
На основу члана 5.  Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник Републике Српске“, број
75/04), члана 11. Одлука о усклађивању
оснивачког акта Јавног предузећа „Радио -
телевизија Вишеград“ Вишеград („Службени
гласник општине Вишеград“, број: 1/09, 8/09 и
12/09), члана 12. Статута Јавног предузећа „Радио
- телевизија Вишеград“ Вишеград („Службени
гласник општине Вишеград“, број: 8/09 и 12/09) и
члана 33.  Статута oпштине Вишеград –
Пречишћени текст („Службени гласник општине
Вишеград“, број: 10/08), Скупштина општине
Вишеград у функцији Скупштине Јавног
предузећа „Радио - телевизија Вишеград“
Вишеград, на сједници одржаној 21.5.2010.
године, д о н о с и

О Д Л У К У
о усвајању Извјештаја о раду Јавног предузећа

„Радио - телевизија Вишеград“ Вишеград

Члан 1.
Скупштина општине усваја Извјештај о раду
Јавног предузећа „Радио - телевизија Вишеград“
Вишеград са финансијским реузлтатима
пословања за 2009. годину, који је поднио
привремени Надзорни одбор Јавног предузећа.

Члан 2.
Саставни дио ове одлуке је одлука привременог
Надзорног одбора о усвајању финансијског
извјештаја за 2009. годину број: 32/10 од
15.4.2010. године са билансом стања и билансом
успјеха.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
                             ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-92/10
Датум: 21.5.2010. г.     Мр Билал Мемишевић, с.р.

На основу члана 43. Закона о локалној
самоуправи („Службени  гласник Републике
Српске“, број: 101/04, 42/05 и 118/05), члана 29.
Одлуке о утврђивању критерија за додјелу
стимулативних кредита из средстава остварених
по основу Закона о накнадама за коришћење
природних ресурса у сврху производње
електричне енергије – Пречишћени текст
(„Службени гласник општине Вишеград“ број
6/09, 7/09 и 3/10) и члана 33. Статута општине
Вишеград – Пречишћени текст („Службени
гласник општине Вишеград“, број 10/08),
Скупштина општине Вишеград на сједници
одржаној 21.5.2010. године, д о н о с и

О Д Л У К У
о давању сагласности на одлуку Кредитног

одбора о одобравању продужења отплате
кредита кориснику Медић Јасмину

из Вишеграда

Члан 1.
Даје се сагласност на одлуку Кредитног одбора
број Зко-Вгд-XV-010/10-1.1. од 05.5.2010. године
о одобравању продужења рока отплате кредита
кориснику Медић Јасмину из Вишеграда у износу
од 15.058,46 КМ.

Члан 2.
Саставни дио ове одлуке је одлука:
- Кредитног одбора број Зко-Вгд-XV-010/10-

1.1. од 05.5.2010. године
- Начелника општине  број 02-442-13/10 од

06.5.2010. године.

Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине
Вишеград“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
                                            ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01-022-93/10
Датум: 21.5.2010. г.      Мр Билал Мемишевић, с.р.
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На основу члана 33. Статута oпштине Вишеград –
Пречишћени текст („Службени гласник општине
Вишеград“, број: 10/08), након разматрања
Извјештај о резултатима избора за чланове
Савјета мјесних заједница, Скупштина општине
Вишеград на сједници одржаној 21.5.2010.
године, д о н о с и

З А К Љ У Ч А К

1. Скупштина општине Вишеград усваја
Извјештај Општинске изборне комисије о
резултатима избора за чланове Савјета мјесних
заједница.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
                              ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-88/10
Датум: 21.5.2010. г.      Мр Билал Мемишевић, с.р.

На основу члана 33. Статута oпштине Вишеград –
Пречишћени текст („Службени гласник општине
Вишеград“, број: 10/08), након разматрања
Информације о остварењу буџета општине
Вишеград за период од 01.01-31.3.2010 године,
Скупштина општине Вишеград на сједници
одржаној 21.5.2010. године, д о н о с и

З А К Љ У Ч А К

1. Скупштина општине Вишеград
одобрава ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д.
Соколац ШГ, „Панос“ Вишеград репрограм
измирења обавеза према Општини Вишеград у
износу од 206.245,34 КМ у 10 (десет) једнаких
мјесечних рата у износу од 20.624,54 КМ.

2. Овлашћује се начелник општине да са
директором ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д.
Соколац потпише протокол о измирењу обавеза
из тачке 1. овог закључка.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
                              ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-89/10
Датум: 21.5.2010. г.      Мр Билал Мемишевић, с.р.

На основу члана 44.  став 2.  Закона о буџетском
систему Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“, број 54/08 - Пречишћени
текст  и 126/08) и члана 33. Статута oпштине
Вишеград – Пречишћени текст („Службени
гласник општине Вишеград“, број:  10/08), након
разматрања Извјештаја о извршењу средстава
буџетске резерве за период од 01.01-31.3.2010.
године, Скупштина општине Вишеград на
сједници одржаној 21.5.2010. године, д о н о с и

З А К Љ У Ч А К

1. Скупштина општине Вишеград не
усваја Извјештај о извршењу средстава буџетске
резерве за период од 01.01-31.3.2010. године.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
                              ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-90/10
Датум: 21.5.2010. г.      Мр Билал Мемишевић, с.р.

На основу члана 33. Статута oпштине Вишеград –
Пречишћени текст („Службени гласник општине
Вишеград“, број:  10/08), након разматрања
Извјештај о раду ОО Црвени крст Вишеград,
Скупштина општине Вишеград на сједници
одржаној 21.5.2010. године, д о н о с и

З А К Љ У Ч А К

1. Скупштина општине Вишеград усваја
Извјештај о раду ОО Црвени крст Вишеград.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
                                ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-91/10
Датум: 21.5.2010. г.      Мр Билал Мемишевић, с.р.

На основу члана 43. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“ бр. 101/04, 42/05 и 118/05), члана 26.
Одлуке о утврђивању критерија за додјелу
стимулативних кредита из средстава остварених
по основу Закона о накнадама за коришћење
прииродних ресурса у сврху производње
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електричне енергије – Пречишћени текст
(„Службени гласник oпштине Вишеград“ бр.
67/09 и 7/09) и члана 51. Статута општине
Вишеград – Пречишћени текст („Службени
гласник општине Вишеград“ бр. 10/08), начелник
општине Вишеград 16.04.2010. године, д о н о с и

О Д Л У К У
о давању сагласности на одлуку Заједничког

Кредитног одбора бр. ЗКО- ВГД-1 од 25.03.2010.
године о одобрењу кредита КП

 „Комуналац“ ад Вишеград

Члан 1.
Даје се сагласност на одлуку Кредитног одбора
бр. ЗКО-ВГД-1 oд 25.03.2010. године о
одобравању кредита кориснику КП „Комуналац“
ад Вишеград  у износу од 20.000,00 КМ.

Члан 2.
Саставни дио ове одлуке је Одлука Кредитног
одбора бр. ЗКО-ВГД-1 oд 25.03.2010. године .

Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине
Вишеград“.

ОПШТИНА ВИШЕГРАД
                                        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-013-149/10
Датум 16.04.2010. 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
2010. годину („Службени гласник општине
Вишеград“, број: 13/09) и члана 51. Статута
општине Вишеград – Пречишћени текст
(„Службени гласник општине Вишеград“ број:
10/08), Правилника о коришћењу буџетске
резерве број 02-013-185/09 од 01.06.2009. године,
начелник општине д о н о с и

О Д Л У К У
о одобрењу средстава буџетске резерве

Члан 1.
Одобравају се средства буџетске резерве у износу
од 1.918,53 КМ (једнахиљададеветстотина
осамнааестконвертибилнихмарака и 53/100) М.З.
Међеђа у сврху плаћања накнаде за издавање
грађевинске дозволе за изградњу јавне расвјете у
насељу Међеђа.

Члан 2.
Наведена средства ће се исплатити на жиро рачун
М.З. Међеђа.
За реализацију ове одлуке задужује се Одјељење
за финансије.

Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења,а
биће објављена у „Службеном гласнику општине
Вишеград“.

ОПШТИНА ВИШЕГРАД
                                        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-40-102/10
Датум: 26.04.2010. г.    Мр Томислав Поповић, с.р.

На основу члана 6. Уредбе о условима и начину
плаћања готовим новцем („Службени гласник
Републике Српске“, број: 97/03), члана 43. и 72.
Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“ број: 101/04, 42/05 и
118/05) и члана 51. Статута општине Вишеград –
Пречишћени текст („Службени гласник општине
Вишеград“, број: 10/08), начелни општине
Вишеград, дана 27.04.2010. године, д о н о с и

О Д Л У К У
о благајничком минимуму
и благајничком максимуму

Члан 1.
У благајни Општинске управе општине Вишеград
може се држати готов новац у износу од 200,00
КМ (благајнички минимум) до 3.000,00 КМ
(благајнички максимум).

Члан 2.
За спровођење ове одлуке задужује се начелник
Одјељења за финансије.

Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
биће објављена у „Службени гласнику општине
Вишеград“.

ОПШТИНА ВИШЕГРАД
                                        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-013-160/10
Датум 27.04.2010. 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
2010. годину („Службени гласник општине
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Вишеград», број: 13/09) и члана 51. Статута
општине Вишеград – Пречишћени текст
(„Службени гласник општине Вишеград“, број
10/08), Правилника о коришћењу буџетске
резерве број 02-013-185/09, начелник општине
Вишеград, д о н о с и

О Д Л У К У
о одобрењу средстава буџетске резерве

I
Одобравају се средства буџетске резерве у
укупном износу од 150,00 КМ
(једнастотинаипедесетконвертибилнихмарака) за
регистрацију Веслачког савеза Републике Српске.

II
Наведена средства ће се исплатити на жиро
рачуне:
- жиро рачун бр. 5550071700517151 Поште
Српске у сврху републичке административне
таксе у износу 70,00 КМ, позив на број 722 111,
- жиро рачун бр. 562-006-00000608-26
отворен код Развојне банке прималац СЗТР
«Тамара» Вишеград у сврху израде печата и
пријемног штамбиља за Веслачки савез РС у
износу од 80,00 КМ.

III
За реализацију ове одлуке задужује се Одјељење
за финансије .

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

ОПШТИНА ВИШЕГРАД
                                        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-40-106/10
Датум: 29.04.2010. 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) и члана 51.
Статута општине Вишеград – Пречишћени текст
(„Службени гласник општине Вишеград“, број:
10/08),  те на основу члана 19.  тачка 2.  Закона о
систему јавних служби („Службени гласник
Републике Српске“, број: 68/07, начелник
општине Вишеград дана 04.05.2010. године,
д о н о с и

О Д Л У К У

1. Даје се сагласност на Статут Јавне
установе „Центар за социјални рад“ Вишеград
број: УО-2668.2/10 од 26.04.2010. године.

2. Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења, а биће објављена у „Службени
гласнику општине Вишеград“.

ОПШТИНА ВИШЕГРАД
                                        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-023-3/10
Датум: 04.5.2010. г.    Мр Томислав Поповић, с.р.

На основу члана 43. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“ бр. 101/04, 42/05 и 118/05), члана 26.
Одлуке о утврђивању критерија за додјелу
стимулативних кредита из средстава остварених
по основу Закона о накнадама за коришћење
природних ресурса у сврху производње
електричне енергије – Пречишћени текст
(„Службени гласник општине Вишеград“, бр.
67/09 и 7/09) и члана 51. Статута општине
Вишеград – Пречишћени текст („Службени
гласник општине Вишеград“, број 10/08), те
захтјева Нове банке а.д. Бања Лука, филијала
Фоча издвојени шалтер Вишеград број 3047-014-
10/10, начелник општине Вишеград 06.5.2010.
године, д о н о с и

О Д Л У К У
о давању сагласности на одлуку Заједничког
кредитног одбора бр. Зко-Вгд- XV-010/10-1.1.
 од 05.5.2010. године о одобравању продужења

рока отплате за комитента Медић Јасмина
Вишеград на износ кредита од 15.600,00 КМ,

а остатак дуга од 15.058,46 КМ

Члан 1.
Даје се сагласност на одлуку Кредитног одбора
број Зко-Вгд-XV-010/10-1.1. од 05.5.2010. године
о одобравању продужења рока отплате за
комитента Медић Јасмин на износ од 15.600,00
КМ, а остатак дуга од  15.058,46 КМ.

Члан 2.
Саставни дио ове одлуке је одлука Кредитног
одбора број Зко-Вгд-XV-010/10-1.1. од 05.5.2010.
године.

Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине
Вишеград“.

ОПШТИНА ВИШЕГРАД
                                        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-442-13/10
Датум: 06.5.2010. г.      Мр Томислав Поповић, с.р.
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На основу члана 43. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске» 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
природних ресурса у сврху производње
електричне енергије – Пречишћени текст
(„Службени гласник општине Вишеград“ бр.
67/09 и 7/09 ) и члана 51. Статута општине
Вишеград – Пречишћени текст („Службени
гласник oпштине Вишеград“ бр. 10/08), начелник
општине Вишеград 14.05.2010. године, д о н о с и

О Д Л У К У
о давању сагласности на одлуку Заједничког

Кредитног одбора бр. ЗКО- ВГ-3 од 12.05.2010.
године о одобрењу кредита „Јагодина“ д.о.о.

Вишеград у износу од 150.000,00 КМ

Члан 1.
Даје се сагласност на одлуку Кредитног одбора
бр. ЗКО-ВГ-3 oд 12.05.2010. године о одобравању
кредита кориснику „Јагодина“ д.о.о. Вишеград у
износу од 150.000,00 КМ.

Члан 2.
Саставни дио ове одлуке је Одлука Кредитног
одбора  бр. ЗКО-ВГ-3 од 12.05.2010. године .

Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине
Вишеград“.

ОПШТИНА ВИШЕГРАД
                                        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-013-176/10
Датум: 14.5.2010. 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
2010. годину („Службени гласник општине
Вишеград“, број: 13/09) и члана 51. Статута
општине Вишеград – Пречишћени текст
(„Службени гласник општине Вишеград“ број
10/08), Правилника о коришћењу буџетске
резерве број 02-013-185/09, те обавјештења
Теренске канцеларије Исток Јединица граничне
полиције Вишеград у склопу акције „Рад полиције
у заједници“ начелник Општине, д о н о с и

О Д Л У К У
о одобрењу средстава буџетске резерве

I
Одобравају се средства буџетске резерве у
укупном износу од 200,00 КМ
(двијестотинеконвертибилнихмарака) у сврху
организације другог хуманитарног
традиционалног турнира у стоном тенису а иста
ће бити усмјерена за помоћ ученицима Средње
школе „Иво Андрић“  који су слабог имовног
стања.

II
Наведена средства ће се исплатити на жиро рачун
Синдиката средње школе „Иво Андрић“  бр.  562
006 60000245708 отворен у Развојној банци.

III
За реализацију ове одлуке задужује се Oдјељење
за финансије.

IV
Ова oдлука ступа на снагу даном доношења, a
биће објављена у „Службени гласнику општине
Вишеград“.

ОПШТИНА ВИШЕГРАД
                                        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-40-117/10
Датум: 18.5.2010. г.      Мр Томислав Поповић, с.р.

На основу члана 43. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, бр. 101/04, 42/05 и 118/05), члана 26.
Одлуке о утврђивању ктитерија за додјелу
стимулативних кредита из редстава остварених по
онову Закона о накнадама за коришћење
прииродних ресурса у сврху производње
електричне енергије – Пречишћени текст
(„Службени гласник општине Вишеград“ бр.
67/09 и 7/09 ) и члана 51. Статута општине
Вишеград – Пречишћени текст („Службени
гласник општине Вишеград“, бр. 10/08), начелник
општине Вишеград 24.05.2010. године, д о н о с и

О Д Л У К У
о давању сагласности на одлуку Заједничког

Кредитног одбора бр. ЗКО- ВГ-4 од 20.05.2010.
године о одобрењу кредита Козметичко

фризерски студио „Derma & Hair“ Вишеград
у износу од 40.000,00 КМ

Члан 1.
Даје се сагласност на одлуку Кредитног одбора
бр. ЗКО-ВГ-4 oд 20.05.2010. године о одобравању
кредита кориснику Козметичко фризерски студио
„Derma & Hair“ Вишеград у износу од 40.000,00
КМ.
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Члан 2.
Саставни дио ове одлуке је Одлука Кредитног
одбора бр. ЗКО-ВГ-4 од 20.05.2010. године .

Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине
Вишеград“.

ОПШТИНА ВИШЕГРАД
                                        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-013-181/10
Датум: 24.5.2010. г.      Мр Томислав Поповић, с.р.

На основу члана 10. Правилника о начину,
критеријума и поступку усклађивања и
регистрације редова вожње локалних аутобуских
линија на подручју општине Вишеград
(„Службени гласник општине Вишеград“, број
3/10), као и члана 51. Статута општине Вишеград
(„Службени гласник oпштине Вишеград“, број
10/08), начелник општине, д о н о с и

З А К Љ У Ч А К

I
Овим закључком одређује се накнада за
покривање трошкова усклађивања и регистрације
редова вожње локалних аутобуских линија на
подручју општине Вишеград.

II
Приликом подношења приједлога редова вожње
за усклађивање, превозници су дужни да за сваки
предложени ред вожње за пререгистрацију на
новог превозника, као и за сваки предложени нови
полазак уплате на рачун буџета општине накнаду
у износу од 30,00 КМ.

III
Закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине
Вишеград“.

ОПШТИНА ВИШЕГРАД
                                        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-013-166/10
Датум: 29.4.2010. 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
бб. 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.
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