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На основу члана 19. тачка 1. 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 13.3.2012. године, д о н о с и
ОДЛУКУ
о давању сагласности на годишњи програм
рада и финансијски план за 2012. годину ЈУ
РЦ „Вилина влас“ Вишеградска бања,
Вишеград
Члан 1.
Даје се сагласност на годишњи програм рада и
финансијски план за 2012. годину ЈУ РЦ „Вилина
влас“ Вишеградска бања, Вишеград.
Члан 2.
Саставни дио ове одлуке је годишњи програм
рада и финансијски план за 2012. годину ЈУ РЦ
„Вилина влас“ Вишеградска бања, Вишеград.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине
Вишеград“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01-022-18/12
Датум: 13.3.2012. год. Мр Билал Мемишевић,с.р.
На основу члана 19. тачка 1. 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 13.3.2012. године, д о н о с и
ОДЛУКУ
о давању сагласности на годишњи програм
рада и финансијски план за 2012. годину ЈЗУ
„Дом здравља Вишеград“ Вишеград

Страна 1

Члан 1.
Даје се сагласност на годишњи програм рада и
финансијски план за 2012. годину ЈЗУ „Дом
здравља Вишеград“ Вишеград.
Члан 2.
Саставни дио ове одлуке је годишњи програм
рада и финансијски план за 2012. годину ЈЗУ
„Дом здравља Вишеград“ Вишеград.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине
Вишеград“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01-022-19/12
Датум: 13.3.2012. год. Мр Билал Мемишевић,с.р.
На основу члана 19. тачка 1. Закона о систему
јавних служби („Службени гласник Републике
Српске“, број 68/07) и члана 33. Статута општине
(„Службени гласник општине Вишеград“, број
10/08 Вишеград-Пречишћени текст и 3/11),
Скупштина општине Вишеград на сједници
одржаној 13.3.2012. године, д о н о с и
ОДЛУКУ
о давању сагласности на годишњи програм
рада и финансијски план за 2012. годину ЈЗУ
„Апотека Вишеград“ Вишеград
Члан 1.
Даје се сагласност на годишњи програм рада и
финансијски план за 2012. годину ЈЗУ „Апотека
Вишеград“ Вишеград .
Члан 2.
Саставни дио ове одлуке је годишњи програм
рада и финансијски план за 2012. годину ЈЗУ
„Апотека Вишеград“ Вишеград.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине
Вишеград“.
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01-022-20/12
Датум: 13.3.2012. год. Мр Билал Мемишевић,с.р.

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

На основу члана 19. тачка 1. 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 13.3.2012. године, д о н о с и

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01-022-22/12
Датум: 13.3.2012. год. Мр Билал Мемишевић,с.р.

ОДЛУКУ
о давању сагласности на годишњи програм
рада и финансијски план за 2012. годину ЈУ
„Центар за социјални рад Вишеград“
Члан 1.
Даје се сагласност на годишњи програм рада и
финансијски план за 2012. годину ЈУ „Центар за
социјали рад Вишеград“.
Члан 2.
Саставни дио ове одлуке је годишњи програм
рада и финансијски план за 2012. годину ЈУ
„Центар за социјални рад Вишеград“.

На основу члана 19. тачка 1. 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 13.3.2012. године, д о н о с и
ОДЛУКУ
о давању сагласности на годишњи програм
рада и финансијски план за 2012. годину ЈУ
„Туристичка организација општине
Вишеград“ Вишеград
Члан 1.
Даје се сагласност на годишњи програм рада и
финансијски план за 2012. годину ЈУ „Туристичка
организација општине Вишеград“ Вишеград.

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

Члан 2.
Саставни дио ове одлуке је годишњи програм
рада и финансијски план за 2012. годину ЈУ
„Туристичка организација општине Вишеград“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01-022-21/12
Датум: 13.3.2012. год. Мр Билал Мемишевић,с.р.

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

На основу члана 19. тачка 1. 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 13.3.2012. године, д о н о с и

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01-022-23/12
Датум: 13.3.2012. год. Мр Билал Мемишевић,с.р.

ОДЛУКУ
о давању сагласности на годишњи програм
рада и финансијски план за 2012. годину ЈУ
Дјечије обданиште „Невен“ Вишеград
Члан 1.
Даје се сагласност на годишњи програм рада и
финансијски план за 2012. годину ЈУ Дјечије
обданиште „Невен“ Вишеград.
Члан 2.
Саставни дио ове одлуке је годишњи програм
рада и финансијски план за 2012. годину ЈУ
Дјечије обданиште „Невен“ Вишеград.

На основу члана 19. тачка 1. Закона о систему
јавних служби („Службени гласник Републике
Српске“, број 68/07) и члана 33. Статута oпштине
Вишеград
(„Службени
гласник
општине
Вишеград“, број 10/08-Пречишћени текст и 3/11),
Скупштина општине Вишеград на сједници
одржаној 13.3.2012. године, д о н о с и
ОДЛУКУ
о давању сагласности на годишњи програм
рада и финансијски план за 2012. годину ЈУ
за културне дјелатности „Дом културе“
Вишеград
Члан 1.
Даје се сагласност на годишњи програм рада и
финансијски план за 2012. годину ЈУ за културне
дјелатности „Дом културе“ Вишеград.
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Члан 2.
Саставни дио ове одлуке је годишњи програм
рада и финансијски план за 2012. годину ЈУ за
културне дјелатности „Дом културе“ Вишеград.

ОДЛУКУ
о давању сагласности на годишњи програм
рада и финансијски план за 2012. годину ЈУ
Народна библиотека „Иво Андрић“ Вишеград

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

Члан 1.
Даје се сагласност на годишњи програм рада и
финансијски план за 2012. годину ЈУ Народна
библиотека „Иво Андрић“ Вишеград.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01-022-24/12
Датум: 13.3.2012. год. Мр Билал Мемишевић,с.р.

Члан 2.
Саставни дио ове одлуке је годишњи програм
рада и финансијски план за 2012. годину ЈУ
Народна библиотека „Иво Андрић“ Вишеград.

На основу члана 19. тачка 1. Закона о систему
јавних служби („Службени гласник Републике
Српске“, број 68/07) и члана 33. Статута oпштине
Вишеград
(„Службени
гласник
општине
Вишеград“, број 10/08-Пречишћени текст и 3/11),
Скупштина општине Вишеград на сједници
одржаној 13.3.2012. године, д о н о с и

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

ОДЛУКУ
о давању сагласности на годишњи програм
рада и финансијски план за 2012. годину ЈУ
за културну дјелатност „Градска галерија“
Вишеград
Члан 1.
Даје се сагласност на годишњи програм рада и
финансијски план за 2012. годину ЈУ за културну
дјелатност „Градска галерија“ Вишеград
Члан 2.
Саставни дио ове одлуке је годишњи програм
рада и финансијски план за 2012. годину ЈУ за
културну
дјелатност
„Градска
галерија“
Вишеград.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине
Вишеград“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01-022-25/12
Датум: 13.3.2012. год. Мр Билал Мемишевић,с.р.
На основу члана 19. тачка 1. Закона о систему
јавних служби („Службени гласник Републике
Српске“, број 68/07) и члана 33. Статута oпштине
Вишеград
(„Службени
гласник
општине
Вишеград“, број 10/08-Пречишћени текст и 3/11),
Скупштина општине Вишеград на сједници
одржаној 13.3.2012. године, д о н о с и

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01-022-26/12
Датум: 13.3.2012. год. Мр Билал Мемишевић,с.р.
На основу члана 19. тачка 1. 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 13.3.2012. године, д о н о с и
ОДЛУКУ
о давању сагласности на годишњи програм
рада и финансијски план за 2012. годину
ЈСУ „Дрина“ Вишеград
Члан 1.
Даје се сагласност на годишњи програм рада и
финансијски план за 2012. годину ЈСУ „Дрина“
Вишеград.
Члан 2.
Саставни дио ове одлуке је годишњи програм
рада и финансијски план за 2012. годину ЈСУ
„Дрина“ Вишеград.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине
Вишеград“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01-022-27/12
Датум: 13.3.2012. год. Мр Билал Мемишевић,с.р.
На основу члана 19. тачка 1. Закона о систему
јавних служби („Службени гласник Републике
Српске“, број 68/07) и члана 33. Статута општине
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Вишеград
(„Службени
гласник
општине
Вишеград“, број 10/08-Пречишћени текст и 3/11),
Скупштина општине Вишеград на сједници
одржаној 13.3.2012. године, д о н о с и
ОДЛУКУ
о давању сагласности на годишњи програм
рада и финансијски план за 2012. годину ЈУ
„Територијална ватрогасна јединица општине
Вишеград“
Члан 1.
Даје се сагласност на годишњи програм рада и
финансијски план за 2012. годину ЈУ
„Територијална ватрогасна јединица општине
Вишеград“.
Члан 2.
Саставни дио ове одлуке је годишњи програм
рада и финансијски план за 2012. годину ЈУ
„Територијална ватрогасна јединица општине
Вишеград“.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине
Вишеград“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01-022-28/12
Датум: 13.3.2012. год. Мр Билал Мемишевић,с.р.
На основу члана 29. и 43. Закона о уређењу
простора и грађењу („Службени гласник
Републике Српске“, број 55/10) и члана 33.
Статута општине Вишеград (Служебени гласник
општине Вишеград, број 10/08-Пречишћени текст
и 3/11), Скупштина општине Вишеград на
сједници одржаној 13.3.2012. године, д о н о с и
ОДЛУКУ
о доношењу измјене и допуне Регулационог
плана „Ушће“ у Вишеграду
Члан 1.
Доноси се измјена и допуна Регулационог плана
„Ушће“ у Вишеграду (у даљем тексту: План).
Члан 2.
Границе простора који је обухваћен планом
одређене су у графичком дијелу плана.
Члан 3.
Елаборат плана састоји се од текстуалног и
графичког дијела.
Текстуални дио садржи :
А) УВОДНИ ДИО

Страна 4

Б) АНАЛИЗА И ОЦЈЕНА СТАЊА
В) ЦИЉЕВИ ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА
Г) КОНЦЕПТ (ПРОГРАМ) ПЛАНА
Графички дио садржи :
1. Геодетска подлога допуњена копијом
катастарског плана од 05. 12. 2011.
године
Р = 1:1000
1а. Извод из Регулационог плана
„Ушће“
Р = 1:1000
2. Карта власништва на основу копије
катастарског плана од 05. 12. 2011.
године
Р = 1:1000
3. Постојећа намјена површина
Р = 1:1000
4. Постојећа физичка структура
Р = 1:1000
5. Инжењерско-геолошка карта
Р = 1:1000
6. План просторне организације
Р = 1:1000
7. План намјене површина и јавни
садржаји
Р = 1:1000
8. План саобраћаја и нивелације
Р = 1:1000
8.1.Карактеристични попречни
пресјеци
Р = 1:1000
9. План инфраструктуре-хидротехника Р = 1:1000
10. План инфраструктуре-енергетика и
телекомуникације
Р = 1:1000
11. План рекреативних површина
Р = 1:1000
12. План грађевинских и регулационих
линија
Р = 1:1000
13. План грађевинских и регулационих
линија подземних етажа
Р = 1:1000
14. План парцелације
Р = 1:1000
15. План рушења
Р = 1:1000
Члан 4.
Елаборат плана, израђен у предузећу „ROUTING“
д.о.о. Бањалука у мјесецу марту 2012. године, у
прилогу је и саставни је дио ове одлуке.
Члан 5.
Планом је утврђен општи интерес за изградњу
објеката и за уређење земљишта за ту изградњу
(члан 15. став 2. и 48. Закона о експропријацији
„Службени гласник Републике Српске“, број
112/06 и 37/07). План је основа за утврђивање
општег
интереса
за
експропријацију
непокретности за остале намјене (члан 15. став 1.
Закона о експропријацији).
Члан 6.
План је основа за промјену облика и површине
постојећих парцела градског грађевинског
земљишта и осталог грађевинског земљишта, у
смислу члана 26 и 27 Закона о уређењу простора
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(„Службени гласник Републике Српске“, број
84/02, 14/03, 112/06 и 53/07) и члана 23.став 1.
тачка 2. Закона о премјеру и катастру
непокретности („Службени гласник Републике
Српске“, број 34/06).

Члан 4.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи
Одлука о утврђивању пореске стопе пореза на
непокретности за пореску 2012. годину
(„Службени гласник oпштине Вишеград“ број
13/11).

Члан 7.
План се излаже на стални јавни увид код градског
органа управе надлежног за послове просторног
уређења.

Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине
Вишеград“.

Члан 8.
О провођењу ове одлуке стараће се орган из члана
7. ове одлуке.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01-022-32/12
Датум: 13.3.2012. год. Мр Билал Мемишевић,с.р.

Члан 9.
Ступањем на снагу ове одлуке престају да важе
раније донесени просторно-плански документи
проведбеног карактера, у дијелу у којем нису у
сагласности са планом.
Члан 10.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине
Вишеград“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01-022-31/12
Датум: 13.3.2012. год. Мр Билал Мемишевић,с.р.
На основу члана 8. став 1. и 3. Закона о порезу на
непокретности („Службени гласник Републике
Српске“ број 110/08 и 118/09) и члана 33. Статута
општине Вишеград („Службени гласник општине
Вишеград“ број 10/08-Пречишћени текст и 3/11),
Скупштина општине Вишеград на сједници
одржаној 13.3.2012. године, д о н о с и
ОДЛУКУ
о утврђивању пореске стопе пореза на
непокретности за пореску 2012. годину
Члан 1.
Овом одлуком утврђује се пореска стопа пореза
на непокретности за пореску 2012. годину у
висини од 0,08 % од процијењене вриједности
непокретности.
Члан 2.
Пореска стопа из члана 1. ове одлуке
примјењиваће се за опорезивање непокретности
на територији општине Вишеград.
Члан 3.
Пореска стопа пореза на непокретности из члана
1. ове одлуке не може се мијењати у току пореске
2012. године.

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-Пречишћени
текст и 3/11) и члана 46. и 47. Пословника
Скупштине општине Вишеград („Службени
гласник општине Вишеград“, број 10/08Пречишћени текст и 14/08), Скупштина општине
Вишеград на сједници одржаној 13.3.2012.
године, д о н о с и
ОДЛУКУ
о измјени Одлуке о избору предсједника и
чланова Комисије за избор и именовање
Члан 1.
У Одлуци о избору предсједника и чланова
Комисије за избор и именовање („Службени
гласник општине Вишеград“, број 12/08) у члану
1. под редним бројем 2) умјесто Мила Лакића за
члана Комисије за избор и именовање бира се
Тања Јевтић-Рацковић.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику oпштине
Вишеград“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01-022-33/12
Датум: 13.3.2012. год. Мр Билал Мемишевић,с.р.
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-Пречишћени
текст и 3/11) и члана 46. и 57. Пословника
Скупштине општине Вишеград („Службени
гласник општине Вишеград“, број 10/08Пречишћени текст и 14/08), Скупштина општине
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године, д о н о с и
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13.3.2012.

ОДЛУКУ
о измјени Одлуке о избору Одбора за локални
развој и сарадњу са општинама и градовима
Члан 1.
У Одлуци о избору Одбора за локални развој и
сарадњу са општинама и градовима („Службени
гласник општине Вишеград“, број 13/08) у члану
1. под редним бројем 2) умјесто Мила Лакића за
члана Одбора за локални развој и сарадњу са
општинама и градовима бира се Тања ЈевтићРацковић.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику oпштине
Вишеград“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01-022-34/12
Датум: 13.3.2012. год. Мр Билал Мемишевић,с.р.
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-Пречишћени
текст и 3/11) и члана 46. и 59. Пословника
Скупштине општине Вишеград („Службени
гласник општине Вишеград“, број 10/08Пречишћени текст и 14/08), Скупштина општине
Вишеград на сједници одржаној 13.3.2012.
године, д о н о с и

Страна 6

васпитању и образовању („Службени гласник
Републике Српске“, број 119/08) и члана 33.
Статута општине Вишеград („Службени гласник
општине Вишеград“, број 10/08-Пречишћени
текст и 3/11), Скупштина општине Вишеград на
сједници одржаној 13.3.2012. године, д о н о с и
ОДЛУКУ
о измјени Одлуке о усклађивању акта о
оснивању Дјечијег обданишта „Невен“
Вишеград
Члан 1.
У Одлуци о усклађивању акта о оснивању
Дјечијег
обданишта
„Невен“
Вишеград
(„Службени гласник општине Вишеград“, број
3/10 и 3/11), члан 6. мијења се и гласи:
„Дјелатност Јавне установе је:
- 88.91-Дјелатности дневне бриге о дјеци”.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику oпштине
Вишеград“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01-022-36/12
Датум: 13.3.2012. год. Мр Билал Мемишевић,с.р.
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 13.3.2012. године, д о н о с и

ОДЛУКУ
о измјени Одлуке о избору Савјета за спорт

ОДЛУКУ
о стимулисању наталитета за 2012. годину

Члан 1.
У Одлуци о избору Савјета за спорт („Службени
гласник општине Вишеград“, број 1/09) у члану 1.
под редним бројем 3) умјесто Мила Лакића за
члана Савјета за спорт бира се Тања ЈевтићРацковић.

Члан 1.
Овом oдлуком дефинишу се критеријуми и
услови за остваривање права на стимулисање
наталитета на подручју општине Вишеград за
2012. годину.

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику oпштине
Вишеград“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01-022-35/12
Датум: 13.3.2012. год. Мр Билал Мемишевић,с.р.
На основу члана 8. и 12. Закона о систему јавних
служби („Службени гласник Републике Српске“,
број 68/07), члана 10. Закона о предшколском

Члан 2.
Средства за стимулисање наталитета у 2012.
години обезбеђена су у буџету општине према
Програму коришћења средстава уплаћених по
основу накнада за коришћење природних ресурса
у сврху производње електричне енергије, а иста се
по потреби могу увећати одлуком начелника
општине или Скупштине општине Вишеград.
Члан 3.
У циљу стимулисања наталитета за свако дијете
рођено у 2012. години родитељима ће бити
исплаћена једнократна новчана помоћ у износу од
300,00 КМ.
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У циљу стимулисања наталитета за треће и свако
наредно дијете рођено у 2012. години,
родитељима ће бити исплаћена посебна
једнократна новчана помоћ у износу од 700,00
КМ.
Члан 4.
Родитељи чије је дијете рођено у 2012. години, а
који су незапослени, имају право на новчани
додатак за свако дијете рођено у 2012. години у
мјесечном износу од 100,00 КМ, до годину дана
старости дјетета.
Члан 5.
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 2012. години,
у износу до 1.000,00 КМ.
Брачним паровима који посједују медицинску
документацију да су имали два безуспјешна
поступка вантјелесне оплодње, општина ће
вршити рефундацију трошкова трећег поступка
вантјелесне оплодње на основу приложених
рачуна у висини до 5.000,00 КМ.
Члан 6.
Општина ће сносити трошкове боравка дјеце у
предшколској установи у 2012. години из реда
породица са четверо и више дјеце, за дјецу чији су
родитељи корисници сталне новчане помоћи по
Закону о социјалној заштити и самохране мајке
гдје није утврђено очинство.
Члан 7.
Општина ће сносити трошкове:
- за боравак у предшколској установи, за сву
дјецу од 3 (три) до 6 (шест) година у
породицама
гдје
су
оба
родитеља
незапослена,
- за сву дјецу у тромјесечном програму
припреме дјеце за школу, у години пред
полазак у школу за коју трошкове боравка не
сноси Министарство за просвјету.
Члан 8.
За породице које истовремено имају двоје и више
дјеце која користе услуге предшколске установе у
2012. години, за друго дијете 50% трошкова
услуга боравка у предшколској установи сносиће
општина, а за треће и свако наредно дијете
трошкове услуга предшколске установе сносиће
општина у 100% износу.
Члан 9.
Новчане помоћи ће се исплаћивати из средстава
обезбијеђених буџетом општине, а на основу
рјешења Одјељења за привреду и друштвене
дјелатности Општине Вишеград.
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Члан 10.
Начин остваривања права из ове oдлуке биће
регулисан правилником који доноси начелник
општине.
Члан 11.
Корисници права из ове одлуке морају имати
пријављено пребивалиште на подручју општине
Вишеград најмање дванаест мјесеци прије дана
доношења ове одлуке.
Члан 12.
Ова одлука ступа на снaгу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине
Вишеград“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01-022-37/12
Датум: 13.3.2012. год. Мр Билал Мемишевић,с.р.
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 13.3.2012. године, д о н о с и
ОДЛУКУ
о условима и начину коришћења средстава за
подстицај запошљавања на подручју општине
Вишеград за 2012.годину
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком утврђују се услови, критеријуми,
поступак додјеле, коришћење средстава и надзор
над подстицајним средставима за запошљавање
на подручју општине Вишеград у циљу доприноса
повећању запослености.
Члан 2.
У смислу ове одлуке:
a) 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 занатскопредузетничкој
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 налазила на
евиденцији Завода за запошљавање Републике
Српске-Биро Вишеград;
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в) бруто плата обухвата нето плату увећану за
порезе и доприносе на лична примања;
г) надзор је праћење извршавања уговорених
обавеза.
Члан 3.
Средства за подстицај запошљавања на подручју
општине Вишеград осигурана су у буџету
Општине према Програму коришћења средстава
уплаћених по основу накнада за коришћење
природних ресурса у сврху производње
електричне енергије за 2012. годину, а иста се по
потреби могу увећати одлуком начелника
општине или Скупштине општине Вишеград.
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
за ВШС и ВКВ......
783,00 КМ
за ВСС ..................
919,00 КМ
Послодавац је обавезан да новозапосленом
раднику исплати минимално износ бруто плате
одређен ставом 1. овог члана.
Ако послодавац новоапосленом раднику исплати
већи износ бруто плате,
општина
ће
суфинансирати износ од 50% бруто плате
одређене ставом 1. овог члана.
II УСЛОВИ И КРИТЕРИЈУМИ ЗА
ДОДЈЕЛУ СРЕДСТАВА
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 поступака 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,
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- 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 треба доставити сљедеће доказе:
- овјерену фотокопију рјешења о упису у
судски регистар са појединачно овјереним
прилозима, односно овјерену фотокопију
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,
- билансе 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
и 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
кориштењу средстава имаће они послодавци чији
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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 2012. 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 се
достављају 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.
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 суфинансирање са износом
средстава и висином бодова.
2. Разлоге за неприхватање пријава.
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.
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2) Начелник општине ће именовати Комисију за
контролу испуњености услова за остварење
права за рефундацију средстава по основу
суфинансирања плата ново запослених
радника (у даљем тексту: Комисија за
праћење).
3) У случају неиспуњења одредби уговора од
стране послодавца општина ће једнострано
раскинути уговор на приједлог комисије из
става 2) овог члана.
Члан 13.
Одобрена средства се користе за рефундирање
50% исплаћене бруто плате ново запосленог
радника у износу одеђеном члану 5. ове одлуке,
након достављања доказа да је послодавац ново
запосленом 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 постојећи број запослених радника
приказан у пријави на Јавни позив, као и број
новопримљених радника у сљедећих 12
мјесеци,
- да редовно доставља Комисији за праћење
доказ о извршеним уплатама бруто плата и
броју запослених;
- да омогући Комисији за праћење контролу
уговора;
- да обавијести Комисију за праћење о свакој
промјени која може утицати на односе
регулисане уговором.
Члан 15.
1) Општина
ће
осигурати
надзор
над
провођењем уговора путем Комисије за
праћење.
2) У праћењу надзора, Комисија за праћење
прати реализацију уговора и подноси
извјештај о извршеном надзору начелнику
општине.

IV КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА И НАДЗОР
Члан 12.
1) Начелник општине ће са послодавцем
закључити уговор о суфинансирању плата
новозапослених радника, којим ће се
дефинисати права, обавезе, одговорности и
начин праћења и реализације одобрених
средстава.

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
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за који се врши рефундација у складу са чланом 5.
ове Одлуке, увјерење Пореске управе о броју
запослених и прегледом регистрованих обвезника
и измирених доспјелих обавеза).
Члан 17.
Обавезује се начелник општине да извјести
Скупштину општине о утрошку средстава из
члана 3. ове одлуке.
Члан 18.
Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у
„Службеном гласнику општине Вишеград“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01-022-38/12
Датум: 13.3.2012. год. Мр Билал Мемишевић,с.р.
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 13.3.2012. године, д о н о с и
OДЛУКУ
о условима и начину кориштења подстицајних
средстава за развој пољопривреде и села
општине Вишеград у 2012. години
Члан 1.
Овом одлуком прописују се услови које морају да
испуњавају физичка и правна лица ради
остваривања права на подстицајна средства,
поступци за њихово остваривање, врста и начин
реализације подстицаја, обавезе које мора да
испуни корисник након примања подстицаја, као
и потребна документација и обрасци.
Члан 2.
Право на подстицајна средства остварују физичка
и
правна
лица,
уписана
у
Регистар
пољопривредних
газдинстава,
која
имају
пребивалиште, односно сједиште на подручју
општине
Вишеград
(у
даљем
тексту:
корисници),осим корисника из члана 19. ове
одлуке.
Члан 3.
Рокови за подношење захтјева утврђени су за
сваку врсту пољопривредне производње посебно
у овој одлуци, а за подршку интензивирању
пољопривредне производње кроз додјелу јуница,
воћних садница и пластеника биће одређени по
објави Јавног позива.
Члан 4.
Комисија за одабир корисника подстицаја у
пољопривреди, коју именује начелник општине,
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ће одмах, а најкасније у року од 15 дана, по
пријему захтјева вршити обраду захтјева и
провјеру достављене документације, а затим
донијети одлуке о остваривању права на
подстицаје.
Члан 5.
Са корисником подстицаја Општина Вишеград
склапа уговор којим се регулишу међусобна права
и обавезе.
Уговор у име Општине потписује начелник
општине.
Члан 6.
Захтјеви за остваривање права на подстицаје за
развој пољопривреде и села подносе се на
писарници Општине Вишеград, до рока
прописаног у одлуци, и 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, са прописаном документацијом из одлуке за
остваривање појединих видова подстицаја.
Члан 7.
Исплата новчаних подстицаја врши се директним
плаћањем на текуће рачуне, односно жирорачуне, а реализација осталих видова подстицаја
вршиће се директно примопредајом одобрене
врсте подстицаја. Контролу утрошка и кориштења
одобрених
подстицајних
средстава
врши
континуирано Комисија за праћење намјенског
утрошка и кориштења 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.
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Члан 10.
Физичка и правна лица која су корисници кредита
за развој пољопривреде из Програма коришћења
средстава уплаћених на основу накнада за
коришћење природних ресурса
у сврху
производње електричне енергије, а који уредно не
измирују обавезе по овом основу, немају право на
подстицајна средства за развој пољопривреде и
села у 2012. години.
Члан 11.
Средства за подстицај развоја пољопривреде и
села у 2012. години обезбијеђена су у буџету
општине према Програму коришћења средстава
уплаћених по основу накнада за коришћење
природних ресурса у сврху производње
електричне енергије, а иста се по потреби могу
увећати одлуком начелника или Скупштине
општине Вишеград.
Право на новчане подстицаје у пољопривреди
корисници остварују кроз сљедеће видове
подстицаја:
- подршку текућој производњи и
дохотку............................................ 55.900,00 КМ
- подршку руралном развоју (подршка
унапређењу и развоју
пољопривреде) ............................. 136.100,00 КМ
- ванредне потребе и помоћи ..... 8.000,00 КМ
Члан 12.
I - У оквиру подршке производњи и дохотку
корисник остварује право на сљедеће врсте
новчаних подстицаја:
а) за сточарску производњу и
пчеларство.................................
- за испоручено кравље млијеко..
- за приплодне јунице ..................
- за коке носиље............................
- за овце ........................................
- за свиње .....................................
- за пчеларство ............................
б) за биљну производњу .............
- за производњу поврћа у
пластеницима .........................
- за прољетну сјетву .................

27.900,00 КМ
3.000,00 КМ
6.900,00 КМ
4.000,00 КМ
6.000,00 КМ
3.000,00 КМ
5.000,00 КМ
28.000,00 КМ
10.000,00 КМ
18.000,00 КМ

II - У оквиру подршке руралном развоју
(подршка унапређењу и развоју пољопривреде)
корисници оставарују право на новчане
подстицаје за:
а) ангажовање консултанта воћарске струке
ради праћења реализације додијељених
пакета за развој воћарства у 2011. години
и пружање других стручних услуга
у тој области ................................ 5.000,00 КМ
б) улагање у сточарску
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производњу ................................ 10,000,00 КМ
- за адаптацију постојећих и изградњу
нових објеката за узгој стоке ..... 10.000,00 КМ
ц) улагање у биљну производњу . 19.100,00 КМ
- за изградњу нових пластеника ...... 4.100,00 КМ
- за инвестиције у пољопривредну
механизацију и набавку опреме и
превозних средстава за
пчеларство ..................................... 15.000,00 КМ
д) подршку интензивирању
пољопривредне производње .... 80.000,00 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) подршка удружењима пољопривредних
произвођача ............................... 5.000,00 КМ
х) подршка могућности наводњавања
кроз набавку система за
наводњавање ............................. 10.000,00 КМ
III Ванредне потребе и помоћи ......... 8.000,00 КМ
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 1524 мјесеца, код првог припуста или
инсеминације
Уз захтјев за додјелу средстава се прилаже:
- копија пасоша животиње,
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- 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 2012.
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 или набавци пилади за одгој у
производњи конзумних јаја.
Максималан износ подстицајних средстава, који
подносилац може остварити у текућој години,
утврђује се у висини до 1КМ/ком, а максимално
2.000,00 КМ по кориснику.
Рок за подношење захтјева је 10. новембар 2012.
године.
Члан 16.
Корисник оставарује право на новчане подстицаје
за узгој минимално 50 и више одраслих оваца у
властитом стаду.
Уз захтјев за додјелу се прилаже:
- доказ о власништву над обиљеженим грлима
од надлежне ветеринарске станице.
Подстицајна средства за узгој оваца ће се
обрачунавати до 5,00 КМ по грлу.
Рок за подношење захтјева је 10. новембар 2012.
године.
Члан 17.
Корисник оставарује право на новчане подстицаје
за узгој минимално 2 и више назимица или
крмача за прашење на властом имању.
Уз захтјев за додјелу се прилаже:
- доказ о власништву над грлима од надлежне
ветеринарске станице
Подстицајна средства за узгој назимица и крмача
за прашење ће се обрачунавати до 100,00 КМ по
грлу.
Рок за подношење захтјева је 10. новембар 2012.
године.
Члан 18.
Право на новчане подстицаје за производњу и
узгој пчела оставарују корисници, чланови
Удружења пчелара Вишеград, за које удружење
подноси захтјев са спецификацијом и текућим
рачунима корисника.
Максималан износ подстицајних средстава која
корисник може остварити је 1 погача по друштву.
Рок за подношење пријаве је 10. јул 2012. године.
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Члан 19.
Право на новчане подстицаје за прољетну сјетву
оставарују сви корисници који за набавку сјемена
кромпира и ђубрива за сјетву издвоје 50,00 КМ и
више.
Уз захтјев за додјелу средстава прилаже се:
- фискални рачун и рачун на име корисника.
Максималан износ подстицајних средстава који
корисник може остварити је 50,00 КМ по
кориснику.
Рок за подношење пријаве је 5. мај 2012. године.
Члан 20.
Корисник оставарује право на новчане подстицаје
за пластеничку производњу засновану на 150 и
више m2.
Уз захтјев за додјелу средстава корисник подноси:
- овјерену и потписану изјаву о засијаним
површинама и
- рјешење о регистрацији за правна лица или
предузетнике.
Максималан износ подстицајних средстава који
подносилац може остварити у текућој години
износи 3,50 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 2012.
године.
I Подршка унапређењу и развоју
пољопривреде
Члан 21.
У циљу унапређења воћарске производње у
складу са Законом о јавним набавкама ће се
ангажовати консултант за праћење реализације
додијељених
пакета
за
развој воћарске
производње у 2011. години и за пружање
стручних услуга из ове области.
Рок за ангажовање је 30.04.2012. 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 5.000,00 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 4. 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 5.000,00 КМ по кориснику.
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Рок за подношење захтјева је 10. новембар 2012.
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 2012.
године.
Члан 24.
Корисник остварује право на новчане подстицаје
за инвестиције у пољопривредну механизацију,
за куповину нове пољопривредне машине и
максимално два прикључка, за набавку опреме
и возила за пчеларство и за набавку опреме за
сточарство.
Уз захтјев за додјелу средстава корисник подноси:
- рачуне као доказ о инвестираним средствима
за набавку пољопривредних машина и
прикључака ,опреме за сточарство и опреме и
возила за пчеларство
Максималан износ подстицајних средстава који
подносилац може остварити у текућој години
износи 30% од уложених средстава, али не више
од 3.000,00 КМ/кориснику. Захтјев за подстицајна
средства за пчеларе могу поднијети само
удружења пчелара у Вишеграду. Предност имају
удружења пчелара са више чланова.
Рок за подношење захтјева је 10. новембар 2012.
године.
Члан 25.
Корисници остварују право на подршку
интензивирању пољопривредне производње
кроз додјелу јуница, воћних садница и
пластеника уз суфинансирање од 15%, а
корисници млађи од 35 година без
суфинансирања.
Један корисник по овом основу може остварити
право на 1-3 јунице, на воћне саднице за садњу
јабучастог, коштуничавог и језграстог воћа (густа
садња) у површини од 0,2-0,5 ha, а за садњу
јагодичастог воћа (јагода, малина) 0,1-0,2 ha и на
пластенике од 100-300 m2 за физичка лица и до
500m2 за правна лица и предузетнике,
регистроване пољопривредне произвођаче код
надлежног органа .
Уз захтјев за додјелу јуница, воћних садница
или пластеника корисник подноси:
- кућну листу,
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- изјаву да се његово домаћинство искључиво
бави пољопривредном производњом ,
- изјаву о посједовању искуства у наведеној
врсти производње (навести број грла и врсту
стоке, површине под засадима воћа и којим
врстама
воћа
или
површине
под
пластеницима)
- изјаву о величини објекта и врсти материјала
од ког је изграђен објекат
- изјаву о посједовању механизације (навести
врсту и број механизације и прикључака)
- посједовни лист
- потврду о радно-правном статусу носиоца
пољопривредног газдинства
- потврду
да
је
члан
Удружења
пољопривредних произвођача.
Комисија за одабир корисника који остварују
право на јунице, саднице или пластенике, ће
након пријема захтјева прописати критерије за
одабир истих и утврдити начин бодовања.
Члан 26.
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.
Рок за подношење захтјева је 10. новембар 2012.
године.
Члан 27.
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
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
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прије
одабира
најбољег
пољопривредног
произвођача.
Висина награде износи 1.000,00 КМ.
Рок за подношење захтјева је 10. новембар 2012.
године.
Члан 28.
Удружења
пољопривредних
произвођача
остварују право на подстицаје за јачање својих
активности и повећање дјелокруга дјеловања.
Уз захтјев за додјелу средстава корисник подноси:
- копију судског рјешења о регистрацији
- списак чланова удружења
- пословни план за јачање и развој удружења
- предрачун потребних средстава за одвијање
неких важнијих активности у удружењу.
Максималан износ подстицајних средстава који
подносилац може остварити у текућој години
износи до 5.000,00 КМ.
Рок за подношење захтјева је 10. јуни 2012.
године.
Члан 29.
Пољопривредни произвођачи остварују право на
подстицаје за набавку и постављање система за
наводњавање.
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 10. јуни 2012.
године.
Члан 30.
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 4. ове одлуке оцјењује
оправданост захтјева и на основу тога се издвајају
подстицајна средства у максималном износу од
800,00 КМ по захтјеву.
Рок за подношење захтјева је 10. новембар 2012.
године.
Члан 31.
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 2011.
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години смањили обим производње немају право
на подстицај у 2012. години.
Члан 32.
Oва одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине
Вишеград“, а примјењује се од 01.01.2012. године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01-022-39/12
Датум: 13.3.2012. год. Мр Билал Мемишевић,с.р.
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 10/08Пречишћени текст и 3/11), Скупштине општине
Вишеград на сједници одржаној 13.3.2012.
године, д о н о с и
ОДЛУКУ
о условима и начину коришћења средстава
Гарантног фонда oпштине Вишеград
за 2012. годину
Члан 1.
Овом oдлуком ближе се одређују критеријуми,
поступак и услови под којима ће се користити
средства Гарантног фонда општине Вишеград.
Члан 2.
Средства гарантног фонда биће обезбијеђена на
редовном пословном рачуну oпштине, а служиће
за обезбјеђење појединачних кредита одобрених
за привредни развој oпштине, по исказаним и
утврђеним потребама за гаранцијама у 2012.
години, а иста се по потреби могу увећати
одлуком начелника општине или Скупштине
општине Вишеград.
Члан 3.
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
(„Службени гласник општине Вишеград“, број
10/11).
Члан 4.
Предност у коришћењу ових средстава имају
физичка лица-индивидуални пољопривредни
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Члан 5.
Општина Вишеград се обавезује да за
појединачно одобрене кредите до 50.000,00 КМ
положи депозит у висини до 50% одобреног
кредита.

кредита враћати клијенту сразмјерни дио
депозита који одговара рати кредита.
Поврат средстава из става 1. овог члана вршиће се
на пословни рачун општине у року од 15
(петнаест) дана од поврата доспјеле рате кредита.
Банка када принудно наплати рату кредита, дио
кредита или кредит у цјелости, дужна је уплатити
одговарајући ангажовани дио депозита општини
одмах, а најкасније 15 дана од датума наплате и
тиме намирити узета средства из фонда у
цјелости.

Члан 6.
Укупан износ депонованих средстава по
одобреним кредитима не може прећи суму
расположивих средстава у гарантном фонду.

Члан 11.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине
Вишеград“.

Члан 7.
Одобравање средстава гарантног фонда, у
случајевима из члана 5. 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.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01-022-40/12
Датум: 13.3.2012. год. Мр Билал Мемишевић,с.р.

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 8.
У складу са одлуком заједничког кредитног
одбора и сагласности начелника општине о
одобравању средстава из гарантног фонда,
Одјељење за финансије врши 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 9.
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 10.
Банка се обавезује да ће сразмјерно уредном
поврату кредитних средстава од стране корисника

На основу члна 47. став 1. 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),
рјешавајући по захтјеву Томић (Михајло) Бојана
из Вишеграда за утврђивање права власништва на
грађевинском земљишту на коме је изграђена
зграда без права коришћења ради грађења,
Скупштина општине Вишеград на сједници
одржаној 13.3.2012. године, д о н о с и
РЈ ЕШ ЕЊ Е
1. Утврђује се право власништва у корист
Томић (Михајло) Бојана из Вишеграда, као
градитеља објекта изграђеног на грађевинском
земљишту у државној својини означеном као к.ч.
број 1206/2 двориште звано „15. фебруар“ у
површини од 84 m2, уписано у п.л. број 258 к.о.
Вишеград I и з.к. уложак број 135 к.о. Вишеград I
као посјед Општине Вишеград са дијелом 1/1 и
као власништво - државна својина са правом
располагања Општине Вишеград са дијелом 1/1.
2. Томић (Михајло) Бојан је дужан
платити накнаду за грађевинско земљиште из
тачке 1. овог рјешења, и то:
- накнаду за додијељено земљиште у
износу
од
5.880,00
КМ
словима:
(петхиљадаосамстотинаосамдесетконвертибилних
марака) на жиро-рачун буџета Општине
Вишеград број 552-01800024710-32 у року од
осам дана по правоснажности рјешења,
- накнаду за природне погодности
(једнократну ренту) и трошкове уређења
грађевинског земљишта именовани ће уплатити
приликом легализације објекта.
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3. На земљишту из тачке 1. овог рјешења,
по правоснажности истог рјешења, Републичка
управа за геодетске и имовинско-правне пословеПодручна јединица Вишеград и Земљишнокњижна канцеларија извршиће упис права
власништва у корист градитеља саграђеног
објекта Томић (Михајло) Бојана са дијелом 1/1, уз
истовремено брисање раније извршених уписа на
том земљишту.
О бра зл оже ње
Томић (Михајло) Бојан из Вишеграда, поднио је
03.02.2012. године захтјев да се утврди право
власништва у његову корист на грађевинском
земљишту у државној својини из тачке 1.
диспозитива овог рјешења, на коме је изградио
објекат без права коришћења земљишта ради
грађења, сходно члану 47. Закона о грађевинском
земљишту.
Уз захтјев је приложио:
- план просторне организације, план грађевинских
и регулационих линија и план парцелације.
У поступку који је претходио доношењу рјешења
утврђено је сљедеће:
- Одјељење за просторно уређење и
стамбено-комуналне послове својим дописом број
05-475-4/012 од 30.01.2012. године дало је
мишљење да се може извршити легализација
објекта, односно да се може извршити продаја
градског грађевинског земљишта описаног у
диспозитиву овог рјешења.
- Пореска управа-Подручна јединица
Вишеград утврдила је накнаду за додијељено
земљиште у износу од 5.880,00 КМ на основу
тржишне цијене грађевинског земљишта по
зонама на подручју општине Вишеград.
Поука о правном лијеку: Против овог рјешења
не може се изјавити жалба, али се може
покренути управни спор подношењем тужбе
Окружном суду у Источном Сарајеву у року од 30
дана по пријему рјешења. Тужба се подноси
непосредно суду у два примјерка и таксира са
200,00 КМ судске таксе.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01-022-41/12
Датум: 13.3.2012. год. Мр Билал Мемишевић,с.р.
На основу члана 2.4. и члана 2.12. став (5)
Изборног закона БиХ („Службени гласник БиХ“,
број 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04,
25/05,52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07,
33/08, 37/08 и 32/10) и члана 33. Статута општине
Вишеград
(„Службени
гласник
општине
Вишеград“, број 10/08-Пречишћени текст и 3/11),
Скупштина општине Вишеград на сједници
одржаној 13.3.2012. године, д о н о с и
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РЈ ЕШ ЕЊ Е
о именовању члана Општинске изборне
комисије Вишеград
Члан 1.
Споменка Гузина, дипломирани правник, именује
се за члана Општинске изборне комисије
Вишеград, на мандатни период од седам година.
Члан 2.
Ово рјешење ступа на снагу даном добијања
сагласности од Централне изборне комисије БиХ.
Члан 3.
Ово рјешење објавиће се у „Службеном гласнику
општине Вишеград“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01-022-42/12
Датум: 13.3.2012. год. Мр Билал Мемишевић,с.р.
На основу члана 12. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике
Српске („Службени гласник Републике Српске“,
брoj 41/03), члана 18. став 2. Закона о систему
јавних служби („Службени гласник Републике
Српске“, број 68/07), члана 73. став 3. Закона о
здравственој заштити („Службени гласник
Републике Српске“, број 106/09) и члана 33.
Статута општине Вишеград („Службени гласник
општине Вишеград“, број 10/08-Пречишћени
текст и 3/11), Скупштина општине Вишеград на
сједници одржаној 13.3.2012. године, д о н о с и
РЈ ЕШ ЕЊ Е
о именовању директора ЈЗУ „Дом здравља
Вишеград“ Вишеград
1. Др Горан Лончаревић, специјалиста за
плућне болести и туберколозу, именује се за
директора ЈЗУ „Дом здравља Вишеград“
Вишеград, на период од четири године, без
ограничења овлашћења.
2. Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
oпштине Вишеград“.
О бра зл оже ње
Скупштина општине Вишеград на сједници
одржаној 31.10.2011. године донијела је Одлуку о
расписивању Јавног конкурса за избор и
именовање директора ЈЗУ „Дом здравља
Вишеград“ Вишеград („Службени гласник
општине Вишеград“, број 11/11). У складу са
одлуком Јавни конкурс је објављен у „Гласу
Српске“ 15.11.2011. године и у „Службеном
гласнику Републике Српске“, број 115/11 од
18.11.2011. године. На Јавни конкурс, у
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остављеном року, пријавила су се два кандидата,
и то: др Горан Лончаревић, специјалиста за
плућне болести и туберколозу, и др Соња
Митрашиновић, специјалиста радиологије.
Поступак по Јавном конкурсу спровела је
Комисија за избор директора ЈЗУ „Дом здравља
Вишеград“ Вишеград, коју је именовала
Скупштина општине Вишеград Рјешењем број 01022-153/11 од 31.10.2011. године.
Комисија је, у складу са Законом о министарским,
владиним и другим именовањима Републике
Српске,
спровела
потребну
процедуру:
размотрила пријаве кандидата др Горана
Лончаревића, специјалисте за плућне болести и
туберколозу, и др Соње Митрашиновић,
специјалисте радиологије, и констатовала да
испуњавају услове конкурса, обавила интервју и
утврдила ранг-листу кандидата са препоруком да
се за директора ЈЗУ „Дом здравља Вишеград“
Вишеград именује др Горан Лончаревић,
специјалиста за плућне болести и туберколозу.
У складу са чланом 73. став 3. Закона о
здравственој заштити („Службени гласник
Републике Српске“, број 106/09) Министарство
здравља и социјалне заштите својим актом број
11/04-111-1/12 од 31.01.2012. године дало је
мишљење да се др Горан Лончаревић,
специјалиста за плућне болести и туберколозу,
може именовати за директора ЈЗУ „Дом здравља
Вишеград“ Вишеград.
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
18. став 2. Закона о систему јавних служби
(„Службени гласник Републике Српске“, број
68/07), чланом 73. став 3. Закона о здравственој
заштити („Службени гласник Републике Српске“,
број 106/09) 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 суду у Источном Сарајеву, у року од
30 дана од дана достављања рјешења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01-022-43/12
Датум: 13.3.2012. год. Мр Билал Мемишевић,с.р.
На основу члана 18. став 2. 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),
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Скупштина општине Вишеград на сједници
одржаној 13.3.2012. године, д о н о с и
РЈ ЕШ ЕЊ Е
о разрјешењу вршиоца дужности директора
ЈЗУ „Дом здравља Вишеград“ Вишеград
1. Др Горан Лончаревић, специјалиста за
плућне болести и туберколозу, разрјешава се
дужности вршиоца дужности директора ЈЗУ „Дом
здравља Вишеград“ Вишеград, због истека
периода на који је именован.
2. Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
oпштине Вишеград“.
О бра зл оже ње
Рјешењем Скупштине општине Вишеград број 01022-150/11 од 31.10.2011. године др Горан
Лончаревић, специјалиста за плућне болести и
туберколозу, именован је за вршиоца дужности
директора ЈЗУ „Дом здравља Вишеград“
Вишеград“, до окончања поступка јавне
конкуренције. С обзиром да је поступак јавне
конкуренције окончан, у складу са чланом 18.
став 2. Закона о систему јавних служби
(„Службени гласник Републике Српске“, бр.
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: 01-022-44/12
Датум: 13.3.2012. 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), a након
разматрања Извјештајa о реализацији новчаног
подстицаја за стимулисање наталитета на
подручју општине Вишеград за 2011. годину,
Скупштина општине Вишеград на сједници
одржаној 13.3.2012. године, д о н о с и
ЗАКЉУЧАК
1. Скупштина општине Вишеград усваја
Извјештај о реализацији новчаног подстицаја за
стимулисање наталитета на подручју општине
Вишеград за 2011. годину.
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2. Овај закључак ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Вишеград“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01-022-29/12
Датум: 13.3.2012. 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), a након
разматрања Извјештаја о реализацији средстава
датих за подстицај запошљавања на подручју
општине Вишеград за 2011. годину, Скупштина
општине Вишеград на сједници одржаној
13.3.2012. године, д о н о с и
ЗАКЉУЧАК
1. Скупштина општине Вишеград усваја
Извјештај о реализацији средстава датих за
подстицај запошљавања на подручју општине
Вишеград за 2011. годину.
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IV
Ова oдлука ступа на снагу даном доношења, а
биће објављена у «Службеном гласнику општине
Вишеград».
ОПШТИНА ВИШЕГРАД
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-013-39/12
Датум: 21.02.2012. г. Мр Томислав Поповић, с.р
На основу члана 43. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, број:101/04,
42/05 и 118/05), члана 51. Статута општине
Вишеград, пречишћени текст („Службени гласник
општине Вишеград“, број: 10/08), члана 19.
Правилника о условима и критеријима за
финансирање програма развоја спорта у општини
Вишеград, на основу приједлога Комисије за
избор
и
процјену
програма
спортских
организација везаних за развој спорта на подручју
општине Вишеград (број:04-66-5/12 од 27.02.2012.
године) и сагласности Савјета за спорт (број: 0466-4/12), начелник општине доноси
ОДЛУКУ

2. Овај закључак ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Вишеград“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01-022-30/12
Датум: 13.3.2012. год. Мр Билал Мемишевић,с.р.
На основу члана 43. Закона о локалној
самоуправи (“Службени гласник РС“ број: 101/04,
42/05 и 118/05), члaна 51. Статута општине
Вишеград
(«Службени
гласник
општине
Вишеград“ број 10/08-Пречишћени текст и 3/11),
захтјева МУП-а РС ПС за безбједност саобраћаја
Вишеград број: 11-01/5-318/12 од 21.02.2012.
године, начелник општине Вишеград, д о н о с и
ОДЛУКУ
о одобрењу средстава за точење горива
I
Одобрава се сипање 50 литара горива за потребе
ПС и ПС за БС Вишеград, због повећаног обима
ангажовања припадника ПС за безбједност
саобраћаја и ПС Вишеград на активностима
регулисања и пружања помоћи учесницима у
саобраћају а у вези отежаног одвијања саобраћаја
у последњих петнаест дана изазваних сњежним
падавинама.
II
За реализацију ове одлуке задужује се Одјељење
за финансије .

I
Средства буџета општине Вишеград планирана за
финансирање Програма развоја спорта на
подручју општине за 2012. годину у износу од
300.000,00 КМ распоређују се како слиједи:
1.Грант спортским организацијама 265.000,00 КМ
2.Грант за спортске манифестације
од општинског значаја .................. 35.000,00 КМ
II
Средства из става I, тачка 1. ове одлуке („грант
спортским организацијама“) распоређују се како
слиједи:
1. Фудбалски клуб „Дрина - ХЕ“..... 88.880,00 КМ
2. Кошаркашки клуб „Варда-ХЕ“.... 85.000,00 КМ
3. Одбојкашки клуб „ХЕ на Дрини“ 58.463,00 КМ
4. Џудо клуб „Вишеград“ .................. 9.260,00 КМ
5. Карате клуб „Дрина“ ..................... 9.260,00 КМ
6. Планинарско спортско друштво
„Столац“ ......................................... 4.019,00 КМ
6. Стрељачки клуб „Дрина“ .............. 1.906,00 КМ
7. Шаховски клуб „Дрина“ ............... 400,00 КМ
9. Веслачки клуб „Једрина“ .............. 1.906,00 КМ
10. Рукометни клуб „Вишеград“ ....... 5.906,00 КМ
III
Задужује се Одјељење за финансије да средства
планирана у буџету за финансирање програма
развоја спорта аналитички рашчлани сходно
члану II ове одлуке.
IV
Одјељење за финансије дозначиће планирана
средства из члана II ове одлуке на жиро рачуне
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спортских организација сразмјерно извршењу
буџета.
V
Корисници средстава обавезни су Одјељењу за
финансије доставити извјештаје о намјенском
утрошку средстава.
VI
Ово одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику“ Општине
Вишеград.
ОПШТИНА ВИШЕГРАД
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-013-51/12
Датум: 28.02.2012. г. Мр Томислав Поповић, с.р
На основу члана 43. Закона о локалној
самоуправи (« Службени гласник РС» број 101/04,
42/05 и 118/05), члана 26. 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 Одлуке Заједничког кредитног одбора
Вишеград број ЗКО-ВГД- XП-2/12 од 23.01.2012.
године, начелник општине Вишеград дана
29.02.2012. године, д о н о с и
ОДЛУКУ
о давању сагласности на Одлуку Заједничког
Кредитног одбора бр. ЗКО-ВГД-ХП-2 од
31.01.2012. године за тражиоца кредита
„АДРИА“ д.о.о Вишеград одобравању кредита
на износ од 150.000,00 КМ
Члан 1.
Даје се сагласност на одлуку Заједничког
кредитног одбора бр. ЗКО-ВГД-XП-2 од
31.01.2012. године, о одобравању кредита за
тражиоца кредита „АДРИА“ д.о.о. из Вишеградa
на износ кредита од 150.000,00 КМ .
Члан 2.
Саставни дио ове одлуке је Одлука Кредитног
одбора бр. ЗКО-ВГД-XП-2 oд 31.01.2012. године .
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Сл . гласнику општине Вишеград».
ОПШТИНА ВИШЕГРАД
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-013-36/12
Датум: 29.02.2012. 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
2012 годину («Службени гласник општине
Вишеград», број 13/11), Правилника о коришћењу
буџетске резерве број: 02-013-185/09 од
01.06.2009. године, члана 51. Статута општине
Вишеград
(«Службени
гласник
општине
Вишеград», бррој 10/08–Пречишћени текст и
3/11), захтјева КП „Комуналкац“ А.Д Вишеград,
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
599,00
КМ
(петстотинадеведесетдеветконвертибилнихмарак)
у сврху уплате таксе на име регистрације
предузећа у поступку преноса права својине на
капиталу РС у предузећима која обављају
комуналне дјелатности на једнице локалне
самоуправе („Службени гласник РС“, број: 50/10)
и то у појединачном износу од:
- 49,00 КМ, Трошкови објаве огласа, прималац
„Службени гласник РС“ Бања Лука на рачун
број: 5620990000429234,
- 550,00 КМ, Судска такса, рачун јавних
прихода Бања Лука, 5620990000055687, врста
пеихода 722211, општина 085, буџетска
организација 1088001.
Члан 2.
Средства наведена у члану 1. ове одлуке ће се
уплатити на жиро који су наведени у члану 1. ове
одлуке.
Члан 3.
За реализацију ове одлуке задужује се Одјељење
за финансије.
Члан4.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења а
биће објављена у «Службеном гласнику општине
Вишеград».
ОПШТИНА ВИШЕГРАД
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-40-50/12
Датум: 12.3.2012. г. Мр Томислав Поповић, с.р
На основу члана 43. и 72. Закона о локалној
самоуправи («Сл.гласник РС», број: 101/04),
члана 51. Статута општине Вишеград («Сл.
гласник општине Вишеград број 10/08Пречишћени текст и 3/11), дописа Министарства
саобраћаја и веза РС број 02-22-1/12 од
17.01.2012. године начелник општине, д о н о с и
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РЈ ЕШ ЕЊ Е
о именовању Тима за израду Стратегије за
безбједност саобраћаја
Члан 1.
Овим рјешењем именује се Тим за израду
Стратегије за безбједност саобраћаја општине
Вишеград у следећем саставу:
1. Милан Савић, ССС за саобраћај, предсједник,
2. Владимир Гладанац, Ауто-мото савез РС,
члан,
3. Војислав Крунић, ПС за БС Вишеград, члан,
4. Биљана Бореновић, одјељење за прост.
уређење општине Вишеград, члан,
5. др.Горан Лончаревић, Дом здравља,
Вишеград, члан,
6. Горан Гавриловић, Дрина транс Вишеград,
члан,
7. Момир Радојчић, ОШ „Вук Караџић“,
Вишеград, члан,
8. Ђорђе Мршевић, СШ „Иво Андрић“
Вишеград, члан,
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9. Мирко Савић, Ауто-мото школа, члан,
10. Новица Крунић, дипл.инг.саобраћаја, члан,
11. Дејан Савић, Дрина осигурање, члан,
12. Богдан Ђукановић, Романијапутеви, члан,
13. Радован Липовац, Ауто-мото друштво,
14. Славко Хелета, РТВ Вишеград, члан.
Члан 2.
Задатак Тима из члана 1. овог рјешења је израда
Стратегије за саобраћај општине Вишеград а у
циљу унапријеђења безбједности саобраћаја на
подручју општине Вишеград.
Члан 3.
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
биће објављено у «Служебеном гласнику
општине Вишеград».
ОПШТИНА ВИШЕГРАД
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-013-65/12
Датум: 09.3.2012. г. Мр Томислав Поповић, с.р
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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

