград (у
даљем тексту: Општина).
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Члан 2.
Основе за утврђивање рачуноводствене политике
су:

· Међународни рачуноводствени стандарди
за рачуноводствени сектор (IPSAS), 2004. година,
(Међународна федерација рачуновођа - IFAC) – у
даљем тексту: МРС-ЈС,

· Приручник: Управљање јавним издацима
(уредници Ричард Ален и Даниел Томаси) и

· Нацрт приручника за рачуноводство и
финансијско извјештавање за Републику Српску
(Одјељење трезора САД, Канцеларија за техничку
помоћ).

Члан 3.
Главна књига је систематска књиговодствена
евиденција свих финансијских трансакција буџета
Општине и њене Административне службе,
односно прихода и расхода, средстава, извора
средстава и обавеза у складу са прописаним
контним планом и на нивоу прописаних
класификација (фондовска, организациона,
економска, подекономска, функционална и
програмска).
У општини Вишеград воде се двије главне књиге
и то главна књига буџета општине и главна књига
општинске Административне службе. У главној
књизи буџета општине евидентирају се приходи и
добици, текући и капитални грантови, буџетска
резерва, отплате кредита и банкарска провизија. У
главној књизи Административне службе
евидентирају се трошкови плата и накнада,
трошкови материјала и услуга, капитални
расходи, позајмљивања и учешће у акцијама.
Закључењем главних књига са 31.12. и
консолидацијом прихода и расхода средстава,
извора средстава  и обавеза за буџет и
Администратвину службу, саставља се извјештај
за општину за ту годину.
У финансијске трансакције буџета и
Адмнистративне службе на крају године
консолидују се подаци финансијских
трансакциоја, односно приходи и расходи,
средстава, извора средстава и обавезе буџетских
корисника општине Вишеград и то: Центра за
социјални рад, Дјечијег обданишта „Невен“,
средње школе „Иво Андрић“.
Консолидацијом наведених података попуњава се
други сет образца завршног рачуна тј
консолидовани извјештај за буџет,
администртивну службу и буџетске кориснике.
Код попуњавања образца за периодично
извјештавање о извршењу буџета попуњаваће се
два сета образаца и то:

- први сет, консолидација података из
главне књиге буџета и главне књиге
Административне службе.

- Други сет, консолидација података
главних књига буџета и Административне службе
са подацима из главних књига буџетских
корисника.
Главне књиге се воде према контном плану за
правна лица – кориснике прихода буџета
Републике, општина и градова, буџетских
фондова и фондова.
Контни план садржи десет основних класа:
- Класа 0 – Стална средства,
- Класа 1 – Залихе,
- Класа 2 – Готовина, краткорочна потраживања и
   разграничења,
- Класа 3 – Извори сталних средстава,
- Класа 4 – Дугорочне обавезе и разграничења,
- Класа 5 – Краткорочне обавезе и разграничења,
- Класа 6 – Расходи,
- Класа 7 – Приходи,
- Класа 8 – Меморандумска евиденција о
   капиталним трансакцијама,
- Класа 9 – Ванбилансна евиденција.

II – СТАЛНА СРЕДСТВА

Члан 4.
Стална средства се односе на средства која се
користе у пружању јавних услуга и/или за
административне сврхе, за које се очекује да ће се
користити дуже од једне године.
Улагања изнад књиговодствене вриједности
(тзв.goodwill) књижи се у корист извора
средстава.
Разлика између књиговодствене вриједности
средстава и износа примљене накнаде (тзв.
импаритетни губитак) књижи се на терет извора
средстава.

II 1 – Стална средства
Члан 5.

Набавка сталних средстава може се вршити из
следећеих извора:

- сопствених прихода из разних извора
(приходи из буџета и властити приходи), који се
евидентира као распоред вишка прихода над
расходима обрачунског периода,

- примљених капиталних зајмова,
- примљених капиталних помоћи,
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- прилива новчаних средстава остварених
продајом сталних средстава и

- примљених донација у сталним
средствима.
Сви капитални примици без обзира из којих
извора потичу, књиже се преко рачуна:

- издвојена новчана средства за стална
средства (2112) или редован жиро–рачун (2111) и

- извори новчаних средстава (3111).
Набавка, продаја, расход и остале промјене на
сталним средствима књиже се преко рачуна:

- стална средства (0110) и
- извори сталних средстава (3111).

Промет и салдо на овим рачунима мора бити
усаглашен.
Сви капитални примици и издаци који се књиже
преко рачуна издвојених новчаних средстава
(2112) или преко редовног жиро – рачуна (2111) и
извора новчаних средстава (3111), истовремено се
књиже преко класе 8 – Меморандумска
евиденција о капиталним трансакцијама и то:

- корективни конто (8199),
- капитални примици (8110),
- капитални издаци (8200) и
- корективни конто (8299).

Набавка сталних средстава обавезно се књижи
преко рачуна – Средства у припреми (0116),
укључујући и све трошкове и издатке који су
настали у вези са  изградњом, односно набавком.
Када је средство изграђено и/или техники
спремно за употребу,  салдо на овом рачуну се
затвара и врши пренос на одговарајући облик
сталне имовине (т. 26 – 30. МРС – ЈС 17–
Некретнине, постројења и опрема).
Накнадни издаци на сталним средствима признају
се као средство,  ако је  извјесно да ће будуће
економске користи или услужни потенцијал
током укупног вијека средства прилити користи у
износу који превазилази последњу процјену
стандардног учинка постојећег средства (т. 33. и
34. МРС – ЈС 17).
Остали накнадни издаци на сталним средствима
признају се као расходи и то у периоду у којем су
настали (тачка 35. МРС – ЈС 17).
Исправка вриједности сталне имовине се врши на
терет извора сталних средстава (за обрачунски
отпис).
Обрачун амортизације врши се примјеном
пропорционалне (линеарне) методе, према
годишњим стопама утврђеним на основу
преосталог корисног вијека средства које
подлијеже амортизацији.

Изузетно за одређену опрему обрачунски отпис се
може вршити и примјеном функционалне методе.
Обрачуну амортизације не подлијежу: земљиште
(нема ограничен вијек трајања), средства у
припреми, дјела вајарске, филмске и друге
умјетности, музејске вриједности, књиге у
библиотекама (осим ако се ова средства не
користе за обављање дјелатности на основу које
се стичу приходи).
Вриједност сталне имовине требала би се
накнадно признавати по:

- процјењеном износу; процјена вриједности
требала би се вршити за земљиште и грађевинске
објекте најмање сваких пет година;  дозвољено је
и обављање чешћих процјена као и процјењивање
остале имовине; процјене могу вршити стручне
комисије из општине или независни
процјењивачи; или

- свом историјском трошку умањеном за било
који акумулирани отпис или било који други
губитак вриједности.
Губитак од умањења вриједности сталне имовине,
односно надокнадивост књиговодствене
вриједности врши се на терет извора средстава.
Аванси дати за набавку сталне имовине затварају
се за износ примљених и овјерених рачуна,
привремених и/или коначних ситуација.
II 2 – Дугорочни пласмани и депозити

Члан 6.
Дугорочни пласмани су учешћа у капиталу
других, кредити са роком доспјећа преко годину
дана, као и остали дугорочни пласмани и
депозити.
Процјена пласмана врши се по набавној
вриједности уз примјену начела ниже
вриједности, ако постоји основана претпоставка о
губитку усљед ненаплативости; процјена губитка
се врши путем појединачног процјењивања;
процјењени губитак терети дефицит ранијих
периода.
Учешћа у капиталу процјењује се по набавној или
по тржишној вриједности, ако је она нижа.
II 3 – Хартије од вриједности

Члан 7.
Хартије од вриједности и откупљене сопствене
обвезнице процјењују се по набавној вриједности
или по тржишној вриједности, ако је она нижа.
II 4 – Дугорочна разграничења

Члан 8.
Дугорочна разграничења расхода признају се по
основу обавеза плаћених унапријед за период
дужи од годину дана. Дугораочна разграничења
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расхода признају се по основу преузетих и
насталих обавеза за ино-дуг.
II 5 – Заједнички контролисана имовина

Члан 9.
Учешће у заједнички контролисаној имовини
мора се потврдити путем обавезујућег уговора
или споразума.
Учесник у заједнички контролисаној имовини
исказује у главној и помоћним књигама и
финансијским или консолидованим финансијским
извјештајима:

- учешће у заједнички контролисаној
имовини, класификовану по природи
средстава,

- све обавезе које су настале,
- учешће у свакој обавези у вези са

заједнички контролисаном имовином,
- сваки приход од продаје или коришћења

заједнички контролисане имовине и
- сваки расход који је проузроковало учешће

у заједнички контролисаној имовини.
III – ЗАЛИХЕ

Члан 10.
Терећење расхода по основу материјала и ситног
инвентара увијек се врши у висини трошка
(набавне вриједности) тог материјала и
инвентара, тј. по цијени по којој је и набављен.
Расходи се терете по набавци, а то значи да се не
врши дјелимична исправка залиха материјала и
ситног инвентара на ниво нето продајне
вриједности, јер књиговодствена вриједност тих
залиха не постоји.
Приликом набавке материјала и ситног инвентара
обавезно је примјењивати процедуру набавке
материјала и ситног инвентара.

IV – ГОТОВИНА, КРАТКОРОЧНА
ПОТРАЖИВАЊА И РАЗГРАНИЧЕЊА
IV 1 – Новчана средства

Члан 11.
На жиро и текућим рачунима евидентира се
депозитни новац. На издвојеним рачунима
евиндетирају се новчана средства по основу
револвинг фондова и кредита и инвестирана
расположива јавна средства.
На намјенским рачунима евидентирају се
средства чија је намјена утврђена Законом.
Наведена средства, на приједлог начелника
одјељења за финансије, Начелник општине може,
у виду позајмице, користити за текућу
ликвидност буџета, ако је у том моменту салдо на

овим рачунима већи од обавеза и активних
пројеката који се финансирају из ових средстава.
Све позајмице које се изврше са намјенских
рачуна на рачун буџета у току године, морају
бити враћене према потреби и динамици
коришћења наведених средстава, а најкасније до
31.12. исте године.
На девизним рачунима евидентира се новац у
страној валути, паралелно у КМ, која се
билансирају по курсу Централне банке БиХ.
IV 2 – Краткорочна потраживања

Члан 12.
Краткорочна потраживања су потраживања која
доспјевају за наплату у року до годину дана од
дана настанка потраживања.
Процјена краткорочних потраживања врши се по
номиналној вриједности уз примјену начела ниже
вриједности, ако се при појединачној процјени
утврди да је очекивана наплата нижа од висине
потраживања.
Отписивање се врши преко исправке вриједности
за сумњива и спорна потраживања, односно
директно за застарјела потраживања, на терет
расхода текућег периода, односно на терет
суфицита или дефицита, уколико је за
потраживање одобрен приход ранијих периода.
Отписивање се врши преко исправке вриједности
за сумњива и спорна потраживања, односно
директно за застарјела потраживања, на терет
разграничења, уколико је за потраживање
одобрено разграничење.
Рефундација нето боловања преко 120 дана
евидентира се као краткорочно потраживање, ако
је Одлуком о усвајању Буџета РС планирана
ставка бруто плата и потребно је примјењивати
Процедуру евидентирања рефундације боловања.
IV 3 – Краткорочни пласмани

Члан 13.
Краткорочне пласмане представљају
потраживања по датим краткорочним кредитима
чији је рок доспјећа до годину дана од дана
пласирања, уз примјену начела ниже вриједности,
ако се при појединачној процјени утврди да је
очекивана наплата нижа од висине потраживања.
Евидентирање финансијских тарнсакција које се
односе на кредите подлијежу обавези
евидентирања преко меморандумске евиденције
(класа 8).
Отписивање се врши преко исправке вриједности
за сумњива и спорна потраживања, односно
директно за застарјела потраживања, на терет
суфицита или дефицита, ако је извршена дознака
средстава. Ако није извршена дознака средстава
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отписивање се врши на терет и у корист
сумњивих и спорних потраживања.
IV 4 –Финансијски и обрачунски односи
буџетских корисника

Члан 14.
Финансијски обрачунски односи између
буџетских корисника врше се истовремено код
буџетских корисника преко потраживања једног и
обавеза другог буџетског корисника. Ови односи
се у поступку консолидације финансијских
извјештаја морају елиминисати.
IV 5 – Краткорочна разграничења

Члан 15.
На краткорочним разграничењима евиденирају се
активне камате, закупнине и друге антиципативне
позиције, као и пасивне камате, закупнине и друге
транзиторне позиције активе, а све на рок до
годину дана.

V – ПРОЦЈЕНА НАДОКНАДИВОСТИ
ПЛАСМАНА И ПОТРАЖИВАЊА

Члан 16.
Процјена надокнадивости пласмана и
потраживања врши се један пут годишње.  Под
процјеном надокнадивости се подразумјева
класификација дугорочних и краткорочних
пласмана и потраживања у следеће категорије:
Категорија А – нема неизвјесности у погледу
наплате;
Категорија Б – актива са потенцијалним
слабостима;
Категорија Ц – актива са израженим слабостима;
Категорија Д – сумњива актива;
Категорија Е – губитак.
Класификација активе вршиће се узимањем у
разматрање свих фактора везаних за корисникове
особине и његову способност плаћања.
Категорија А – добра актива код које нема
неизвјесности у погледу наплате.
Категорија Б – актива са потенцијалним
слабостима, чија је наплата осигурана
квалитетним инструментом наплате. У ову
категорију укључују се све ставке за које
корисник касни са плаћањем или их одлаже, али
не дуже од 90 дана од дана иницијално
уговореног рока, односно уговорених рокова.
Категорија Ц – актива са израженим слабостима,
чија је наплата осигурана инструментом наплате,
али који није подржан одговарајућом
ликвидношћу. У ову категорију укључују се све
ставке за које корисник касни са плаћањем или их

одлаже,  дуже од 90,  а краће од 180 дана од дана
иницијално уговореног рока, односно уговорених
рокова.
Категорија Д – сумњива актива су ставке активе
које имају све слабости које садржи категорија Ц,
с тим да не постоји инструмент осигурања
наплате. У ову категорију укључују се све ставке
за које се касни са плаћањима или се плаћање
одлаже дуже од 180 дана,  а краће од 270 дана од
дана иницијално уговореног рока, односно
уговорених рокова, осим у случају да се очекује
правовренено обезбјеђење инструмента наплате.
Категорија Е – губитак су ставке активе које се
сматрају ненаплативим и за које даље задржавање
у категоријама наплативе активе није оправдано.
У ову категорију се обавезно укључују ставке за
које се касни са плаћањем или се плаћање одлаже
дуже од 270 дана од дана иницијално уговореног
рока, односно уговорених рокова, изузев ако се
располаже доказаном реализацијом инструмената
наплате у току. Ове ставке се у цијелости
отписују, односно искњижавају из ГКТ, главне
књиге и помоћних књига и преносе у
ванбилансну евиденцију и одмах се покреће
поступак утужења.
Коначну одлуку за отпис ставки активе
разврстане у категорију Е доноси Влада
Републике Српске (за општину, начелник
општине уз обавезно информисање скупштине
општине). У поступку процјене надокнадивости
пласмана и потраживања обавезно је извршити
писано усаглашавање са дужницима, најмање
једанпут годишње.

VI  – ИЗВОРИ СРЕДСТВА
Члан 17.

Редовни извори сталних средстава (група конта
311000) увећани за дио ревалоризационих
ефеката (група конта 381000), морају бити
једнаки вриједности сталних средстава (група
конта011000)
Приливи од продаје сталних средстава, капиталне
помоћи и приливи од задуживања евидентирају се
на одговарајућој аналитици конта 311120-Извори
новчаних средстава. Кориштење новчаних
средстава по наведеним основама служи за
набавку сталних средстава.
На дуговној страни конта 391111-Нераспоређени
вишак прихода и расхода у току буџетске године,
књиговодствено се евидентира набавка сталних
средстава из сопствених прихода, отплате кредита
за капитална улагања, неукалкулисане обавезе,
које се измирују у буџетској години, те корекције
по инструкцијама Главне службе за ревизију
јавног сектора.
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Неискориштена капитална помоћ из ранијих и
текуће године, може се користити за текућу
ликвидност буџета уколико је утврђено да су
пројекти за које је добијена капитална помоћ,
исфинансирани у цјелости из тих средстава. У
том случају,  проводи се  додатно књижење
следећим ставом (Дугује
311120/Потражује732000 за неискориштену
капиталну помоћ текуће године) и ставом (Дугује
311120/Потражује 391111 за неискориштену
капиталну помоћ ранијих година.
Средства остварена продајом некретнина или
других основних средстава у току године и
ранијих година, за која се утврди да нема потребе
да се пласирају за набавку нових основних
средстава у текућој буџетској години,   ако су
средства за планиране набавке обезбјеђена у тој
години из других извора, могу се искористити за
финансирање других потреба општине, према
посебном програму који предлаже начелник
Општине, а доноси Скупштина општине. У
поступку израде и доношења ребаланса буџета,
наведени програм одмах треба укључити у
буџетски оквир општине за текућу годину.
У том случају проводи се додатно књижење
следећим ставом: (Дугује 311120 / Потражује
732000 за неискориштена средства од продаје
основних средстава  текуће године) и ставом
(Дугује 311120/Потражује 391111 за
неискориштена средства од продаје основног
средства из ранијих година).

VII - ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ И РАЗГРАНИЧЕЊА
Члан 18.

Дугорочне обавезе представљају обавезе које
доспјевају у року дужем од годину дана од дана
настанка обавезе. Евидентирање финансијских
трансакција које се односе на прилив средстава по
основу дугорочних кредита, подлијежу обавези
евидентирања преко меморандумске евиденције
(класа 8).
Средства и извори средстава примљени по
посебним законским прописима могу се
дугорочно разграничавати.

VIII – КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ И РАЗГРАНИЧЕЊА
Члан 19.

Краткорочне обавезе доспјевају за измирење
обавеза у року краћем од годину дана.
За краткорочне обавезе по кредитима и зајмовима
обавезно је користити меморандумску евиденцију
(класа 8).
Обавезе према запосленим и обавезе према
добављачима се увијек сматрају кртакорочним

обавезама,без обзира када доспјевају за плаћање.
Средства и извори средстава по посебним
законским прописима могу се краткорочно
разграничавати.

IX – РАСХОДИ
Члан 20.

Расходи се књиже по обрачунској (акруалној)
основи, односно у периоду када је обавеза за
плаћање настала,  без обзира да ли је извршено и
само плаћање.
Књиговодствено евидентирање курсних разлика у
току фискалне године врши се преко
разграничених курсних разлика.
На дан билансирања салдо разграничених
курсних разлика књижи се на терет расхода
(дуговни салдо разграничених негативних
курсних разлика), односно у корист прихода
(потражни салдо разграничених позитивних
курсних разлика).
Амортизација (отпис сталне имовине) терети
расходе само у случају ако су средства
амортизације садржана у дотацији.
Дознаке нижим потрошачким јединцама (рачун
68) користе се за евидентирање трансфера,
дознака на истом нивоу власти,  при чему се
укључују дознаке из буџета буџетским
корисницима, као и дознаке од буџетских
корисника нижим потрошачким јединицама.
На терет расхода Буџета књиже се :
  - отплата главнице и камате "старих кредита"
– преузетих од државних предузећа законом о
почетном билансу стања у поступку
приватизације државног капитала у предузећима,
        - отплата главнице и камате нових
инвестиционих кредита гдје је крајњи дужиник
Буџет Републике Српске и
        - камате на кредите за подршку Буџету.
На дан билансирања књиже се на терет расхода
Буџета негативне курсне разлике на отплаћени
дио Буџетских ино кредита у обрачунском
периоду и то уколико су дугорочно разграничени
расходи по основу негативних курсних разлика
већи од извора средстава по основу позитивних
курсних разлика.
Буџетски корисници дужни су сачинити интерне
процедуре са јасним критеријумима расподјеле
средстава за грантове (помоћи) и начине
коришћења дозначених средстава.
Од корисника средстава за грантове (помоћи
обезбиједиће се извјештај о утрошку примљених
средстава најкасније 30 прије истека рока за
предају полугодишњег и годишњег обрачуна.
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X – ПРИХОДИ
Члан 21.

Приходи и примици приказују се у
рачуноводственом обрачунском периоду у којем
су мјерљиви и расположиви.
Приходи и примици су мјерљиви када их је
могуће вриједносно исказати. Приходи и
примици су расположиви када су остварени у
оквиру обрачунског периода или убрзо након
тога,  како би се могли користити за плаћање
обавеза. Расподјела прихода са рачуна јавних
прихода на дан 31. децембар текуће фискалне
године сматра се приходом без обзира што су
средства расположива на јединственом рачуну
тек у наредној години.
Помоћи се признају као приход, ако су примљене
за измирење обавеза по основу текућих расхода, а
не за капиталне сврхе.
Ако је помоћ примљена у једној фискалној
години за измиривање обавеза које ће настати у
наредним фискалним годинама, одговарајући дио
помоћи се третира као разграничени (одгођени)
приход.
Ако у текућој фискалној години нису планирана
средства за донације, прилив тих средстава мора
бити дозначен и евидентиран на Рачуну посебних
намјена. Трошење средстава са Рачуна посебних
намјена евидентира се преко конта расхода који
не подлијежу буџетској контроли.
Приходи од услуга, камата, тантијема и
дивиденди признају се и одмјеравају на
обрачунској основи у складу са МРС – ЈС 9 –
Приходи из трансакција размјене.
На дан билансирања књиже се у корист прихода
Буџета позитивне курсне разлике на отплаћени
дио Буџетских ино кредита у обрачунском
периоду и то уколико су извори – позитивне
курсне разлике веће од дугорочно разграничених
расхода по основу негативних курсних разлика.

XI – МЕМОРАНДУМСКА ЕВИДЕНЦИЈА
Члан 22.

Меморандумска евиденција о капиталним
тарнсакцијама представља затворен систем конта
за евидентирање капиталних добитака и издатака
и не представља билансне позиције.
Меморандумска евиденција користи се код
набавке сталних средстава, краткорочног и
дугорочног кредитирања и датих позајмица.

XII – ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА
Члан 23.

Ванбилансна евиденција садржи рачуне:

91  Ванбилансна евиденција – средстава,
95  Ванбилансна евиденција – извора средстава.
На овим рачунима евидентирају се средства и
извори средстава који су значајни, а не налазе се у
билансу.
Коришћење ових рачуна врши се по властитом
нахођењу уз обавезно отварање паралелних
дуговних и потражних рачуна.
У ванбилансној евиденцији обавезно се књиже
сљедећи пословни догађаји:
a) примљени објекти или опрема у закуп,
b) примљени материјал на чување,
c) дате гаранције по кредитима,
d) средства и извори средстава по посебним
законским прописима, ако нису краткорочно или
дугорочно разграничени,
e) одштампане, а неиздате контролне и/или
таксене маркице.

XIII – НЕТО ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК
ПЕРИОДА, ФУНДАМЕНТАЛНЕ ГРЕШКЕ И
ПРОМЈЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ
ПОЛИТИКА

Члан 24.
Износ исправке фундаменталне грешке која се
односи на претходни период треба објелоданити
усклађивањем почетног стања акумулираног
добитка или губитка, односно суфицита и
дефицита, сходно т. 41. МРС – ЈС 3–Нето добитак
или губитак периода, фундаменталне грешке и
промјене рачуноводствених политика.
Утврђује се ретроспективна примјена
рачуноводствене политике сходно тачки 54 МРС
– ЈС 3–Нето добитак или губитак периода,
фундаменталне грешке и промјене
рачуноводствених политика, за терећење
процијењеног губитка за дугорочне пласмане и
депозите, краткорочне пласмане и потраживања.

XIV – ДОГАЂАЈИ НАКОН ДАТУМА
ИЗВЈЕШТАВАЊА

Члан 25.
При рачуноводственом обухватању и
објелодањивању пословних догађаја, обавезно се
укључују и пословни догађаји настали у периоду
између датума извјештавања и одобрења
финансијских извјештаја.
Под датумом извјештавања подразумјева се 31.
децембар фискалне године, а под датумом
одобрења финансијских извјештаја, датум на који
су финансијски изјештај одобрили појединци или
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тијела која имају надлежност да финализују
извјештаје за издавање.
Догађаји након датума извјештавања које
обавезно морају садржавати главне и помоћне
књиге и финансијски извјештаји,  а који се не
ограничавају на исте су:

- неуобичајено велики пад вриједности
имовине књиговодствено евидентиране по фер
вриедности,

- преузимање или отуђење главног
контролисаног ентитета,
 - најављивање плана престанка пословања,

- велике куповине или отуђења средстава,
- уништење имовине елементарном

непогодом,
- објављивање или започињање примјене

значајног реструктуирања,
- увођење законских прописа отписа

позајмица датих ентитетима или појединцима,
- необичајно велике промјене цијена

средстава или курсних стопа,
- стварање значајних обавеза или

потенцијалних обавеза и
- постојање или започињање значајних

судских спорова.

XV – СТАНДАРДНЕ БУЏЕТСКЕ
КЛАСИФИКАЦИЈЕ

Члан 26.
Буџетски корисници воде књиговодство по
начелу двојног књиговодства и по контима из
контног оквира.
Буџетска класификација представља системски
оквир који својим кодским структурама
омогућава дефинисање и евидентирање
финансијских активности према различитим
захтјевима. Стандардне буџетске
класификације су:

- фондовска, идентификује изворе
финансирања и средства,

- организациона, идентификује финансијске
трансакције према мјесту настанка,

- економска, представља идентификацију
врсте прихода и расхода, обавеза и средстава.

- подекономска, детаљније информише о
врсти трансакције,

- функционална, идентификује сврху
трансакција и

- програмска, омогућава праћење програма и
пројеката који се односе на одређену трансакцију.

XVI – РАЧУНОВОДСТВЕНЕ КЊИГЕ
Члан 27.

Законска основа за вођење рачуноводствених
књига је Закон о буџетском систему Републике
Српске и Закон о рачуноводству и ревизији
Републике Српске.
Рачуноводствене књиге се воде према начелима
двојног књиговодства.
Рачуноводствене књиге су:

- дневник трансакција,
- главана књига и
- помоћне књиге.

Клавну књигу чине књига прихода и расхода и
књига имовине, обавеза и извора власништва.
Обавезне помоћне књиге су: књига улазних
рачуна, књига излазних рачуна, књига сталних
средстава, књига благајне, књига извода жиро –
рачуна, књига инвентара и регистар плата.
Рачуноводствене књиге имају важност јавне
исправе.
На крају фискалне године рачуноводствене књиге
се поравнавају, закључују и повезују, а дневник и
главну књигу потписује овлашћено лице.
Ако се књиговодствени подаци воде
електронским путем дневник и главна књига се
након закључивања морају одштампати и увезати.

XVII – КЊИГОВОДСТВЕНЕ ИСПРАВЕ
Члан 28.

Књиговодствена исправа је запис о насталој
пословној промјени.
Књижење пословних промјена у Главној књизи и
помоћним књигама врши се само на основу
књиговодствене исправе. Књиговодственом
исправом сматра се исправа која је формално,
рачунски и суштински тачна и која је
верификована одговарајућим интерним
контролним поступком. Књиговодственом
исправом сматра се и исправа добијена
телекомуникационим путем, укључујући и
електронску размјену података између рачунара у
складу са одговарајућим UN/EDIFACT
стандардима.
Књиговодственом исправом сматра се и исправа,
односно одговарајући образац за трезорско
пословање попуњен у складу са правилима или
упуствима и који је верификован одговарајућим
интерним контролним поступком.
Књиговодственом исправом сматрају се и
рјешења или други акти републичких контролних
органа.
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Књиговодствена исправа се мора доставити на
књижење најкасније у року од осам дана од дана
настанка пословне промјене.
Општина и ниже потрошачке јединице посебним
актом одређују лица која су одговорна за
законитост и исправност настанка пословне
промјене и састављање исправа о пословној
промјени и уређује кретање књиговодствених
исправа. Посебним актом се прописују и интерни
контролни поступци.

XVIII– ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 29.

Утврђену рачуноводствену политику треба
примјенити и ретроспективно, односно извршити
одговарајуће књиговодствено евидентирање за
све облике средстава, извора средстава, прихода и
расхода који су прокњижени у главним и
помоћним књигама, сходно т. 49, 50, 51, 54, 59,
60, 63 и 64 МРС – ЈС 8 – Нето добитак или
губитак периода, фундаменталне грешке и
промјене рачуноводствених политика.

Члан 30
Овај правилник ступа на снагу даном доношења ,
исти ће бити објављен у „Службеном гласнику
општине Вишеград“.

Члан 31.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да
важи Правилник о рачуноводственој политици
општине Вишеград-Пречишћени текст, број:02-
013-44/11 од 25.01.2011. године. („Службени
гласник општине Вишеград“, број: 2/11).

ОПШТИНА ВИШЕГРАД
                                        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-013-110/11
Датум: 23.03.2011. г.   Мр Томислав Поповић, с.р

85
На основу члана 43. и 72. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 101/04, 42/05 и 118/05) и члан 65.
став 2. Закона о буџетском систему Републике
Српске („Службени гласник Републике Српске“,
број 54/08, 126/08 и 92/09) и члана 51. Статута
општине Вишеград („Службени гласник општине
Вишеград број 10/08 - Пречишћени текст 3/11),
начелник општине Вишеград, д о н о с и:

ПРАВИЛНИК
о интерним контролама и

интерним контролним поступцима

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.

Правилником о интерним контролама и интерним
контролним поступцима у општини (у даљем
тексту: Правилник) утврђују се:

1. контролно окружење за примјену
Правилника,

2. административни интерни контролни
поступци,

3. рачуноводствени интерни контролни
поступци,

4. поступци процјене ризика,
5. поступци информисања,
6. поступци комуникације и
7. поступци надгледања.

II КОНТРОЛНО  ОКРУЖЕЊЕ

Члан 2.
Под контролним окружењем подразумијевају се
активности, политике и поступци начелника
општине, замјеника начелника општине,
начелника одјељења, секретара скупштине и (у
даљем тексту: руководиоци организационих
јединица) у погледу планирања и примјене
активности Административне службе.
Запослени у општини, а посебно изабрана лица са
посебним овлашћењима и одговорностима, дужни
су обезбједити несметане услове рада, проток
информација неопходних за благовремено и
квалитетно обављање пословних активности,
вршити правилну расподјелу овлашћења и
надлежности и поступати у складу са етичким
пословним кодексом и нормама.

III АДМИНИСТРАТИВНИ  ИНТЕРНИ
КОНТРОЛНИ  ПОСТУПЦИ

Члан 3.
      Административни интерни контролни
поступци су организациони планови, политике,
процедуре, евиденције и остале мјере којима се
осигурава извршавање операција у складу са
унутрашњом организацијом и систематизацијом
послова у Административној служби и то:

1. пријем дописа и остале опште
документације,

2. разврставање и достављање
документације,

3. начин и рокови сачињавања писмена,
4. овјера и дистрибуција писмена,
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5. организација достављања материјала
Скупштини општине,

6. организација састанака са лицима из
спољних институција,

7. начин доношења одлука на колегијуму
општине,

8. организација послова у одјељењима,
службама и одсјецима

9. организација послова између одјељења и
служби

10. остали послови у вези са
администрирањем у општини.

Члан 4.
Процедуру јавне набавке робе, материјала,
вршења услуга или инвестирања спроводи
самостални стручни сарадник  за јавне набавке уз
кординацију са начелником одјељења гдје је
исказана потреба за набавком и начелником
одјељења за финансије а уз сагласност начелника
општине, а у складу са Законом.
У складу са Правилником о Јавним набавкама,
начелник општине или лице које он овласти, а
након Законом спроведене процедуре Јавне
набавке, потписује уговор о набавци робе,
материјала, вршењу услуге и инвестирању.
Добављач испоручују робу (материјал), врши
услуге или инвестирање и по том основу
испоставља рачун, привремену ситуацију -
коначну ситуацију а исте након протоколисања
потписује начелник одјељења које је иницирало
набавку као стварни доказ да су роба или
материјал примљени, услуга или инвестиција
завршени према уговору. Овако потписана
документа достављају се у Одјељење за
финансије, гдје се врши ликвидирање , формална
и рачунска контрола књиговодствене
документације. За наведене трансакције,
самостални стручни сарадник на рачуноводствено
књиговодственим пословима, финансјским
извјештајима и анализи непореских прихода  и
самостални стручни сарадник за буџет и буџетске
кориснике одређују економску и подекономску
класификацију буџетских срестава и буџетских
издатака и организациону и функционалну
класификацију буџетских издатака.
У следећем поступку формира се налог за пренос
срестава/вирман/који се заједно са изворним
документом,  а у складу са буџетским
календаром,доставља начелнику општине на
коначно одобрење и потпис,  а затим се изворни
документ упућује у Одјељење за финансије на
евидентирање у главну књигу а вирман за
плаћање у пословну банку на реализацију.  На

основу примљених извјештаја пословних
банака/изводи/ врши се њихово евидентирање у
главну књигу, сви плаћени рачуни се означавају
са ознаком ,,плаћено,, и истовремено се врши
раскњижавање обавеза у КУФ.

Члан 5.
Захтјев за набавку врши се уносом података на
одговарајући образац и попуњавањем
поруџбенице  на захтјев начелника одељења гдје
је исказана потреба за набавком  уз кординацију
са начелником одељења за финансије а уз
сагласност начелника општине или лица које он
овласти. Добављач испоручују робу (материјал,
инвентар или стална средства), врши услугу а
потом испоставља рачун. Провођење прописане
процедуре од протоколисања до плаћања и
евидентирања, врши се у складу са наведеним
поступцима из члана 4. Правилника.
Друга књиговодствена документа (судска
рјешења, одлуке и друго) уносе се исти или
следећи дан по пријему у књигу протокола и
подлијежу истој процедури као и остала
књиговодствена документација.
За набавку робе, опреме, ситног инвентара или
канцеларијског материјала задужује се стручни
сарадник за послове набавке који на основу
требовања руководиоца организационих јединица
дистрибуира исту.
О набављеној и издатој опреми, роби, ситном
инвентару и канцеларијском материјалу обавезно
се води посебна евиденција, зашто је одговоран
начелник одељења за финансије.

Члан 6.
Висину благајничког максимума за текућу
годину, утврђује начелник општине, на предлог
начелника Одјељења за финансије. Захтјев за
готовину потписује начелник општине или лице
које овласти начелник општине уколико постоје
расположива средства и уколико су оправдана
предходно подигнута средства, што потврђује
начелник одељења за финансије.
Благајнички извјештај – дневник закључује се по
завршетку сваког радног дана за који су настале
промјене. Самостални стручни сарадник на
рачуноводствено књиговодственим пословима,
финансијским извјештајима и анализи непореских
прихода благајник доставља на овјеру
благајнички дневник са одговарајућом
документацијом у року од два дана. Благајничку
документацију овјерава самостални стручни
сарадник на рачуноводствено књиговодственим
пословима, финансијским извјештајима и анализи
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непореских прихода и начелник Одјељења за
финансије.

Члан 7.
Читко попуњене путне налоге одобрава својим
потписом начелник општине или лице које он
овласти. По повратку са пута у року од од 5 дана
подноси се извјештај о обављеном службеном
путовању, уз тачно навођење времена проведеног
на службеном путу и укупних трошкова (у
прилогу је документација у вези са насталим
путним трошковима), чију овјеру и суштинску
контролу врши руководилац организационе
јединице којој припада радник који је био на
службеном путу.
Ликвидирање путних налога и њихову формалну
и рачунску контролу у року од два дана врши
стручни сарадник у Одјељењу за финансије за
рачуноводство и финансије .

Члан 8.
Руководиоци организационих јединица дужни су
водити мјесечну евиденцију о присуству на послу
према важећим прописима и исту, овјерену и
потписану, доставити у Одјељење за финансије
првог дана у мјесецу за предходни мјесец.

Обрачун нето плата, осталих личних
примања, уговора о повременим и привременим
пословима, пореза и доприноса врши стручни
сарадник- благајник. У року од 3 дана по истеку
мјесеца за који се врши обрачун плата исти се
доставља начелнику општине на потпис а потом у
пословне банке на извршење.

IV РАЧУНОВОДСТВЕНИ ИНТЕРНИ
КОНТРОЛНИ ПОСТУПЦИ

Члан 9.
Начелник општине доноси одлуку о именовању
Комисије за вршење редовног годишњег пописа и
ванредног пописа, према Правилнику о начину и
роковима вршења пописа и усклађивања
књиговодственог стања са стварним.

За потребе евидентирања у главну књигу
општине до 31.1. текуће године ,доставља се
извјештај о извршеном попису за предходну
годину, заједно са одлукама о утврђеним
разликама измедју књиговодственог и стварног
стања,пописним листама и одлуком начелника
општине о прихватању пописа.

Члан 10.
Начелник општине доноси посебне Правилнике
којима се регулише кориштење, употреба и

одржавање службених бозила, мобилних
телефона и репрезентације и других трошкова.

Члан 11.
Рачуноводственим интерним контролним
поступцима у општини утврђују се поступци
пријема, контроле, обраде и уноса у пословне
књиге књиговодствене документације о насталим
пословним промјенама, начин извршавања
насталих обавеза по основу расхода, а на основу:

1) Закона о рачуноводству и ревизији
Републике Српске,

2) Закона о буџетском систему Републике
Српске,

3) годишњих одлука о извршењу буџета
општине,

4) међународних рачуноводствених
стандарда за јавни сектор (МРС ЈС),

5) Правилника о рачуноводственој
политици  општине,

6) Правилника о садржини појединих
рачуна у контном оквиру за кориснике
прихода буџета Републике, општина и
градова, буџетских фондова и фондова,

7) Правилника о финансијском
извјештавању за кориснике прихода
Буџета Републике, општина и градова,
буџетских фондова и фондова,

8)  Правилника о начину и роковима
вршења пописа и усклађивања
књиговодственог стања са стварним
стањем,

9) Упутства о изради годишњег обрачуна
буџета и фондова,

10) Закона о јавним набавкама Босне и
Херцеговине и

11) Интерних правила и прописа
(правилници, одлуке, наредбе и др.)

Интерне рачуноводствене контроле укључују
процедуре давања овлашћења и одобрења за
финансијске трансакције.

Члан 12.
Према Правилнику о финансијском извјештавању
Одјељење за финансије дужно је израдити
периодичне извјештаје и годишњи финансијски
извјештај.
Потписани и овјерени финансијски извјештаји
општине, достављају се Министарству финансија
Републике Српске а годишњи извјештај о
извршењу буџета Скупштини општине на

Година 19      Број: 4               Општина Вишеград, 11 април 2011. године Страна 32



усвајање у роковима дефинисаним Правилником
о финансијском извјештавању.

1. Поступци планирања буџета општине
Члан 13.

Начелник Одељења за финансије доноси упуство
о изради буџетског захтјева за наредну годину за
све буџетске кориснике општине. Упуство
садржи:
 -основне економске претпоставке и смјернице
за припрему нацрта буџета општине
 -опис планиране политике локалних власти
 -процјена буџетских срестава и издатака
општине за наредну фискалну годину

-приједлог оквирног износа расхода за сваког
корисника срестава општинског буџета у
наредној фискалној години години.

 -поступак и динамику припреме буџета
општине
 На основу упуства буџетски корисници
израђују годишњи програм рада и финансијски
план ,  на основу чега  Одјељење  за финансије
врши обрачун потребних срестава по врсти
расхода и збирно за све буџетске кориснике.
 Одељење за финансије доставља нацрт буџета
начелнику општине који на  основу њега
утврдјује предлог буџета који доставља
Министарству финасија РС, а након добијене
сагласности доставља га скупштини на усвајање.
 На приједлог начелника општине  скупштина
општине доноси одлуку о  извршењу буџета за
фискалну годину  за коју се буџет доноси.
 Одељење за финансије дужно је квартално
вршити анализу извршења буџета и о томе
подносити извјештај начелнику општине који
извјештава Скупштину о истом.

Члан 14.
Невладине организације средства за свој рад
добијају преко Одјељења за друштвене
дјелатности а у складу са Одлуком о расподјели
срестава удружењима грађана на подручју
општине Вишеград. Организације које окупљају
лица са посебним потребама добијају средства за
редовно функционисање на основу одлуке
Скупштине, а преостала средства се расподјелују
на основу конкурса за финансирање пројекта.

Члан 15.
Физичка лица из реда борачких категорија и
категорија цивилних жртава рата, интересна
удружења и други субјекти који учествују у

остваривању борачко-инвалидске заштите и
заштите цивилних жртава рата, захтјеве за текуће
и капиталне помоћи или надокнаду одговарајућих
трошкова подносе Одјељењу за општу управу .
Одлуку, односно рјешење о одобравању помоћи
доноси начелник општине на основу предлога
начелника одељења за општу управу  а у складу
са програмом и другим актима којима се
регулише борачко-инвалидска заштита и заштита
цивилних жртава рата а у оквиру одобрених
буџетских срестава.

Члан 16.
 Физичка лица и удружења из категорије
избјеглих, расељених лица и повратника, захтјев
за текуће и капиталне помоћи подносе преко
Одјељења за друштвене дјелатности.
Одлуку, односно рјешење о одобравању помоћи
доноси начелник општине или лице које он
овласти на основу приједлога  начелника
одељења за друштвене дјелатности   у складу са
законским и другим актима којима се регулише
ова област а у оквиру одобрених буџетских
срестава.

Члан 17.
За остале поднесене захтјеве физичких лица за
текуће помоћи начелник општине ће формирати
комисију из реда радника Центра за социјални
рад, Администратативне службе општине и
других  институција по потреби, која оцјењује
оправданост поднешених захтјева и предлаже
износ за појединачне исплате.
Појединци из става 1. овог члана, морају уз
захтјев доставити одговарајућу документацију
која ће потврдити наводе из захтјева.

V  ПОСТУПЦИ  ПРОЦЈЕНЕ  РИЗИКА
Члан 18.

На основу административних и рачуноводствених
интерних контролних поступака, утврђених овим
Правилником, утврђују се поступци са средњим и
високим ризиком те поступци надгледања:

1. достављање документације из других
одјељења, нижих буџетских корисника и других у
одјељење за финансије

- степен ризика: средњи
- поступак надгледања: упоређивање

података из књиге протокола са интерном
пријемном књигом на крају седмице за претходну
седмицу,
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2. достављање документације из Одјељења
за финансије начелнику општине, Скупштини
општине, министарству финансија РС и другим
институцијама

- степен ризика: средњи
- поступак надгледања: упоређивање

података из књиге протокола према роковима и
прописаним обавезама,

3. достављање општих аката на
објављивање у општинском гласилу

- степен ризика: средњи
- поступак надгледања: упоређивање

података из књиге протокола са објављеним
актима општинског службеног гласила,

4. спровођење реалокације буџетских
средстава

- степен ризика: високи
- поступак надгледања: упоређивање

реалоцираних средстава према буџету и одлуци о
извршењу буџета,

5. доношење буџета на нивоу општине
- степен ризика: висок
- поступак надгледања: упоређивање

података са извршењем и процјеном буџета за
претходну годину, процјеном прихода и расхода и
адекватно функционисање локалне власти,
упоређивање са дугорочном стратегијом развоја
општине,

6. попис (стална средства, ситан инвентар и
материјал, новчана средства, потраживања,
обавезе и извори средстава)

- степен ризика: висок
- поступак надгледања: континуирано

усклађивање у главној књизи општине,
7. обрачун локалних прихода, плата, личних

примања, пореза и доприноса и други обрачуни
- степен ризика: висок
- поступак надгледања: интерним актима,

евиденцијама и рачунима банака,
8. исплата помоћи појединцима и

непрофитним организацијама
- степен ризика: висок
- поступак надгледања: упоређивање

извршења према прихваћеном програму,
9. плаћање обавеза, евидентирање

трансакција и извјештавање
- степен ризика: висок
- поступак надгледања: упоређивање

према исказаним или уговореним обавезама и
упоређивање према важећим прописима.

VI  ПОСТУПЦИ ИНФОРМИСАЊА
Члан 19.

Поступци информисања су интерни и екстерни.
Интерни поступци информисања су сви поступци
из овог Правилника који се односе или се користе
у општини. Екстерни поступци информисања
односе се на све кориснике финансијских
извјештаја, података и докумената проистеклих
из поступака прописаних овим Правилником,
укључујући финансијске извјештаје, податке и
документа који се по посебним актима презентују
или достављају на увид или коришћење
надлежним институцијама.

VII  ПОСТУПЦИ КОМУНИКАЦИЈЕ
Члан 20.

Начин комуницирања утврђује се према основним
линијама одлучивања и то:

1. начелник општине - руководиоци
организационих јединица,

2. руководиоци организационих јединица –
непосредни извршиоци

Комуникација се обавља искључиво по
конкретним пословним догађајима. Коначне
одлуке доноси начелник општине. У хитним и
непредвиђеним околностима, линија
комуникације може се спустити за један ниво.
Начелник општине комуницира са свим
запосленим радницима, а руководиоци
организационих јединица са запосленима у
својим секторима и међусобно.

VIII  ПОСТУПЦИ НАДГЛЕДАЊА
Члан 21.

Надгледање запослених је дио свакодневних
активности руководства које обухвата редовно
извјештавање претпостављених, одвојена
периодична оцјењивања запослених одоговрних
за одређене активности.
Поступак надгледања и провођења инетрних
контролних поступака , те провођења одредби
овог Правилника врше начелник општине и
замјеник начелника и начелници одјељења.
Лица из става 2. овог члана имају право и обавезу
надгледања законитости и провођења писаних
интерних контролних поступака  и процедура у
циљу онемогућавања појединцима чињење
незаконитих радњи и трансакција.
Потребно је надзирати финансијске , оперативне
и друге учинке како би се осигурало:
       а.) да особље разумије системе и процедуре
установљене од руководства,
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       б.) тачно и ефикасно одржавање и
извршавање података, система  и сравњавања
       ц.) испуњавање политике, временских
распоореда и циљева,
       д.) индентификовање подручја слабости како
би се скренула пажња руководства на исте,
       е.) откривање грешки, злоупотребе и превара
       ф.) предузимање одговарајућих корективних
мјера.

Члан 22.
Учесталост периодичних прегледа одређује се
разматрањем, као и учессталошћу и природом
промјена у оперативнном окружењу. Одвојена
оцјењивања омогућавају руководству да стекне
увид у укупну ефикасност интерне контроле.

Члан 23.
Начелни општине именује комисију за интерну
контролу (у даљем тексту) комисија.
Комисија се састоји од најмање три члана и
квартално вршиинтерну контролу рада и
пословања.
Комисија проводи интерну контролу усвојених
интерних аката и њихову усклађеност са важећим
прописима, контролу поступака, процедура и
начина издавања рачуноводствених,
финансијских и других интерних докумената, те
функционисање информацијских технологија и
заштите података.

Члан 24.
Извјештај комисије
Комисија припрема извјештај о проведеној
контроли и доставља начелнику општине.
У случају да комисија у извјештаје наведе
одређене неправилности у раду и пословању
контролисаног подручја, колегијум начелника
општине разматра исте и доноси корективне
мјере за њихово превазилажење.
Корективне мјере садрже одговорности
појединаца, рокове за исправку неправилности и
начине праћења провођења утврђених мјера.

IX ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Ступањем на снагу овог Правилника престаје да
важи Правилник о интерним контролама и
интерним контролним поступцима Пречишћени
текст, број: 02-013-46/11 од 07.02.2011. године,
објављен у „Службеном гласнику општине
Вишград“ број 2/11.

Члан 25.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Вишеград“.

ОПШТИНА ВИШЕГРАД
                                        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-013-111/11
Датум: 23.03.2011. г.   Мр Томислав Поповић, с.р

86
На основу члана 43. и 72. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 101/04, 42/05, и 118/05) и члана 51.
Статута општине Вишеград („Службени гласник
oпштине Вишеград“, број 10/08 - Пречишћени
текст и 3/11), начелни општине Вишеград,
д о н о с и

ПРАВИЛНИК
о реализацији уговора о набавци

услуга, роба и радова

Члан 1.
Овим одјељком правилника уређује се
организација, начин и поступак контроле
спровођења закључених уговора између Општине
Вишеград (у даљем тексту:  Општина)  и
добављача услуга, роба и радова (у даљем тексту:
добављач).

Члан 2.
Контрола спровођења закључених уговора са
добављачима обухвата:
-контролу правилности извршавања закључених
уговора између Општине, и добављача,
-контролу и праћење законитог и у складу са
уговором плаћања за услуге ,робе и радова,
-контролу квалитета испоручених услуга, роба и
извршених радова,
Контролу рада стручног надзорног органа, ако је
именован, за стручни надзор стручне контроле
над спровођењем уговора.

Члан 3.

ИМЕНОВАЊЕ НАДЗОРА
Лице које ће спроводити контролу спровођења
закључених уговора са добављачима ( у даљем
тексту: надзор) именује начелник одјељења у
чијој надлежности је покретање поступка јавне
набавке (у даљем тексту :начелник одјељења) или
начелник општине.
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Члан 4.
Рјешење о именовању надзора доставља се
именованом, самосталном стручном сараднику за
јавне набавке, одјељењу у чијој је надлежности
покретање јавне набавке .

Члан 5.
О именовању надзора упознаје се стручни надзор
и добављач кроз потписане уговоре.

Члан 6.
Послове надзора може обављати лице које има
најмање четврти степен стручне спреме.

Члан 7.
Надзор је самосталан у раду у границама
овлашћења утврђених Законом и овим
правилником,  лично је одговран за свој рад и
дужан је да поступа савјесно и непристрасно у
вршењу послова контроле.

Члан 8.
Податке који се односе на извршење уговора, а до
којих дође у вршењу контроле, надзор је дужан да
чува као пословну тајну.

Члан 9.
Надзор је дужан да контролише ток извршења
уговора што подразумјева поштовање временских
рокова предвиђених уговором, поштовање норми
квалитета, контролу стручног надзора.

Члан 10.
Уколико за одређене послове Законом није
предвиђено именовање стручног надзора тада
послове стручног надзора обавља надзор.

Члан 11.
У вршењу послова контроле надзор је овлашћен
да оствари  непосредан увид у сву документацију
која је везана  за извршење уговора.

Члан 12.
У току извршења уговора надзор редовно усмено
обавјештава начелника одјељења о току
извршења уговора, а најмање једном седмично
писаним путем ако је неопходно и начелника
општине. Уколико у току извршења уговора дође
до проблема о томе извјештава начелника
одјељења са приједлогом мјера за превазилажење
проблема.
Након завршетка радова, услугаилу испоруке
робе предвиђених уговором надзор саставља
извјештај о контроли извршења закљученог
уговора у коме износи чињенице везане за:
извршење уговора, добављача и рад стручног
надзора.
Извјештај из става 2. овог члана обавезно садржи:

- назив и број уговора,
- предмет уговора,
- ток извршења уговора,
- евентуалне препоруке и примједбе.

СТРУЧНИ НАДЗОР НАД ИЗВРШЕЊЕМ
РАДОВА

Члан 13.
Овим одјељком ближе се прописује начин и
поступак вршења стручног надзора у току
грађења, реконструкције, адаптације и санације
објеката ( у даљем тексту: стручни надзор).

Члан 14.
Стручни надзор односи се на :

1. припремне радове,
2. грађевинске и грађевинско – занатске

радове,
3. уградњу инсталација, просторија и опреме,
4. друге радове који се изводе у току грађења

објекта.

Члан 15.
Стручним надзором обезбјеђује се нарочито:

1. Контрола да ли се грађење врши према
одобрењу за изградњу, односно према
главном пројекту,

2. Редовно и благовремено праћење квалитета
радова који се изводе и провјера да ли се
при извођењу радова примјењују услови и
мјере утврђени Законом и другим
прописима, стандардима и техничким
нормативима.

3. Контрола о провјера квалитета изведених
радова који се према природи и динамици
изградње објеката не могу провјерити у
каснијим фазама изградње објеката (радови
на извођењу темеља, арматуре, оплате,
изолације и др.)

4. Контрола квалитета материјала,
инсталација, уређаја постројења и опреме
који се уграђују у објекат, односно који се
постављају и провјера да ли су исти
снадбјевени потребним атестима,
сертификатима и другом документацијом
којом се доказује њихов квалитет,

5. Контрола усклађености грађења свих врста
радова са одобрењем за изградњу и
главним пројектом на основу кога се врши
грађење објекта  и благовремено
предузимање мјера у случају одступања
градње од главног пројекта.

6. Благовремено уочавање промјена услов
градње објекта и предузимање потребних
мјера у случају да ти услови  утичу на даље
извођење радова (промјене врсте тла или
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других параметара утврђених геотехничким
елаборатом и др.),

7. Провјеравање примјене услова и мјера за
заштиту животне средине и заштиту
сусједних објеката, инсталација , уређаја,
постројења и опреме,

8. Редовно праћење динамике градње објекта
и усклађености те градње са уговореним
роковима,

9. Сарадња са пројктантом ради обезбјеђења
детаља технолошких и организационих
рјешења за извођење радова и рјешавање
других питања која се појаве у току
извођења радова,

10. Сарадња са надзором.
Лице које врши стручни надзор даје упутстава
извођачу радова, сарађује са пројектантом и
надзором у циљу обезбјеђења правилне
реализације пројектантског концепта објекта и
радова и сарађује са извођачем радова у припреми
пројекта и изведеног објекта и рјешавању свих
других питања која се појаве у току извођења
радова.

Члан 16.
Стручни надзор се обезбјеђује од почетка грађења
објекта до његовог завршетка и издавања
употребне дозволе и обухвата све фазе грађења.

Члан 17.
Лице које врши стручни надзор одређује
инвеститор спровођењем процедуре на основу
Закона о  јавним  набавкама, расписивањем јавног
конкурса и директним  избором.

Члан18.
Стручни надзор се може именовати и за извођење
појединих радова на грађењу објекта. За
реализацију пројекта може се именовати и више
лица као стручни надзор.

Члан19.
Надзорни орган има право и обавезе да стално
прати и контролише извођење радова на
градилишту, као и на другим мјестима на којима
се изводе радови и за потребе грађења објекта.

Члан 20.
Сва запажања у току вршења надзора, надзорни
орган уписује у грађевински дневник на прописан
начин.

Члан 21.
Ако надзорни орган у вршењу стручног надзора
утврди да извођач одступа од основне концепције
грађења, пројектованих детаља, предвиђених
квалитета материјала који се уграђују, или у

погледу других елемената који би утицали на
квалитет радова, утврђену вриједност објекта или
на продужење рокова изградње, о томе
обавјештава инвеститора и извођача радова и
предузима друге мјере у границама својих
овлаштења.

Члан 22.
Када утврди неправилности чије отклањање не
трпи одлагање, надзорни орган обавјештава
надлежног инспектора ради предузимања
потрбних мјера (издавање извођачу радова налога
за предузимање неопходних мјера  за спречавање
и отклањање штетних посљедица, обустављање
рдова у свим случајевима кад дође до закључка да
се при извођењу радова одступа од техничке
документације и када конкретна одступања могу
да буду од утицаја на носивост, употребљивост,
трајност, цијену и остваривање пројектантског
концепта објекта,  или могу да доведу до
материјалне штете и људских жртава и друго).

Члан 23.
Ако је у току извођења радова неопходно
одступати од техничке документације, надзорни
орган о томе обавјештава инвеститора, ради
предузимања одговарајућих мјера.

Члан 24.
Надзорни орган у току вршења стручног надзора
писмено констатује над којим радовима врши
стручни надзор, уочене недостатке при извођењу
радова,  мјере које је предузео или је на њих
упутио извођача радова, односно одговорног
извођача радова, рокове које је дао за њихово
отклањање, примједбе у погледу квалитета и
динамике грађења,  као и друге податке који су
битни за праћење тока грађења објекта.
Податке из става 1. овог члана надзорни орган
уноси у грађевински дневник.
Грађевински дневник овјеравају својим потписом
и печатом надзорни орган и одговорни извођач
радова.

Члан 25.
Податке који се односе на извршење уговора, а до
којих дође у вршењу контроле надзор је дужан да
чува као пословну тајну.

Члан 26.
Дужност надзорног органа престаје техничким
пријемом радова за које је био именован.

Члан 27.
Након завршетка радова надзорни орган пише
извјештај о урађеним радовима. За тачност навода
из извјештаја надзорни орган одговара у
потпуности и самостално.
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ДОДАТНИ И НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ

Члан 28.
Уколико у току извођења радова дође до
повећања обима предвиђених радова или до
потребе извођења радова који нису предмет
уговора тада извођач радова, стручни надзор и
надзор констатују и детаљно образлажу писменим
путем потребу извођења таквих радова. Надзор
записник са својим мишљењем просљеђује
начелнику одјељења.

Члан 29.
Начелник одјељења након консултација са
начелником одјељења за финансије, самосталним
стручним сарадником за јавне набавке и
начелником општине покреће поступак јавне
набавке. Након одобрења јавне набавке од стране
начелника општине самостални стручни сарадник
за јавне набавке спроводи поступак јавне набавке.
Након окончања поступка јавне набавке начелник
општине потписује уговор са  извођачем.

Члан 30.
Именовани стручни надзор и надзор за основни
уговор су надзор и за радове из ново потписаног
уговора.

Члан 31.
У току надзора надзорни орган је дужан да
сарађује са надзором и са извођачем радова.
Уколико у току извођења радова дође до
проблема надзорни орган је дужан да у сарадњи
са извођачем радова, надзором и пројектантом
ријеши проблеме, а ако му то из објективних
разлога не успије дужан је благовремено о томе
обавијестити инвеститора

ПЛАЋАЊЕ

Члан 32.
Извођач радова ће општини у складу са током
радова и у складу са уговором испостављати
ситуације или рачун за изведене радове, услуге и
робе. Стручни надзор је дужан провјерити
суштинску и формалну исправност ситуације или
рачуна и ако је исправна овјерити је. Ако
ситуација или рачун није исправна тада је не
овјерава и вратиће је извођачу.

Овјерену ситуацију или рачун провјерава надзор
и ако је исправна овјерава је својим потписом.
Надзор ће у складу са уговором сугерисати и
вршити контролу динамике плаћања. Ако
ситуација или рачун није суштински и формално
исправан сугерисаће враћање ситуације. Овјерену
ситуацију од старне надзора провјерава начелник
одјељења и ако је исправна потписује је у
супротном сугерише враћање.
Овјерену ситуацију провјерава и потписује
начелник одјељења за финансије. Ако ситуација
или рачун није исправан враћа је.
Овјерену ситуацију потписује Начелник
Општине.

Члан 33.
Начелник одјељења за финансије прати динамику
плаћања и сугерише начелнику Општине
плаћање.

Члан 34.
Начелник Општине у складу са сугестијама
начелника одјељења за финансије плаћа
ситуацију или рачун.

Чан 35.
Технички пријем радова и издавање употребне
дозволе се врши у складу са Законом о уређењу
простора и грађењу („Службени гласник
Републике Српске“, број 55/10 )

Члан 36.
Овај правилник ступа на снагу даном доношења ,
а објавиће се у „Службеном гласнику општине
Вишеград“.

ОПШТИНА ВИШЕГРАД
                                        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-013-112/11
Датум: 23.03.2011. г.   Мр Томислав Поповић, с.р
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