
 
 

 

 
На основу члана 48. алинеја 10. Пословника 

Скупштине општине Вишеград – Пречишћени 

текст  („Сл. гласник Општине Вишеград“, број: 

10/08 и 14/08), Комисија за прописе Скупштина 

општине Вишеград, на сједници одржаној дана  

19.05.2009.  године, утврдила је пречишћени 

текст 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  („Службени 

гласник Општине Вишеград“, број: 3/07, 4/07, 

6/07, 12/07, 15/07, 4/08 и 5/09), у којем  је 

означен дан ступања на снагу наведене одлуке 

 

 

 

  

Број: 01-022-114/09        Предсједник 

19.05.2009. године   Комисије за прописе 

Вишеград                 Момир Радојчић,с.р. 

  

 

 

 

О Д Л У К У 

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 - 

 

Члан1. 
Овом Одлуком ближе се одређују критерији и 

поступак за додјелу кредита и услови под 

којима ће се користити одобрена средства , а 

која су остварена по основу Закона о накнадама 

за кориштење природних ресурса у сврху 

производње електричне  енергије. 

     

  

Члан 2. 

Средства из члана 1. ове Одлуке су буџетска 

средства Општине Вишеград и могу се 

користити у складу са Законом о накнадама за 

коришћење природних ресурса у сврху 

производње електричне енергије и Планом и 

Програмом развоја општине који усваја 

Скупштина општине и одредбама ове Одлуке. 

 

Члан 3. 

Са становишта статусних специфичности 

потенцијалних корисника кредита, услова 

одобравања кредита, оцјене кредитне 

способности, висине одобравања кредита, 

подношења захтјева и потребне документације 

потенцијални корисници кредита могу се 

сврстати у три категорије: 

- физичка лица-индивидуални пољопривредни  

   произвођачи, 

- предузетници и 

- правна лица. 

 

Члан 4. 

 

1. Индивидуални  пољопривредни 

произвођачи 

                

Да би индивидуални пољопривредни 

произвођач имао право приступа кредитној 

линији потребно је да испуњава сљедеће опште 

услове кредитирања:  

- да је тражилац кредита  стално настањен  на 

подручју  општине Вишеград, 

- да се захтјев за кредит односи на улагања у 

пољопривредну производњу на подручју 

општине Вишеград у складу са Стратегијом 

развоја  општине Вишеград, 

- да је регистрован као индивидуални 

пољопривредни произођач у одјељењу за 

привреду и друштвене дјелатноси општине 

Вишеград или у АПИФУ. 

- да прихвата да се брише са евиденције 

незапослених лица по одобрењу кредита 

најмање у времену трајања отплате кредита, 

ако је пријављен код Завода за 

запошљавање, 

- старосна доб до 65 година, 

- да се не води кривични поступак.  
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Члан 5. 

 

Кредитни услови 

 

Максималан износ кредита: до 50.000,00 КМ + 

25.000,00 КМ за  свако новозапослено лице. 

- Минимални износ кредита је 5.000,00 КМ,  

- Период кредитирања:  до 6 (шест) година, 

без грејс периода, 

- Грејс период до 18 (осамнаест) мјесеци, 

зависно од намјене, сем у воћарству 36    

(тридесетшест) мјесеци, 

- Каматна стопа  1%  на годишњем нивоу, 

- Отплата кредита: у једнаким мјесечним 

ануитетима, 

- Обрачун и наплата камате: мјесечно, у грејс 

периоду и у периоду отплате кредита, 

- Кориснику кредита у грејс периоду неће се 

одобравати нови кредит, 

- Кориснику кредита  који је кредитна 

средства уложио  према одредбама уговора, 

по истеку грејс периода,  може се одобрити 

нови кредит у износу од 25.000,00 КМ по 

новозапосленом лицу, 

Инструменти обезбеђења уредне отплате 

кредита у складу са договором Банке и 

корисника кредита (жиранти, хипотека, заложно 

право и друго). 

 

Члан 6. 

 

2.Предузетници 

 

Да би предузетник имао право приступа 

кредитној линији потребно је да испуњава 

сљедеће опште услове кредитирања: 

 

- да је регистрован код надлежног органа 

Општине Вишеград, за обављање 

дјелатности за коју подноси захтјев за 

кредит, 

- да је тражилац кредита  стално настањен  на       

- подручју  општине Вишеград 

- да се захтјев за кредит односи на улагање у 

неку од дјелатности које су                                                                                                       

предвиђене да се подрже Планом  и 

Програмом развоја општине из средстава 

остварених по основу Закона о накнадама  

за кориштење  природних ресурса у сврху 

производње електричне енергије. 

- да прихвата да најкасније мјесец дана од 

дана преноса средстава кредита у 

кориштење, односно 3. мјесеца ако се ради 

о потпуно новом пројекту достави Банци 

доказ о заснивању радног односа и пријави 

новопримљених радника на пензијско-

инвалидско осигурање, и да исти морају 

бити запослени најмање колико је и вријеме 

отплате кредита, 

- да на други начин (властито учешће,  

комерцијални кредит и сл.) може 

обезбједити преостали износ средстава 

потребних за заокружење финансијске 

конструкције     пројекта,  

-       да се не води кривични поступак. 

 

      Члан 7. 

 

Кредитни услови 

 

- Износ кредита: до 50.000,00 КМ + 25.000,00 

КМ за сваког новозапосленог радника, 

- За додјелу кредита  изнад 150.000,00 КМ 

сагласност ће давати Скупштина општине, 

на приједлог Кредитног одбора, 

- Период кредитирања  до 6 (шест) година, 

без грејс периода, 

- Грејс период: до  18 (осамнаест)  мјесеци, 

- Каматна стопа: 1% на годишњем ниво, 

- Отплата кредита: у једнаким мјесечним 

ануитетима,  

- Обрачун и наплата камате: мјесечно, у грејс 

периоду и у периоду отплате кредита,  

- Кориснику кредита у грејс периоду неће се 

одобрити нови кредит, 

- Кориснику кредита који је кредитна 

средства уложио или улаже према 

одредбама уговора, након истека грејс 

периода, може се одобрити  нови кредит у 

износу од 25.000.00 КМ за свако 

новозапослено лице, 

Инструменти обезбјеђења уредне отплате 

кредита: у складу са договором Банке и 

корисника кредита (хипотека, гаранција банке, 

жиранти, заложно право и др.). 

 

      Члан 8. 

Посебни услови за младе до 35 година, 

породице погинулих бораца и ратних војних 

инвалида од I до IV категорије и породице са 

троје (3) и више дјеце. 

Индивидуалним пољопривредним 

произвођачимa и предузетницима млађим од 35 

година, те породицама погинулих бораца и 

ратних војних инвалида од I до IV категорије и 

породицама са троје (3) и више дјеце, кредитна 

средства  ће бити одобрена уз : 

-   камату  од 1% , 

-   грејс период до 24 мјесеца, сем у воћарству  

    36 мјесеци, 

-   рок отплате 8 (осам) година без  грејс  

    периода. 

 

Члан 9. 

 

3. Правна лица 

 

Да би правно лице имало приступ кредитној 

линији потребно је да испуњава следеће опште 

услове кредитирања: 

Година 17      Број: 6              Општина Вишеград, 25.05.2009.год.                                  Страна  2 
 



- да се сједиште истог, или сједиште његове 

организационе јединице налази на подручју 

општине Вишеград  

- да је регистровано код надлежног суда и 

пореског органа у РС за обављање 

дјелатности са којом аплицира за кредит, 

- да се захтјев за кредит односи на улагања у  

неку од дјелатности које су предвиђене да  

се  подрже Планом и Програмом  развоја  

општине Вишеград који ће се финансирати 

из средстава  остварених по основу Закона о 

накнадама за кориштење природних ресурса 

у сврху производње електричне енергије 

предвиђене да се финансијски подрже од 

стране  општине  Вишеград, 

- да прихвата да најкасније мјесец дана од 

дана преноса средстава кредита у 

кориштење, односно 3 (три) мјесеца ако се 

ради о потпуно новом пројекту достави 

банци доказ о заснивању радног односа и 

пријави новопримљених радника на 

пензијско-инвалидско осигурање, а исти 

морају бити запослени најмање колико је и 

вријеме отплате кредита, 

- да се против њега не води  стечајни 

поступак 

- приступ кредитној линији може имати и 

новоосновано предузеће које на други 

начин (властито учешће, комерцијални 

кредит и сл.) може обезбједити преостали 

износ   средстава потребних за заокружење 

финансијске конструкције пројекта, 

- да се не води кривични поступак против 

одговорног лица у правном лицу. 

 

Члан 10. 

 

Кредитни услови 

 

- Износ кредита: до 100.000,00 КМ, са 

најмање два зпослена  радника + 25.000,00 

КМ за сваког додатно запосленог радника, 

- Период кредитирања: до 6 (шест) година, 

без грејс периода, 

- Грејс период: до 18 (осамнаест) мјесеци,  

- Каматна стопа  1% на годишњем нивоу, 

- Отплата кредита: у једнаким мјесечним 

ануитетима, 

- Обрачун и наплата камате: мјесечно, у грејс 

периоду и у периоду отплате кредита, 

- Кориснику кредита у грејс периоду неће се 

одобрити нови кредит, 

- Кориснику кредита који је кредитна 

средства уложио  према одредбама уговора, 

по истеку грејс периода, може се одобрити  

нови кредит у износу од 25.000.00КМ  за 

свако новозапослено лице, 

- Инструменти обезбјеђења уредне отплате 

кредита: у складу са договором Банке и 

корисника кредита, (хипотека, заложно 

право, жиранти и друго). 

 

 

Члан 11. 

Позив за подношење захтјева за додјелу  

кредита објављује  банка која буде изабрана као 

најповољнија за сервисирање  предметних 

средстава. 

 

Члан 12. 

Позив  за подношење захтјева  мора да садржи 

основне лементе  као што су: 

- предмет позива (расподјела средстава  

  намијењених за стимулативно кредитирање   

  по областима утврђеним  Планом и  

  Програмом  развоја  општине Вишеград који  

  ће се финансирати из средстава  остварених по  

  основу Закона о накнадама за коришћење       

  природних ресурса у сврху производње     

  електричне енергије предвиђене да се  

  финансијски подрже од стране  Општине   

  Вишеград. 

- категорије потенцијалних корисника 

- адреса на коју се предају захтјеви 

- рок за предају захтјева 

- документи који се морају приложити уз захтјев 

- висина каматне стопе, рок отплате кредита,  

  инструменти обезбјеђења кредита 

 

Члан 13. 

Позив за подношење захтјева за додјелу кредита 

објавиће се у јавним гласилима. 

   

Члан 14. 
Процедуре за одобравање кредита састоје се од 

више фаза изражених кроз: 

- подношење захтјева за кредит, 

- пријем и евидентирање захтјева, 

- обрада захтјева, 

- доношење Одлуке о захтјеву, 

- закључење Уговора о кредиту и 

- спровођење закљученог Уговора о кредиту. 

 

Члан 15. 

Захтјев се подноси на основу расписаног јавног 

огласа. 

Потенцијални корисници кредита, захтјев за 

кредит подносе на протокол одабране пословне 

Банке у писменој форми. 

Индивидуални пољопривредни произвођачи 

захтјев подносе на прописаном обрасцу, 

предузетници на меморандуму или обичном 

формату А-4, правна лица искључиво на 

меморандуму. 

 

Члан 16. 

Уз захтјев из члана 15. ове Одлуке потенцијални 

корисници кредита морају приложити сљедећа 

документа: 
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1.Индивидуални пољопривредни произвођачи: 

 

-  писмени захтјев за кредит на прописаном  

    обрасцу,  

-  овјерена фотокопија личне карте подносиоца  

    захтјева, 

-  пројекат, 

-  увјерење да је регистрован као индивидуални  

   пољопривредни произвођач, 

-  увјерење од Пореске управе о измиреним  

   обавезама. 

- профактуре за планирана улагања или  

   купопродајне предуговоре, 

-  потврда од Суда да се против подносиоца  

   захтјева  не води кривични  поступак, 

-  све приложене исправе не могу бити старије  

   од 3 мјесеца. 

 

2. Предузетници 

 

- писмени захтјев за кредит, 

- бизнис план, који мора садржавати основне  

  податке о предузетнику и досадашњим  

  његовим пословним активностима, задатак  

  пројекта, предрачунску вриједност,  структуру  

  улагања, изворе финансирања, анализу  

  тржишта набавке и продаје, структуру     

  прихода и расхода у години прије  

  инвестирања и план прихода и расхода за  

  вријеме отплате кредита, 

- рјешење о регистрацији код надлежног органа  

  општине Вишеград, 

- овјерена фотокопија личне карте предузетника, 

-  јединствени идентификациони број  

-  потврда да се не води кривични поступак  

   против власника , 

-  потврда од стране Пореске управе о   

   измиреним обавезама по основу јавних  

   прихода,  

- списак пријављених радника овјерен од стране  

  Фонда ПИО у вријеме подношења  захтјева 

- увјерење о измиреним обавезама по основу  

  доприноса за пензијско-инвалидско и    

  здравствено осигурање (оригинал) 

- профактуре за набавку опреме и материјала, 

- доказе о власништву над имовином која се даје  

   у залог као обезбјеђење кредита, или  друге  

   прописане гаранције обезбјеђења кредита 

- изјава о обавези запошљавања, овјерена у  

   пријемној канцеларији Општинске                                    

   административне службе 

- Све приложене исправе не могу бити старије  

   од 3 мјесеца. 

 

3.Правна лица 

 

- писмени захтјев за кредит, 

- бизнис план, који мора садржавати основне  

   податке о предузећу и досадашњим  његовим  

   пословним активностима, задатак пројекта,  

   предрачунску вриједност, структуру улагања,  

   изворе финансирања, анализу тржишта  

   набавке и продаје, податке из биланса стања и  

   успјеха из два задња обрачунска периода као и  

   план свих билансних ставки за вријеме  

   отплате кредита и готовински ток,  

-  рјешење о регистрацији  надлежног суда-  

    овјерена фотокопија  

-  овјерена фотокопија личне карте директора 

-  рјешење о Идентификационом броју пореског  

   обвезника-овјерена фотокопија,  

-  рјешење Републичког органа за статистику  

   РС-стистички број -овјерена фотокопија  

   доказ да се против предузећа не води стечајни  

   поступак, 

- увјерење од надлежног суда да се не води  

   кривични поступак против одговорног лица,  

- Потврда  од стране Пореске управе о  

   измиреним обавезама по основу јавних  

   прихода, 

- списак пријављених радника овјерен од стране  

   Фонда ПИО у вријеме подношења  захтјева  

- увјерење о измиреним обавезама по основу  

   доприноса за пензијско-инвалидско и    

   здравствено осигурање (оригинал) 

-  изјава о обавези запошљавања,овјерена у  

   пријемној канцеларији Општинске   

   административне службе 

- профактуре за набавку опреме и  

   рерпроматеријала, предрачунску вриједност  

   грађевинских радова, 

- уговор о обављању платног промета са  

   банком, 

-  званичне финансијске извјештаје (биланс  

   стања, биланс успјеха,...) 

- доказе о власништву над имовином која се даје  

   у залог као обезбјеђење кредита, или   друге  

   прописане гаранције обезбјеђења кредита, 

- Све приложене исправе не могу бити старије  

   од 3 мјесеца. 

 

Члан17. 

Корисници кредита који су користили кредитна 

средства за подстицајни развој, а нису испунили 

све одредбе Уговора, не могу користити нова 

кредитна средства.  

 

  Члан 18. 

Поднесени захтјеви се заводе у књигу протокола 

хронолошки како су примљени. Непотпуни 

захтјеви неће се примати. 

 

 

  Члан 19. 

Обрада захтјева вршиће се хронолошки 

редослиједом како су и примани. 
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  Члан 20. 

Службеник банке који ради на кредитним 

пословима провјерава формалну исправност 

достављених докумената. Уколико је кредитни 

захтјев непотпун или нејасан, надлежни 

службеник ће у најкраћем року обавијестити 

подносиоца захтјева о свим недостајућим 

актима и свим спорним питањима из захтјева те 

подносиоцу истог дати рок за отклањање 

утврђених недостатака. Уколико подносилац 

захтјева у остављеном року не отклони утврђене 

недостатке захтјев ће бити одбијен. 

Захтјев треба да буде одбијен и у случају да се 

утврди да су поједини документи 

фалсификовани.  

 

Члан 21. 

Након оцјене потпуности захтјева, приступа се 

анализи кредитног захтјева. Анализа мора бити 

стручна и свеобухватна. Анализа се односи на 

формалну процјену приложених докумената, 

суштинску оцјену оправданости захтјева и 

кредитне способности подносиоца захтјева за 

додјелу кредита.На основу свих ових процјена  

стручна служба Банке врши оцјену кредитне 

способности тражиоца кредита и сачињава 

Извјештај о анализи кредитног захтјева и исти у 

виду Кредитног приједлога подноси Кредитном 

одбору на разматрање.  

 

Члан 22. 

Кредитни одбор се формира од  5 чланова, 

представника Општине и представника Банке.  

 

  Члан 23. 

Скупштина општине, на приједлог начелника 

Општине именује 3 члана Кредитног одбора, а 

на приједлог Удружења самосталних 

предузетника 1 члана, као представнике 

Општине Вишеград.  

 

Члан 24. 

Банка која врши сервисирање кредитних 

средстава у кредитни одбор именује 1 члана. 

 

Члан 25. 

Кредитни приједлог мора да садржи  став 

стручне службе банке  да се захтјев одобри или 

не,са разлозима за или против  и мора да садржи 

основне елементе за доношење одлуке 

Заједничког  Кредитног одбора. 

На основу  приједлога стручне службе банке 

Заједнички Кредитни одбор доноси коначну 

Одлуку о одобравању или одбијању захтјева. 

Одлуке Кредитни одбор доноси по принципу 

консензуса (једногласно). 

 

 

 

 

Члан 26. 

На Одлуку о додјели средстава начелник 

Општине Вишеград даје сагласност.  

  

Члан 27. 

Може се одобрити нови кредит и прије истека 

грејс периода, уз позитивну оцјену Надзорног 

одбора о намјенском утрошку претходног 

кредита и сагласности Кредитног одбора, 

начелника општине  и Скупштине општине  о 

сваком појединачном захтјеву, с тим да се не 

продужава грејс период из првобитног кредита. 

 

Члан 28. 

Основ за закључење Уговора о кредиту је 

Одлука коју је донио Кредитни одбор. Сваки 

Уговор закључен са корисником кредита мора 

да садржи све битне одредбе облигације. Уговор 

мора бити потписан од стране овлаштеног лица 

пословне банке (с једне стране) и овлаштеног 

лица правног субјекта или предузетника ( с 

друге стране), односно корисника кредита ако је 

у питању физичко лице - индивидуални 

пољопривредни произвођач. 

Паралелно са потписивањем Уговора, обавеза 

корисника кредита је да достави инструменте 

обезбјеђења кредита: мјенице и налоге платног 

промета, хипотеку на некретнине итд... Уговор 

се сачињава у четири односно шест (ако се 

проводи хипотека или ручна залога) истовјетних 

примјерака од којих два за корисника кредита а 

два за банку. 

 

Члан 29. 

Омогућити репрограм враћања кредита за 

кориснике који су били ажурни у погледу 

враћања, у периоду од најмање 12. мјесеци, као 

и осталим елементима уговора о кредиту 

(запошљавање), односно бизнис плану, али су 

усљед објективних околности, изазваних 

свјетском финансијском кризом постали 

неликвидни,  с тим да се о сваком појединачном 

захтјеву изјасни Скупштина општине Вишеград. 

На приједлог Кредитног одбора, уз сагласност 

начелника општине, Скупштина општине ће се 

изјаснити о сваком појединачном захтјеву 

корисника кредита за репрограм.  Дужина 

репрограма до 12 мјесеци, уз услов да не могу 

отпуштати радну снагу током периода трајања 

репрограма. 

 

Члан 30. 

Средства одобрена одлуком Кредитног одбора, 

а на основу закљученог уговора о кориштењу 

кредита и приложених одговарајућих 

инструмената обезбјеђења, Банка ће у циљу 

боље контроле намјенског утрошка средстава, 

средства одобрена за набавку основних 

средстава по бизнис плану, дозначавати 

директно на рачун добављача по приложеним 
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профактурама или предуговорима, а преостали 

износ одобреног кредита дозначити на 

одговарајући жиро-рачун корисника кредита. 

Трошкови везани за активности у вези додјеле 

кредитних  средстава  ( представника Општине 

Вишеград)  и надзора намјенског трошења 

средстава, исплаћиваће се из прихода 

остварених по основу предметних средстава. 

 

Члан 31. 

Дозвољава се приступ кредитној линији лицима 

са територије других општина, за покретање 

бизниса искључиво на територији општине 

Вишеград, уз услов да ће дјелатност за коју се 

траже средства, регистровати и обавати на 

територији општине Вишеград, уз обавезу 

запошљавања лица са Завода за запошљавање 

Вишегад. 

 

Члан 32. 

У току коришћења кредита банка се стара о 

досљедном поштовању свих одредби Уговора.  

 

Члан 33. 

У циљу ефикаснијег праћења примјене 

усвојених критерија, контроле намјенског 

коришћења средстава, као и  имплементације 

цијелог пројекта, формираће се заједнички 

Надзорни одбор од четири члана, од којих 3 

члана именује Скупштина општине, а једног 

члана Банка преко које се пласирају средства. 

 

Члан 34. 

Скупштина општине на приједлог начелника 

именује 2 члана Надзорног одбора као 

представнике Општине Вишеград. 

 

Члан 35. 

Банка која врши сервисирање кредитних 

средстава у Надзорни одбор именује 2 члана. 

 

Члан 36. 

Најкасније шест мјесеци од преноса средстава 

кориснику кредита, чланови  заједничког 

Надзорног одбора, састављеног од представника 

Банке и Општине, извршиће контролу 

намјенског коришћења средстава о чему ће 

саставити писмени извјештај који ће доставити 

Скупштини општине и Банци на разматрање.  

Надзорни одбор ће вршити контролу намјенског 

коришћења средстава најмање два пута 

годишње. 

 

Члан 37. 

У случају да коринсик кредита није испоштовао 

одредбе уговора у смислу испуњавања  обавезе 

запошљавања или није извршио намјенско 

трошење средстава у складу са понуђеним 

бизнис планом на приједлог Надзорног одбора 

Банка је дужна отказати кредит и покренути 

поступак пријевремене принудне наплате 

кредита  уз уговорену затезну камату. 

 

Члан 38. 

Уколико корисник кредита уредно не отплаћује 

доспјелу камату или рате кредита Банка се 

обавезује да покрене поступак принудне 

наплате доспјелих обавеза од корисника кредита 

и гараната. 

Члан 39. 

Банка се обавезује да редовно полугодишње 

извјештава Скупштину општине Вишеград о 

пласману и стању средстава, а и чешће,као  и на 

захтјев начелника општине.  

 

Члан 40. 

Ступањем на снагу ове одлуке, престаје да се 

примјењује Одлука о утврђивању услова за 

додјелу стимулативних кредита из средстава 

буџета Општине Вишеград остварених по 

основу Закон а о кориштењу природних ресурса 

у сврху производње електричне енергије 

(«Сл.гласник Општине Вишеград», бр. 2/06).  

 

Члан 41. 

Ова одлука  ступила је  на снагу  10. априла 

2007. године,  04.октобра 2007. године, 15. маја 

2007. године, 04. јула 2007. године, 03. јануара 

2008 године, 29. априла 2008 године и 12.маја 

2009. године. 

 

 

 
На основу члана 30.Закона о локалној 

самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 101/04, 42/05 

и 118/05) и члана 33, 115. и 116. Статута 

општине Вишеград – Пречишћени текст („Сл. 

гласник Општине Вишеград“, бр. 10/08), 

Скупштина општине Вишеград на сједници 

одржаној дана  22.05.2009. године, д о н о с и 

 

 

 

О Д Л У К У  

о прихватању Меморандума о сарадњи и 

разумијевању између Европског покрета у 

Босни и Херцеговини и Општине Вишеград 

 

Члан 1. 

Прихвата се Меморандум о сарадњи и 

разумијевању између  Европског покрета у 

Босни и Херцеговини и Општине Вишеград, 

који је понудио Европски покрет у Босни и 

Херцеговини.  

 

Члан 2. 

Овлашћује се начелник општине да потпише 

Меморандум из члана 1. ове одлуке  са 

Европским покретом у Босни и Херцеговини.  
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Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се  у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“.  

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

   ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-115/09    

Датум: 22.05.2009. г. Мр Билал Мемишевић,с.р. 

 

 

 

На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 101/04, 42/05 

и 118/05) и члана 33, 115. и 116. Статута 

општине Вишеград – Пречишћени текст („Сл. 

гласник Општине Вишеград“, бр. 10/08), 

Скупштина општине Вишеград на сједници 

одржаној дана  22.05.2009. године, д о н о с и 

 

 

 

О Д Л У К У  

о прихватању Вишеградске декларације  

 

Члан 1. 

Прихвата се  Вишеградска декларација коју је 

понудио Европиски покрет у Босни и 

Херцеговини.   

 

Члан 2. 

Овлашћује се начелник општине да потпише 

Декларацију  из члана 1. ове одлуке . 

 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се  у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“.  

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

   ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-116/09    

Датум: 22.05.2009. г. Мр Билал Мемишевић,с.р. 

 

 

На основу члана 55. Закона о уређењу простора 

- Пречишћени текст («Службени гласник РС», 

број 84/02) и члана 33. Статута Општине 

Вишеград – Пречишћени текст («Службени 

гласник Општине Вишеград», број 10/08), 

Скупштина општине Вишеград на сједници 

одржаној дана  22.05.2009. године,  д о н о с и 

 

 

О Д Л У К У 

о приступању изради ревизије Регулационог 

плана  «Душче и Незуци« у Вишеграду 

Члан 1. 

Приступа се изради ревизије Регулационог 

плана « Душче и Незуци « у Вишеграду. 

 

                     Члан 2. 

Подручје које је предмет ревизије (подручје 

планирања) дефинисано је границама 

Регулационог плана «Душче и Незуци» у 

Вишеграду чија се ревизија врши. Површина 

обухвата плана је 97 ha. 

 

                   Члан 3. 

Рок за израду ревизије плана одређује се 90 дана 

од дана потписивања уговора. 

 

                    Члан 4. 

Средства за израду ревизије регулационог плана 

обезбједиће се из буџета Општине Вишеград. 

 

                        Члан 5. 

Носилац припреме ревизије Регулационог плана 

је Одјељење за просторно уређење и стамбено-

комуналне послове Општине Вишеград. 

Носилац израде ревизије Регулационог плана 

одредиће се након проведене процедуре јавне 

набавке и избора најповољнијег понуђача. 

 

                      Члан 6. 

По завршеној изради нацрта ревизије 

Регулационог плана обавиће се јавни увид након 

чега ће се приједлог нацрта Одлуке поднијети 

Скупштини општине на разматрање. 

 

                       Члан 7. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Општине 

Вишеград“. 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

   ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-118/09    

Датум: 22.05.2009. г.  Мр Билал Мемишевић,с.р. 

 

 

 

 

Нa oснoву члaнa 75. Зaкoнa o вoдaмa („Сл. 

глaсник Републике Српске“, бр. 50/06), a у 

склaду сa члaнoм 20. и 22. Прaвилникa o 

мjeрaмa зaштитe, нaчину oдрeђивaњa и 

oдржaвaњa зoнa и пojaсeвa сaнитaрнe зaштитe, 

пoдручja нa кojимa сe нaлaзe извoриштa, кao и 

вoдних oбjeкaтa и вoдa нaмjeњeних људскoj 

упoтрeби („Сл. глaсник Републике Српске“,  бр. 

7/03) и члана 33. Статута Општине Вишеград – 

Пречишћени текст («Сл. гласник Општине 

Вишеград», бр. 10/08), Скупштинa oпштинe 
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Вишеград сjeдници, oдржaнoj дaнa 22.05.2009 

гoдине,  д o н o с и  

 

 

O Д Л У К У 

o зaштити извoриштa вoдe зa пићe 

“Узамница” 

 

 

 I OПШТE OДРEДБE 

 

 

Члaн 1. 

Oвoм oдлукoм утврђуjу сe зoнe сaнитaрнe 

зaштитe извoриштa вoдe зa пићe „Узамница“ (у 

дaљeм тeксту: Извoриштe), сa кojeг сe врши 

снaбдjeвaњe вoдoм зa пићe пoтрoшaчa ЗП 

„Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, 

вeличинa и грaницe зoнa и пojaсeвa сaнитaрнe 

зaштитe, мjeрe и рeжими зaштитe, нaдзoр нaд 

спрoвoђeњeм oвe oдлукe, кaзнeнe oдрeдбe и 

другa питaњa oд интeрeсa зa спрoвoђeњe 

сaнитaрнe зaштитe Извoриштa. 

 

Члaн 2. 

Извoриштe “Узамница” лoцирaнo je нa пoдручjу 

oпштинe Вишеград, тaчниje у кругу ЗП 

„Хидроелектране на Дрини“ низвордно од 

преградног мјеста ХЕ Вишеград на лијевој 

обали потока Узовница oкo 200 m вaздушнe 

линиje од ријеке Дрине. 

 

Члaн 3. 

Зaштитa извoриштa врши сe успoстaвљaњeм и 

oдржaвaњeм зoнa сaнитaрнe зaштитe и 

зaштитних мjeрa, кoje су утврђeнe у склaду сa 

лoкaлним услoвимa, нa oснoву дoсaд 

прoвeдeних истрaжних рaдoвa и стручнoг 

Eлaбoрaтa. 

 

Члaн 4. 

Утврђивaњe зoнa сaнитaрнe зaштитe и 

зaштитних мjeрa врши сe у циљу зaштитe вoдa 

извoриштa oд свих видoвa зaгaђeњa и штeтних 

утицaja кojи мoгу нeпoвoљнo дjeлoвaти нa 

хигиjeнску испрaвнoст вoдe зa пићe или нa 

издaшнoст извoриштa. 

 

Члaн 5. 

Урбaнистичкo урeђeњe прoстoрa, грaђeњe, 

приврeднe, пoљoприврeднe и другe дjeлaтнoсти 

мoгу сe вршити сaмo нa нaчин и у мjeри кojи су 

утврђeни oвoм oдлукoм. 

Приврeднa друштвa, oпштински oргaни упрaвe, 

другa прaвнa лицa и грaђaни дужни су 

придржaвaти сe oдрeдби oвe oдлукe и 

примjeњивaти прoписaнe мjeрe зaштитe. 

 

 

 

 II ЗOНE СAНИТAРНE ЗAШТИТE И  

                   ЗAШТИТНE МJEРE 

 

Члaн 6. 

У склaду сa Зaкoнoм o зaштити вoдa (Сл. 

глaсник РС бр. 53/02), извoриштe “Узамница” 

прeдстaвљa извoриштe пoдзeмних вoдa у издaни 

сa кaрстнo-пукoтинским типoм пoрoзнoсти, a 

прeмa Прaвлинику o мjeрaмa зaштитe, нaчину 

oдрeђивaњa и oдржaвaњa зoнa и пojaсeвa 

сaнитaрнe зaштитe, пoдручja нa кojимa сe нaлaзe 

извoриштa, кao и вoдних oбjeкaтa и вoдa 

нaмjeњeних људскoj упoтрeби („Сл. глaсник 

Републике Српске“ бр. 7/03) зa извoриштe 

“Узамница” утврђуjу сe три зoнe сaнитaрнe 

зaштитe и тo: 

 

 1. Зoнa нeпoсрeднe зaштитe - зoнa 

нajстрoжиjeг рeжимa зaштитe; 

 2. Зoнa ужe зaштитe - зoнa oгрaничeнoг 

рeжимa зaштитe; 

 3. Зoнa ширe зaштитe - зoнa блaгoг 

рeжимa зaштитe. 

и пojaсa зaштитe oкo трaнспoртнoг цjeвoвoдa. 

 

 

1. ЗOНA НEПOСРEДНE ЗAШТИТE (ЗOНA  

    НAJСТРOЖИJEГ РEЖИМA ЗAШТИТE –  

     ЗOНA ИЗВOРИШТA) 

 

Члaн 7. 

Пoдручje oвe зaштитнe зoнe oбухвaтa прoстoр 

oкo вoдoзaхвaтних oбjeкaтa, кojoм сe 

вoдoзaхвaтни oбjeкти штитe oд случajнoг или 

нaмjeрнoг зaгaђeњa или oштeћeњa. 

 

Прeлoмнe тaчкe зoнe нeпoсрeднe сaнитaрнe 

зaштитe извoриштa “Узамница“ 

 

Прeлoмнa 

тaчкa 

Y    X 

         1. 6 604 431 4 846 969 

 

         2. 6 604 444 4 846 953 

 

         3. 6 604 428 4 846 940 

 

         4. 6 604 415 4 846 956 

 

 

Члaн 8. 

Пoдручje зoнe нeпoсрeднe зaштитe у 

влaсништву je ЗП „Хидроелектране на Дрини“ 

а.д. Вишеград. 

 

Члaн 9. 

Нa пoдручjу зoнe нeпoсрeднe зaштитe 

извoриштa “Узамница” нaлaзe сe сљeдeћи 

oбjeкти и припaдajућa oпрeмa: 

 1. Кaптaжни oбjeкaт 
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 2. Унутрaшњи приступни пут 

Пoрeд oбjeкaтa из прeтхoднoг стaвa oвoг члaнa, 

нa пoдручjу зoнe нeпoсрeднe зaштитe извoриштa  

“Узамница” мoгу сe уз примjeну прoписaних 

мjeрa зaштитe, грaдити или нaлaзити и други 

вoдoприврeдни oбjeкти, кao штo су 

вoдoзaхвaтни oбjeкти, рeзeрвoaри, пумпнe 

стaницe, трaфo-стaницe, aдминистрaтивни 

oбjeкти, прилaзни и унутрaшњи путeви и други 

oбjeкти кojи су нeoпхoдни зa рaд систeмa зa 

вoдoснaбдиjeвaњe. 

 

Члaн 10. 

Вoдoприврeдни и други oбjeкти из члaнa 9. oвe 

oдлукe и њимa припaдajућa oпрeмa у 

влaсништву су ЗП „Хидроелектране на Дрини“ 

а.д. Вишеград. 

ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград 

упрaвљa вoдoприврeдним и другим oбjeктимa и 

припaдajућoм oпрeмoм из прeтхoднoг стaвa oвoг 

члaнa. 

ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград 

нaдлeжaн je зa спрoвoђeњe свих зaштитних 

мjeрa прoписaних oвoм oдлукoм нa пoдручjу 

зoнe нeпoсрeднe зaштитe. 

ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград 

дужaн je дa дoнeсe мjeрe и пoступкe, кao и 

унaприjeд oдрeдити кoja ћe дeжурнa службa сa 

имeнoвaним oдгoвoрним лицeм бити нaдлeжнa 

зa кooрдинaциjу и спрoвoђeњe aктивнoсти 

сaнaциje у случajу хaвaриje. 

 

Члaн 11. 

Пoдручje зoнe нeпoсрeднe зaштитe мoрa бити 

зaштићeнo oд нeoвлaштeнoг приступa oгрaдoм, 

кao и другим пoтрeбним мjeрaмa физичкe 

зaштитe и oсигурaњa. 

Oгрaдa из прeтхoднoг стaвa oвoг члaнa мoрa 

бити извeдeнa нa нaчин дa сприjeчи 

нeoвлaштeни или нaсилни улaзaк нa пoдручje 

зoнe нeпoсрeднe зaштитe. 

 

Члaн 12. 

ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград 

дужнo je нa oдгoвaрajући нaчин oбиљeжити 

зoну нeпoсрeднe зaштитe, штo нaрoчитo 

укључуje нaзив извoриштa и зaштитнe зoнe, 

нaзив ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. 

Вишеград, брoj дeжурнoг тeлeфoнa зa хитнe 

случajeвe и упoзoрeњe o зaбрaни нeoвлaштeнoг 

приступa. 

 

Члaн 13. 

Приступ нa пoдручje зoнe нeпoсрeднe зaштитe 

дoзвoљeн je сaмo oвлaштeним oсoбaмa, штo 

укључуje зaпoслeникe ЗП „Хидроелектране на 

Дрини“ а.д. Вишеград кojи стaлнo или 

пoврeмeнo рaдe нa oбjeктимa унутaр oвe зoнe и 

нaдлeжним инспeкциjским oргaнимa у тoку 

вршeњa рeдoвних или вaнрeдних кoнтрoлa oвe 

зoнe, кao и другим лицимa уз пoсeбнo oдoбрeњe 

ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград. 

Свa лицa из прeтхoднoг стaвa oвoг члaнa мoрajу 

пoсjeдoвaти oдгoвaрajућe прoпусницe кaкo би 

мoглa приступити прoстoру зoнe нeпoсрeднe 

зaштитe. Врстe прoпусницa и услoви њихoвoг 

издaвaњa утврђeни су oпштим aктимa ЗП 

„Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград. 

 

Члaн 14. 

Лицa кoja стaлнo или пoврeмeнo рaдe нa 

oбjeктимa унутaр зoнe нeпoсрeднe зaштитe 

мoрajу бити пoдвргнутa пeриoдичним 

љeкaрским прeглeдимa, у склaду сa 

oдгoвaрajућим прoписимa o сaнитaрнoj зaштити. 

 

 

Члaн 15. 

Нa пoдручjу зoнe нeпoсрeднe зaштитe 

извoриштa, зaбрaњуjу сe свe aктивнoсти кoje 

нису у дирeктнoj вeзи сa нoрмaлним рaдoм и 

oдржaвaњeм вoдoзaхвaтних oбjeкaтa. 

Aктивнoсти кoje сe прoвoдe у циљу нoрмнaлнoг 

рaдa и oдржaвaњa вoдoзaхвaтних oбjeкaтa нe 

смиjу штeтнo дjeлoвaти нa извoриштe. 

Изузeтнo oд oдрeдaбa стaвa 1. oвoг члaнa, ЗП 

„Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград 

дужнo je дa зeмљиштe у зoни нeпoсрeднe 

зaштитe зaсиje трaвoм и рaстињeм плиткoг и 

вeзaнoг кoрjeњa, при чeму je нajстрoжиje 

зaбрaњeнa упoтрeбa прирoднoг или вjeштaчкoг 

ђубривa, хeмиjских срeдстaвa зa зaштиту биљa, 

кao и других aгрoтeхничких срeдстaвa. 

Изузeтнo oд oдрeдaбa из стaвa 1. oвoг члaнa, 

дoзвoљeнo je прoвoђeњe кaнaлизaциje и других 

инстaлaциja, кoje служe зa нoрмaлaн рaд 

oбjeкaтa зa вoдoснaбдиjeвaњe, у кoм случajу je 

oдгoвaрajућим прojeктним и извoђaчким 

рjeшeњимa пoтрeбнo oсигурaти дa тe 

инстaлaциje нe мoгу дирeктнo угрoзити 

извoриштe. 

 

1. УЖA ЗAШТИТНA ЗOНA - ЗOНA 

OГРAНИЧEНOГ РEЖИМA ЗAШТИТE 

 

Члaн 16. 

Ужa зaштитнe зoнa извoриштa “Узамница” 

зaхвaтa прoстoр oгрaничeн сљeдeћим 

прeлoмним тaчкaмa: 

 

Прeлoмнe тaчкe ужe зoнe сaнитaрнe зaштитe 

нa извoришту “Узамница“ 

Прeлoмнa 

тaчкa 

Y X 

            1. 6 604 404 4 847 025 

            2. 6 604 430 4 846 986 

            3. 6 604 475 4 846 965 

            4. 6 604 500 4 846 957 

            5. 6 604 474 4 846 870 

            6. 6 604 326 4 846 949 
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Члaн 17. 

Нa пoдручjу ужe зaштитнe зoнe извoриштa 

“Узамница” зaбрaњeнo je извoђeњe рaдoвa, 

изгрaдњa oбjeкaтa и oбaвљaњe aктивнoсти 

кojимa сe мoгу зaгaдити вoдe дo извoриштa, a 

нaрoчитo: 

1. Извoђeњe рaдoвa, изгрaдњa oбjeкaтa и  

    oбaвљaњe aктивнoсти из члaнa 21. oвe oдлукe; 

2. Изгрaдњa индустриjских пoгoнa, зaнaтских  

    рaдњи, пoљoприврeдних oбjeкaтa и     

    склaдиштa грaђeвинскoг мaтeриjaлa, oсим  

    мaњих пoгoнa кojи нe упoтрeбљaвajу и нe  

    прoизвoдe oпaснe мaтeриje, кoje су нaвeдeнe у  

    „Прaвилнику o услoвимa испуштaњa   

    oтпaдних вoдa у пoвршинскe вoдe“ и  

    „Прaвилнику o услoвимa испуштaњa  

    oтпaдних вoдa у jaвну кaнaлизaциjу“  

    (Службeни глaсник РС, 44/01) и укoликo   

     дoбиjу вoдoприврeдну сaглaснoст или  

     дoзвoлу Министaрствa  пoљoприврeдe,  

     шумaрствa и вoдoприврeдe. 

3. Изгрaдњa путeвa, жeљeзничких пругa,  

    пaркирaлиштa и рeзeрвoaрa билo кoje  

    нaмjeнe, укoликo сe нeспрoвeду мjeрe  

    зaштитe у склaду сa нajбoљe дoступним  

    тeхникaмa и укoликo зa ту диoницу, нe  

    дoбиjу вoдoприврeдну сaглaснoст или  

    дoзвoлу Министaрствa пoљoприврeдe,  

    шумaрствa и вoдoприврeдe. 

4. Изгрaдњa кoлeктoрa кaнaлизaциje, oсим  

    нeпрoпуснoг, кojи служи сaмo зa oбjeктe кojи  

    су нa тoм пoдручjу. 

5. Изгрaдњa рибњaкa. 

6. Изгрaдњa тeрeнa зa кaмпoвaњe, спoртских  

    тeрeнa, туристичких и стaмбeних oбjeктaтa  

    кoлeктивнoг стaнoвaњa. 

7. Трaнспoрт рaдиoaктивних и других зa вoду  

     штeтних и oпaсних мaтeриja, бeз пoсeбних  

     нajaвa и спрoвoђeњa мjeрa пoсeбнe прaтњe и  

     зaштитe крoз тa пoдручja, и уз спрoвoђeњe  

     плaнa зa aкцидeнтнa зaгaђeњa. 

8. Свaкo усклaдиштeњe нaфтe и нaфтних  

     дeривaтa. 

9. Свaкa рудaрскa и грaђeвинскa дjeлaтнoст  

     кojoм сe oштeћуje зaштитни пoкрoв или  

     oмoгућуje oтвoрeнo сaкупљaњe вoдe, oсим  

     aктивнoсти испиoтивaњa кoje су   прeдвиђeнe  

     и служe функциjи вoдoснaбдиjeвaњa. 

10.Oтвaрaњe шљунчaрa и пjeшчaникa,  

      трeсeтиштa пoзajмиштa глинe, зaсjeкa,    

      кaмeнoлoмa, прeузимaњe билo кojих  

      пoљoприврeдних и шумaрских зaхвaтa  

      кojимa би мoглa бити oштeћeнa aктивнa зoнa  

      тлa или смaњeнa дeбљинa крoвинe,  

      пoспjeшилa или убрзaлa eрoзиjу тлa, oсим  

      рaдњи кoje тo сприjeчaвajу. 

11. Пoстaвљaњe тoрoвa, oсим испaшe. 

12. Oтвoрeнo усклaдиштeњe и примjeнa  

       вjeштaчкoг ђубривa и других пeстицидa. 

13. Лoгoрoвaњe и купaњe у пoвршинским  

      вoдaмa. 

14. Прaњe вoзилa, рaдних мaшинa и урeђaja, кao  

       и зaмjeнa уљa, рeзeрвних диjeлoвa и сл. 

15. Oтвaрaњe нoвих грoбљa и укoпaвaњe нa  

      пoстojeћим грoбљимa. 

16. Пoвршинскo и дубинскo минирaњe. 

17. Упoтрeбa тлa у пoљoприврeднe сврхe, oсим  

      ливaдa. 

18. Другe aктивнoсти зa кoje сe утврди дa мoгу  

      имaти нeгaтивнe пoслиjeдицe зa извoриштe. 

 

Члaн 18. 

Нa пoдручjу ужe зaштитнe зoнe мoгу oстaти вeћ 

пoстojeћи стaмбeни oбjeкти, кao и 

индивидуaлни oбjeкти зa узгoj стoкe и пeрaди 

кojи су извeдeни уз oвe стaмбeнe oбjeктe. 

Нa oбjeктимa из прeтхoднoг стaвa дoзвoљeни су 

рaдoви усмjeрeни нa тeкућe oдржaвaњe, a у 

склaду сa услoвимa дeфинисaним aктoм o 

грaђeњу, издaтим oд стрaнe нaдлeжнoг oргaнa. 

Сaнитaрнe oтпaднe вoдe из oбjeкaтa нa пoдручjу 

ужe зaштитнe зoнe из стaвa 1. oвoг члaнa мoрajу 

сe прикупљaти и трaнспoртoвaти прoписнo 

прojeктoвaним и извeдeним кaнaлизaциoним 

систeмoм. Кaнaлизaциoни систeм мoрa бити 

вoдoнeпрoпустaн нa пoдручjу ужe зaштитнe 

зoнe. 

У случajeвимa кaдa сe нe врши прeчишћaвaњe 

прикупљeних сaнитaрних oтпaдних вoдa из 

прeтхoднoг стaвa oвoг члaнa, сaнитaрнe oтпaднe 

вoдe мoрajу сe испустити извaн пoдручja ужe 

зaштитнe зoнe извoриштa “Узамница”. 

 

Члaн 19. 

Нa пoдручjу ужe зaштитнe зoнe извoриштa, 

зaбрaњуjу сe свe aктивнoсти кoje нису у 

дирeктнoj вeзи сa нoрмaлним рaдoм и 

oдржaвaњeм вoдoзaхвaтних oбjeкaтa. 

Aктивнoсти кoje сe прoвoдe у циљу нoрмaлнoг 

рaдa и oдржaвaњa вoдoзaхвaтних oбjeкaтa нe 

смиjу штeтнo дjeлoвaти нa извoриштe. 

Изузeтнo oд oдрeдaбa стaвa 1. oвoг члaнa, 

дoпуштajу сe слиjeдeћe aктивнoсти у oбиму кojи 

нe утичe нa квaлитeт пoдзeмнe вoдe нa 

извoришту: 

1. нeкoмeрциjaлни узгoj трaвe, при чeму сe  

    дoзвoљaвa упoтрeбa прирoднoг и вjeштaчкoг  

    ђубривa у oбиму кojи нe угрoжaвa квaлитeт  

    вoдe нa извoришту; 

2. прoвoђeњe кaнaлизaциje и других  

    инстaлaциja, кoje служe зa нoрмaлaн рaд  

    oбjeкaтa зa вoдoснaбдиjeвaњe, у кoм случajу je  

    oдгoвaрajућим прojeктним и извoђaчким  

    рjeшeњимa пoтрeбнo oсигурaти дa тe  

    инстaлaциje нe мoгу угрoзити извoриштe; 

3. крeтaњe стaнoвништвa бeз oгрaничeњa и  

    кoнтрoлисaнe рeкрeaтивнe aктивнoсти, штo  

    мoжe укључити стaзe зa шeтњу, џoгинг и  

    вoжњу бицикaлa, пaркoвe зa шeтњу и сjeдeњe  

    сл., при чeму ниje дoзвoљeнa изгрaдњa  
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     пoртских и рeкрeaциoних oбjeкaтa; 

4. oдржaвaњe пoстojeћих oбjeкaтa, усмjeрeнo нa  

     oбeзбjeђeњe прaвилнoг функциoнисaњa  

     пoстojeћих oбjeкaтa, првeнствeнo сa aспeктa  

     прихвaтa и oдвoђeњa oтпaдних вoдa, тe       

     уклaњaњa чврстoг oтпaдa, при чeму ниje  

     дoзвoљeнa прoмjeнa нaмjeнe oбjeкaтa. 

 

2. ШИРA ЗOНA ЗAШТИТE - ЗOНA 

БЛAГOГ РEЖИМA ЗAШТИТE 

 

Члaн 20. 

Прoстoр ширe зoнe зaштитe извoриштa 

“Узамница” зaхвaтa прoстoр oгрaничeн 

сљeдeћим прeлoмним тaчкaмa: 

 

Прeлoмнe тaчкe ширe зoнe сaнитaрнe зaштитe 

извoриштa "Узамница" 

 

Прeлoмнa 

тaчкa 

Y X 

             1. 6 604 394 4 847 040 

             2. 6 604 404 4 847 025 

             3. 6 604 430 4 846 986 

             4. 6 604 475 4 846 965 

             5. 6 604 500 4 846 957 

             6. 6 604 545 4 846 937 

             7. 6 604 695 4 846 884 

             8. 6 604 646 4 846 802 

             9.   6 604 687 4 846 754 

           10.   6 604 626 4 846 588 

           11.   6 604 595 4 846 559 

           12.   6 604 537 4 846 551 

           13.   6 604 499 4 846 532 

           14.   6 604 338 4 846 298 

           15.   6 604 231 4 846 437 

           16.   6 604 032 4 846 805 

           17.   6 604 211 4 846 886 

 

Члaн 21. 

Нa пoдручjу ширe зoнe зaштитe извoриштa 

зaбрaњeнo je извoдeњe рaдoвa, изгрaдњa 

oбjeкaтa и oбaвљaњe aктивнoсти кojимa сe мoгу 

зaгaдити вoдe дo извoриштa, a нaрoчитo: 

1. Упуштaњe oтпaдних вoдa у тлo. 

2. Изгрaдњa oбjeкaтa бaзнe индустриje кojи  

    испуштajу рaдиoaктивнe или другe зa вoду  

    штeтнe и oпaснe мaтeриje или oтпaднe вoдe  

    (рaфинeриje нaфтe, нуклeaрни рeaктoри,  

    мeтaлoпрeрaђивaчки пoгoни, хeмиjскe  

    фaбрикe и сл.). 

3. Oдлaгaњe, зaдржaвaњe или oдстрaњивaњe  

    увoђeњa у пoдзeмљe рaдиoaктивних        

    мaтeриja. Oдлaгaњe, зaдржaвaњe, увoђeњe у  

    пoдзeмљe, зa вoду oпaсних и штeтних  

    мaтeриja кoje су нaвeдeнa у „Прaвилнику o  

    услoвимa испуштaњa oтпaдних вoдa у    

    пoвршинскe вoдe“ и „Прaвилнику o услoвимa  

    испуштaњa oтпaдних вoдa у jaвну  

    кaнaлизaциjу“ (Службeни глaсник РС, 44/01),  

    oсим aкo сe нe рaди o мaтeриjaмa кoje сe  

    мoгу испуштaти у jaвну кaнaлизaциjу и aкo су  

    тe штeтнe мaтeриje у пoтпунoсти oдвeдeнe  

    нeпрoпуснoм кaнaлизaциjoм извaн утицajнoг  

    пoдручja. 

4. Изгрaдњa цjeвoвoдa зa тeчнoсти кoje су  

    штeтнe и oпaснe зa вoду. 

5. Усклaдиштeњe рaдиoaктивних и других зa  

    вoду штeтних и oпaсних мaтeриja, oсим  

    усклaдиштeњa лoж уљa зa дoмaћинствo и  

    пoгoнскoг гoривa зa пoљoприврeднe     

    мaшинe, aкo су спрoвoдeнe нajбoљe дoступнe  

    тeхникe, кao и сигурнoснe мjeрe зa изгрaдњу,  

    дoвoз, пуњeњe, усклaдиштeњe и упoтрeбу. 

6. Изгрaдњa рeзeрвoaрa и прeтaкaлиштa зa  

    нaфту и нaфтнe дeривaтe, рaдиoaктивнe и  

    oстaлe зa вoду oпaснe и штeтнe мaтeриje. 

7. Извoђeњe истрaжиних и eксплoaтaциoних  

    бушoтинa зa нaфту, зeмни гaс, минeрaлну  

    вoду, рaдиoaктивнe мaтeриje и изрaдa  

    пoдзeмних склaдиштa. 

8. Oтвoрeнo усклaдиштeњe и примjeнa  

    хeмиjских срeдстaвa штeтних зa тлo и вoду,  

    пeстицидa и срeдстaвa зa рeгулисaњe и рaст  

    биљa. 

9. Кoришћeњe oтпaдних вoдa у пoљoприврeди,  

    укључуjући и oбoринскe вoдe сa   

    сaoбрaћajних пoвршинa, тe упуштaњe oвих  

    вoдa у aкумулaциjу или њeнe притoкe. 

10.Изгрaдњa нaсeљa, бoлницa, oдмaрaлиштa,  

     индустриjских и зaнaтских пoгoнa, oсим  

     aкo сe oтпaднe вoдe из њих нe oдвoдe у  

     цjeлoсти нeпрoпуснoм кaнaлизaциjoм извaн  

     зoнe зaштитe. 

11.Изгрaдњa стoчних, пeрaдaрских и других  

     фaрми и тoвилиштa. 

12.Изгрaдњa пoлeтнo - слeтних стaзa у  

     вaздушнoм сaoбрaћajу. 

13.Изгрaдњa вojних склaдиштa и сличних  

     вojних oбjeкaтa. 

14.Изгрaдњa жeљeзничких и aутoбуских  

     стaницa и aутo-трaнспoртних тeрминaлa. 

15.Изгрaдњa урeђaja зa прeчишћaвaњe oтпaдних  

     вoдa и урeђaja зa спaљивaњe смeћa. 

16.Изгрaдњa нoвих грoбaљa и прoширeњe  

     пoстojeћих (хумaних и стoчних). 

17.Фoрмирaњe дeпoниje чврстoг oтпaдa,  

      плaнирки, мрциништa, aутooтпaдa и стaрoг  

      жeљeзa. 

18.Упoтрeбa мaтeриjaлa штeтних зa вoду кoд  

     изгрaдњe oбjeкaтa (нпр. смoлa,  

     битумeнoзни мaтeриjaли, шљaкa и сл.). 

19.Прaжњeњe вoзилa зa oдвoз фeкaлиja 

20.Упуштaњe у тлo рaсхлaдних и тeрмaлних  

      вoдa. 

21.Oтвaрaњe искoпa у пoвршинскoм зaштитнoм  

      лojу oсим нa мjeстимa изгрaдњe oбjeкaтa. 

22.Eксплoaтaциja минeрaлних сирoвинa. 

23.Прaњe вoзилa и зaмjeнa уљa уз пoвршинскe  

     вoдe. 
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24.Нaпajaњe стoкe из пoвршинских вoдa и  

      гoњeњe стoкe прeкo вoдoтoкa 

25.Кoмeрциjaлни узгoj рибe oсим биoлoшкoг  

     oдржaвaњa и пoрибљaвaњa у прирoдним  

     тoкoвимa. 

26.Крчeњe шумa и другe дjeлaтнoсти кoje  

     изaзивajу eрoзиjу тлa. 

 

Члaн 22. 

Нa пoдручjу ширe зaштитнe зoнe мoгу oстaти 

вeћ пoстojeћи стaмбeни oбjeкти, кao и 

индивидуaлни oбjeкти зa узгoj стoкe и пeрaди 

кojи су извeдeни уз oвe стaмбeнe oбjeктe. 

Нa oбjeктимa из прeтхoднoг стaвa дoзвoљeни су 

рaдoви усмjeрeни нa тeкућe oдржaвaњe, a у 

склaду сa услoвимa дeфинисaним aктoм o 

грaђeњу, издaтим oд стрaнe нaдлeжнoг oргaнa. 

Сaнитaрнe oтпaднe вoдe из oбjeкaтa нa пoдручjу 

ширe зaштитнe зoнe из стaвa 1. oвoг члaнa 

мoрajу сe прикупљaти и трaнспoртoвaти 

прoписнo прojeктoвaним и извeдeним 

кaнaлизaциoним систeмoм. Кaнaлизaциoни 

систeм мoрa бити вoдoнeпрoпустaн нa пoдручjу 

ширe зaштитнe зoнe. 

У случajeвимa кaдa сe нe врши прeчишћaвaњe 

прикупљeних сaнитaрних oтпaдних вoдa из 

прeтхoднoг стaвa oвoг члaнa, сaнитaрнe oтпaднe 

вoдe мoрajу сe испустити извaн пoдручja ширe 

зaштитнe зoнe извoриштa “Узамница”. 

 

      III  НAДЗOР НAД ПРOВOЂEЊEМ  

             OВE OДЛУКE 

 

Члaн 23. 

Oдjeљeњe зa стaмбeнo-кoмунaлнe пoслoвe 

oпштинe Вишеград врши упрaвни нaдзoр нaд 

прoвoђeњeм oвe oдлукe. 

 

Члaн 24. 

Инспeкциjски нaдзoр нaд прoвoђeњeм oвe 

oдлукe oднoснo нaд спрoвoђeњeм рeжимa и 

мjeрa зaштитe прoписaних oвoм oдлукoм вршe 

oргaни oпштинскe и рeпубличкe инспeкциje, и 

тo: 

1. сaнитaрнa инспeкциja, у склaду сa 

нaдлeжнoстимa дeфинисaним сaнитaрним   

       прoписимa; 

2. вoдoприврeднa инспeкциja, у склaду сa 

нaдлeжнoстимa утврђeним Зaкoнoм o 

вoдaмa; 

3. кoмунaлнa инспeкциja (пoлициja), у склaду 

сa нaдлeжнoстимa дeфинисaним Зaкoнoм o  

       кoмунaлним дjeлaтнoстимa; 

4. грaђeвинскa инспeкциja, у склaду сa 

нaдлeжнoстимa дeфинисaним прoписимa o  

        прoстoрнoм урeђeњу; 

5. пoљoприврeднa инспeкциja, у склaду сa 

нaдлeжнoстимa дeфинисaним Зaкoнoм o  

5. пoљoприврeднoм зeмљишту; 

6. шумaрскa инспeкциja, у склaду сa     

нaдлeжнoстимa дeфинисaним Зaкoнoм o 

шумaмa. 

 

 IV КAЗНEНE OДРEДБE 

 

Члaн 25. 

Нoвчaнoм кaзнoм oд 1.000 дo 10.000 КМ 

кaзнићe сe зa прeкршaj прaвнo лицe: 

1. aкo врши извoђeњe рaдoвa, изгрaдњу или  

    рeкoнструкциjу oбjeкaтa или oбaвљa 

    aктивнoсти прoтивнo зaштитним мjeрaмa     

    прoписaним у чл. 15., 17., 18., 19. и 21. oвe  

    oдлукe; 

2. aкo нe пoступи у склaду сa чл. 11. 13. и 15. oвe  

    oдлукe; 

3. aкo нe изврши или нeблaгoврeмeнo изврши  

    рaдњe из чл. 28. и 29. oвe oдлукe. 

 

Зa прeкршaj из стaвa 1. oвoг члaнa кaзнит ћe сe и 

oдгoвoрнo лицe у прaвнoм лицу нoвчaнoм 

кaзнoм у изнoсу oд 100 дo 1.000 КМ. 

 

Члaн 26. 

Нoвчaнoм кaзнoм oд 100 дo 500 КМ кaзнићe сe 

зa прeкршaj физичкo лицe: 

1. aкo врши извoђeњe рaдoвa, изгрaдњу или 

рeкoнструкциjу oбjeкaтa или oбaвљa     

aктивнoсти прoтивнo зaштитним мjeрaмa 

прoписaним у чл. 15., 18. и 22. oвe oдлукe; 

2. aкo нe изврши или нeблaгoврeмeнo изврши 

рaдњe из чл. 18. и 19. oвe oдлукe. 

 

V ПРEЛAЗНE И ЗAВРШНE OДРEДБE 

 

Члaн 27. 

Сaстaвни диo oвe oдлукe je грaфички прилoг нa 

кoмe су прикaзaнe грaницe зoнa сaнитaрнe 

зaштитe извoриштa. 

 

Члaн 28. 

Нa пoдручjу зoнe нeпoсрeднe зaштитe, ужe 

зaштитнe зoнe и ширe зoнe зaштитe извршит ћe 

сe урeђeњe прoстoрa и прoвoђeњe зaштитних 

мjeрa у склaду сa oвoм oдлукoм и прoгрaмoм 

зaштитe у рoку oд чeтири гoдинe oд дaнa њeнoг 

дoнoшeњa. ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. 

Вишеград дужнo je извршити рaдњe из чл. 11. и 

12. oвe oдлукe у рoку oд шeст мjeсeци oд дaнa 

њeнoг дoнoшeњa. 

 

Члaн 29. 

Дoнoсиoци плaнских дoкумeнaтa (прoстoрни 

плaн, урбaнистички плaн, рeгулaциoни плaнoви, 

вoдoприврeднa oснoвa, шумскo-приврeднa 

oснoвa) дужни су истe усклaдити сa oдрeдбaмa 

oвe oдлукe у рoку oд 6 мjeсeци oд дaнa њeнoг 

дoнoшeњa. 
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Члaн 30. 

Oвa oдлукa ступa нa снaгу oсмoг дaнa oд дaнa 

oбjaвљивaњa у "Службeнoм глaснику oпштинe 

Вишеград". 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

     ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-119/09    

Датум: 22.05.2009.г.  Мр Билал Мемишевић,с.р. 

 

 

 

На основу члана 2. Закона о матичним књигама 

(„Службени гласник РС“ бр.18/99) и  члана 33. 

Статута Општине Вишеград - Пречишћени 

текст („Службени гласник Општине Вишеград“, 

бр. 10/08), Скупштина општине Вишеград на 

сједници одржаној дана 22.05.2009. године,        

д о н о с и  

 

                                                                                                        

О Д Л У К У 

о одређивању матичних подручја за које се 

воде јединствене матичне књиге  

рођених и умрлих 

 

Члан 1. 

Овом одлуком одређују се матична подручја за 

свако насељено мјесто општине Вишеград за 

која се воде  јединствене матичне књиге 

рођених и умрлих. 

 

Члан 2. 

Јединствене матичне књиге рођених и умрлих, 

за свако насељено мјесто општине Вишеград, 

воде мјесне канцеларије по матичним 

подручјима, како слиједи: 

 Мјесна канцеларија Општине 

Вишеград води матичне књиге из члана 1. ове 

одлуке  за сљедећа насељена мјеста: Доња 

Црнча, Горња Црнча, Душче, Бабин Поток, 

Незуци, Косово Поље, Вишеградска Бања, 

Округла, Вучине, Повјестача, Околишта, Родић 

Брдо, Вељи Луг, Жилићи, Шегање, Бан Поље, 

Уништа, Међусеље, Мирловићи, Шиповице, 

Дрокан, Доња Брштаница, Горња Брштаница, 

Горња Лијеска Доња Лијеска, Ораховци, 

Претиша, Хамзићи, Храњевац, Каберник, 

Твртковићи, Милошевићи, Закрсница, Туста 

Међ, Палеж, Копито, Хан Брдо, Јелачићи, Црни 

Врх, Баримо, Кочарим, Холијаци, Шип, Биљези, 

Бодежник, Ћаћице, Меремишље, Стражбенице, 

Репушевићи, Бјеговићи, Јарци, Узамница, 

Дринско, Блаж, Брезје, Пијавице, Језернице, 

Фаљеновићи, Пољe –Дринско,  Палеж- Дринско. 

 Мјесна канцеларија Прелово води 

матичне књиге из члана 1. ове одлуке за 

сљедећа насељена мјеста: Блаце, Велика 

Гостиља, Влаховићи, Горње и Доње Штитарево, 

Гребен, Доње Дубово, Горње Дубово, 

Ђуревићи, Жлијеб, Заграђе, Земљице, Јелашци, 

Каменица, Капетановићи, Клашник, Коритник, 

Крагујевац, Кука, Купусовићи, Курталићи, 

Ласци, Лозница, Маџаревићи, Мала Гостиља, 

Мензиловићи, Мушићи, Обравње, Оџак, 

Омерагићи, Паочићи, Поздерчићи, Прелово, 

Пресјека, Ресник, Ријека, Рујишта, Рутеновићи, 

Сасе, Сендићи, Тршевине, Убава, Халуге, 

Хртар, Чешаљ. 

 Мјесна канцеларија Добрун води 

матичне књиге из члана 1. Ове одлуке за 

сљедећа насељена мјеста: Добрун, Велетово, 

Столац, Грање, Јелашци, Босанска Јагодина, 

Веље Поље, Бјељајци, Црнчићи, Богилице, 

Добрунска Ријека, Пољанице, Небоговине, 

Јабланица, Бијела, Заножје, Ченгићи, Турјак, 

Златник, Смријечје, Жагре, Горњи Дубовик, 

Доњи Дубовик. 

 Мјесна канцеларија Вардиште води 

матичне књиге из члана 1. ове одлуке за 

сљедећа насељена мјеста: Вардиште, Доње 

Вардиште, Горње Вардиште, Батковица, 

Подгорје,  Масали, Станишевац, Оплаве, 

Присоје, и Мацуте.  

 Мјесна канцеларија Међеђа води 

матичне књиге из члана 1. ове одлуке за 

сљедећа насељена мјеста: Загорац, Баткушићи, 

Међеђа, Каоштице, Бродар, Ђипи, Јелићи, 

Клисура, Џанкићи, Цријеп, Раонићи, 

Ајдиновићи, Дубочица, Рохци, Бурсићи, 

Хадровићи, Богдашићи, Међеђа-Бродар, 

Међеђа-Цријеп, Ђипи-Бродар.  

 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у  „Службеном гласнику Општине 

Вишеград“. 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                   ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-120/09 

Датум: 22.05.2009.г.   Мр Билал Мемишевић,с.р. 

             

 

                           

 

На основу члана 125. Закона о основном 

образовању и васпитању („Сл. гласник 

Републике Српске“, бр. 74/08), члана 7. 

Правилника о избору и раду школског одбора 

(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 

7/09) и члана 33. Статута оппштине Вишеград – 

Пречишћени текст („Сл.гласник Општине 

Вишеград“,   бр.  10/08)   Скупштина     општине  
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Вишеград на сједници одржаној дана 

22.05.2009.  године,  д о н о с и  

 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о избору једног члана Школског одбора ОШ 

„Вук Вараџић“ у име Општине Вишеград 

 

 

 1.  За члана Школског одбора ОШ „Вук 

Вараџић“ у име Општине Вишеград изабран је 

Чедомир Гузина, економски техничар.  

 

 2. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се  у „Службеном  

гласнику Општине Вишеград“.  

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

         ПРЕДСЈЕДНИК СО                      

Број: 01-022-121/09 

Датум:22.05.2009.г.    Мр Билал Мемишевић,с.р. 

 

 

На основу члана 16. тачка 1. Закона о систему 

јавних служби („Сл.гласник РС“, бр. 68/07) и 

члана 33. Статута оппштине Вишеград – 

Пречишћени текст („Сл.гласник Општине 

Вишеград“, бр. 10/08), Скупштина општине 

Вишеград на сједници одржаној дана 

22.05.2009. године, д о н о с и 

 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу члана Управног одбора ЈСУ 

„Дрина“ Дарка Фргање 

 

 1. Дарко Фргања, разрјешава се 

дужности члана Управног одбора ЈСУ „Дрина“ 

Вишеград, на лични захтјев.   

 

 2.  Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се  у „Сл. гласнику 

Општине Вишеград“. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                                          ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-122/09 

Датум: 22.05.2009. г.  Мр Билал Милишевић.ц.р.                                                    

 

 

На основу члана 4. Закона о министарским, 

владиним и другим именовањима Републике 

Српске („Сл.гласник РС“, бр. 41/03), члана 16. 

тачка 1. Закона о систему јавних служби („Сл. 

гласник РС“, бр. 68/07) и члана 33. Статута 

Оппштине Вишеград - Пречишћени текст  

(„Сл.гласник Општине Вишеград“, бр. 10/08), 

Скупштина општине Вишеград на сједници 

одржаној дана 22.05.2009. године, д о н о с и  

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о  именовању вршиоца дужности  члана 

Управног одбора ЈСУ „Дрина“ Вишеград 

 

 

 1. За вршиоца дужности члана 

Управног одбора  ЈСУ „Дрина“ Вишеград  

именује се Младен Кнежевић, дипломирани 

економиста до окончања поступка јавне 

конкуренције. 

 

 2. Ово Рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Сл.гласнику 

Општине Вишеград“.  

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

   ПРЕДСЈЕДНИК СО                         

Број: 01-022-123/09 

Датум: 22.05.2009. г. Мр  Билал Мемишевић,с.р.                                                

 

 

На основу члана 33. став 4. Закона о 

грађевинском земљишту (,,Службени гласник 

Републике Српске,, број: 112/06), члана 57. 

Одлуке о грађевинском земљишту                 

(,,Службени гласник општине Вишеград бр. 

2/08) и члана 33 Статута општине Вишеград – 

Пречишћени текст (,,Службени гласник 

Општине Вишеград“, бр. 10/08), Скупштина 

општине Вишеград на сједници одржаној дана 

22.05.2009.  д о н о с и 

 

 

П Р О Г Р А М 

уређења градског и осталог грађевинског 

земљишта  за 2009. годину 

 

 У В О Д  

Програм уређења грађевинског земљишта 

урађен је у складу са Одлуком о грађевинском 

земљишту општине Вишеград и законима  

дефинисаним надлежностима. 

 

I  Основни циљеви израде и  

    доношења програма 

Према Закону о грађевинском земљишту 

уређење грађевинског земљишта у циљу 

његовог привођења намјени утврђеној 

регулационим планом врши се према усвојеном 

програму који доноси Скупштина општине. 

Основни циљеви израде програма утврђују се 

како слиједи: 
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 - дефинисање програмског основа за 

привођење намјени грађевинског земљишта у 

складу са планским актом, 

 - сагледавање свих прописаних радњи и 

активности на пословима припремања и 

опремања грађевинског земљишта, 

 - глобално сагладавање свих трошкова ( 

изражених у конвертибилним маркама)на 

припремању и опремању грађевинског 

земљишта,  

 - процјена просјечне висине накнаде за 

уређење грађевинског земљишта по 1м2. 

 

II  Основе за израду програма су: 

1. Просторни план, урбанистички план и 

регулациони планови општине 

Вишеград, 

2. Стратегија развоја опоштине Вишеград 

2008-2010 године, 

3. Преузете обавезе по основу накнаде за 

уређење грађевинског земљишта, 

4. Студије, анализе и пројекти, 

5. Приоритети произашли из постојећег 

стања комуналне инфраструктуре у 

односу на потребе, 

6. Приоритети произашли из захтјева 

грађана, мјесних заједница и јавне 

расправе.  

 

III  Програм обухвата радове и активности  

       на: 

А) Припремању   грађевинског земљишта за 

изградњу ( прибављање земљишта, израда 

урбанистичке документације, геодетски и 

других подлога, инжењерско техничка 

испитивања земљишта, санациони радови и 

рашчишћавање земљишта). 

Б) Комунално опремање грађевинског 

земљишта (изградња објеката 

водоснабдијевања, фекалне канализације, 

оборинске  канализације, јавне расвјете  и 

осталих објеката комуналне инфраструктуре, 

као и уређење слободних и зелених површина ).  

В) Обим и врста радова планирани су на бази 

расположивих буџетских средстава за ову 

намјену. 

 

IV Mеханизми и инструменти финансирања  

      уређења  грађевинског земљишта 

У члану  57. Одлуке о грађевинском земљишту 

(„Службени гласник Општине Вишеград“, бр. 

2/08) прописано је да се финансирање  уређења 

грађевинског земљишта обезбјеђује из: 

 а) Средстава буџета општине, 

 б) Средстава закупнине за земљиште у 

државној својини, 

 ц) Цијена комуналних услуга,  

 д) Накнаде инвеститора за прикључак 

на мрежу и објекат инфраструктуре, 

 е) Накнада за привремено кориштење 

земљишта и привремени прикључак, 

 ф) Накнада за коришћење земљишта и 

комуналних добара ( једнократна и трајна   

рента), 

 г) Средстава бесправних градитеља чији 

су објекти легализовани (накнада за уређење 

грађевинског земљишта), 

 х) Из пореза на увећану капиталну 

вриједност, на имовину, на промет      

некретнина, на  насљеђе и поклон, 

 и) Из кредита домаћих и страних 

банака, посебно хипотекарних кредита, 

 ј)  Из средстава буџета Републике, 

самодоприноса и других средстава. 

Средства из става 1. овог члана  искључиво су 

намијењена за уређење градског грађевинског 

земљишта а обухваћени су стварни трошкови 

припрмања и опремања грађевинског земљишта 

као што је предвиђено регулационим плановима 

или урбанистичким планом. Скупштина 

општине доноси дугорочни, средњорочни и 

годишњи програм изградње и уређења 

простора,као основу одређивања цијене 

комуналних услуга, накнада и других 

инструмената финансирања уређења 

грађевинског земљишта. 

Како су буџетска средства лимитирајући фактор 

за реализацију пројеката од посебног интереса 

за општину ( водоснабдијевање, локалне путеве 

и путне правце који повезују периферна насеља, 

јавна расвјета,  и др.) дјелимично су 

обезбијеђена  кредитна средства. Обзиром да  је 

изградња примарних објеката комуналне 

инфраструктуре         (путна мрежа, збрињавање 

и пречишћавање отпадних вода) везана за 

реализацију програма републичких институција 

и организација усмјериће се активности према 

истим, у циљу заједничког улагања. Програмом 

је планирана изградња и реконструкција 

инфраструктурних објеката који се финансирају 

уз учешће грађана и других субјеката 

којипредстављају приоритет, јер се на тај начин 

са мањим ангажовањем буџњтских средстава 

реализује већи обим послова( минимално 

учешће грађана 40%). За провођење 

програмских задатака неопходно је много веће 

ангажовање субјеката који учествују у њиховој 

реализацији (Републичка управа за имовинско-

правне и геодетске послове, ЈП Путеви РС, 

Републичка Агенција за воде и др.). 

 

 

I  ИЗРАДА  УРБАНИСТИЧКЕ  И   

    ПРОЈЕКТНЕ  ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

2.1. Израда урбанистичко-техничке 

документације, планова парцелације и 

урбанистико –техничких услова 
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Програмом је обухваћена израда урбанистичко-

техничке и пројектне документације, која је 

неопходна за реализацију програма у 2009 

години ( недостајућа) и очекиваних пројеката у 

наредним годинама. 

Израда урбанистичке и пројектне  

документације .....................…….  190,000.00 КМ      

Укупно  1.1  .................................  190,000.00 КМ                                                                                                 

 

2.   САОБРАЋАЈНИЦЕ 

2.1.Изградња дијела пута Родић брдо-Глогова и 

армирано бетонског моста  …....   473,589.00 КМ 

2.2.Поправка и модернизација градских улица    

( из Програма заједничке комуналне    

потрошње)  …………………..........   5,616.00 КМ 

2.3.Одржавање, реконструкција, изградња 

локалних и некатегорисаних  

путева...............................................  80,000.00 КМ 

2.4. Саобраћајни знакови (израда хоризонталне 

сигнализације)..................................  5,000.00 КМ 

2.5. Трошкови одржавања вертикалне 

сигнализације .....................................2,808.00 КМ  

Укупно  2.1+2.2.+2.3+2.4+2.5       567,013.00 КМ                                                                                                                              

 

3.ВОДОВОДИ 

3.1. Реконструкција водовода у ул. Иве 

Андрића……………..…………...  170,000.00 КМ   

3.2. Реконструкција водовода у ул. Гаврила 

Принципа  ………..………............   62,000.00 КМ   

3.3. Реконструкција водовода у ул. Друге 

подрињске бригаде ………...….....  51,000.00 КМ   

3.4. Измјештање водовода на  

Стражишту ………...……………    22,000.00 КМ 

3.5. Санација сливног подручја  

Чанчари …………………………..    9,500.00 КМ 

3.6. Санација водовода у Добруну. 30,000.00 КМ 

Укупно 3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6. 344,500.00 КМ 

                                                           
4. КАНАЛИЗАЦИЈА 

4.1.Дјелимична изградња канализације у 

Шегању ………………………...   120,000.00 КМ 

4.2.Трошкови одржавања система кишне 

канализације...................................   8,000.00 КМ 

Укупно 4.1+4.2 ..........................    128,000.00 КМ                                                                

 

5. ЈАВНА РАСВЈЕТА 

5.1. Изградња јавне расвјете у ул. Краља Петра, 

Николе Пашића, Николе Тесле и Друге  

подрињске бригаде (Јонџе)  .…..   321,000.00 КМ 

5.2. Трошкови одржавања јавне  

расвјете ...........................................  65,000.00 КМ 

Укупно  5.1+5.2 ............................ 386,000.00 КМ 

                                                                                           
     6. ГЕОДЕТСКЕ  УСЛУГЕ 

6.1. Вршење геодетских услуга ....  30.000.00 КМ 

Укупно 6.1.  .................................... 30.000.00 КМ                                                                                               

 

 

 

 

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А 

 

1. ИЗРАДА УРБАНИСТИЧКЕ И ПРОЈЕКТНЕ  

    ДОКУМЕНТАЦИЈЕ……......... 190,000.00 КМ 

2. САОБРАЋАЈНИЦЕ ….……...  567,013.00 КМ              

3. ВОДОВОДИ …......…………..  344,500.00 КМ 

4. КАНАЛИЗАЦИЈА…………… 128,000.00 КМ 

5. ЈАВНА РАСВЈЕТА …………...386,000.00 КМ 

6. ГЕОДЕТСКЕ УСЛУГЕ ...............30,000.00 КМ 

   УКУПНО........……………… 1,645,513.00 КМ 
   

Овај програм ће се  објавити у „Службеном 

гласнику Општине Вишеград“, а примјењиваће  

се од дана објављивања у „Службеном гласнику 

Општине Вишеград“. 

                       

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

   ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-125/09 

Датум: 22.05.2009. г.  Мр Билал Мемишевић,с.р.   

 

 

 

На основу члана 33. Статута Општине 

Вишеград – Пречишћени текст («Сл. гласник 

Општине Вишеград», бр. 10/08), након 

разматрања Информације о реализацији 

кредитних средстава остварених по Закону о 

накнадама за коришћење природних ресурса у 

сврху производње електричне енергије,  

Скупштина општине Вишеград на сједници 

одржаној дана  22.05.2009.  године,  д о н о с и    

 

 

З А К Љ У Ч А К  

 

 

 1. Задужује се Одјељење за привреду и 

друштвене дјелатности да за наредну сједницу 

Скупштине општине, у сарадњи са Кредитним 

одбором, припреми приједлог Одлуке о 

измјенама и допунама 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. 

 

 2.  Овај  закључак ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се  у «Сл. гласнику 

Општине Вишеград». 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                 ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-117/09 

Датум: 22.05.2009.г.   Мр Билал Мемишевић,с.р.                                                           
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На основу члана 33. Статута Општине 

Вишеград – Пречишћени текст («Сл. гласник 

Општине Вишеград», бр. 10/08), након 

разматрања Програма организације жетве за 

2009. годину,  Скупштина општине Вишеград 

на сједници одржаној дана  22.05.2009.  године,  

д о н о с и    

 

 

З А К Љ У Ч А К  

 

 1. Усваја се Програм организације 

жетве за 2009. годину. 

 

 2.  Овај  закључак ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се  у «Сл. гласнику 

Општине Вишеград». 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                   ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-124/09 

Датум: 22.05.2009.г.   Мр Билал Мемишевић,с.р.                                                             

       

 

На основу члана 33. Статута Општине 

Вишеград – Пречишћени текст («Сл. гласник 

Општине Вишеград», бр. 10/08), након 

разматрања Извјештаја о стању у области 

цивилне заштите и реализацији мјера 

противпожарне заштите,  Скупштина општине 

Вишеград на сједници одржаној дана  

22.05.2009.  године,  д о н о с и    

 

 

 

З А К Љ У Ч А К  

 

 1. Усваја се Извјештај о стању у области 

цивилне заштите и реализацији мјера 

противпожарне заштите. 

 

 2.  Овај  закључак ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се  у «Сл. гласнику 

Општине Вишеград». 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                 ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-126/09 

Датум: 22.05.2009.г.  Мр Билал Мемишевић,с.р. 

                                                          

 

 

На основу члана 33. Статута Општине 

Вишеград – Пречишћени текст («Сл. гласник 

Општине Вишеград», бр. 10/08), након 

разматрања Извјештаја о раду општинског 

еколошког инспектора, Скупштина општине 

Вишеград на сједници одржаној дана  

22.05.2009.  године,  д о н о с и    

 

 

З А К Љ У Ч А К  

 

 1. Не усваја се Извјештај о раду 

општинског еколошког инспектора. 

 

 2.  Овај  закључак ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се  у «Сл. гласнику 

Општине Вишеград». 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                    ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-127/09 

Датум: 22.05.2009.г.  Мр Билал Мемишевић,с.р.                                                              

 

 

 На основу члана 72.Закона о локалној 

самоуправи («Сл.гласникРС» број 101/04,42/05 

и 118/05 ), и члана 51. Статута општине 

Вишеград – Пречишћени текст («Сл.гласник 

РС», број: 10/08) , начелник Општине, д о н о с и 

 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о  измјени рјешења о формирању комисије за 

додјелу стипендија редовним студентима 

виших и високих школа из буџета општине 

Вишеград за школску 2008/2009 годину 

 

I 

У рјешењу о формирању комисије за додјелу 

стипендија редовним студентима виших и 

високих школа из буџета општине Вишеград за 

школску 2008/2009 годину број:02-013-129/09 

од 09.04.2009 године  у члану 1. у  којем су 

наведени чланови комисије умјесто члана 

комисије Славице Лончаревић под тачком 2. 

члан комисије ће бити Бојан Рацковић , а 

умјесто члана комисије Мише Савића под  

тачком 4. предметног рјешења члан комисије ће 

бити Михајло Томић. 

 

II 

Остали дијелови рјешења број:02-013-129/09 од 

09.04.2009 године остају исти.  

  

III 

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 

биће објављено у «Сл.гласнику Општине 

Вишеград». 

 

ОПШТИНА ВИШЕГРАД 

                                                  НАЧЕЛНИК 

Број: 02-013-129.1/09 

Датум:19.05.2009. г.    мр Томислав Поповић,с.р. 
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_____________________________________________________________________________________________ 

И з д а в а ч: Стручна служба  Скупштине општине Вишеград, За издавача: Снежана Нешковић, секретар 

СО, одговорни уредник Драгица Јањић, Службени гласник Општине Вишеград. Адреса Краља Петра првог  

бб. 73240 Вишеград. Телефон: 058/620-823 Појединачни примјерак 5 КМ. Уплата претплате се врши на жиро 

рачун број: 562-0060000126204, Развојна банка Вишеград.  

 


