Година 21

Број: 8

Општина Вишеград 11.7.2012. године

На основу члана 30. став 2. Закона о
угоститељству („Службени гласник Републике
Српске“, број 15/10), члана 2. став 2. Уредбе о
критеријумима за одређивање радног времена у
угоститељским објектима („Службени гласник
Републике Српске“, број 44/11) и члана 33.
Статута општине Вишеград („Службени гласник
oпшине Вишеград“, број - Пречишћени текст,
3/11 и 5/12), Скупштина општине Вишеград на
сједници одржаној 10.7.2012. године, д о н о с и
ОДЛУКУ
о одређивању радног времена угоститељским
објектимa на подручју општине Вишеград
Члан 1.
Овом одлуком одређује се радно вријеме
угоститељским објектима на подручју општине
Вишеград.
Угоститељски објекат, у смислу ове одлуке, је
функционално повезан, посебно уређен и
опремљен простор који испуњава прописане
минимално-техничке и санитарно-хигијенске
услове за пружање угоститељских услуга односно
обављање угоститељске дјелатности.
Члан 2.
Угоститељски објекти могу бити:
1. Угоститељски објекат за смјештај (хотел и
подврсте хотела, мотел, туристичко насеље, камп,
пансион, преноћиште, кућа за одмор, апартман,
собе за изнајмљиваље и други објекти пружања
услуге смјештаја),
2. Угоститељски објекат за исхрану и пиће
(ресторан, пекотека, роштиљница, ћевабџиница,
бурекџиница, печењара, кафана, кафе-бар, снекбар, бифе, пивница, бар, диско-клуб (дискотека),
ноћни
бар,
диско-бар,
ноћни
клуб,
посластичарница, објекат брзе хране, кантина,
менза и други објекти за пружање услуга исхране
и пића)
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3. Кетеринг објекат (објекти у којима се припрема
храна, пиће и напици по утврђеним стандардима
ради услуживања и потрошње на другом мјесту).
Члан 3.
Под радним временом, у смислу ове одлуке,
сматра се вријеме у којима угоститељски објекти
морају бити отворени, односно вријеме у којем
угоститељи могу да обављају угоститељску
дјелатност у току једног радног дана.
Члан 4.
Радно вријеме угоститељским објектима, у
смислу ове одлуке, може бити:
а) прописано радно вријеме и
б) посебно радно вријеме.
Прописано радно вријеме је радно вријеме
одређено овом одлуком и односи се на
одређивање радног времена за све угоститељске
објекте на подручју општине Вишеград.
Посебно радно вријеме је радно вријеме које је
различито од прописаног радног времена и може
бити продужено или скраћено и одређује се у
сваком појединачном случају у односу на посебни
угоститељски објекат и у зависности од
испуњености услова из члана 11. и 13. ове одлуке.
Члан 5.
Угоститељ одређује радно вријеме свог
угоститељског објекта, у складу са својим
пословним интересима, које мора бити у
границама радног времена прописаног овом
одлуком.
Рад у угоститељском објекту мора бити
организован на начин да се не ремети јавни ред и
мир и комунални ред у складу са посебним
прописима.
Рад у угоститељском објекту који се налази у
пословно-стамбеном објекту (стамбена зграда)
мора бити организован тако да не ремети кућни
ред прописан посебним прописима који регулишу
односе у заједници етажне својине.
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Члан 6.
У оквиру радног времена угоститељ одређује
распоред, почетак и завршетак радног времена
тако да радно вријеме може бити и краће од
прописаног.
Угоститељ је обавезан распоред, почетак и
завршетак прописаног и посебног радног времена
видно истакнути на улазу у угоститељски објекат.
Угоститељ је обавезан да се придржава
истакнутог радног времена из става 2. овог члана.
Члан 7.
За угоститељске објекте из члана 2. ове одлуке
утврђује се сљедеће прописано радно вријеме:
1. Угоститељски објекти намјењени за смјештај
(став 1. тачка 1.) и кетеринг објекти (став 1. тачка
3.) могу радити у времену од 00,00 до 24,00 часа,
2. Угоститељски објекти за исхрану и пиће
(ресторан, кафана, пекотека, роштиљницаћевабџиница, бурекџиница, печењара, кафе-бар,
снек-бар, бифе, пивница, посластичарница и
кафетерија) могу радити у времену од:
- 06,00 до 23,00 часа радним даном
- 06,00 до 24,00 часа у дане викенда (петак и
субота),
3. Угоститељски објекти за исхрану и пиће (ноћни
бар, диско-бар, ноћни клуб и
диско-клуб
(дискотека) могу радити у времену од:
- 19,00 до 02,00 часа радним даном
- 19,00 до 03,00 часа у дане викенда (петак и
субота)
Члан 8.
Радно вријеме угоститељских објеката из члана 7.
став 1. тачка 2. и 3. у љетном периоду продужава
се за 1 (један) час.
Под љетним периодом, у смислу ове одлуке,
сматра се период од првог априла до тридесетог
септембра, а под зимским период од првог
октобра до тридесет првог марта наредне године.
Члан 9.
Угоститељски објекти не морају радити у дане
републичких и вјерских празника, о чему је
угоститељ дужан истакнути обавјештење на улазу
у угоститељски објекат или на неком видном
мјесту у угоститељском објекту.
Угоститељ има право да у складу са условима
пословања одреди један или више радних дана у
недјељи као нерадне дане.
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Члан 10.
За вријеме новогодишњих празника (први и други
јануар) радно вријеме угоститељских објеката је
неограничено, с тим да је посљедњег дана
празника радно вријеме до 02,00 часа.
За вријеме републичких и вјерских празника и
међународног празника жена (8 март) радно
вријеме угоститељским објектима продужава се
за 2 (два) часа.
Одредбе из става 1. и 2. овог члана односе се и на
угоститељске објекте којима је скраћено радно
вријеме.

Члан 11.
Надлежно одјељење (Одјељење за привреду и
друштвене дјелатности) може угоститељском
објекту продужити радно вријеме, највише до
2(два) сата, по захтјеву угоститеља на основу
прописаних критеријума из члана 14. Уредбе о
критеријумима за одређивање радног времена
угоститељским објектима („Службени гласник
Републике Српске“, број 44/11), у даљем тексту:
Уредба, а то су:
а) налаз и мишљење овлаштене стручне
организације за мјерење нивоа буке,
б) препорука туристичке организације која је
надлежна за туристичку промоцију подручја
општине, в) доказ да угоститељ није правоснажно
кажњен изрицањем прекршајног налога или
правоснажног рјешења надлежног суда за
прекршај прекорачења радног времена и за
нарушавање јавног реда и мира.
Надлежно одјељење о продуженом радном
времену доноси рјешење.
Члан 12.
Угоститељским објектима којима није продужено
радно вријеме у смислу члана 11. ове одлуке, а
организују пригодне свечаности као што су:
прослава матурантске забаве, јубиларне прославе,
пунољетство и други слични догађаји затвореног
типа може се само за њихову организацију
одредити дуже радно вријеме (пригодно радно
вријеме).
Захтјев за пригодно радно вријеме угоститељ
подноси надлежном одјелењу најкасније 5 (пет)
дана прије одржавања активности уз прилагање
доказа у складу са чланом 15. уредбе.
Пригодно радно вријеме не односи се на објекте у
којима се организују свадбе.
Члан 13.
Надлежно оделење може по захтјеву других
надлежних органа донијети рјешење о скраћењу
радног времена угоститељском објекту, најдуже
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за 1 (један) сат на основу следећих критеријума
прописаних уредбом:
а) ако је током године угоститељ најмање два
пута кажњен за прекорачење радног времена или
најмање једном кажњен због ремећења јавног
реда и мира и прекорачења нивоа дозвољене буке,
б) ако се угоститељски објекат налази у пословностамбеној згради или у близини других јавних
објеката, а у објекту се или у непосредној
близини учестало ремети јавни ред и мир или
прекорачује дозвољена бука о чему постоји
документација надзорних органа.
Надлежно одјељење доноси рјешење о скраћењу
радног времена по захтјеву овлаштених органа, а
временски период скраћеног радног времена
одређује се на основу члана 17. и 18. уредбе.
Овлаштени органи за подношење захтјева за
скраћено радно вријеме су:
а) комунална полиција
б) еколошка инспекција и
в) надлежни органи полиције.
Члан 14.
Начелник општине може, одређеног дана или у
одређеном временском периоду, закључком
продужити
радно
вријеме
угоститељским
објектима. То се односи на случајеве када се у
општини Вишеград одржавају спортске, културне
и друге манифестације републичкоg и вишеg
нивоa или се ради о празницима који нису
одређени Законом о празницима Републике
Српске.
Члан 15.
„Вријеме
толеранције“,
односно
вријеме
конзумације услуга, које је почело у прописаном
или посебном радном времену износи 30
(тридесет) минута рачунајући од момента истека
прописаног или посебног радног времена
угоститељског објекта.
Угоститељ је обавезан о времену толеранције
упознати своје госте или обавјештење о истом
истаћи на видном мјесту у угоститељском
објекту.
Члан16.
Сматра се да је угоститељ прекршио одредбе ове
одлуке о раду у оквиру прописаног или посебног
радног времена уколико се по истеку времена
толеранције из члана 15. ове одлуке у објекту
затекну
лица
која
нису
запослена
у
угоститељском објекту.
Физичко лице као корисник услуга угоститељског
објекта такође је прекршило одредбе ове одлуке о
раду у оквиру прописаног или посебног радног
времена уколико се по истеку времена
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толеранције из члана 15. ове одлуке затекне у
објекту а било је претходно упознато или
упозорено од стране запосленог особља
угоститељског објекта на кршење радног времена.
Члан 17.
У свим угоститељским објектима дозвољено је
извођење музике уживо под условом да за њено
извођење
власник
угоститељског
објекта
посједује рјешење надлежног одјељења.
Члан 18.
Извођење музике уживо или њено емитовање
преко разгласних уређаја у угоститељским
објектима дозвољено је до истека прописаног или
посебног радно времена (до почетка времена
толеранције) али под условом да њена чујност
(бука) изван затвореног дијела објекта не прелази
дозвољену границу.
Извођење или емитовање музике на отвореном
простору, на терасама и у баштама угоститељских
објеката забрањено је послије 22,00 часа.
Члан 19.
Надзор над примјеном ове одлуке у погледу
придржавања радног времена у угоститељским
објектима врши комунална полиција а надзор над
примјеном у погледу извођења музике у
угоститељским објектима и контролу нивоа
дозвољена буке изван угоститељског објекта
врши еколошки инспектор.
Члан 20.
Новчаном казном у износу од 800,00 КМ до
4.000,00 КМ казниће се за прекршај угоститељ
као привредно друштво (правно лице):
а) ако се не придржава прописаног и посебног
радног времена (почетка и завршетка) из ове
одлуке (члан 6,7,8,10,11,12. и 13.),
б) ако изводи или емитује музику чија чујност
(бука) изван угоститељског објекта прелази
дозвољену границу или изводи и емитује музику
изван угоститељског објекта послије 22,00 часа
(члан 18.).
За прекршај из става 1. овог члана казниће се
одговорно лице у правном лицу новчаном казном
у износу од 200,00 КМ до 1.000,00 КМ.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се
угоститељ као предузетник или физичко лице
новчаном казном у износу од 400,00 КМ до
2.000,00 КМ.
Члан 21.
Новчаном казном у износу од 400,00 КМ до
2.500,00 КМ казниће се за прекршај угоститељ
као привредно друштво (правно лице) ако:
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а) на улазу у угоститељски објекат не истакне
обавијест о радном времену (члан 6. став 2.),
б) на видном мјесту у угоститељском објекту не
истакне обавјест о „времену толеранције“ или о
времену њеног завршетка не упозори своје госте
(члан 15. став 2.),
в) за извођење музике уживо не посједује рјешење
надлежног одјељења (члан 17.).
За прекршај из става 1. овог члана казниће се
одговорно лице у правном лицу новчаном казном
у износу од 100,00 КМ до 500,00 КМ.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се
угоститељ као предузетник или физичко лице
ночаном казном у износу од 200,00КМ до
1.000,00 КМ.
Члан 22.
Новчаном казном у износу од 50,00 КМ до
250,00КМ казниће се физичко лице као корисник
услуга угоститељског објекта, ако се по истеку
„времена толеранције“ затекне у угоститељском
објекту а било је претходно упозорено о кршењу
прописа о радном времену од стране власника
или запосленог особља угоститељског објекта,
или је обавијест о „времену толеранције“ била
истакнута на видном мјесту у угоститељском
објекту (члан 16.).
Члан 23.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи
Одлука о одређивању радног времена у
угоститељским објектима на подручју општине
Вишеград
(„Службени
гласник
општине
Вишеград“, број 13/05 и 11/06).
Члан 24.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине
Вишеград“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
ПОТПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01-022-102/12
Датум: 10.7.2012. год.
Реџеп Јелачић, 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
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текст, 3/11 и 5/12), Скупштина општине
Вишеград на сједници одржаној 10.7.2012.
године, д о н о с и
ОДЛУКУ
о давању сагласности на Одлуку Заједничког
кредитног одбора о одобравању продужења
рока отплате кредита „Пољотехна“
д.о.о. Вишеград
Члан 1.
Даје се сагласност на Одлуку Заједничког
кредитног одбора број Зко-Вгд-1-РБ од 20.4.2012.
године о одобравању продужења рока отплате
кредита из средстава општине Вишеград
кориснику кредита Пољотехна“ д.о.о. Вишеград.
Члан 2.
Саставни дио ове одлуке је одлука:
- Заједничког кредитног одбора број Зко-Вгд1-РБ од 20.4.2012.године,
- Начелника општине број 02-013-141/12 од
15.5.2012. године.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине
Вишеград“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
ПОТПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01-022-103/12
Датум: 10.7.2012. год.
Реџеп Јелачић, с.р...
На основу члана 33. и 121. Статута општине
Вишеград
(„Службени
гласник
општине
Вишеград“, број 10/08 - Пречишћени текст, 3/11 и
5/12) и члана 125. и 133. Пословника Скупштине
општине Вишеград („Службени гласник општине
Вишеград“, број 10/08 и 14/08), а након
разматрања Нацрта одлуке о измјенама Статута
општине
Вишеград-Пречишћени
текст,
Скупштина општине Вишеград на сједници
одржаној 10.7.2012. године, д о н о с и
ЗАКЉУЧАК
1. Скупштина општине Вишеград одлучила је
да се Нацрт одлуке о измјенама Статута општине
Вишеград-Пречишћени текст упути на јавну
расправу, јер се наведеним Нацртом одлуке
уређују питања која су од посебног значаја за
грађане и о којима је неопходно да се најшире
консултују сви заинтересовани грађани и други
органи и организације.

Година 21
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2. Нацрт одлуке објављен је на интернет
страници
општине
Вишеград
www.opštinavišegrad.com.
3. Јавна расправа ће се провести у року од 15
дана.
4. За организовање и спровођење јавне
расправе задужује се начелник општине, који се
истовремено обавезује да достави Скупштини
општине, уз приједлог одлуке, извјештај о
резултатима јавне расправе са мишљењима и
приједлозима изнесеним у истој.
5. Овај закључак ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Вишеград“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
ПОТПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01-022-101/12
Датум: 10.7.2012. год.
Реџеп Јелачић, с.р...
На основу члана 43. и 72. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 51.
Статута oпштине Вишеград-Пречишћени текст
(„Службени гласник општине Вишеград“,
број:10/08 и 3/11), те захтјева Дјечијег обданишта
„Невен“ Вишеград број 42/12 од 29.05.2012.
године, начелник општине Вишеград дана
25.06.2012. године, д о н о с и
ОДЛУКУ
1. Даје се сагласност Дјечијем обданишту
„Невен“ Вишеград да у складу са измјенама и
допунам Закона о предшколском васпитању и
образовању повећа број дјеце за 10% у јасличкој
групи старосне доби од 24 до 26 мјесеци и
повећање уписа за 10% уписа дјеце у мјешовитој
групи.
2. Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења, а биће објављена у „Служеном
гласнику општине Вишеград“.

Страна 5

ОПШТИНА ВИШЕГРАД
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-60-3/12
Датум: 25.6.2012. г. Мр Томислав Поповић, с.р.
На основу члана 43., а у вези са чланом 40. став 2
и чланом 72. став 3 Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број:
101/04, 42/05 и 118/05), члана 51. Статута
општине Вишеград („Службени гласник општине
Вишеград“, број 10/08-Пречишћени текст 3/11 и
5/12) и чланом 4. Правилника о јавним набавкама
роба, услуга и радова („Службени гласник
Општине Вишеград“ број 13/07) начелник
општине, д о н о с и
ОДЛУКУ
о доношењу плана јавних набавки
за буџетску 2012. годину
I
Доноси се Годишњи план јавних набавки за
буџетску /календарску 2012. годину.
II
План јавних набавки за 2012. годину саставни је
дио ове Одлуке.
III
Непосредни
руководиоци
организационих
јединица Административне службе су одговорни
за благовремено реализовање Плана јавних
набавки за 2012. годину из дјелокруга рада
организационе јединице.
IV
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и
биће објављена у „Службеном гласнику Општине
Вишеград“.
ОПШТИНА ВИШЕГРАД
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-013-3/12
Датум: 31.01.2012. г. Мр Томислав Поповић, с.р.

Година 21

Број: 8
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РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ВИШЕГРАД

ГОДИШЊИ ПЛАН
ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2012. ГОДИНУ

Вишеград, јануар 2012. године

Страна 6
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Страна 7

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2012. ГОДИНУ

2.

Да ли је предвиђено
субвенцирање

Носилац израде
посебног дијела
тендерске
документације

Име ипрезиме особе
из организационе
јединице која је
задужена за јавну
набавку

Врста поступка

Најкаснији термин
отпочињања
активности на јавној
набавци

Непланиране јавне набавке
Јавне набавке путем
ДИРЕКТНОГ
СПОРАЗУМА у складу са
Превилником, у законски
допуштеним границама до
10%

Извор финансијских
средстава

1.

Да ли се предвиђа
оквирни
споразум

2

Рок за реализацију
уговора (оквирног
споразума)

1

Рок за додјелу
(закључење ) уговора

Назив јавне набавке

Процјена максима-лне
нето вриједност јавне
набавке у КМ

Ред.
бр.
ЈН

Шифра ЈН

ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА: СТРУЧНА СЛУЖБА СКУПШТИНЕ

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Набавке се покрећу по претходно добијеној посебној сагласности начелника општине!

Набавке се покрећу у складу са Правилником о поступку директног споразума
и предвиђеним буџетским средствима за 2012. години !

2.

Да ли је предвиђено
субвенцирање

Носилац израде
посебног дијела
тендерске
документације

Име ипрезиме особе
из организационе
јединице која је
задужена за јавну
набавку

Врста поступка

Најкаснији термин
отпочињања
активности на јавној
набавци

Непланиране јавне набавке
Јавне набавке путем
ДИРЕКТНОГ
СПОРАЗУМА у складу са
Превилником, у законски
допуштеним границама до
10%

Извор финансијских
средстава

1.

Да ли се предвиђа
оквирни
споразум

2

Рок за реализацију
уговора (оквирног
споразума)

1

Рок за додјелу
(закључење ) уговора

Назив јавне набавке

Процјена максима-лне
нето вриједност јавне
набавке у КМ

Ред.
бр.
ЈН

Шифра ЈН

ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА: КАБИНЕТ НАЧЕЛНИКА

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Набавке се покрећу по претходно добијеној посебној сагласности начелника општине!

Набавке се покрећу у складу са Правилником о поступку директног споразума
и предвиђеним буџетским средствима за 2012. години !
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Страна 8

Носилац израде посебног
дијела тендерске
документације

Име ипрезиме особе из
организационе јединице
која је задужена за јавну
набавку

Врста поступка

Најкаснији термин
отпочињања активности
на јавној набавци

отворени

Не

Одјељење
за општу
управу

отворени

Фебруар
2012.

01.03.
2012.

31.12.
2012.

да

2.

Одржавање фотокопир
апарата Имаге РУННЕР
2520

1.500,00

01.03.
2012.

31.12.
2012.

Да

3.

Одржавање
апликативног
рачунарског програма,
инернет мреже,
рачунарске и биро
опреме која није у
гаратном року

3.000,00

15.02.
2012.

31.12.
2012.

да

4.

Набавка тонера

6..000,00

15.02.
2012.

31.12.
2012.

не

Буџет
4125

не

5.

Набавка комплета
зимских точкова за ауто
шкода супер Б (челична
фелга + дунлоп спор 3 Д
205/55 Р16, и сет
украсних маски точкова
ЦДБ 800001

1.500,00

15.02.
2012.

31.12.
2012

да

Буџет
4125

Не

1

2

1.

Буџет
4126

Буџет
4225

Буџет
4127

не

Миланка
Петковић

Одјељење
за општу
управу

Анка
Трифковић

Одјељење
за општу
управу

Миланка
Петковић

конкуре
нтски

20.000,00

Назив јавне набавке

Март 2012.

Миливоје
Жерајић

отворени

Набавка горива за 2012.
год.

Ред.
бр.
ЈН

Отворени

Да ли је предвиђено
субвенцирање

Јануар 2012.

Да ли се предвиђа
оквирни
споразум

Миливоје
Жерајић

Рок за реализацију
уговора (оквирног
споразума)

Одјељење
за општу
управу

Рок за додјелу
(закључење ) уговора

не

Процјена максима-лне
нето вриједност јавне
набавке у КМ

13

Шифра ЈН

12

7

ОП-......../

11

6

ОП-......./

10

5

ОП-......./

9

4

ОП-....../

8

3

ОП...../

Извор финансијских
средстава

ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ

Март
2012.

Одјељење
за општу
управу

Март
2012.

10.

Трошкови централног
гријања
Услуге сервисирања и
оправке возила за 2013.

ОП-......../

отворени

9.

фебруар
2012.

Напомена
Буџетска
резерва
3.000,00

отворени

8.

Набавка компјутерске
опреме за оператере на
рачунару и дијелова за
обнављање постојеће
компјутерске опреме

Страна 9

Март
2012.год

2.000,00

01.05
2012.

30.06.
2012.

да

Буџет
5113

не

Одјељење
за општу
управу

Отворени

7.

Набавка металних
полица и опреме за
смјештај архивске
документације

Општина Вишеград 11.7.2012. године

ОП-......./

6.

Набавка роба за
одржавање хигијене
просторија и потребе
кафе кухиње за 2012

Број: 8

ОП-....../

Година 21

Јуни
20112.

20.000,00

01.09.2012.

30.09.
2012.

не

41221

не

Одјељење за
општу
управу

Неђо Савић

конкурен
тски

Септе.
2012.

7.000,00

31.12.2012.

31.12.
2012.

Да

4125

Не

Одјељење за
општу
управу

Жерајић
Миливоје

Отворени

Окто.
2012.

ОП
......
./
ОП
......
./

2.500,00

01.03.
2012.

01.04
2012.

31.12.
2012.

да

30.06.
2012.

да

Буџет
41231

Буџет

не

Одјељење
за општу
управу

Миланка
Петковић

не

Одјељење
за општу
управу

Живорад
Марковић

Анка
Трифковић

Непланиране јавне набавке
Набавке се покрећу по претходно добијеној посебној сагласности Начелника општине
Јавне набавке путем
ДИРЕКТНОГ
СПОРАЗУМА у складу са
Превилником, у законски
допуштеним границама до
10%

Набавке се покрећу у складу са Правилником о поступку директног споразума
и предвиђеним буџетским средствима за 2012. години .
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Страна 10

2.

3.

Непланиране јавне
набавке
Јавне набавке путем
ДИРЕКТНОГ
СПОРАЗУМА у
складу са
Превилником, у
законски допуштеним
границама до 10%

Врста поступка

Најкаснији термин
отпочињања
активности на
јавној набавци

Слађана
Миовчић

март

Да ли је
предвиђено
субвенцирање
не

Извор
финансијских
средстава

13

Да ли се предвиђа
оквирни
споразум

12

Рок за
реализацију
уговора (оквирног
споразума)

11

Конку
рентск
и

Услуге дератизације

Име ипрезиме
особе из
организационе
јединице која је
задужена за јавну
набавку

1.

10
Одјељење за
привреду и
друштвене
дјелатности

Рок за додјелу
(закључење )
уговора

2

Процјена
максима-лне нето
вриједност јавне
набавке у КМ

1

Шифра ЈН

Назив јавне набавке

3

4

5

6

7

8

9

ПДД01/121

Ред.
бр.
ЈН

Носилац израде
посебног дијела
тендерске
документације

ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ

6.000,00

април

мај

не

Буџет
41222

Набавке се покрећу по претходно добијеној посебној сагласности начелника општине!

Набавке се покрећу у складу са Правилником о поступку директног споразума
и предвиђеним буџетским средствима за 2012. години !
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Страна 7

Набавка контејнера

2.

Израда хоризанталне
сигнализације

3.

Заштита косина шкарпе
на саобраћајници тунел –
жељезничка станица

4.

Изградња дјечијег
мобилијара

5.

Уређење стапеништа у
ул. Краља Петра Првог и
Цара Лазара

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Изградња расвјете у
насељу Душче
Реализација пројекта
вањске расвјете Горње
Шегање
Набавка и уградња
канцеларијског
намјештаја
Санација саобраћајница
са асвалтним застором
Реконстраукција пута
Сасе – Вишеградска
Бања (прва фаза)
Изградња
инфраструктуре у насељу
Гарча
Реконструкција улице
Стевана Синђелића
Извођење радова на
санацији пјешачке стазе
– тротоара поред
магистаралног пута М -5

3
ПУСКП .../11

ПУСКП
-.../11
ПУСКП .../11
ПУСКП
-.../11
ПУСКП .../11

ПУСКП .../11
ПУСКП
-.../11
ПУСКП .../11
ПУСКП .../11
ПУСКП .../11

ПУСКП .../11
ПУСКП .../11
ПУСКП .../11

6

7

Носилац
израде
посебног
дијела
тендерске
докумнетац
ије

8

9

10

11

не

Одј. За
ПУСКП

Илија Перишић

Буџет

15.000,00
КМ

Мај 2012.

10.000,00
КМ

Име и презиме
особе из
организационе
јед.која је
задужена за ЈН

5

Рок за
Реализацију
Уговора
(оквирног
споразума)
Да ли се
предвиђа
оквирни
споразум

4

Извор
финанс
средстава

Да ли је
предвиђено
субвенцирање

1.

2

Рок за додјелу
(закључење)
уговора

1

Назив јавне
набавке

Процјена
Макс.нето
Вриједности
ЈН у КМ

Ред.
бр

Шифра ЈН

ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА : ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ И СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

Јуни
2012.

не

Мај 2012.

Јуни
2012.

не

Буџет
41279

не

Одј. за
ПУСКП

Ранко Рајић

39.094,00
КМ

Мај 2012.

јуни
2012.

не

Буџет
5111

не

Одј. за
ПУСКП

Милан Савић

20.000,00
КМ

Мај 2012.

јуни
2012.

не

Буџет
5111

не

Одј. за
ПУСКП

Гордана Мојевић

50.000,00
КМ

Мај 2012.

Јул 2012.

не

Одј. За
ПУСКП

Гордана Ђурић

23.472,00

Мај 2012.

Јул 2012.

30.604,00
КМ

Мај 2012.

Јул 2012

15.000,00

Јун 2012.

Јул 2012.

227.000,00
КМ

Јул 2012.

Септемба
р 2012

не

600,000,00

Април
2012.

Септемба
р 2012.

не

200.000,00
КМ

Јул 2012.

Октобар
2012.

не

50.000,00
КМ

Август
2012.

Октобар
2012.

не

Август
2012.

Октобар
2012.

40. 000,00
КМ

5113

Буџет
не

5112

Врста поступка

12
конкурентски

конкурентски
конкурентски

конкурентски

конкурентски

13
Март 2012.

Март 2012.
Март .2012.

Март 2012.

Март 2012.

не

Буџет
5111

не

Одј. за
ПУСКП

Гордана Мојевић

не

Буџет
5111

не

Одј. за
ПУСКП

Гордана Мојевић

Буџет
5111

не

Одј.за
ПУСКП

Споменка
Танасковић

конкурентски

Мај 2012

не

Одј. За
ПУСКП

Милан Савић

отворени

Април 2012

не

Одј. За
ПУСКП

Милан Савић

отворени

Фебруар 2012

не

Одј.за
ПУСКП

Милан Савић

отворени

Јун .2012.

не

Одј. За
ПУСКП

Милан Савић

конкурентски са
објавом

Јул 2012.

не

Одј. За
ПУСКП

Милан Савић

конкурентски

Јули 2012.

не

Буџет
5113
Буџет
5112
Буџет
5111
Буџет

не

5112
Буџетска
резерва

конкурентски

Најкаснији термин
од почињања
активности на ЈН

конкурентски

Март 2012.

Март 2012.
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на лијевој обали ријеке
Дрине

14.

Изградња фекалне
канализације у насељу
Околишта

15.

Оправка и одржавање
путева за 2012. г

16.

Зимско одржавање
путева за 2013.год

17.

Одржавање уличне
расвјете за 2013.год

18.

Геодетске услуге за
2013..год.

19.
20.

Децембар
ПУСКП .../11

ПУСКП .../11
ПУСКП .../11
ПУСКП .../11
ПУСКП .../11

200.000,00
КМ

Септемба
р 2012.

100.000,00
КМ
20.000,00
КМ
40.000,00
КМ
30.000,00
КМ

2012.

не

Буџет
5111

не

Одј. за
ПУСКП

Гордана Мојевић

отворени

Јул .2012.

Јул 2012.

Децембар
2012.

да

Буџет
412521

не

Одј. за
ПУСКП

Милан Савић

отворени

Мај 2012

Септемба
р 2012.

Децембар
2013.

да

не

Одј. За
ПУСКП

Ранко Рајић

отворени

Јули .2012

Децембар
2013.

да

не

Одј. За
ПУСКП

Илија Перишић

отворени

Јули .2012.

отворени

Август 2012

Септемба
р 2012.
Октобар
2012.

Непланиране јавне набавке
Јавне набавке путем ДИРЕКТНОГ СПОРАЗУМА у складу
са Превилником, у законски допуштеним границама до
10%

Буџет
4128
Буџет
4127

Споменка
Децембар
Буџет
Одј. За
не
2013.
да
4127
ПУСКП
Танасковић
Набавке се покрећу по претходно добијеној сагласности Начелника Општине.

Набавке се покрећу у складу са Правилником о поступку директног споразума и предвиђеним буџетским средствима за 2012.
годину.
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Банкарске услуге
Лот 1
Текуће пословање

Лот 2
Сервисирање кредитних
средстава
2.

3.

Непланиране јавне
набавке
Јавне набавке путем
ДИРЕКТНОГ
СПОРАЗУМА у складу
са Превилником, у
законски допуштеним
границама до 10%

-

Август
2012.

Септебар
2012.

не

-

септемба
р

31.12.
2014.

да

-

31.03.
2011

31.12.
2014

да

9

10

11

буџет

буџет
2013. и
2014.
конто
4127
буџет
2013. и
2014.
конто
61144

Негош
Тансковић

не

Негош
Тансковић

не

Одјељење
за
финансије

Његош
Танасковић

не

Одјељење
за
финансије

Његош
Танасковић

12

13

Отворени са
међународном
објавом

Набавке се покрећу по претходно добијеној посебној сагласности начелника општине!

Набавке се покрећу у складу са Правилником о поступку директног споразума
и предвиђеним буџетским средствима за 2010. годину!

Најкаснији
термин
отпочињања
активности на
јавној набавци

8

Врста
поступка

Име ипрезиме
особе из
организационе
јединице која
је задужена за
јавну набавку

7

Носилац
израде
посебног
дијела
тендерске
документације

6

Да ли је
предвиђено
субвенцирање

5

Извор
финансијских
средстава

4

Рок за
реализацију
уговора
(оквирног
споразума)
Да ли се
предвиђа
оквирни
споразум

3

август

Септе-мбар
Отворени

1.

Кредитно задужење
Општине Вишеград у
износу од 4.000.000,00
КМ

Рок за додјелу
(закључење )
уговора

2

Процјена
максима-лне
нето
вриједност
јавне набавке
у КМ

1

ОФ-01/12

Назив јавне набавке

ОФ-02/12

Ред.
бр.
ЈН

Шифра ЈН

ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ

Септе-мбар
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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“, број 10/08-Пречишћени текст 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
1548,31
КМ
(једнаљхиљадапетстотиначетрдесетосамконвертиб
илнехмарака и 31/100) у сврху плаћања
отпремнице број 064-с/12 од 19.03.2012. за набавку
комплет зимског точка за возило шкода супер РБ
челична фелга дунлоп, сетз украсних маски котача
према понуди добављача 01-45-45/12 од
02.02.2012. године према прихваћеној понуди
добављача „Енол“ Горажде.
Члан 2.
Средства наведена у члану 1. ове Одлуке ће се
уплатити на жиро рачун „Енол“ Вишеград број:
161030000030004 Raiffeisaen bank dd Сарајево.
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“.

Страна 14

Члан 1.
Одобравају се средства буџетске резерве, у
укупном
износу
од
2.018,00
КМ
(двијехиљадеосамнаестконвертибилнехмарака) у
сврху плаћања фактуре бр.27-4514/12 од
20.03.2012. за набавку материјала (нула фракција)
према понуди добављача број 03/12 од 12.03.2012.
године према прихваћеној понуди добављача СТР
„Душче“ Вишеград.
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.
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: 02-40-191/12
Датум: 09.7.2012. 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 51.
Статута општине Вишеград („Службени гласник
општине Вишеград“, број:10/08 и 3/11), те на
основу члана 19 тачка 2. Закона о систему јавних
служби („Службени гласник Републике Српске“,
број: 68/07), начелник општине Вишеград дана
10.07.2012. године, д о н о с и
ОДЛУКУ

ОПШТИНА ВИШЕГРАД
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-40-191/12
Датум: 09.7.2012. 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
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“, број 10/08–Пречишћени текст и 3/11),
начелник општине Вишеград, д о н о с и
ОДЛУКУ
о одобрењу средстава буџетске резерве

1. Даје се сагласност на Одлуку о измјени и
допуни Статута Јавне установе „Центар за
социјални рад Вишеград“ број:УО-383.2/12 од
22.06.2012. године.
2. Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења, а биће објављена у „Службеном
гласнику општине Вишеград“.
ОПШТИНА ВИШЕГРАД
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-023-3/12
Датум: 10.7.2012. 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), на основу члана 19. став 3.
Одлуке о комуналном реду („Службени гласник
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општине Вишеград“, број 5/09), начелник општине
дана 08.06.2012. године, д о н о с и
ЗАКЉУЧАК
о висини накнаде за заузимање јавних
површина на подручју општине
Вишеград за 2012. годину
1. За постављање киоска и тенди мјесечно
се наплаћује:
Екстра зона (гранични прелаз) .......... 5,00 КМ/м2
I зона …................................................. 3,00 КМ/м2
II и III зона ……................................... 2,00 КМ/м2
Остало ................................................... 1,00 КМ/м2
2. За постављање тенди и љетних башти
испред угоститељских и других сличних
објеката наплаћује се мјесечно по 1м2 тенде или
љетне баште:
Екстра зона (гранични прелаз) ........... 5,00 КМ/м2
I зона ..................................................... 3,00 КМ/м2
II и III зона ........................................... 2,00 КМ/м2
Остало ................................................... 1,00 КМ/м2
3. За постављање тезги наплаћује се
мјесечно по једној тезги:
Екстра зона (гранични прелаз) ........ 40,00 КМ/ком
I зона .................................................. 20,00 КМ/ком
II и III зона ………............................ 12,00 КМ/ком
Остало .................................................. 7,00 КМ/ком
4. За постављање фрижидера за сладоледе,
расхладних витрина, апарата за кокице,
електричних роштиља и слично, наплаћује се
мјесечно по једном апарату, без обзира да ли је
испод тенде или ван ње:
Екстра зона (гранични прелаз) ........ 40,00 КМ/ком
I зона .................................................. 20,00 КМ/ком
II и III зона ........................................ 12,00 КМ/ком
Остало ................................................ 7,00 КМ/ком
5. За постављање једнодневних тезги или
столова ............................................. 10,00 КМ/ком
6. За постављање забавних паркова
наплаћује се мјесечно:
I зона .................................................... 3,00 КМ/м2
II и III зона ........................................... 2,00 КМ/м2
Остало .................................................. 1,00 КМ/м2
7. За излагање веће количине робе на
отвореном простору ................ 20,00 КМ дневно,
8. За оглашавање на билборду који је у
власништву Општине Вишеград ..... 20,00 КМ
дневно, једнострано.
9. Одјељење за просторно уређење и
стамбено-комуналне послове не може издати
рјешење о кориштењу јавне површине док се не
изврши уплата од стране подносиоца захтјева.
10. За реализацију овог закључка задужује се
Одјељење за просторно уређење и стамбенокомуналне послове а за праћење уплата Одјељење
за финансије.
11. Овај закључак ступа на снагу даном
доношења, а примјењиваће се од 11.06.2012.
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године и објавиће се у Службеном гласнику
Општине Вишеград.
ОПШТИНА ВИШЕГРАД
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-013-184/12
Датум: 08.6.2012. г. Мр Томислав Поповић, с.р.
Оглас
Одјељење за просторно уређење и стамбенокомуналне послове Општине Вишеград, Ул. краља
Петра број 7, Вишеград на основу рјешења број:
05-372-27/12 од 06.6.2012. године, извршио је у
регистру заједница етажних власника стамбених
зграда, у регистарском листу број: 05-372-27/12
упис оснивања Заједнице етажних власника
„Рзав“, Улица Ужичког корпуса број 9 Вишеград,
са сљедећим подацима:
Назив и сједиште: Заједница етажних власника
„Рзав“, Улица Ужичког корпуса број 9.
Оснивач: 3 етажна власника зграде. Дјелатност:
70320-управљање зградом етажних власника.
Иступа се у правном промету самостално у оквиру
дјелатности, за обавезу одговара цјелокупном
имовином, чланови одговарају супсидијарно до
висине удјела у плаћању трошкова одржавања
зграде. Заступа Жељко Пајевић, предсједник
Скупштине самостално и без орграничења.
ОПШТИНА ВИШЕГРАД
Одјељење за просторно уређење
и стамбено комуналне послове
Број: 05-372-27/12
НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Датум: 06.6.2012. год. Биљана Бореновић,с.р.
Оглас
Одјељење за просторно уређење и стамбенокомуналне послове Општине Вишеград, ул. Краља
Петра број 7 Вишград, на основу рјешења број 05372-28/12 од 11.06.2012.године, извршио је у
регистру заједница етажних власника стамбених
зграда, у регистарском листу број 05-372-59-197/07
упис промјене лица овлашћеног за заступање
заједнице етажних власника стамбене зграде
“I.A.34”, ул. Иве Андрића број 34 Вишеград, са
сљедећим подацима:
Дана 11.06.2012. године извршен је упис
промјене лица овлашћеног за заступање
заједнице етажних власника стамбене зграде
“I.А. 34” ул. Иве Андрића у Вишеграду, на
основу рјешења број 05-372-28/12 од 11.06.2012.
године; ЗЕВ заступа Љиљана Јосиповић,
предсједник
Управног
одбора
ЗЕВ-а,
самостално и без ограничења.
ОПШТИНА ВИШЕГРАД
Одјељење за просторно уређење
и стамбено комуналне послове
Број: 05-372-28/12
НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Датум: 12.6.2012. год. Биљана Бореновић,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

