
 
 

 

На основу члaна 43. и 72. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске, 

број 101/04, 42/05 и 118/05), члана 51. Статута 

општине Вишеград–Пречишћени текст („Службени 

гласник општине Вишеград“ број 10/08, 3/11 и 

5/12), члана 3. Одлуке о суфинансирању 

реализације пројеката за заједницама етажних 

власника („Службени гласник општине Вишеград“, 

број 5/12), приједлога ранг листе комисије број: 02-

40-114/12 од 08.08.2012. године начелник општине 

Вишеград 08.08.2012. године, д о н о с и  

 

О Д Л У К У 

о избору пројеката 

 

I 

ПРИХВАТА СЕ приједлог ранг листе комисије за 

одабир пројеката за суфинансирање реализације 

пројеката заједно са заједницама етажних власника.             

 

II 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Општине  

Вишеград“. 

 

III 

Против ове одлуке може се изјавити жалба 

начелнику општине у рокуод 8 (осам) дана од дана 

пријема обавјештења. 

 

ОПШТИНА ВИШЕГРАД  

                                          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-114/12                

Датум: 08.8.2012. г.        Мр Томислав Поповић, с.р. 

 

На основу члан 43. и 72. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске», број: 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 51. 

Статута Општина Вишеград – Пречишћени текст 

(„Службени гласник Општине Вишеград“ број 

10/08, 3/11 и 5/12), члана 11 Одлуке о условима и 

начину коришћења средстава за подстицај 

запошљавања на подручју општине Вишеград и 

приједлога Комисије за подстицај запошљавања на 

подручју општине Вишеград за 2012. годину број 

02-10-1/12 од 08.06.2012. године, Записника број: 

02-10-1.2/12 од 10.08.2012. године, начелник 

општине дана 10.08.2012. године, д о н о с и  

 

О Д Л У К У 

о измјени и допуни Одлуке о резултатима  

Јавног позива за пријаву послодаваца за додјелу 

средстава за подстицај запошљавања на 

подручју Општине Вишеград по Програму 

коришћења средстава уплаћених на основу 

накнаде за коришћење природних ресурса у 

сврху производње електричне енергије  

за 2012. годину 

 

Члан 1. 

У члану 1. Одлуке о резултатима Јавног позива за 

пријаву послодаваца за додјелу средстава за 

подстицај запошљавања на подручју Општине 

Вишеград по Програму коришћења средстава 

уплаћених на основу накнаде за коришћење 

природних ресурса у сврху производње електричне 

енергије за 2012. годину број: 02-103-196/12 од 

19.06.2012. године који гласи „Средства у износу од 

124.968,00 КМ распоређују се сљедећим 

послодавцима за подстицај запошљавања на 

подручју Општине Вишеград у износима:“, мијења 

се и гласи „Средства у износу од 126.684,00 КМ 

распоређују се сљедећим послодавцима за 

подстицај запошљавања на подручју Општине 

Вишеград у износима:“ 

У истом члану у табеларном приказу под редним 

бројем 7. Д.О.О. „АДРИА“ у колони број 4 у којој је 

наведен број новозапослених радника досадашњи 

број новозапослених радника “15“ мијења се и 

гласи „14“ са ССС и износ средстава „56.970,00 КМ  

мијења се и гласи „53.172,00 КМ“.  

У редном броју 7. табеларног приказа стручна 

спрема која је наведена у колони 3. са ВСС број „1“ 

мијења се и гласи „2“ и износ средстава у КМ од 

5.514,00 КМ мијења се и гласи „11.028,00 КМ“. 
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Члан 2. 

Остали дијелови Одлуке број 02-013-196/12 од 

19.06.2012. године остају непромијењени. 

  

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће 

објављена у „Службеном глансику општине 

Вишеград“. 

 

ОПШТИНА ВИШЕГРАД  

                                            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-013-196.1/12                

Датум: 10.8.2012. г.        Мр Томислав Поповић, с.р. 

 

Начелник Општине на основу члана 43. и 72. Закона 

о локланој самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“ број 101/04), Правилника о 

избору и раду чланова комисије за издавање 

стручног мишљења („Службени гласник Републике 

Српске“ број 104/10), члана 51. Статута Општине 

Вишеград–Пречишћени текст („Службени гласник 

Општине Вишеград“ број 10/08, 3/11 и 5/12),            

д о н о с и 

 

З А К Љ У Ч А К 

о висини накнаде члановима комисије за 

издавање стручног мишљења 

 

I 

ОДРЕЂУЈЕ СЕ накнада члановима комисије за 

издавање стручног мишљења коју плаћа инвеститор 

на жиро рачун општине Вишеград у нето износу 

појединачно по члану комисије за објекте и то:        

 

1. Стамбени (инвидуални) .................  50,00 КМ 

2. Доградња, надзиђивање и реконструкција 

стамбених (индивидуалних) објеката 

..........................................................  100,00 КМ 

3. Стамбени (колективни) 

4. Доградња, надзиђивање и реконструкција 

стамбених (колективних) објеката .  80,00 КМ 

5. Стамбено – пословни (индивидуални) 

..........................................................   70,00 КМ 

 

 

6. Доградња, надзиђивање и реконструкција 

стамбено-пословних (индивидуалних) 

објеката ..........................................    50,00 КМ 

7. Стамбено-пословни (колективни). 120,00 КМ 

8. Доградња, надзиђивање и реконструкција 

9. Стамбено - пословних колективних) објеката 

..........................................................    90,00 КМ 

10. Пословни објекти до 100м²  ..........   80,00 КМ 

11. Пословни објекти преко 100м2 

...........................................................   80,00 КМ 

12. Остали објекти ( вјерски, школски, објекти 

здравства, културе и др. ................   80,00 КМ 

13. Измјена облика и величине парцеле 

...........................................................   60,00 КМ 

14. Гробља .............................................   60,00 КМ 

15. Инфрастуктурни објекти, постројења и 

грађевине, разне трасе-електро, водоводне, 

канализационе, грјне, ПТТ и др. мреже или 

инсталације .....................................  100,00 КМ 

 

II 

Члановима комисије чије мјесто боравка није 

Вишеград, исплатит ће се накнада за долазак по 

цјени 0,5 КМ по километру од мјеста боравка до 

Вишеграда.  

 

III 

Инвеститор сноси трошкове пореза и доприноса на 

накнаде за чланове комисије, уколико је ријеч о 

физичком лицу износ ће се уплатити на рачун 

општине. 

 

IV 

Oвај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

биће објевљен у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

ОПШТИНА ВИШЕГРАД  

                                           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-013-249/12                

Датум: 01.8.2012. 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 
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