Година 21

Број: 1

Општина Вишеград, 17. фебруар 2012. године

На основу члана 27. Закона о грађевинском
земљишту („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),
Скупштина општине Вишеград на сједници
одржаној 16.02.2012. године, д о н о с и
ОДЛУКУ
о просјечној коначној грађевинској цијени
1 m² стамбеног простора из претходне године
Члан 1.
Просјечна коначана грађевинска цијена 1 m²
корисне стамбене површине изграђене на подручју
општине Вишеград у 2011. години, која служи као
основа за утврђивање накнаде за погодности
уређења градског и осталог грађевинског
земљишта (једнократна рента), износи 540,00 КМ.
Члан 2.
Просјечна коначна грађевинска цијена из
претходног члана валоризује се у току године
свака три мјесеца, на основу индекса раста цијена
грађевинских
радова
у
високоградњи
и
нискоградњи, по сумарној методологији и
подацима које објављује Републички завод за
статистику.
Члан 3.
Просјечна коначна грађевинска цијена из члана 1.
ове одлуке ће се примјењивати на начин прописан
одредбама Закона о грађевинском земљишту
Републике Српске („Службени гласник Републике
Српске“, број 112/06) и Одлуке о грађевинском
земљишту
(„Службени
гласник
општине
Вишеград“, број 2/08).
Члан 4.
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да
важи Одлука о утврђивању просјечне коначне
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грађевинске цијене 1 m² корисне стамбене
површине на подручју општине Вишеград
(„Службени гласник oпштине Вишеград“, број
1/11).
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику општине
Вишеград“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01-022-2/12
Датум: 16.02.2012. год. Мр Билал Мемишевић, с.р.
На основу члана 23. и 39. Закона о грађевинском
земљишту („Службени
гласник
Републике
Српске“, број 112/06), члана 29. став 2. Одлуке о
грађевинском земљишту („Службени гласник
општине Вишеград“, број 2/08) и члана 33. Статута
oпштине Вишеград („Службени гласник општине
Вишеград“, број 10/08-Пречишћени текст и 3/11),
Скупштина општине Вишеград на сједници
одржаној 16.02.2012. године, д о н о с и
ОДЛУКУ
о утврђивању базне цијене за обрачун трошкова
уређења градског и осталог грађевинског
земљишта на подручју општине Вишеград
за 2012. годину
Члан 1.
Базна цијена за обрачун трошкова уређења
градског и осталог грађевинског земљишта за
2012. годину утврђује се у износу од 54,00 КМ/m²
корисне површине грађевине.
Члан 2.
Базна цијена из члана 1. ове одлуке биће
примјењивана за обрачун трошкова уређења
градског и осталог грађевинског земљишта на
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подручју општине Вишеград, и валоризоваће се
свака три мјесеца на основу индекса раста цијена
грађевинских
радова
у
високограњи
и
нискоградњи, по сумарној методологији и
подацима које објављује Завод за статистику.
Уколико за одређено подручје у току године буде
донесен програм уређења градског грађевинског
земљишта базна цијена се неће примјењивати за то
подручје.
Члан 3.
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да
важи Одлука о утврђивању базне цијене за
обрачун трошкова уређења градског и осталог
грађевинског земљишта на подручју општине
Вишеград
(„Службени
гласник
општине
Вишеград“, број 1/11).
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Општине
Вишеград“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01-022-3/12
Датум: 16.02.2012. год. Мр Билал Мемишевић, с.р.
На основу члана 4. Закона о административним
таксама („Службени гласник Републике Српске“,
број 100/11) и члана 33. Статута општине
Вишеград
(„Службени
гласник
општине
Вишеград“, број 10/08-Пречишћени текст и 3/11),
Скупштина општине Вишеград на сједници
одржаној 16.02.2012. године, д о н о с и
ОДЛУКУ
о општинским административним таксама
Члан 1.
Овом одлуком прописују се и утврђују општинске
административне таксе (у даљем тексту: таксе) за
списе и радње у поступку рјешавања у управним
стварима о одређеним правима и обавезама пред
органима Општинске управе Вишеград.
Члан 2.
Списи и радње за које се плаћа такса, као и висина
таксе утврђује се таксеном тарифом.
Такса се може наплатити само ако је прописана
таксеном тарифом.
Члан 3.
За списе и радње у поступку пред органима
Oпштинске управе Вишеград плаћају се таксе по
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Тарифи општинских административних такси, која
се налази у прилогу и саставни је дио ове одлуке.
Таксе које се плаћају по Тарифи општинских
административних такси су приход буџета
општине Вишеград.
Члан 4.
За списе и радње у управним стварима по којима је
таксена обавеза настала до дана ступања на снагу
ове одлуке, а није наплаћена, биће наплаћена у
складу са одлуком која је била на снази у вријеме
настанка таксене обавезе.
Члан 5.
За сва остала питања која нису регулисана овом
одлуком примјењиваће се одредбе Закона о
административним таксама („Службени гласник
Републике Српске“, број 100/11).
Члан 6.
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да
важи Одлука o општинским административним
таксама („Службени гласник општине Вишеград“,
број 3/07).
Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ,,Службеном гласнику општине
Вишеград“
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01-022-4/12
Датум: 16.02.2012. год. Мр Билал Мемишевић, с.р.
ТАРИФА
ОПШТИНСКИХ АДМИНИСТРАТИВНИХ
ТАКСИ
I - ПОДНЕСЦИ
Плаћа се у КМ
Тарифни број 1.
За захтјеве, молбе, приједлоге, пријаве и друге
поднеске, ако овом тарифом није прописана
друга такса ...................................................... 2,00.
Такса по овом тарифном броју не плаћа се за
накнадне поступке којима странка захтијева брже
поступање по раније поднесеном захтјеву и
поступке који су обухваћени другом накнадом.
Тарифни број 2.
За жалбе против рјешења које доносе органи
из члана 3. ове oдлуке .................................... 10,00.
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II – РЈЕШЕЊА
Тарифни број 3.
За сва рјешења за која није прописана
посебна такса ................................................ 10,00.
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Ова такса се не плаћа за стране поштанске
декларације које прате спроводни лист.

Ако се доноси једно рјешење по захтјеву више
странака (лица), такса по овом тарифном броју
плаћа се онолико пута колико има лица којима се
рјешења доставља.

Тарифни број 9.
а) За потврду о издржавању .......................... 30,00,
б) За потврду о животу:
1) за пензионере који примају пензију из
земаља западне Европе ............................... 30,00,
2) за пензионере који примају пензију из
бивших република СФРЈ............................ 2,00.

За рјешења донесена по жалбама не плаћа се такса.

IV - ОВЈЕРЕ, ПРЕПИСИ И ПРЕВОДИ

Тарифни број 4.
За рјешења и друга акта на основу којих се стиче
право обављања самосталне дјелатности:
а) за самостално обављање трговинске
дјелатности ................................................ 200,00
б) за самостално обављање угоститељске
дјелатности ............................................... 200,00,
в) за самостално обављање занатске
дјелатности ............................................... 100,00,
д) за обављање аутопревозничке и такси
дјелатности................................................ 200,00,
ђ) за обављање свих других
дјелатности ............................................... 200,00,
е) за обављање пољопривредне
дјелатности ............................................... 20,00,
ж) за обављање дјелатности у виду
допунског занимања ............................... 100,00,
з) за обављање самосталне дјелатности
ван пословних просторија за сваки
појединачни случај-дневни излазак ...... 40,00,
и) за обављање превозничке дјелатности
за властите потребе .................................. 100,00,
ј) за рјешења којима се одобрава први
упис пловних објеката унутрашње
пловидбе у регистар .................................. 10,00.

Тарифни број 10.
За овјеру потписа, рукописа и преписа
а) за овјеру сваког потписа .............................. 2,00,
б) за овјеру рукописа или овјеру преписа од
сваког полутабака оргинала ....................... 2,00.

Тарифни број 5.
а) За лиценцу за за обављање превоза
лица и ствари .............................................. 50,00,
б) за лиценцу за возило .................................. 10,00,
в) за легитимацију за возача .......................... 10,00.
III - УВЈЕРЕЊА
Тарифни број 6.
За увјерења ако није другачије прописано .. 10,00.
Тарифни број 7.
За изводе из МКР, МКВ и МКУ..................... 2,00.
Тарифни број 8.
а) За увјерења којим се доказује поријекло
или вриједност, количина или каквоћа
или здравствена исправност робе ............ 20,00.

Под полутабаком подразумјева се лист хартије од
двије странице нормалног формата или мањег.
Тарифни број 11.
За овјеру плана, цртежа, пројекта и слично .. 10,00.
Тарифни број 12.
За овјеру хелиографске копије плана (цртеж)
плаћа се од цијелог или започетог квадратног
метра ................................................................ 15,00.
Тарифни број 13.
За овјеравање службених аката или других исправа
и за преписивање истих:
а) за преписивање, од полутабака оригинала .. 2,00,
б) за овјеравање, од полутабака оригинала ... 2,00.
Тарифни број 14.
а) За овјеру копија плана величине
полутабака (формат 22 cm x 35 cm).......... 10,00.
(За овјеру плана величине веће од једног полутабака
плаћа се, поред основне таксе за један полутабак,
додатни износ у вриједности од 1,00 КМ за сваки
сљедећи полутабак од којег се састоји копија плана
већа од једног полутабака).
б) за овјеру преписа и извода из катастарског
операта, теренског елабората плаћа се такса према
броју табела обрасца коришћеног за препис:
1) за први табак (катастарски образац)......... 15,00,
2) за сваки даљи табак ................................... 10,00.
в) за одобрење планова израђених од стране
привредног друштва и других организација за
вршење геодетских радова или геодетских
стручњака плаћа се такса по тачки а) овог тарифног
броја.
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Започети полутабак копије плана (катастарски
образац) рачуна се као цијели.
Тарифни број 15.
За овјеру уговора зависно од вриједности уговора:
а) до 100,00 КМ .............................................. 7,00,
б) од 100,00 до 500,00 КМ ............................ 10,00,
в) од 500,00 до 1.500,00 КМ ......................... 12,00,
г) преко 1.500,00 КМ и чија вриједност
није назначена ........................................... 20,00.
Сматра се да је извршена овјера уговора када се
овјеравају само потписи уговорних страна. Свака
измјена садржине уговора сматра се у таксеном
погледу као нови уговор. Такса по овом тарифном
броју плаћају се на вриједност која је у уговору
назначена.
Тарифни број 16.
За овјеру пуномоћја ......................................... 5,00.
VΙ - TЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД
Тарифни број 17.
За технички преглед машинских, електричних,
електро-машинских, плинских, радио и ПТТ
уређаја и других постројења, која по
постојећим прописима подлијежу обавезном
прегледу ради добијања одобрења за
употребу, плаћа се такса по радном часу ........ 20,00.
Такса по овом тарифном броју рачуна се за сваки
цијели или започети радни час сваког радника,
који у техничком прегледу учествује, тако што збир
радних часова чини укупну таксу.
Тарифни број 18.
За издавање локацијских услова ...................... 20,00.
Тарифни број 19.
а) За одобрење за грађење плаћа се такса према
предрачунској вриједности објекта, и то:
1) до 50.000 КМ
- за стамбене објекте …..............................
- за стамбено-пословне објекте .................
- за пословне објекте ..................................
- за инфраструктурне објекте ....................
- за остале врсте објеката (објекти
школства, здравства, спорта, вјерски и
други објекти) .............................................
2) од 50.000 до 100.000 КМ
- за стамбене објекте ....................................
- за стамбено-пословне објекте ...................
- за пословне објекте ....................................
- за инфраструктурне објекте ......................
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- за остале врсте објеката (објекти школства,
здравства, спорта, вјерски и други
објекти) ........................................................ 230,00.
3) преко 100.000 КМ такса се наплаћује у
износу од 0,3% на предрачунску
вриједност објекта, али не више од ..... 6.000,00.
б) За доношење рјешења о одобрењу за употребу
објекта плаћа се такса у износу од:
1) за стамбене и стамбено-пословне објекте . 50,00,
2) за остале објекте ...................................... 100,00.
VΙΙ - РЕГИСТРАЦИЈА ЕТАЖНИХ
ВЛАСНИКА
Тарифни број 20.
а) За упис оснивања заједница у регистар ...
б) за упис статусне промјене .........................
в) за упис промјене лица овлашћених за
заступање ....................................................
г) за извод из регистра или увјерења о
подацима из регистра..................................

70,00,
50,00,
20,00,
10,00.

VΙΙΙ - ВОДОПРИВРЕДНЕ САГЛАСНОСТИ
И ДОЗВОЛЕ
Тарифни број 21.
1. За водопривредну сагласност ................... 20,00,
2. За водопривредну дозволу ........................ 20,00.
IX - ЕКОЛОШКЕ ТАКСЕ
Тарифни број 22.
а) За издавање еколошке дозволе ............... 150,00,
б) за ревизију еколошке дозволе ................ 100,00.
в) за издавање рјешења о одобрењу
плана активности са мјерама и роковима
за постепено смањење емисија, односно
загађења и за усаглашавање са најбољом
расположивом техником ......................... 200,00.
IX – РАЗНО

120,00,
140,00,
160,00,
150,00,

Тарифни број 23.
За опомену којом се неко позива да плати
дужну таксу .................................................... 10,00.

130,00.

Тарифни број 24.
За издавање:
а) копије рјешења из архиве Општинске
управе .......................................................... 10,00,
б) копије прилога уз рјешење из архиве
Општинске управе-такса се плаћа по
једном прилогу ............................................ 5,00.

220,00,
240,00,
260,00,
250,00,

Такса по овом тарифном броју плаћа се за
нетаксиране и недовољно таксиране поднеске.
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Тарифни број 25.
За издавање цертификата о положеном
испиту за туристичког водича за подручје
општинеВишеград ......................................... 30,00.
На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број
101/04, 42/05 и 118/05), члана 16. став 1. тачка 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),
Скупштина општине Вишеград на сједници
одржаној 16.02.2012. године, д о н о с и
ОДЛУКУ
о продаји неизграђеног градског грађевинског
земљишта у државној својини
непосредном погодбом
Члан 1.
Општина Вишеград продаје неизграђено градско
грађевинско земљиште означено са:
- к.ч.број 1163/1, звано „Главица“, двориште у
површини од 257 m², уписано у з.к. уложак број 63
ко Вишеград II, државна својина власник Општина
Вишеград са 1/1 дијела (стари премјер), што по
новом премјеру одговара к.ч. број 1163/1 звано
„Главица“ двориште, у површини од 257 m²,
уписано у пл број 171 ко Вишеград II, посједник
Општина Вишеград.
Члан 2.
Продаја неизграђеног градског грађевинског
земљишта из члана 1. ове одлуке, ради
комплетирања грађевинске парцеле која служи
редовној
употреби
зграде,
извршиће
се
непосредном погодбом, уз накнаду по тржишној
цијени Тасић Биљани и Мирку из Вишеграда,
Улица Стевана Синђелића број 65, са ½ дијела.
Члан 3.
Овлашћује се начелник општине да закључи
уговор о купопродаји земљишта из члана 1. ове
одлуке са Тасић Биљаном и Мирком.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине
Вишеград“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01-022-5/12
Датум: 16.02.2012. год. Мр Билал Мемишевић, с.р.
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На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“ 101/04,
42/05 и 118/05 ), члана 30. Одлуке о утврђивању
критеријума за додјелу стимулативних кредита из
средстава остварених по основу Закона о
накнадама за коришћење природних ресурса у
сврху
производње
електричне
енергије
(„Службени гласник oпштине Вишеград“ број
10/11) и члана 33. Статута општине Вишеград
(„Службени гласник општине Вишеград“, број
10/08-Пречишћени текст и 3/11) Скупштина
општине Вишеград на сједници одржаној
16.02.2012. године, д о н о с и
ОДЛУКУ
о давању сагласности на Oдлуку Заједничког
кредитног одбора о одобравању продужења
рока отплате кредита „ФКЛ“ д.о.о. Вишеград
Члан 1.
Даје се сагласност на Одлуку Заједничког
кредитног одбора број Зко-Вгд-XVII-010/11-1.3. од
26.12.2011. године о одобравању продужењa рока
отплате кредита из средстава општине Вишеград
кориснику кредита „ФКЛ“ д.о.о. Вишеград.
Члан 2.
Саставни дио ове одлуке је одлука:
- Заједничког кредитног одбора број Зко-ВгдXVII-010/11-1.3. од 26.12.2011. године,
- Начелника општине број 02-443-2.2/12 од 23.
01.2012. године.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине
Вишеград“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01-022-6/12
Датум: 16.02.2012. год. Мр Билал Мемишевић, с.р.
На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“ 101/04,
42/05 и 118/05 ), члана 30. Одлуке о утврђивању
критеријума за додјелу стимулативних кредита из
средстава остварених по основу Закона о
накнадама за коришћење природних ресурса у
сврху
производње
електричне
енергије
(„Службени гласник oпштине Вишеград“ број
10/11) и члана 33. Статута општине Вишеград
(„Службени гласник општине Вишеград“, број
10/08-Пречишћени текст и 3/11) Скупштина
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општине Вишеград на сједници
16.02.2012. године, д о н о с и

одржаној

ОДЛУКУ
о давању сагласности на Одлуку Заједничког
кредитног одбора о одобравању продужења
рока отплате кредита Стојановић Небојши
из Вишеграда
Члан 1.
Даје се сагласност на Одлуку Заједничког
кредитног одбора број Зко-Вгд-XVII-010/11-1.3. од
26.12.2011. године о одобравању продужења рока
отплате кредита из средстава општине Вишеград
кориснику кредита Стојановић Небојши из
Вишеград.
Члан 2.
Саставни дио ове одлуке је одлука:
- Заједничког кредитног одбора број Зко-ВгдXVII-010/11-1.8. од 26.12.2011. године,
- Начелника општине број 02-443-2.4/12 од
23.01.2012. године.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине
Вишеград“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01-022-7/12
Датум: 16.02.2012. год. Мр Билал Мемишевић, с.р.
На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“ 101/04,
42/05 и 118/05 ), члана 30. Одлуке о утврђивању
критеријума за додјелу стимулативних кредита из
средстава остварених по основу Закона о
накнадама за коришћење природних ресурса у
сврху
производње
електричне
енергије
(„Службени гласник oпштине Вишеград“ број
10/11) и члана 33. Статута општине Вишеград
(„Службени гласник општине Вишеград“, број
10/08-Пречишћени текст и 3/11) Скупштина
општине Вишеград на сједници одржаној
16.02.2012. године, д о н о с и
ОДЛУКУ
о давању сагласности на Одлуку Заједничког
кредитног одбора о одобравању продужења
рока отплате кредита Љетној башти
„ЈАЗ“ Вишеград
Члан 1.
Даје се сагласност на Одлуку Заједничког
кредитног одбора број Зко-Вгд-XVII-010/11-1.3. од
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26.12.2011. године о одобравању продужења рока
отплате кредита из средстава општине Вишеград
кориснику Љетној башти „ЈАЗ“ Вишеград.
Члан 2.
Саставни дио ове одлуке је одлука:
- Заједничког кредитног одбора број Зко-ВгдXVII-010/11-1.6. од 26.12.2011. године,
- Начелника општине број 02-443-2.4/12 од
23. 01.2012. године.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине
Вишеград“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01-022-8/12
Датум: 16.02.2012. год. Мр Билал Мемишевић, с.р.
На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“ 101/04,
42/05 и 118/05), члана 30. Одлуке о утврђивању
критеријумa за додјелу стимулативних кредита из
средстава остварених по основу Закона о
накнадама за коришћење природних ресурса у
сврху
производње
електричне
енергије
(„Службени гласник oпштине Вишеград“ број
10/11) и члана 33. Статута општине Вишеград
(„Службени гласник општине Вишеград“, број
10/08-Пречишћени текст и 3/11) Скупштина
општине Вишеград на сједници одржаној
16.02.2012. године, д о н о с и
ОДЛУКУ
о давању сагласности на Одлуку Заједничког
кредитног одбора о одобравању продужења
рока отплате кредита СЗТР „Галеб“ Вишеград
Члан 1.
Даје се сагласност на Одлуку Заједничког
кредитног одбора број Зко-Вгд-XVII-010/11-1.5. од
26.12.2011. године о одобравању продужења рока
отплате кредита из средстава општине Вишеград
кориснику кредита СЗТР „Галеб“ Вишеград.
Члан 2.
Саставни дио ове одлуке је одлука:
- Заједничког кредитног одбора број Зко-ВгдXVII-010/11-1.1. од 26.12.2011. године,
- Начелника општине број 02-443-2.3/12 од
23. 01.2012. године.
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Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине
Вишеград“.

(„Службени гласник општине Вишеград“ број
10/08-Пречишћени текст и 3/11), Скупштина
општине Вишеград на сједници одржаној
16.02.2012. године, д о н о с и

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01-022-9/12
Датум: 16.02.2012. год. Мр Билал Мемишевић, с.р.

ОДЛУКУ
о приступању изради Стратегије безбједности
друмског саобраћаја за подручје општине
Вишеград за период 2013-2022. година

На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“ 101/04,
42/05 и 118/05), члана 30. Одлуке о утврђивању
критеријумa за додјелу стимулативних кредита из
средстава остварених по основу Закона о
накнадама за коришћење природних ресурса у
сврху
производње
електричне
енергије
(„Службени гласник oпштине Вишеград“ број
10/11) и члана 33. Статута општине Вишеград
(„Службени гласник општине Вишеград“, број
10/08-Пречишћени текст и 3/11) Скупштина
општине Вишеград на сједници одржаној
16.02.2012. године, д о н о с и

Члан 1.
Приступа се изради Стратегије безбједности
друмског саобраћаја за подручје општине
Вишеград за период 2013-2022. година (у даљем
тексту: Стратегија).
Стратегија из става 1. овог члана биће у складу са
Стратегијом безбједности друмског саобраћаја
Републике Српске.

ОДЛУКУ
о давању сагласности на одлуку Заједничког
кредитног одбора о одобравању продужења
рока отплате кредита „ТИТАН“ д.о.о. Вишеград
Члан 1.
Даје се сагласност на Одлуку Заједничког
кредитног одбора број Зко-Вгд-XVII-010/11-1.1. од
26.12.2011. године о одобравању продужењa рока
отплате кредита из средстава општине Вишеград
кориснику кредита „ТИТАН“ д.о.о. Вишеград.
Члан 2.
Саставни дио ове одлуке је одлука:
- Заједничког кредитног одбора број Зко-ВгдXVII-010/11-1.1. од 26.12.2011. године,
- Начелника општине број 02-443-2.1/12 од
23. 01.2012. године.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине
Вишеград“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01-022-10/12
Датум: 16.02.2012. год. Мр Билал Мемишевић, с.р.
На основу члана 16. и 17. Закона о безбједности
саобраћаја на путевима Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“, број
63/11) и члана 33. Статута општине Вишеград

Члан 2.
Стратегија ће садржавати најзначајнија обиљежја
постојећег стања безбједности саобраћаја на
подручју општине Вишеград, предвиђање стања
система и стања безбједности саобраћаја, као и
начине њиховог остваривања, опште и дугорочне
циљеве, те кључне области рада.
Члан 3.
Стратегију ће израдити тим стручних лица из
области безбједности саобраћаја, којe ће
именовати начелник општине.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине
Вишеград“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01-022-13/12
Датум: 16.02.2012. год. Мр Билал Мемишевић, с.р.
На основу члана 6. Закона о комуналним
дјелатностима („Службени гласник Републике
Српске“, број 124/11) и члана 33. Статута oпштине
Вишеград
(„Службени
галсник
општине
Вишеград“, број 10/08-Пречишћени текст и 3/11)
Скупштина општине Вишеград на сједници
одржаној 16.02.2012. године, д о н о с и
ОДЛУКУ
о допуни Одлуке о комуналном реду
Члан 1.
У Одлуци о комуналном реду („Службени гласник
општине Вишеград“, број 5/09) иза члана 22.
додаје се нови члан 22 а, који гласи:
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„Члан 22а.
Изнимно од члана 22. дозвољено је задржавање
доставних возила, за потребе дневног и осталог
снабдјевања трговина, угоститељских и других
радњи, под сљедећим условима:
1) Tермини у оквиру којих се не може вршити
паркирање доставних возила и доставa робе:
а) од 7,00 до 7,30 часова,
б) од 10,45 до 12,15 часова,
в) од 14,45 до 15,45 часова.
2) Паркирање доставних возила траје док траје
истовар, односно утовар робе.
3) На критичним локацијама, гдје је опасно
заустављање (Закон о безбједности саобраћаја на
путевима Републике Српске „Службени гласник
Републике Српске“, број 63/11), власник радње је
дужан да пронађе алтернативни начин истовара
робе (споредна улица и слично).
4) Приликом доставе робе потребно је да се
доставно возило паркира на такав начин да што
мање омета кретање учесника у саобраћају,
5) Власници радњи који посједују властите
паркинге не подлијежу одредбама овог члана“.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у Службеном гласнику општине
Вишеград“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01-022-14/12
Датум: 16.02.2012. год. Мр Билал Мемишевић, с.р.
На основу члана 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 16.02.2012. године, д о н о с и
ОДЛУКУ
о одобравању додатних средстава за зимско
одржавање и чишћење путева
Члан 1.
Скупштина општине Вишеград одобрава додатних
60.000,00 КМ за потребе зимске службе одржавања
и чишћења путева.
Члан 2.
Задужује се начелник општине и Одјељење за
финансије да приликом израде ребаланса буџета за
2012. годину у исти укључе додатно одобрена
средства из члана 1 ове одлуке, за потребе зимске
службе одржавања и чишћења путева.
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Члан 3.
Начелник општине ће по реализацији ове одлуке
писмено обавијестити Скупштину општине о
реализацији исте.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине
Вишеград“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01-022-15/12
Датум: 16.02.2012. год. Мр Билал Мемишевић, с.р.
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“, број 2/08) и члана 33. Статута
општине Вишеград (“Службени гласник општине
Вишеград“, број 10/08-Пречишћен текст и 3/11),
Скупштина општине Вишеград на сједници
одржаној 16.02.2012. године, д о н о с и
ПРОГРАМ
изградње и уређења простора за 2012. годину
УВОД
Програм изградње и уређења простора за 2012
годину 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
Уређење грађевинског земљишта, у циљу његовог
привођења
намјени
утврђеној
планском
документацијом, врши се према програму који
доноси Скупштина општине на основу Закона о
грађевинском земљишту. Основни циљеви израде
програма утврђују се како слиједи:
- дефинисање програмског основа за
привођење
намјени
грађевинског
земљишта, у складу са планском
документацијом,
- 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,
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процјена просјечне висине накнаде за
уређење грађевинског земљишта по 1 m².

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
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:
1. У
фази
припремања
грађевинског
земљишта
утврђују
се
трошкови
реализације који подразумјевају 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:
Одлука о грађевинском земљишту (,, Службени
гласник општине Вишеград“, број 2/08) у члану 57.
прописује
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);
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7.
8.

комуналих такси;
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 путеве 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 и геодетске и мовинско-правне послове,
ЈП „Путеви Републике Српске“, Агенција за воде
обласног ријечног слива ријеке Саве 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. Израда пројектне документације ... 42.000,00 КМ
Укупно 42.000,00 КМ
VI Изградња објеката и набавка опреме:
1. Изградња насеља „Андрићград“1.000.000,00 КМ
2. Изградња фекалне канализације у
насељу Околишта ......................... 200.000,00 КМ
3. Реконструкција водовода Бикавац .54.200,00 КМ
4. Изградња инфраструктуре насеља
Гарча................................................ 200.000,00 КМ
5. Реализација пројеката са грађанима
И заједницама етажних власника 150.000,00 КМ
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6. Изградња дјечијег мобилијара ...... 20.000,00 КМ
7. Набавка контејнера ........................ 15.000,00 КМ
Укупно 1.639.200,00 КМ
VII 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. Реконструкција Улице Стевана
Синђелића ........................................ 50.000,00 КМ
2. Санација саобраћајница асфалтним
застором ......................................... 227.000,00 КМ
3. Заштита косина шкарпе на саобр.
тунел-жељезничка станица............ 39.094,00 КМ
4. Уређење степеништа у улицама Краља
Петра I и Цара Лазара ..................... 50.000,00 КМ
5. Израда хоризонталне
сигнализације ……………………. 10.000,00 КМ
6. Зимска служба одржавања ............. 20.000,00 КМ
7. Извођење радова на поправци локалних
путева .............................................. 94.000,00 КМ
Укупно 490.094,00 КМ
VIII Изградња и одржавање јавне расвјете:
1. Изградња вањске расвјете Горње
Шегање............................................. 30.604,00 КМ
2. Изградња расвјете у насељу
Душче …………………………….. 23.472,00 КМ
3. Одржавање јавне расвјете у 2012.
години ............................................. 40.000,00 КМ
Укупно
94.076,00 KM
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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
Извјештај о раду начелника општине и Општинске
административне службе за 2011. годину,
Скупштина општине Вишеград на сједници
одржаној 16.02.2012. године, д о н о с и
ЗАКЉУЧАК
1. Скупштина општине Вишеград усваја
Извјештај о раду начелника општине и Општинске
административне службе за 2011. годину.
2. Овај закључак ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Вишеград“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01-022-1/12
Датум: 16.02.2012. год. Мр Билал Мемишевић, с.р.
На основу члана 33. Статута општине Вишеград
(„Службени гласник општине Вишеград“, број
10/08-Пречишћени текст и 3/11), након разматрања
Извјештаја о раду начелника општине и
Општинске административне службе за 2011.
годину, Скупштина општине Вишеград на
сједници одржаној 16.02.2012. године, д о н о с и
ЗАКЉУЧАК

IX Геодетске услуге:
1. Вршење геодетских услуга за 2012.
годину............................................... 30.000,00 КМ
Укупно
30.000,00 КМ

1. Скупштина општине Вишеград усваја
Извјештај о додјели новчаних подстицаја за развој
пољопривреде и села и пакета за развој воћарске и
сточарске производње на подручју општине
Вишеград за 2011. годину.

X Рекапитулација
V+VI+VII+VIII+IX+X=
42.000,00
КМ
+
1.639.200,00 КМ + 490.094,00 КМ + 94.076,00 КМ
+ 30.000,00 KM = ……………… 2. 295.370,00 КМ
УКУПНО 2.295.370,00 КМ

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

XI 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: 01-022-11/12
Датум: 16.02.2012. год. Мр Билал Мемишевић, с.р.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01-022-11/12
Датум: 16.02.2012. год. Мр Билал Мемишевић, с.р.
На основу члана 43. и 72. Закона о локалној
самоуправи Републике Српске («Службени
гласник Републике Српске» број: 101/04,42/05 и
118/05), члан 3. став. 2 . Закона о инспекцијама у
Републици
Српској
(„Службени
гласник
Републике Српске“, број: 74/10) члана 51. Статута
Општине Вишеград («Службени гласник општине
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Број: 1

Вишеград 10/08-Пречишћени
начелник општине, д о н о с и

Општина Вишеград, 17. фебруар 2012. године

текст

и

3/11)

ОДЛУКУ
1. Којом се одобрава приступање измјени и
допуни
Правилника
о
организацији
и
систематизацији радних мјеста административне
службе општине Вишеград – Пречишћени текст
(«Службени гласник Општине Вишеград број:
1/11) у Одјељењу за привреду и друштвене
дјелатнопсти (досадашње систематизовано радно
мјесто санитарни инспектор)
2. Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења, а биће објављена у «Службени
гласнику општине Вишеград».
ОПШТИНА ВИШЕГРАД
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-013-12/12
Датум: 18.01.2012. г. Мр Томислав Поповић, с.р
На основу члана 43. и 72. Закона о локалној
самоуправи («Службени гласник Републике
Српске», број 101/04, 42/05 и 118/05), члана 3. став
2. Закона о инспекцијама у Републици Српској
(„Службени гласник Републике Српске“, број
74/10), члана 51. Статута општине Вишеград
(«Службени гласник општине Вишеград», број
10/08-Пречишћени текст и 3/11) и члана 9. Одлуке
о оснивању Административне службе Општине
Вишеград
(«Службени
гласник
Општине
Вишеград» број 5/05), Одлуке о измјенама и
допунама
Правилника
о организацији
и
систематизацији радних мјеста административне
службе Општине Вишеград – Пречишћени текст
(«Службени гласник Општине Вишеград», број
1/11) број 02-013-12/12 од 18.01.2012. године,
начелник Општине, д о н о с и:
П РАВ ИЛНИК
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА
О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ
РАДНИХ МЈЕСТА АДМИНИСТРАТИВНЕ
СЛУЖБЕ ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
- Пречишћени текст Члан 1.
У члану 15. Правилника о организацији и
систематизацији радних мјеста Административне
службе Општине Вишеград – Пречишћени текст
(«Службени гласник Општине Вишеград», бр.
1/11) у табели која се односи на Одјељење
привреду и друштвене дјелатности под редним
бројем 8. назив радног мјеста „Санитарни
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инспектор“ мијења се и гласи „ Инспектор за
храну“ а опис радног мјеста у другој колони
мијења се и гласи „ ВСС здравствено-санитарног
смјера, 3 године искуства у струци, положен
стручни испит“, број извршилаца «1» остаје исти.
Члан 2.
У члану 16. Одјељка II. који се односи на
Одјељење за привреду и друштвене дјелатности
У тачки 8. истог члана назив радног мјеста мијења
се и гласи“ „Инспектор за храну“ Опис послова
гласи „Инспектор за храну врши надзор у
погледу придржавања прописа који се односе на
квалитет и здравствену исправност хране,
укључујући и хране за животиње и друге
области оодређене прописима као и послове
здравствено-санитарне инспекције у погледу
придржавања прописа који се односе на:
спољнотрговински надзор према важећим
прописима,
здравствену
заштиту
становништва, лијекове и медицинска средства,
радијацијску сигурност, хемикалије, биоциде,
воду за санитарно-рекреативне потребе у
љековите воде, санитарно-техничкеи хигјенске
услове објеката, социјалну, породичну и дјечију
заштиту и друге области одређене прописима“.
Члан 3.
Овај Правилник о измјени и допуни Правилника о
организацији и систематизацији радних мјеста
Административне службе општине ВишеградПречишћени текст («Службени гласник општине
Вишеград“ број: 1/11) ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у «Службеном гласнику
Општине Вишеград».
ОПШТИНА ВИШЕГРАД
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-013-13/12
Датум: 18.01.2012. г. Мр Томислав Поповић, с.р.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(«Сл. гласник Републике Српске» број 101/04,
42/05 и 118/05), члана 27. и 30. Одлуке о
утврђивању ктитерија за додјелу стимулативних
кредита из средстава остварених по онову Закона о
накнадама за коришћење прииродних ресурса у
сврху
производње
електричне
енергије–
Пречишћени текст («Службени гласник Општине
Вишеград» број 10/11) и члана 51. Статута
општине Вишеград («Службени гласник Општине
Вишеград» број 10/08–Пречишћени текст и 3/11),
те захтјева Нове банке ад Бања Лука, филијала
Фоча издвојени шалтер Вишеград број 276-01410/10 од 29.12.2011. године, начелник општине
Вишеград 23. 01.2012. године, д о н о с и
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ОДЛУКУ
о давању сагласности на Одлуку Заједничког
Кредитног одбора бр. Zko - Vgd-XVII-010/11-1.1
од 26.12.2011. године за корисника кредита
ТИТАН д.о.о Вишегад о одобравању продужења
отплате на износ кредита од 70.000,00 КМ, а
остатак дуга од 30.789,19 КМ за продужење
рока од 36 мјесеци
Члан 1.
Даје се сагласност на одлуку Кредитног одбора бр.
Zko-Vgd-XVII-010/11-1.1 од 26.12.2011. године, о
одобравању продужења рока отплате за корисника
кредита ТИТАН д.о.о. из Вишеградa на износ
кредита од 70.000,00 КМ а остатак дуга од
30.789,19 КМ за продужење рока од 36 мјесеци.
Члан 2.
Саставни дио ове одлуке је Одлука Кредитног
одбора број Zko-Vgd-XVII- 010/11-1.1. oд
26.12.2011. године .
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине
Вишеград».
ОПШТИНА ВИШЕГРАД
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-443-2.1/12
Датум: 23.01.2012. г. Мр Томислав Поповић, с.р.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(«Службени гласник Републике Српске» број
101/04, 42/05 и 118/05), члана 27. и 30. Одлуке о
утврђивању ктитерија за додјелу стимулативних
кредита из средстава остварених по онову Закона о
накнадама за коришћење прииродних ресурса у
сврху
производње
електричне
енергије–
Пречишћени текст («Службени гласник Општине
Вишеград» број 10/11) и члана 51. Статута
општине Вишеград («Службени гласник Општине
Вишеград» број 10/08–Пречишћени текст и 3/11),
те захтјева Нове банке ад Бања Лука, филијала
Фоча издвојени шалтер Вишеград број 276-01410/10 од 29.12.2011. године, начелник општине
Вишеград 23.01.2012. године, д о н о с и
ОДЛУКУ
о давању сагласности на Одлуку Заједничког
Кредитног одбора бр. Zko - Vgd-XVII-010/11-1.3
од 26.12.2011. године за корисника кредита FKL
д.о.о Вишегад о одобравању продужења отплате
на износ кредита од 300.000,00 КМ, а остатак
дуга од 193.227,46 КМ за продужење
рока од 36 мјесеци

Страна 12

Члан 1.
Даје се сагласност на одлуку Кредитног одбора бр.
Zko-Vgd-XVII-010/11-1.3 од 26.12.2011. године, о
одобравању продужења рока отплате за корисника
кредита FKL д.о.о из Вишеградa на износ кредита
од 300.000,00 КМ а остатак дуга од 193.227,46 КМ
за продужење рока од 36 мјесеци.
Члан 2.
Саставни дио ове одлуке је Одлука Кредитног
одбора број Zko-Vgd-XVII- 010/11-1.3. oд
26.12.2011. године.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине
Вишеград».
ОПШТИНА ВИШЕГРАД
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-443-2.2/12
Датум: 23.01.2012. г. Мр Томислав Поповић, с.р.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(«Сл. гласник РС» бр. 101/04, 42/05 и 118/05),
члана 27. и 30. Одлуке о утврђивању ктитерија за
додјелу стимулативних кредита из средстава
остварених по онову Закона о накнадама за
коришћење прииродних ресурса у сврху
производње електричне енергије – пречишћени
текст («Службени гласник Општине Вишеград»
број 10/11) и члана 51. Статута општине Вишеград
(«Службени гласник Општине Вишеград» бр.
10/08– пречишћени текст и 3/11), те захтјева Нове
банке ад Бања Лука, филијала Фоча издвојени
шалтер Вишеград бр. 276-014-10/10 од 29.12.2011.
године, начелник општине Вишеград 23. 01.2012.
године, д о н о с и
ОДЛУКУ
о давању сагласности на Одлуку Заједничког
Кредитног одбора бр. Zko - Vgd-XVII-010/11-1.5
од 26.12.2011. године за корисника кредита
SZTR GALEB Вишегад о одобравању
продужења отплате на износ кредита од
40.000,00 КМ, а остатак дуга од 31.275,45 КМ
за продужење рока од 36 мјесеци
Члан 1.
Даје се сагласност на одлуку Кредитног одбора бр.
Zko-Vgd-XVII-010/11-1.5 од 26.12.2011. године, о
одобравању продужења рока отплате за корисника
кредита SZTR GALEB из Вишеградa на износ
кредита од 40.000,00 КМ а остатак дуга од
31.275,45 КМ за продужење рока од 36 мјесеци.
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Члан 2.
Саставни дио ове одлуке је Одлука Кредитног
одбора
број
Zko-Vgd-XVII-010/11-1.5.
oд
26.12.2011. године .
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине
Вишеград».
ОПШТИНА ВИШЕГРАД
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-443-2.3/12
Датум: 23.01.2012. г. Мр Томислав Поповић, с.р.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(«Службени гласник Републике Српске» бр.
101/04, 42/05 и 118/05), члана 27. и 30. Одлуке о
утврђивању ктитерија за додјелу стимулативних
кредита из средстава остварених по онову Закона о
накнадама за коришћење прииродних ресурса у
сврху производње електричне енергије –
пречишћени текст («Службени гласник Општине
Вишеград» број 10/11 ) и члана 51. Статута
општине Вишеград («Службени гласник Општине
Вишеград» број 10/08–Пречишћени текст и 3/11),
те захтјева Нове банке ад Бања Лука, филијала
Фоча издвојени шалтер Вишеград бр. 276-01410/10 од 29.12.2011. године, начелник општине
Вишеград 23. 01.2012. године, д о н о с и
ОДЛУКУ
о давању сагласности на Одлуку Заједничког
Кредитног одбора бр. Zko - Vgd-XVII-010/11-1.6
од 26.12.2011. године за корисника кредита
LJETNA BAŠTA JAZ д.о.о. Вишегад о
одобравању продужења отплате на износ
кредита од 30.000,00 КМ, а остатак дуга од
18.249,29 КМ за продужење рока од 36 мјесеци

Страна 13

ОПШТИНА ВИШЕГРАД
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-443-2.4/12
Датум: 23.01.2012. г. Мр Томислав Поповић, с.р.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(«Сл. гласник РС» број 101/04, 42/05 и 118/05),
члана 27. и 30. Одлуке о утврђивању ктитерија за
додјелу стимулативних кредита из средстава
остварених по онову Закона о накнадама за
коришћење прииродних ресурса у сврху
производње електричне енергије – пречишћени
текст («Службени гласник Општине Вишеград»
број 10/11 ) и члана 51. Статута општине Вишеград
– пречишћени текст («Службени гласник општине
Вишеград» број 10/08–Пречишћени текст и 3/11),
те захтјева Нове банке ад Бања Лука, филијала
Фоча издвојени шалтер Вишеград бр. 276-01410/10 од 29.12.2011. године, начелник општине
Вишеград 23. 01.2012. године, д о н о с и
ОДЛУКУ
о давању сагласности на Одлуку Заједничког
Кредитног одбора бр. Zko - Vgd-XVII-010/11-1.7
од 26.12.2011. године за корисника кредита
СТОЈАНОВИЋ НЕБОЈША Вишегад о
одобравању продужења отплате на износ
кредита од 80.000,00 КМ, а остатак дуга од
58.997,45 КМ за продужење рока од 36 мјесеци
Члан 1.
Даје се сагласност на одлуку Кредитног одбора бр.
Zko-Vgd-XVII-010/11-1.7 од 26.12.2011. године, о
одобравању продужења рока отплате за корисника
кредита СТОЈАНОВИЋ НЕБОЈША из Вишеградa
на износ кредита од 80.000,00 КМ а остатак дуга
од 58.997,45 КМ за продужење рока од 36 мјесеци.
Члан 2.
Саставни дио ове одлуке је Одлука Кредитног
одбора бр. Zko-Vgd-XVII- 010/11-1.7. oд
26.12.2011. године .

Члан 1.
Даје се сагласност на одлуку Кредитног одбора бр.
Zko-Vgd-XVII-010/11-1.6 од 26.12.2011. године, о
одобравању продужења рока отплате за корисника
кредита LJETNA BAŠTA из Вишеградa на износ
кредита од 30.000,00 КМ а остатак дуга од
18.249,29 КМ за продужење рока од 36 мјесеци.

Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Сл. гласнику општине Вишеград».

Члан 2.
Саставни дио ове одлуке је Одлука Кредитног
одбора број Zko-Vgd-XVII- 010/11-1.6. oд
26.12.2011. године .

ОПШТИНА ВИШЕГРАД
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-443-2.5/12
Датум: 23.01.2012. г. Мр Томислав Поповић, с.р.

Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Сл. гласнику општине Вишеград».

На основу члана 43. и 72. Закона о локалној
самоуправи («Служени гласник Републике
Српске» број 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 51.
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Статута општине Вишеград («Службени гласник
општине Вишеград» број 10/08-Пречишћени текст
и 3/11), начелник општине Вишеград, д о н о с и
ОДЛУКУ
о исплати стредстава спортисти године

Страна 14

Члан 1.
Одобравају се средства буџетске резерве, у
укупном
износу
од
1.420,00
КМ
(једнахиљадачетиристотинедвсдесетконвертибилн
ихмарака) у сврху плаћања рачуна за набавку
материјала за уређење просторија Дома културе
према прихваћеној понуди добављача СТР
„Душче“ Вишеград.

I
Одобрава се исплата у виду новчане награде у
укупном
износу
од
600,00
КМ
(словима:шестстотинаконвертибилнихмарака)
најуспјешнијим спортистима ошпштине Вишеград
у 2011. години а у појединачном износу од 300,00
КМ (словима: тристотинеконвертибилнихмарака)
и то :
- спортиста године - Никола Полуга, карате
- спортисткиња године - Загорка Милисављевић,
одбојка

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

II
Наведени износ ће се исплатити путем благајне
општине Вишеград из средстава за финансирање
спортских манифестација од општинског значаја.

Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а биће
објављена у «Службеном гласнику Општине
Вишеград».

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

ОПШТИНА ВИШЕГРАД
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-40-14/12
Датум: 27.01.2012. г. Мр Томислав Поповић, с.р.

ОПШТИНА ВИШЕГРАД
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-013-17/12
Датум: 26.01.2012. г. Мр Томислав Поповић, с.р.
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), Правилника о коришћењу
буџетске резерве број: 02-013-185/09 од 01.06.2009.
године, члана 51. Статута општине Вишеград
(«Службени гласник општине Вишеград», број
10/08–Пречишћени текст и 3/11), Извјештаја за
набавку материјала за уређење просторије Дома
културе Вишеград од 27.12.2011. године
достављеног од стране Винка Дроце који је
задужен за спровођење уговора (директни
споразум) број: 02-013-456/11 од 16.12.2011.
године 16.09.2011. године, начелник општине
Вишеград, д о н о с и
ОДЛУКУ
о одобрењу средстава буџетске резерве

Члан 2.
Средства наведена у члану 1. ове Одлуке ће се
уплатити на жиро рачун СТР „Душче“ Вишеград
број: 562-006-0000131151 код Развојне банке
Вишеград.

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), Правилника о коришћењу
буџетске резерве број: 02-013-185/09 од 01.06.2009.
године, члана 51.Статута општине Вишеград
(«Службени гласник Општине Вишеград», број
10/08–Пречишћени текст и 3/11), начелник
Општине Вишеград, д о н о с и
ОДЛУКУ
о одобрењу средстава буџетске резерве
Члан 1.
Одобравају се средства буџетске резерве, у
укупном
износу
од
585,00
КМ
(петстотинаосамдесетпетконвертибилнехмарака) у
сврху куповине календара за 2012. годину за
потребе општине Вишеград.
Члан 2.
Средства наведена у члану 1. ове Одлуке ће се
уплатити на жиро рачун СЗТР „Круна“ књижара
Вишеград број: 5550100027154581 код Нове банке
Вишеград.
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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: 02-40-17/12
Датум: 27.01.2012. г. Мр Томислав Поповић, с.р.
На основу члана 43. и 72. Закона о локалној
самоуправи Републике Српске («Службени
гласник Републике Српске» број: 101/04, 42/05 и
118/05), члана 51. Статута општине Вишеград
(«Сл. гласник општине Вишеград број 10/08–
Пречишћени текст и 3/11), начелник општине,
доноси
ОДЛУКУ
о измјени и допуни Правилника о платама и
другим личним примањима запослених у
општинској Административној служби
општине Вишеград
1. Којом се одобрава приступање измјени и
допуни Правилника о платама и другим личним
примањима
запослених
у
општинској
Административној служби Општине Вишеград
број:о2-013-307 /08 од 24.06.2008 године, која се
односи на одјељење за општу управу радно мјесто
стручни сарадник матичар.
2. Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења, а биће објављена у «Сл. гласнику
Општине Вишеград».
ОПШТИНА ВИШЕГРАД
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-013-23/12
Датум: 31.01.2012. г. Мр Томислав Поповић, с.р.
На основу члана 43.и 72. Закона о локалној
самоуправи («Сл.гласник Републике Српске», бр.
101/04, 42/05 и 118/05), члана 51. Статута Општине
Вишеград
(«Службени
гласник
Општине
Вишеград», број 10/08–Пречишћени текст 3/11) и
члана 9. Одлуке о оснивању Административне
службе Општине Вишеград («Службени гласник
Општине Вишеград» број 5/05), Одлуке о
измјенама и допунама Правилника о платама и
другим личним примањима запослених у
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општинској административној служби општине
Вишеград број 02-013-69/09 од 31.01.2012. године,
начелник Општине, д о н о с и:
П РАВ ИЛНИК
о измјенама и допунама Правилника о платама
и другим личним примањима запослених у
општинској Административној служби
општине Вишеград
Члан 1.
У члану 9. Правилника о платама и другим личним
примањима
запослених
у
општинској
административној служби Општине Вишеград»,
бр. 02-013-307/08 од 24.06.2008 године у табели
који се односи на Одјељење за општу управу
редни број 5. „Стручни сарадник матичар“,
коефицијент се увећава по члану 9. Појединачног
колективног уговора „10%“ и коефицијент за
обрачун се мијења и гласи „4,95“.
Члан 2.
Овај Правилник о измјени и допуни Правилника о
платама и другим личним примањима запослених
у општинској административној служби општине
ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у
«Сл.гласнику Општине Вишеград».
ОПШТИНА ВИШЕГРАД
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-013-24/12
Датум: 31.01.2012. г. Мр Томислав Поповић, с.р.
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-Пречишћени
текст и 3/11), члана 11. Одлуке о извршењу буџета
општине Вишеград за 2012. годину («Службени
гласник општине Вишеград», број 13/11),
Правилника о коришћењу буџетске резерве број:
02-013-185/09 од 01.06.2009. године, начелник
oпштине Вишеград, д о н о с и
ОДЛУКУ
о одобрењу средстава буџетске резерве
I
Одобравају се средства буџетске резерве у
укупном
износу
од
150,00
КМ
(једнастотинапедесетконвертибилнихмарака)
у
сврху куповине слике.

Година 21

Број: 1

Општина Вишеград, 17. фебруар 2012. године

II
Средства наведена у члану 1. ове Одлуке биће
исплаћена на жиро рачун Бранка Никитовић из
Вишеграда број: 562-100-80094991-89 Развојна
банка.
III
За реализацију ове одлуке задужује се Одјељење за
финансије.
IV
Ова одлука ступа на снагу даном доношења а биће
објављена у «Службеном гласнику општине
Вишеград».
ОПШТИНА ВИШЕГРАД
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-40-22/12
Датум: 01.02.2012. г. Мр Томислав Поповић, с.р
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-Пречишћени текст
(„Службени гласник општине Вишеград“, број:
10/08 и 3/11), члана 11. Одлуке о извршењу буџета
Општине Вишеград за 2012. годину («Службени
гласник Општине Вишеград», брoj 13/11),
Правилника о коришћењу буџетске резерве број:
02-013-185/09 од 01.06.2009. године, Набавног
захтјева број: 85/11 начелник Општине Вишеград,
доноси
ОДЛУКУ
о одобрењу средстава буџетске резерве
I
Одобравају се средства буџетске резерве која
терете ставку буџетске резерве за 2011. годину у
укупном
износу
од
6.546,08
КМ
(шестхиљадапетстотиначетрдесетшестконвертиби
лнихмарака и 08/100) у сврху извођења радова на
уређењу спремишта за чамце .
II
Средства наведена у члану 1. ове Одлуке биће
исплаћена на жиро рачун „Романијапутеви“
а.д.Соколас број: 5620010000228881 НЛБ Развојна
банка.
III
За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење
за финансије.
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IV
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а биће
објављена у «Службеном гласнику Општине
Вишеград».
ОПШТИНА ВИШЕГРАД
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-013-23/12
Датум: 01.02.2012. г. Мр Томислав Поповић, с.р
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- Пречишћени текст
(„Службени гласник општине Вишеград“, број:
10/08 и 3/11), члана 11. Одлуке о извршењу буџета
Општине Вишеград за 2012. годину («Службени
гласник 0пштине Вишеград», бр. 13/11),
Правилника о коришћењу буџетске резерве број:
02-013-185/09 од 01.06.2009. године, набавни
захтјев број: 72 /11 ПУСКП начелник Општине
Вишеград, д о н о с и
ОДЛУКУ
о одобрењу средстава буџетске резерве
I
Одобравају се средства буџетске резерве која
терете ставку буџетске резерве за 2011. годину у
укупном
износу
од
4.797,00
КМ
(четирихиљадеседамстотинадеведесетседамконвер
тибилнихмарака) у сврху набавке и уградње
самостојећег
двостраног
билборда
са
припадајућим освјетљењем од D&L траде
д.о.о.Бања Лука.
II
Средства наведена у члану 1. ове Одлуке биће
исплаћена на жиро рачун D & L trade d.o.o Бања
Лука број: 3383502200511245 Уни кредит
Загребачка банка, Бања Лука.
III
За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење
за финансије.
IV
Ова одлука ступа на снагу даном доношења а биће
објављена у «Службеном гласнику општине
Вишеград».
ОПШТИНА ВИШЕГРАД
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-013-28/12
Датум: 06.02.2012. г. Мр Томислав Поповић, с.р

Година 21

Број: 1

Општина Вишеград, 17. фебруар 2012. године

На основу члана 43. и 72. Закона о локалној
самоуправи («Службени гласник Републике
Српске», број: 101/04, 42/05 и 118/05), члана 51.
Статута oпштине Вишеград-Пречишћени текст
(«Службени
гласник
општине
Вишеград
«број:10/08 и 3/11), те на основу чл. 19 тачка 2.
Закона о систему јавних служби («Службени
гласник Републике Српске», број: 68/07), начелник
општине Вишеград дана 13.02.2012. године,
доноси
ОДЛУКУ
1. Даје се сагласност на измјену и допуну
Статута Јавне здравствене установе Дом здравља
Вишеград
број: 01/1-1559/12 од 02.02.2012.
године.
2. Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења, а биће објављена у «Службеном
гласнику општине Вишеград».
ОПШТИНА ВИШЕГРАД
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-023-1/12
Датум: 13.02.2012. г. Мр Томислав Поповић, с.р
На основу члана 72. Закона о локалној самоуправи
(«Службени гласник Републике Српске» број:
101/04,42/05,118/05), члана 51.Статута Општине
Вишеград
(«Службени
гласник
Општине
Вишеград»,број:10/08 и 3/11) начелник општине
Вишеград, д о н о с и
ОДЛУКУ
I
Којом се одобрава приступање измјени и допуни
Правилника о реализацији угобора о набавци
услуга, роба и радова број: 02-013-112/11 од
23.03.2011. године („Сл. гласнику општине
Вишеград“ број:4/11.)
II
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а биће
објављена у „Службеном гласнику општине
Вишеград“.
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ОПШТИНА ВИШЕГРАД
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-013-35/12
Датум: 14.02.2012. г. Мр Томислав Поповић, с.р
На основу члана 43. и 72. Закона о локалној
самоуправи («Службени гласник Републике
Српске», бр. 101/04, 42/05 и 118/05), члана 51.
Статута Општине Вишеград – Пречишћени текст
(«Сл.гласник Општине Вишеград», бр. 10/08 и
3/11) и члана 1. Одлуке измјени и допуни
Правилника о реализацији уговора о набавци
услуга, роба и радова број:02 од 14.02.2012.
године, начелник Општине, д о н о с и:
П РАВ ИЛНИК
о измјенама и допунама правилника о
реализацији уговора о набавци услуга,
роба и радова
Члан 1.
У члану 2. Правилника о реализацији уговора о
набавци услуга, роба и радова („Службени гласник
општине Вишеград број: 4/11) додају се нови
ставови који гласе ;
„У циљу унификације праћења реализације
уговора лице које ће спроводитит контролу
уговора (надзор) ће водити јединствени образац
који ће редовно ажурирати и из којег ће се у
сваком моменту моћи стећи слика о стању и
реализацији уговора.
Образац из претходног става овог члана је
саставни дио овог Правилника“.
Члан 2.
Овај Правилник о измјени и допуни Правилника о
реализацију уговра о набавци услуга, роба и
радова ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у «Сл. гласнику општине Вишеград».
ОПШТИНА ВИШЕГРАД
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-013-35/12
Датум: 14.02.2012. г. Мр Томислав Поповић, с.р

С АД РЖ АЈ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Одлука о просјечној коначној грађевинској цијени 1 m² стамбеног простора из претходне
године ..........................................................................................................................................................................
Одлука о утврђивању базне цијене за обрачун трошкова уређења градског и осталог
грађевинског земљишта на подручју општине Вишеград за 2012. годину ..........................................................
Одлука о општинским административним таксама ................................................................................................
Тарифа Општинских административних такси .......................................................................................................
Одлука о продаји неизграђеног градског грађевинског земљишта у државној својини
непосредном погодбом ...............................................................................................................................................
Одлука о давању сагласности на Oдлуку Заједничког кредитног одбора о одобравању
продужења рока отплате кредита „ФКЛ“ д.о.о. Вишеград ...................................................................................
Одлука о давању сагласности на Одлуку Заједничког кредитног одбора о одобравању
продужења рока отплате кредита Стојановић Небојши из Вишеграда ................................................................
Одлука о давању сагласности на Одлуку Заједничког кредитног одбора о одобравању
продужења рока отплате кредита Љетној башти „ЈАЗ“ Вишеград .......................................................................
Одлука о давању сагласности на Одлуку Заједничког кредитног одбора о одобравању
продужења рока отплате кредита СЗТР „Галеб“ Вишеград ..................................................................................
Одлука о давању сагласности на одлуку Заједничког кредитног одбора о одобравању
продужења рока отплате кредита „ТИТАН“ д.о.о. Вишеград ..............................................................................
Одлука о приступању изради Стратегије безбједности друмског саобраћаја за подручје
општине Вишеград за период 2013-2022. година ...................................................................................................
Одлука о допуни Одлуке о комуналном реду .........................................................................................................
Одлука о одобравању додатних средстава за зимско одржавање и чишћење путева .........................................
Програм изградње и уређења простора за 2012. годину ........................................................................................
Закључак број: 01-022-1/12 .......................................................................................................................................
Закључак број: 01-022-11/12 .....................................................................................................................................
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7
7
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10

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Одлука број: 02-013-12/12 ….....................................................................................................................................
Правилник о измјенама и допунама правилника о организацији и систематизацији радних
мјеста административне службе општине Вишеград - Пречишћени текст - .......................................................
Одлука о давању сагласности на Одлуку Заједничког Кредитног одбора бр. Zko – VgdXVII-010/11-1.1 од 26.12.2011. године за корисника кредита ТИТАН д.о.о Вишегад о одобравању
продужења отплате на износ кредита од 70.000,00 КМ, а остатак дуга од 30.789,19 КМ за
продужење рока од 36 мјесеци .................................................................................................................................
Одлука о давању сагласности на Одлуку Заједничког Кредитног одбора бр. Zko –
Vgd-XVII-010/11-1.3 од 26.12.2011. године за корисника кредита FKL д.о.о Вишегад о
одобравању продужења отплате на износ кредита од 300.000,00 КМ, а остатак дуга од
193.227,46 КМ за продужење рока од 36 мјесеци ....................................................................................................
Одлуку о давању сагласности на Одлуку Заједничког Кредитног одбора бр. Zko - VgdXVII-010/11-1.5 од 26.12.2011. године за корисника кредита SZTR GALEB Вишегад о
одобравању продужења отплате на износ кредита од 40.000,00 КМ, а остатак дуга од
31.275,45 КМ за продужење рока од 36 мјесеци .......................................................................................................
Одлуку о давању сагласности на Одлуку Заједничког Кредитног одбора бр. Zko - VgdXVII-010/11-1.6 од 26.12.2011. године за корисника кредита LJETNA BAŠTA JAZ д.о.о.
Вишегад о одобравању продужења отплате на износ кредита од 30.000,00 КМ, а остатак
дуга од 18.249,29 КМ за продужење рока од 36 мјесеци ..........................................................................................
Одлука о давању сагласности на Одлуку Заједничког Кредитног одбора бр. Zko - VgdXVII-010/11-1.7 од 26.12.2011. године за корисника кредита СТОЈАНОВИЋ НЕБОЈША
Вишегад о одобравању продужења отплате на износ кредита од 80.000,00 КМ, а остатак
дуга од 58.997,45 КМ за продужење рока од 36 мјесеци .........................................................................................
Одлуку о одобрењу средстава буџетске резерве ......................................................................................................
Одлуку о одобрењу средстава буџетске резерве ......................................................................................................
Одлуку о одобрењу средстава буџетске резерве ......................................................................................................
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Одлука о измјени и допуни Правилника о платама и другим личним примањима запослених
у општинској Административној служби Општине Вишеград ...........................................................................
Правилник о измјенама и допунама правилника о платама и другим личним примањима
запослених у општинској Административној служби - општине Вишеград - ..................................................
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_______________________________________________________________________________________________
И з д а в а ч: Скупштина општине Вишеград - Стручна служба Скупштине општине, Улица краља Петра Првог
број 7, 73240 Вишеград, телефон: 058/620-823. Излази у складу са потребама. Појединачни примјерак 5 КМ.
Уплата претплате се врши на жиро рачун број: 562-0060000126204, Развојна банка Вишеград

