
На основу  члана 3,  13.  и 24.  Закона о систему
јавних служби („Службени гласник Републике
Српске“, број 68/07) и члана 33. Статута општине
Вишеград – Пречишћени текст („Службени
гласник општине Вишеград“, број 10/08),
Скупштина општине Вишеград на сједници
одржаној 23.7.2010. године, д о н о с и

О Д Л У К У
о усклађивању акта о оснивању Јавне установе

за културне дјелатности „Дом културе“
Вишеград

Члан 1.
Овом одлуком  врши се усклађивање оснивачког
акта Јавне установе за културне  дјелатности
„Дом културе“ Вишеград са Законом о систему
јавних служби („Службени гласник Републике
Српске“, број 68/07) и Законом о класификацији
дјелатности и о регистру јединица разврставања
(„Службени гласник Републике Српске“, број
113/04 и 110/05).

Члан 2.
У судски регистар ће у својству оснивача Јавне
установе за културне  дјелатности „Дом културе“
Вишеград бити уписана Општинa Вишеград.

Члан 3.
Назив установе је Јавна установа за културне
дјелатности „Дом културе“ Вишеград.
Скраћени назив установе је ЈУ за културне
дјелатности „Дом културе“ Вишеград ( у даљем
тексту: Јавнa установа), са сједиштем у
Вишеграду, Улица Ужичког корпуса, број 6.

Члан 4.
Јавна установа обавља дјелатност од општег
друштвеног интереса, а својство правног лица
стиче уписом у регистар код надлежног суда.

Члан 5.
У правном промету са трећим лицима Јавна
установа иступа у своје име и за свој рачун, а за

обавезе одговара без ограничења, свим својим
средствима.

Члан 6.
Дјелатност Јавне установе је:

- 92.130 - приказивање филмова
- 92.310 - умјетничко и ккњижевно
                 стваралаштво и сценска умјетност
- 92.320 - дјелатност објеката за културне
                 дјелатности.

Члан 7.
Оснивачки улог - средства за оснивање и почетак
рада Јавне установе чине новчана средства у
износу од 2.000,00 КМ.
Средства за оснивање и почетак рада Јавне
установе у износу од 2000,00 динара оснивач је
уплатио 1996. године према Одлуци о оснивању
Јавнe установe за културне дјелатности „Дом
културе“ Вишеград („Службени гласник општине
Вишеград“, број 2/96), што изражено у
конвертибилној марки у 2010. години износи
606,06 КМ. Разлику средстава, до висине
оснивачког улога, у износу од 1394,00 КМ
оснивач је уплатио према Одлуци о усклађивању
акта о оснивању Јавне установе за културне
дјелатности „Дом културе“ Вишеград.

Члан 8.
Средства за обављање дјелатности Јавне установе
обезбјеђују се из:

- буџета општине,
- непосредно од корисника, продајом

производа и услуга на тржишту,
- донација, прилога и спонзорства домаћих и

страних правних и физичких лица и
- других извора у складу са законом.

Члан 9.
Органи Јавне установе су: Управни одбор и
директор.

Члан 10.
Управни одбор је орган управљања Јавне
установе. Управни одбор има три члана.
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Запослени у Јавној установи не могу бити
чланови управног одбора.
Чланове управног одбора Јавне установе именује
и разрјешава оснивач након спроведеног поступка
јавне конкуренције.

Члан 11.
Управни одбор Јавне установе:

1) доноси статут,
2) одлучује о пословању,
3) разматра и усваја извјештај о пословању

и годишњи обрачун,
4) доноси програм рада и финансијски план,
5) одлучује о коришћењу средстава, у

складу са законом и статутом и
врши друге послове утврђене актом о оснивању и
статутом.

Члан 12.
Јавном установом руководи директор.
Директора Јавне установе именује и  разрјешава
оснивач, на период од четири године и уз
претходно спроведен поступак јавне
конкуренције.

Члан 13.
Услови за директора Јавне установе утврђују се
статутом Јавне установе.

Члан 14.
Јавна установа ће своју организацију и опште акте
ускладити са Законом о систему јавних служби и
Законом о класификацији дјелатности и о
регистру јединица разврставања и овом одлуком у
року од 60 дана од дана ступања на снагу ове
одлуке и извршити промјене уписа у судском
регистру код надлежног суда.

Члан 15.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи
Одлука о оснивању Јавне установа за културне
дјелатности „Дом културе“ Вишеград („Службени
гласник општине Вишеград“, број 2/96, 9/99, 9/05
и 15/07).

Члан 16.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине
Вишеград“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
                                 ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-150/10
Датум: 23.7.2010. год.  Мр Билал Мемишевић, с.р.

На основу  члана 3,  13  и 24.  Закона о систему
јавних служби („Службени гласник Републике
Српске“, број 68/07) и члана 33. Статута oпштине
Вишеград – Пречишћени текст („Службени
гласник општине Вишеград“, број 10/08),

Скупштина општине Вишеград на сједници
одржаној 23.7.2010. године, д о н о с и

О Д Л У К У
о усклађивању акта о оснивању Јавне установе

за културну дјелатност „Градска галерија“
Вишеград

Члан 1.
Овом одлуком врши се усклађивање оснивачког
акта Јавне установе за културну дјелатност
„Градска галерија“ Вишеград са Законом о
систему јавних служби („Службени гласник
Републике Српске“, број 68/07) и Законом о
класификацији дјелатности и о регистру јединица
разврставања („Службени гласник Републике
Српске“, број 113/04 и 110/05).

Члан 2.
У судски регистар ће у својству оснивача Јавне
установе за културну дјелатност „Градска
галерија“ Вишеград бити уписана Општинa
Вишеград.

Члан 3.
Назив установе је Јавна установа за културну
дјелатност „Градска  галерија“ Вишеград.
Скраћени назив установе је ЈУ за културну
дјелатност „Градска галерија“ Вишеград (у даљем
тексту: Јавнa установа), са сједиштем у
Вишеграду, Улица Ужичког корпуса, број 6.

Члан 4.
Јавна установа обавља дјелатност од општег
друштвеног интереса, а својство правног лица
стиче уписом у регистар код надлежног суда.

Члан 5.
У правном промету са трећим лицима Јавна
установа иступа у своје име и за свој рачун, а за
обавезе одговара без ограничења, свим својим
средствима.

Члан 6.
Дјелатност Јавне установе је:
- 92.310 - умјетничко и књижевно стваралаштво
                 и сценска умјетност,
- 92.521 - дјелатност музеја.

Члан 7.
Оснивачки улог - средства за оснивање и почетак
рада Јавне установе чине новчана средства у
износу од 2.000,00 КМ.
Средства за оснивање и почетак рада Јавне
установе у износу од 1000,00 динара оснивач је
уплатио 1996. године према Одлуци о оснивању
Јавнe установe за културне дјелатности „Градска
галерија“ Вишеград („Службени гласник општине
Вишеград“, број 2/96), што изражено у
конвертибилној марки у 2010. години износи
303,03 КМ. Разлику средстава, до висине
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оснивачког улога, у износу од 1697,00 КМ
оснивач је уплатио према Одлуци о усклађивању
акта о оснивању Јавне установе за културну
дјелатност „Градска галерија“ Вишеград.

Члан 8.
Средства за обављање дјелатности Јавне установе
обезбјеђују се из:

- буџета општине,
- продајом производа и услуга на тржишту,
- донација, прилога и спонзорства домаћих и

страних правних и физичких лица и
- других извора у складу са законом.

Члан 9.
Органи Јавне установе су: Управни одбор и
директор.

Члан 10.
Управни одбор је орган управљања Јавне
установе. Управни одбор има три члана.
Запослени у Јавној установи не могу бити
чланови управног одбора.
Чланове управног одбора Јавне установе именује
и разрјешава оснивач након спроведеног поступка
јавне конкуренције.

Члан 11.
Управни одбор Јавне установе:

1) доноси статут,
2) одлучује о пословању,
3) разматра и усваја извјештај о пословању и

годишњи обрачун,
4) доноси програм рада и финансијски план,
5) одлучује о коришћењу средстава, у складу

са законом и статутом и
врши друге послове утврђене актом о оснивању и
статутом.

Члан 12.
Јавном установом руководи директор.
Директора Јавне установе  именује и разрјешава
оснивач, на период од четири године и уз
претходно спроведен поступак јавне
конкуренције.

Члан 13.
Услови за директора Јавне установе утврђују се
статутом Јавне установе.

Члан 14.
Јавна установа ће своју организацију и опште акте
ускладити са Законом о систему јавних служби и
Законом о класификацији дјелатности и о
регистру јединица разврставања и овом одлуком у
року од 60 дана од дана ступања на снагу ове
одлуке и извршити промјене уписа у судском
регистру код надлежног суда.

Члан 15.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи
Одлука о оснивању Јавне установа за културну

дјелатност „Градска галерија“ Вишеград
(„Службени гласник општине Вишеград“, број
2/96, 2/00, 9/05 и 15/07).

Члан 16.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине
Вишеград“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
                                  ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-151/10
Датум: 23.7.2010. год.  Мр Билал Мемишевић, с.р.

На основу  члана 3,  13.  и 24.  Закона о систему
јавних служби („Службени гласник Републике
Српске“, бр. 68/07) , члана 90. Закона о спорту
(„Службени гласник Републике Српске“, број
4/02, 66/03 и 73/08) и члана 33. Статута општине
Вишеград – Пречишћени текст („Службени
гласник општине Вишеград“, број 10/08),
Скупштина општине Вишеград на сједници
одржаној 23.7.2010. године,   д о н о с и

О Д Л У К У
о усклађивању акта о оснивању Јавне спортске

установе „Дрина“ Вишеград

Члан 1.
Овом одлуком  врши се усклађивање оснивачког
акта Јавне спортске установе „Дрина“ Вишеград
са Законом о систему јавних служби („Службени
гласник Републике Српске“, број 68/07), Законом
о спорту („Службени гласник Републике Српске“,
број 4/02 и 73/08) и Законом о класификацији
дјелатности и о регистру јединица разврставања
(„Службени гласник Републике Српске“, број
113/04 и 110/05).

Члан 2.
У судски регистар ће у својству оснивача Јавне
спортске установе „Дрина“ Вишеград бити
уписана Општинa Вишеград.

Члан 3.
Назив установе је Јавна спортска установа
„Дрина“ Вишеград.
Скраћени назив установе је ЈСУ „Дрина“
Вишеград (у даљем тексту: Јавнa установа), са
сједиштем у Вишеграду, Улица цара Лазара, бб.

Члан 4.
Јавна установа обавља дјелатност од општег
друштвеног интереса, а својство правног лица
стиче уписом у регистар код надлежног суда.

Члан 5.
У правном промету са трећим лицима Јавна
установа иступа у своје име и за свој рачун, а за
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обавезе одговара без ограничења, свим својим
средствима.

Члан 6.
Дјелатност Јавне установе је:

- 92.610 - дјелатност спортских објеката и
-               стадион,
- 92.620 - остале спортске активности,
- 92.720 - остале рекреативне активности.

Члан 7.
Оснивачки улог - средства за оснивање и почетак
рада Јавне установе чине новчана средства у
износу од 2.000,00 КМ.
Средства за оснивање и почетак рада Јавне
установе у износу од 2000,00 динара оснивач је
уплатио 1996. године према Одлуци о оснивању
Општинског спортског савеза „Дрина“ Вишеград
(„Службени гласник општине Вишеград“, број
2/96), што изражено у конвертибилној марки у
2010. години износи 606,06 КМ. Разлику
средстава, до висине оснивачког улога, у износу
од 1394,00 КМ оснивач је уплатио према Одлуци
о усклађивању акта о оснивању Јавне спортске
установе „Дрина“ Вишеград.

Члан 8.
Средства за обављање дјелатности Јавне установе
обезбјеђују се из:

- буџета општине,
- продајом производа и услуга на тржишту,
- донација, прилога и спонзорства домаћих

и страних правних и физичких лица и
- других извора у складу са законом.

Члан 9.
Органи Јавне установе су: Управни одбор и
директор.

Члан 10.
Управни одбор је орган управљања Јавне
установе. Управни одбор има три члана.
Запослени у Јавној установи не могу бити
чланови управног одбора.
Чланове управног одбора Јавне установе именује
и разрјешава оснивач након спроведеног поступка
јавне конкуренције.

Члан 11.
Управни одбор Јавне установе:

1) доноси статут,
2) одлучује о пословању,
3) разматра и усваја извјештај о пословању

и годишњи обрачун,
4) доноси програм рада и финансијски план,
5) одлучује о коришћењу средстава, у

складу са законом и статутом и
врши друге послове утврђене актом о оснивању и
статутом.

Члан 12.
Јавном установом руководи директор.

Директора Јавне установе именује и  разрјешава
оснивач, на период од четири године и уз
претходно спроведен поступак јавне
конкуренције.

Члан 13.
Услови за директора Јавне установе утврђују се
статутом Јавне установе.

Члан 14.
Јавна установа ће своју организацију и опште акте
ускладити са Законом о систему јавних служби,
Законом о спорту и Законом о класификацији
дјелатности и о регистру јединица разврставања и
овом одлуком у року од 60 дана од дана ступања
на снагу ове одлуке и извршити промјене уписа у
судском регистру код надлежног суда.

Члан 15.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи
Одлука о оснивању Општинског спортског савеза
„Дрина“ Вишеград („Службени гласник општине
Вишеград“, број 2/96, 5/03, 9/05,14/07).

Члан 16.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине
Вишеград“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
                                  ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-152/10
Датум: 23.7.2010. год.  Мр Билал Мемишевић, с.р.

На основу  члана 6. и 8. Закона о систему јавних
служби („Службени гласник Републике Српске“,
број 68/07), члана 15. Закона о бањама
(„Службени гласник Републике Српске“, број
24/09) и члана 33. Статута општине Вишеград –
Пречишћени текст („Службени гласник општине
Вишеград“, број 10/08), Скупштина општине
Вишеград на сједници одржаној 23.7.2010.
године, д о н о с и

О Д Л У К У
о измјени и допуни Одлуке о усклађивању акта

о организовању Јавне установе
Рехабилитациони центар „Вилина влас“

Вишеградска бања, Вишеград

Члан 1.
У Одлуци о усклађивању акта о организовању
Јавне установе Рехабилитациони центар „Вилина
влас“ Вишеградска бања, Вишеград („Службени
гласник општине Вишеград“, број 5/10) у члану 6.
у ставу 1. алинеја 3. - „52.311  апотеке, издавање и
справљање лијекова по рецептури“ и алинеја 4. –
„52.312 биљне апотеке, издавање и справљање
лијекова од трава“ бришу се.
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Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине
Вишеград“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
                                  ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-153/10
Датум: 23.7.2010. год.  Мр Билал Мемишевић, с.р.

На основу члана 21. Закона о грађевинском
земљишту Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“ број 112/06), члана 30. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“ број 101/04, 42/05 и 118/05),
члана 20.  Одлуке о грађевинском земљишту
(“Службени гласник општине Вишеград“ број
2/08 и 14/08) и члана 33. Статута општине
Вишеград – Пречичћени текст (“Службени
гласник општине Вишеград“ број 10/08)
Скупштина општине Вишеград на сједници
одржаној 23.7.2010. године, д о н о с и

О Д Л У К У
о начину плаћања накнаде за трошкове

уређења градског грађевинског земљишта и
накнаде за природне погодности градског

грађевинског земљишта (једнократна рента)

Члан 1.
Овом одлуком уређује се начин плаћања накнаде
за трошкове уређења градског грађевинског
земљишта и накнаде за природне погодности
градског грађевинског земљишта - једнократна
рента (у даљем тексту накнада) .

Члан 2.
Инвеститори изградње објека, који су бесправно
изградили објекте до ступања на снагу ове
одлуке, а који поднесу захтјеве за легализацију
најкасније до 31.12.2010. године, као и
инвеститори из категорије породица погинулих
бораца,  РВИ од I  –  IV  категорије и борци прве
категорије  накнаду из члана 1.  ове одлуке могу
платити у ратама на сљедећи начин:

1. 20% у року од 8 (осам) дана од дана
закључења уговора,

2. 80 % на одгођено плаћање и то:
а) за изградњу индивидуалних стамбених,

стамбено –  пословних и пословних објеката чија
нето површина не прелази 150 m² у 24
(двадесетичетири) једнаке мјесечне рате;
          б) за изградњу индивидуалних стамбених,
стамбено –  пословних и пословних објеката чија
нето површина прелази 150  m²  у 36
(тридесетшест) једнаких мјесечних рата;

ц) за изградњу објеката за колективно
становање (стамбено – пословних и пословних),
за лица која надзиђивањем или адаптацијом
заједничких просторија у зградама колективног

становања рјешавају стамбено питање, као и за
изградњу објеката за производне и занатске
намјене у 12 (дванаест) једнаких мјесечних рата.
Инвеститори, који имају статус правног лица,
ради обезбјеђивања плаћања накнаде из члана 1.
ове одлуке, дужни су обезбиједити безусловну
банкарску гаранцију.

Члан 3.
Инвеститор се не може укњижити у јавним
књигама док не исплати у цјелости накнаду
трошкова уређења и ренту, према уговору.

Члан 4.
Уговор из претходног члана, у име општине,
потписује начелник општине.

Члан 5.
Инвеститор може, и прије уговореног времена,
исплатити у цјелини накнаду на име уређења
градског грађевинског земљишта и ренте.

Члан 6.
Инвеститор је дужан, у случају кашњења у
плаћању приспјеле рате, платити затезне камате
почев од дана доспјећа рате па све до наплате,  а
истовремено преостале рате мора одмах
исплатити.

Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивању у „Службеном гласнику општине
Вишеград“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
                  ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-154/10
Датум: 23.7.2010. год.  Мр Билал Мемишевић, с.р.

На основу члана 6.  став 2.,  а у вези са чланом 7.
став 6. Закона о министарским, владиним и
другим именовањима Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“, бр.
41/03), члана 18. став  4. Закона о систему јавних
служби („Службени гласник Републике Српске“,
број 68/07) и члана 33. Статута општине
Вишеград – Пречишћени текст („Службени
гласник општине Вишеград“ број: 10/08),
Скупштина општине Вишеград на сједници
одржаној 23.7.2010. године,  д о н о с и

О Д Л У К У
о утврђивању стандарда и критеријума за

избор и именовање директора
ЈСУ „Дрина“ Вишеград

Члан 1.
Овом одлуком ближе се утврђују услови и
критеријуми за избор и именовање директора ЈСУ
„Дрина“ Вишеград.
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Под критеријумима за избор и именовање из
претходног става сматрају се општи и посебни
услови  утврђени овом одлуком.

Члан 2.
Кандидати за директора ЈСУ „Дрина“ Вишеград
треба да испуњавају сљедеће.
Опште услове:
1. да су држављани Републике Српске или

Босне и Херцеговине;
2. да су старији од 18 година;
3. да нису отпуштени из државне службе на

основу дисциплинске мјере на било којем
нивоу власти у периоду од 3 (три) године
прије дана објављивања конкурса;

4. да нису осуђивани за кривично дјело које их
чини неподобним за обављање послова у
наведеном органу;

5. да се против њих не води кривични поступак;
6. да се на њих не односи члан 9. став 1. Устава

БиХ.
Посебне услове:
1.   најмање VI степен стручне спреме;
2.   најмање 3 (три) године радног искуства у
      струци;
3.  понуђен Програм рада у наредне 4 (четири)
     године.

      Члан 3.
Директора ЈСУ „Дрина“ Вишеград на основу
спроведеног јавног конкурса и приједлога
комисије за избор, именује Скупштина општине
Вишеград, у складу са критеријумима утврђеним
овом одлуком .
Комисију за избор именује Скупштина општине
Вишеград, у складу са законом.

                                   Члан 4.
У комисију за избор именоваће се лица која имају
професионално знање на истом или вишем нивоу
за који се спроводи поступак,  те лица која су
упозната са одредбама Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике
Српске.
Комисију за избор чини пет чланова,  од којих су
три члана општински службеници, док су остала
два члана лица која познају надлежност директора
и поступак избора.

Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења,  а
објавиће се у „Службеном гласнику општине
Вишеград“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
                  ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-157/10
Датум: 23.7.2010. год.  Мр Билал Мемишевић, с.р.

На основу члана 8. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике

Српске („Службени гласник Републике Српске“,
број: 41/03) и члана 33. Статута општине
Вишеград – Пречишени текст („Службени
гласник општине Вишеград“ број 10/08),
Скупштина општине Вишеград на сједници
одржаној 23.7.2010. године, д о н о с и

                  О Д Л У К У
о расписивању Јавног конкурса за избор и

именовање директора ЈСУ „Дрина“ Вишеград

Члан 1.
Расписује се Јавни конкурс за избор и именовање
директора ЈСУ „Дрина“ Вишеград.

Члан 2.
Општи и посебни услови и критеријуми за избор
и именовање директора прописани су Одлуком
Скупштине општине о утврђивању стандарда и
критеријума за избор и именовање директора ЈСУ
„Дрина“ Вишеград и Статутом ЈСУ „Дрина“
Вишеград.

        Члан 3.
Рок за подношење пријава на конкурс из члана 1.
ове одлуке је 15 дана од дана објављивања Јавног
конкурса.
Јавни конкурс за избор и именовање директора
ЈСУ „Дрина“ Вишеград објавиће се у „Службеном
гласнику Републике Српске“ и дневном листу
„Глас Српске“.

       Члан 4.
Поступак избора, укључујући преглед приспјелих
пријава на конкурс и предлагање кандидата, у
складу са утврђеним критеријумима, извршиће
Комисија за избор директора ЈСУ „Дрина“
Вишеград.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
                  ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-158/10
Датум: 23.7.2010. год.  Мр Билал Мемишевић, с.р.

На основу члана 8. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике
Српске („Службени гласник Републике Српске“
број: 41/03) и члана 33. Статута општине
Вишеград – Пречишћени текст („Службени
гласник општине Вишеград“ број: 10/08),
Скупштина   општине    Вишеград    на    сједници
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одржаној 23.7.2010. године, д о н о с и

                   О Д Л У К У
о расписивању Јавног конкурса за избор и

именовање чланова управних одбора у
јавним установама чији је оснивач

Општина Вишеград

Члан 1
Расписује се Јавни конкурс за избор и именовање
чланова управних одбора у јавним установама
чији је оснивач Општина Вишеград:
- ЈСУ „Дрина“ Вишеград- именују се један члан.

Члан 2.
Општи и посебни услови и критеријуми за избор
и именовање чланова управних одбора у јавним
установама чији је оснивач Општина Вишеград
прописани су Одлуком Скупштине општине о
утврђивању критеријума за избор и именовање
чланова управних одбора у јавним установама
чији је оснивач Општина Вишеград („Службени
гласник општине Вишеград“, број 14/07 и 1/08).

Члан 3.
Рок за подношење пријава на Јавни конкурс из
члана 1.  ове одлуке је 15  дана од дана
објављивања јавног конкурса.
Јавни конкурс за избор и именовање чланова
управних одбора у јавним установама чији је
оснивач Општина Вишеград објавиће се у
„Службеном гласнику Републике Српске“ и
дневном листу „Глас Српске“.

Члан 4.
Поступак избора, укључујући преглед приспјелих
пријава на Јавни конкурс и предлагање кандидата,
у складу са утврђеним критеријумима, извршиће
Комисија за избор чланова управних одбора у
јавним установама чији је оснивач Општина
Вишеград.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
                  ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-162/10
Датум: 23.7.2010. год.  Мр Билал Мемишевић, с.р.

На основу члана 28.  Закона о основном
образовању и васпитању („Службени гласник
гласник Републике Српске“ број 74/08) и члана
33. Статута општине Вишеград - Пречишћени
текст („Службени гласник општине Вишеград“,
број 10/08) Скупштина општине Вишеград на
сједници одржаној 23.7.2010. године, д о н о с и

О Д Л У К У
о приједлогу уписног подручја централне

Основне школе „Вук Караџић“ у Вишеграду
и подручних одјељења у Прелову,

Међеђи и Добруну

Члан 1.
Доноси се Приједлог уписног подручја централне
Основне школе „Вук Караџић“ у Вишеграду и
подручних одјељења у Прелову, Међеђи и
Добруну које дјелују на подручју општине
Вишеград.

Члан 2.
Уписно подручје централне Основне школе „Вук
Караџић“ у Вишеграду обухвата мјесне заједнице:
Вишеград I, Вишеград II, Црнча, Гарча, Горња и
Доња Лијеска и Дринско.
Уписно подручје петоразредног подручног
одјељења Основне школе „Вук Караџић“ у
Прелову обухвата МЗ Прелово и МЗ Клашник.
Уписно подручје петоразредног подручног
одјељења Основне школе „Вук Караџић“ у
Добруну обухвата МЗ Добрун и МЗ Вардиште.
Уписно подручје петоразредног подручног
одјељења основне школе „Вук Караџић“  у
Међеђи обухвата МЗ Међеђа.
Послије завршетка петоразредне наставе у
подручним одјељењима ученици настављају даље
школовање,  од шестог до деветог разреда,  у
централној Основној школи „Вук Караџић“ у
Вишеграду.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
                  ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-163/10
Датум: 23.7.2010. год.  Мр Билал Мемишевић, с.р.

На основу члана 75. Закона о водама („Службени
гласник Републике Српске“ број 50/06), а у складу
са чланом 20. и 22. Правилника о мјерама
заштите, начину одређивања зона и појасева
санитарне заштите, подручја на којима се налазе
изворишта,  као и водних објеката и вода
намјењених људској употреби („Службени
гласник Републике Српске“, број 7/03),
Скупштина општине Вишеград на сједници,
одржаној 23.7.2010. године, д о н о с и

О Д Л У К У
о заштити изворишта воде за пиће „Добрун“

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овом одлуком утврђују се зоне санитарне
заштите изворишта воде за пиће „Добрун“ (у
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даљем тексту; извориште), са којег се врши
снабдјевање водом за пиће потрошача на подручју
општине Вишеград, величина и границе зона и
појасева санитарне заштите, мјере и режими
заштите, надзор над спровођењем ове одлуке,
казнене одредбе и друга питања од интереса за
спровођење санитарне заштите Изворишта.

Члан 2.
Извориште „Добрун“ лоцирано је на подручју
општине Вишеград, 12,00 km југоистично од
Вишеграда, на десној обали ријеке Рзав, у насељу
Добрун.

Члан 3.
Заштита изворишта врши се успостављањем и
одржавањем зона санитарне заштите и заштитних
мјера, које су утврђене у складу са локалним
условима, на основу досад проведених истражних
радова и стручног Елабората.

Члан 4.
Утврђивање зона санитарне заштите и заштитних
мјера врши се у циљу заштите вода изворишта од
свих видова загађења и штетних утицаја који могу
неповољно дјеловати на хигијенску исправност
воде за пиће или на издашност изворишта.

Члан 5.
Урбанистичко уређење простора, грађење,
привредне, пољопривредне и друге дјелатности
могу се вршити само на начин и у мјери који су
утврђени овом одлуком.

Привредна друштва и општински органи управе,
друга правна лица и грађани дужни су
придржавати се одредби ове одлуке и
примјењивати прописане мјере заштите.

II  ЗОНЕ САНИТАРНЕ ЗАШТИТЕ И
     ЗАШТИТНЕ МЈЕРЕ

Члан 6.
У складу са Законом о заштити вода („Службени
гласник Републике Српске“, број 53/02),
извориште „Добрун“ представља извориште
подземних вода у издани са карстно-пукотинским
типом порозности, а према Правилнику о мјерама
заштите, начину одређивања и одржавања зона и
појасева санитарне заштите, подручја на којима се
налазе изворишта, као и водних објеката и вода
намјењених људској употреби („Службени
гласник Републике Српске“, број 7/03) за
извориште „Добрун“ утврђују се три зоне
санитарне заштите и то:

1. Зона непосредне заштите – зона
најстрожијег режима заштите;

2. Зона уже заштите – зона ограниченог
режима заштите;

3. Зона шире заштите –  зона благог режима
заштите

    и појасева заштите
    -  око транспортног цјевовода;

    -  око пумпних станица и резервоара

1. ЗОНА НЕПОСРЕДНЕ ЗАШТИТЕ (ЗОНА
НАЈСТРОЖИЈЕГ РЕЖИМА ЗАШТИТЕ –
ЗОНА ИЗВОРИШТА)

Члан 7.
Подручје ове заштитне зоне обухвата простор
„каптажног поља“ (око каптажа и осталих
објеката у функцији водоснабдјевања)  и којом се
водозахватни објекти штите од случајног или
намјерног загађења или оштећења.

Преломне тачке зоне непосредне санитарне
заштите изворишта „Добрун“

Број преломне
тачке

V X

      1. 6613111 4846525
2. 6613126 4846531
3. 6613137 4846520
4. 6613169 4846487
5. 6613186 4846458
6. 6613208 4846423
7. 6613230 484369
8. 6613240 4846339
9. 6613249 4846305
10. 6613236 4846293
11. 6613225 4846289

Између преломних тачака 1 и 11 граница иде
ријеком Рзав

Члан 8.
Подручје зоне непосредне заштите у власништву
је општине Вишеград.

Члан 9.
На подручју зоне непосредне заштите изворишта
„Добрун“ налазе се следећи објекти и припадајућа
опрема:

1. Главни каптажни објекат,
2. Дренажна перфорирана цијев Ф 450 мм са 4

ревизиона окна на дренажи у дужини 180.25
м,

3. Пијезометарске бушотине из 1976 и 1998 год.,
4. Транспортни цјевовод,
5. Складиште водоводног материјала,
6. Унутрашњи приступни пут.

Поред објеката из претходног става овог члана, на
подручју зоне непосредне заштите изворишта
„Добрун“ могу се уз примјену прописаних мјера
заштите, градити или налазити и други
водопривредни објекти, као што су водозахватни
објекти, резервоари, пумпне странице,
трафостанице административни објекти, прилазни
и унутрашњи путеви и други објекти који су
неопходни за рад система за водоснабдијевање.
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Члан 10.
Водопривредни и други објекти из члана 9. ове
одлуке и њима припадајућа опрема у власништву
су општине Вишеград.
ЈКП „15 април“ – Вишеград управља
водопривредним и другим објектима и
припадајућом опремом из претходног става овог
члана.
ЈКП „15 април“ – Вишеград надлежано је за
спровођење свих заштитних мјера прописаних
овом одлуком на подручју зоне непосредне
заштите.
ЈКП „15 април“ – Вишеград дужно је да донесе
мјере и поступке,  као и унапријед да одреди која
ће дежурна служба са именованим одговорним
лицем водовода бити надлежна за координацију и
спровођење активности санације у случају
хаварије.

Члан 11.
Подручје зоне непосредне заштите мора бити
заштићено од неовлаштеног приступа оградом,
као и другим потребним мјерама физичке заштите
и осигурања.
Ограда из претходног става овог члана мора бити
изведена на начин да спријечи неовлаштени или
налисни улазак на подручје зоне непосредне
заштите.

Члан 12.
ЈКП „15 април“ – Вишеград дужно је на
одговарајући начин обиљежити зону непосредне
заштите,  што нарочито укључује назив
изворишта и заштитне зоне, назив ЈКП „15 април“
– Вишеград, број дежурног телефона за хитне
случајеве и упозорење о забрани неовлаштеног
приступа.

Члан 13.
Приступ на подручје зоне непосредне заштите
дозвољен је само овлаштеним особама, што
укључује запослене ЈКП „15 април“ – Вишеград
који стално или повремено раде на објектима
унутар ове зоне и надлежним инспекцијским
органима у току вршења редовних или ванредних
контрола ове зоне, као и другим лицима уз
посебно одобрење ЈКП „15 април“ – Вишеград.
Сва лица из претходног става овог члана морају
посједовати одговарајуће пропуснице како би
могла присутпити простору зоне непосредне
заштите. Врсте пропусница и услови њиховог
издавања утврђују су општим актима ЈКП „15
април“ – Вишеград.

Члан 14.
Лица која стално или повремено раде на
објектима унутар зоне непосредне заштите морају
бити подвргнута периодичним љекарским
прегледима, у складу са одговарајућим прописима
о санитарној заштити.

Члан 15.
На подручју зоне непосредне заштите изворишта,
забрањују се све активности које нису у директној
вези са нормалним радом и одржавањем
водозахватних објеката. Активности које се
проводе у циљу нормалног рада и одржавања
водозахватних објеката не смију штетно дјеловати
на извориште.
Изузетно од одредаба става 1. овог члана, ЈКП „15
април“ – Вишеград дужно је да земљиште у зони
непосредне заштите засије травом и растињем
плитког и везаног корјења,  при чему је
најстрожије забрањена употреба природног или
вјештачког ђубрива, хемијских средстава за
заштиту биља, као и других агротехничких
средстава.
Изузетно од одредаба из става 1. овог члана,
дозвољено је провођење канализације и других
инсталација, које служе за нормалан рад објеката
за водоснабдијевање, у ком случају је
одговарајућим пројектним и извођачким
рјешењима потребно осигурати да те инсталације
не могу директно угрозити извориште.

2. УЖА ЗАШТИТНА ЗОНА – ЗОНА
ОГРАНИЧЕНОГ РЕЖИМА ЗАШТИТЕ

Члан 16.
Ужа заштитне зона изворишта „Добрун“ захвата
простор ограничен следећим преломним тачкама:

Преломне тачке уже зоне санитарне заштите
изворишта „Добрун“
Број преломне

тачке
V X

       1. 6613036 4846732
       2. 6613129 4846782

3. 6613289 4846717
4. 6613371 4846624
5. 6613436 4846497
6. 6613473 4846401
7. 6613482 4846234
8. 6613282 4846051
9. 6613207 4846053
10. 6613225 4846289
11. 6613111 4846524
12. 6613061 4846545
13. 6613019 4846620

Члан 17.
На подручју уже заштитне зоне изворишта
„Добрун“ забрањено је извођење радова, изградња
објеката и обављање активности којима се могу
загадити воде до изворишта, а нарочито:

1. Извођење радова, изградња објеката и
обављање активности из члана 21. ове одлуке;

2. Изградња индустријских погона,
занатских радњи, пољопривредних објеката и
складишта грађевинског материјала, осим мањих
погона који не употребљавају и не производе
опасне материје, које су наведене у „Правилнику
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о условима испуштања отпадних вода у
површинске воде“ и „Правилнику о условима
испуштања отпадних вода у јавну канализацију“
(„Службени гласник Републике Српске“, 44/01) и
уколико добију водопривредну сагласност или
дозволу Министарства пољопривредне,
шумарства и водопривреде.

3. Изградња путева, жељезничких пруга,
паркиралишта и резервоара било које намјене,
уколико се не спроведу мјере заштите у складу са
најбоље доступним техникама и уколико за ту
дионицу, не добију водопривредну сагласност или
дозволу Министарства пољопривреде, шумарства
и водопривреде.

4. Изградња колектора канализације, осим
непропусног,  који служи само за објекте који су
на том подручју.

5. Изградња рибњака.
6. Изградња терена за камповање, спортских

терена, туристичких и стамбених објеката
колективног становања.

7. Транспорт радиоактивних и других за
воду штетних и опасних материја, без посебних
најава и спровођења мјера посебне пратње и
заштите кроз та подручја, и уз спровођење плана
за акцидентна загађења.

8. Свако ускладиштење нафте и нафтиних
деривата.

9. Свака рударска и грађевинска дјелантост
којом се оштећује заштитни покров или омогућује
отворено сакупљање воде, осим активности
испитивања које су предвиђене и служе функцију
водоснабдијевања.

10. Отварање шљункара и пјескара,
тресетишта позајмишта глине, засјека,
каменолома, предузимање било којих
пољопривредних и шумарских захвата којима би
могла бити оштећена активна зона тла или
смањена дебљина кровине, поспјешила или
убрзала ерозију тла, осим радњи које то
спријечавају.

11. Постављање торова, осим испаше.
12. Отворено ускладиштење и примјена

вјештачког ђубрива и других пестицида.
13. Логоровање и купање у површинским

водама.
14. Прање возила, радних машина и уређаја,

као и замјена уља, резервних дијелова и сл.
15. Отварање нових гробља и укупавање на

постојећим гробљима.
16. Површинско и дубинско минирање.
17. Употреба тла у пољопривредне сврхе,

осим ливада.
18. Друге активности за које се утврди да могу

имати негативне послиједице за извориште.

Члан 18.
На подручју уже заштитне зоне могу остати већ
постојећи стамбени објекти, као и индивидуални
објекти за узгој стоке и перади који су изведени
уз ове стамбене објекте.

На објектима из претходног става дозвољени су
радови усмјерени на текуће одржавање, а у складу
са условима дефинисаним актом о грађењу,
издатим од стране надлежног органа.
Санитарне отпадне воде из објеката на подручју
уже заштитне зоне из става 1.  овог члана морају
се прикупљати и транспортовати прописно
пројектованим и изведеним канализационим
системом. Канализациони систем мора бити
водонепропустан на подручју уже заштитне зоне.
У случајевима када се не врши пречишћавање
прикупљених санитарних отпадних вода из
претходног става овог члана, санитарне отпадне
воде морају се испустити изван подручја уже
заштитне зоне изворишта „Добрун“.

Члан 19.
На подручју уже заштитне зоне изворишта,
забрањују се све активности које нису у директној
вези са нормалним радом и одржавањем
водозахватних објеката. Активности које се
проводе у циљу нормалног рада и одржавања
водозахватних објеката не смију штетно дјеловати
на извориште.
Изузетно од одредаба става 1. овог члана,
допуштају се слиједеће активности у обиму који
не утиче на квалитет подземне воде на
изворишту:

1. некомерцијални узгој траве, при чему се
дозвољава употреба природног и вјештачког
ђубрива у обиму који не угрожава квалитет воде
на изворишту;

2. провођење канализације и других
инсталација, које служе за нормалан рад објеката
за водоснабдијевање, у ком случају је
одговарајућим пројектним и извођачким
рјешењима потребно осигурати да те инсталације
не могу угрозити изворише;

3. кретање становништва без ограничења и
контролисане рекреативне активности, што може
укључити стазе за шетњу,  џогинг и вожњу
бицикала, паркове за шетњу и сједење и сл., при
чему није дозвољена изградња спортских и
рекреационих објеката;

4. одржавање постојећих објеката,
усмјерено на обезбеђење правилног
функционисања постојећих објеката, првенствено
са аспекта прихвата и одвођења отпадних вода, те
уклањања чврстог отпада, при чему није
дозвољена промјена намјене објеката.

3. ШИРА ЗОНА ЗАШТИТЕ – ЗОНА БЛАГОГ
    РЕЖИМА ЗАШТИТЕ

Члан 20.
Простор шире зоне заштите изворишта „Добрун“
захвата простор ограничен следећим преломним
тачкама:

Преломне тачке шире зоне санитарне заштите
изворишта „Добрун“
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Број преломне
тачке

V X

1. 6613037 4846731
2. 6612847 4847132
3. 6612692 4847364
4. 6612749 4847773
5. 6612911 4848047
6. 6613192 4849111
7. 6613023 4848540
8. 6613157 4848695
9. 6613537 4849505

10. 6613861 4849533
11. 6614629 4849160
12. 6614784 4848801
13. 6614558 4848512
14. 6614284 4848421
15. 6614094 4847914
16. 6614101 4847639
17. 6613911 4847044
18. 6613706 4846615
19. 6613739 4846498

Члан 21.
На подручју шире зоне заштите изворишта
забрањено је извођење радова, изградња објеката
и обављање активности којима се могу загадити
воде до изворишта, а нарочито:

1. Упуштање отпадних вода у тло.
2. Изградња  објеката базне индустрије који

испуштају радиоактивне или дргуе за воду штетне
и опасне материје или отпадне воде (рафинерије
нафте, нуклеарни реактори, металопрерађивачки
погони, хемијске фабрике и сл.).

3. Одлагање, задржавање или
одстрањивање увођења у подземље
радиоактивних материја. Одлагање, задржавање,
увођење, за воду опасних и штетних материја које
су наведена у „Правилнику о условима
испуштања отпадних вода у површинске воде“  и
„Правилнику о условима испуштања отпадних
вода у јавну канализацију „ („Службени гласник
РС“, број 44/01), осим ако се не ради о материјама
које се могу испуштати у јавну канализацију и ако
су те штетне материје у потпуности одведене
непропусном канализацијом изван утицајног
подручја.

4. Изградња цјевовода за течности које су
штетне и опасне за воду.

5. Ускладиштење радиоактивних и других
за воду штетних и опасних материја, осим
ускладиштења лож уља за домаћинство и
погонског горива за пољопривредне машине, ако
су спроводе најбоље доступне технике, као и
сигурносне мјере за изградњу, довоз, пуњење,
ускладиштење и употребу.

6. Изградња резервоара и претакалишта за
нафту и нафтне деривате, радиоактивне и остале
за воду опасне и штетне материје.

7. Извођење истражних и експлоатационих
бушотина за нафту, земни гас, минералну воду,

радиоактивне материје и израда подземних
складишта.

8. Отворено ускладиштење и примјена
хемијских средстава штетних за тло и воду,
пестицида и средстава за регулисање и раст биља.

9. Коришћење отпадних вода у
пољопривреди, укључујући и оборинске воде са
саобраћајних површина, те упуштање ових вода у
акумулацију или њене притоке.

10. Изградња насеља, болница, одмаралишта,
индустријских и занатских погона, осим ако се
отпадне воде из њих не одводе у цјелости
непропусном канализацијом изван зоне заштите.

11. Изградња сточних, перадарских и других
фарми и товилишта.

12. Изградња полетно – слетних стаза у
ваздушном саобраћају.

13. Изградња војних складишта и сличних
војних објеката.

14. Изградња жељезничких и аутобуских
станица и ауто-транспортних терминала.

15. Изградња уређаја за пречишћавање
отпадних вода и уређаја за спаљивање смећа.

16. Изградња нових гробаља и проширење
постојећих (хуманих и сточних).

17. Формирање депоније чврстог отпада,
планирки, мрциништа, аутоотпада и старог
жељеза.

18. Употреба материјала штетних за воду код
изградње објеката (нпр.смола, битуменозни
материјали, шљака и сл.).

19. Пражњење возила за одвоз фекалија.
20. Упуштање у тло расхладних и термалних

вода.
21. Отварање ископа у површинском

заштитном слују осим на мјестима изградње
објеката.

22. Експлоатација минералних сировина.
23. Прање возила и замјена уља уз

површинске воде.
24. Напајање стоке из површинских вода и

гоњење стоке преко водотока.
25. Комерцијални узгој рибе осим биолошког

одржавања и порибљавања у природним
токовима.

26. Крчење шума и друге дјелатности које
изазивају ерозију тла.

Члан 22.
На подручју шире заштитне зоне могу остати већ
постојећи стамбени објекти, као и индивидуални
објекти за узгој стоке и перади који су извдени уз
ове стамбене објекте.
На објектима из претходног става дозвољени су
радови усмјерени на текуће одржавање, а у складу
са условима дефинисаним актом о грађењу,
издатим од стране надлежног органа. Санитарне
отпадне воде из објеката на подручју шире
заштитне зоне из става 1. овог члана морају се
прикупљати и транспортовати прописно
пројектованим и изведеним канализационим
системом. Канализациони систем мора бити
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водонепропустан на подручју шире заштитне
зоне.
У случајевима када се не врши пречишћавање
прикупљених санитарних отпадних вода из
претходног става овог члана, санитарне отпадне
воде морају се испустити изван подручја шире
заштитне зоне изворишта „Добрун“.

4. ПОЈАСЕВИ ЗАШТИТЕ – ЗОНА
ПОСЕБНОГ РЕЖИМА ЗАШТИТЕ

Члан 23.
У простору шире заштите изворишта „Добрун“
одређени су појасеви заштите:

- Појас око транспортног цјевовода је у
ширини два метра са обе стране цјевовода у
цијелој дужини,

- Појасеви на пумпним станицама и
резервоарима су 2,5 м са сваке стране
резервоара, односно пумпне станице.

Члан 24.
На подручју појаса заштите изворишта забрањено
је извођење радова, изградња објеката и обављање
активности којима се могу загадити воде до
изворишта.

У појасу заштите важе све забране које важе за
зону уже заштите, а прописане чл.17.

III НАДЗОР НАД ПРОВОЂЕЊЕМ ОВЕ
     ОДЛУКЕ

Члан 25.
Одјељење за просторно уређење и стамбено-
комуналне послове општине Вишеград врши
надзор над провођењем послова из његове
надлежности.

Члан 26.
Инспекцијски надзор над провођењем ове одлуке,
односно над спорођењем режима и мјера заштите
прописаних овом одлуком врше органи
општинске и републичке инспекције, и то:

1. санитарна инспекција, у складу са
надлежностима дефинисаним санитарним
прописима;

2. водопривредна инспекција, у складу са
надлежностима утврђеним Законом о водама;

3. комунална инспекција (полиција), у
складу са надлежностима дефинисаним Законом о
комуналним дјелатностима;

4. грађевинска инспекција, у складу са
надлежностима дефинисаним прописима о
просторном уређењу;

5. пољопривредна инспекција, у складу са
надлежностима дефинисаним Законом о
пољопривредном земљишту;

6. шумарска инспекција, у складу са
надлежностима дефинисаним Законом о шумама.

IV  КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 27.
Новчаном казном од 1.000 до 10.000 КМ казниће
се за прекршај правно лице:

1. ако врши извођење радова, изградњу или
реконструкцију објеката или обавља активности
противно заштитним мјерама прописаним у чл.
15, 17, 18, 19. и 21. ове одлуке;

2. ако не поступи у складу са чланом 11, 13.
и 15. ове одлуке.
За прекршај из става 1.  овог члана казниће се и
одговорно лице у правном лицу новчаном казном
у износу до 100 до 1.000 КМ.

Члан 28.
Новчаном казном од 100 до 500 КМ казниће се за
прекршај физичко лице:

1. ако врши извођење радаво, изградњу или
реконструкцију објеката или обавља активности
противно заштитним мјерама прописаним у члану
15, 18. и 22. ове одлуке.

V ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 29.
Сасавни дио ове одлуке је графички прилог на
коме су приказане границе зона санитарне
заштите изворишта.

Члан 30.
На подручју зоне непосредне заштите, уже
заштитне зоне и шире зоне заштите извршиће се
уређење простора и провођење заштитних мјера у
складу са овом одлуком и програмом заштите у
року од четири године од дана њеног доношења.
Општина Вишеград дужна је извршити радње из
члана 8. ове одлуке у року од шест мјесеци од
дана њеног доношења.
ЈКП „15 април“-Вишеград дужно је извршити
радње из чл.  11.  и 12.  ове одлуке у року од шест
мјесеци од дана њеног доношења.

Члан 31.
Доносиоци планских докумената (просторни
план, урбанистички план, регулациони планови,
водопривредна основа, шумско-привредна
основа) дужни су исте ускладити са одредбама
ове одлуке у року од 6 мјесеци од дана њеног
доношења.

Члан 32.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине
Вишеград“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
                  ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-164/10
Датум: 23.7.2010. год.  Мр Билал Мемишевић, с.р.
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На основу члана 16.  тачке 1.  Закона о
грађевинском земљишту Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“, број:
112/06) и члана 33. Статута општине Вишеград –
Пречишћени текст („Службени гласник општине
Вишеград“, број: 10/08) Скупштина општине
Вишеград на сједници одржаној 23.7.2010.
године, д о н о с и

О Д Л У К У
о продаји непокретности ради комплетирања

грађевинске парцеле

Члан 1.
Предмет продаје је непокретност означена са:

 - к.ч. број 1124/2 звана ЈНА, по култури
улица површине 4 m2, уписана у з.к. уложак број
90 К.О. Вишеград, власништво Скупштине
општине Вишеград са 1/1 дијела (стари премјер),
што по новом премјеру одговара к.ч. број 1124/2
уписаној у п..л. број 246, к.о. Вишеград I

Члан 2.
Продаја непокретности из члана 1. ове одлуке
извршиће се непосредном погодбом, по тржишној
цијени тог земљишта, ради комплетирања
грађевинске парцеле.

Члан 3.
Овлашћује се начелник општине да закључи
уговор о продаји непокретности из члана 1. ове
одлуке.

Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине
Вишеград“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
                  ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-165/10
Датум: 23.7.2010. год.  Мр Билал Мемишевић, с.р.

На основу члана 43.  Упуства о начину и
процедурама одабира корисника пројекта
повратка и реконструције стамбених јединица
(„Службени  гласник БиХ“, број 48/06) и члана 33.
Статута општине Вишеград - Пречишћени текст
(„Службени гласник општине Вишеград“, број:
10/08) Скупштина општине Вишеград на сједници
одржаној 23.7.2010. године, д о н о с и

О Д Л У К У
о реaлокацији породично - стамбене јединице

Вехбије Шаћировића

Члан 1.
Одобрава се реалокација породично – стамбене
јединице кориснику донације, Вехбији

Шаћировићу из Хамзића, а који је добио донацију
за изградњу куће у селу Хамзићи по пројекту ЗП
08. Реалокација објекта врши се са постојећих
старих темеља, са парцеле означене са к.ч.број
3326/1 звана Беговина, воћњак у површини од
1202.m², уписане у посједовни лист бр. 377 к.о.
Баримо.

Члан 2.
Корисник донације градиће кућу на земљиштву
своје супруге Сафе, која је дала изјаву да се не
противи градњи куће на парцели означеној са к.ч.
бр.3326/1, која се у посједовном листу број 377
КО Баримо води у посједу Шаћировић Сафе из
Хамзића са удјелом 1/1.  Самим тим општина
Вишеград није дужна обезбједити нову локацију.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
                  ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-166/10
Датум: 23.7.2010. год.  Мр Билал Мемишевић, с.р

На основу члана 18. став 2. Закона о систему
јавних служби („Слaсник гласник Републике
Српске“, бр. 68/07) и члана 33. Статута општине
Вишеград – Пречишћени текст („Службени
гласник општине Вишеград“, број 10/08),
Скупштина општине Вишеград на сједници
одржаној 23.7.2010. године, д о н о с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о разрјешењу директора
ЈСУ „Дрина“ Вишеград

1.  Миодраг Росић,  разрјешава се
дужности директора ЈСУ „Дрина“ Вишеград, због
истека мандата.

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

О б р а з л о ж е њ е
Скупштина општине Вишеград, на сједници
одржаној 01.6.2006. године, именовала је
Миодрага Росића, за директора ЈСУ „Дрина“
Вишеград, на период од четири године. С
обзиром да је период  на који је именован
истекао, у складу са одредбама Закона о систему
јавних служби („Службени гласник Републике
Српске“, број 68/07) и чланом 33. Статута
општине Вишеград – Пречишћени текст
(„Службени гласник општине Вишеград“, број
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10/08), ријешено је као у диспозитиву овог
рјешења.
Упутство о правном лијеку: Ово рјешење је
коначно и против истог није дозвољена жалба,
али се може покренути управни спор, тужбом
Окружном суду у Источном Сарајеву, у року од
30 дана од дана достављања рјешења.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
                                               ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01-022-155/10
Датум: 23.7.2010. год.  Мр Билал Мемишевић, с.р.

На основу члана 4.  став 2.  Закона о
министарским, владиним и другим именовањима
Републике Српске („Службени гласник Републике
Српске“ број: 41/03), члана 18. став 2. Закона о
систему јавних служби („Службени гласник
Републике Српске“, број 68/07) и члана 33.
Статута општине Вишеград – Пречишћени текст
(„Службени гласник општине Вишеград“ број:
10/08), Скупштина општине Вишеград на
сједници одржаној 23.7.2010. године, д о н о с и

                 Р Ј Е Ш Е Њ Е
  о именовању вршиоца дужности
директора ЈСУ „Дрина“ Вишеград

1. Александар Којић, правник, именује се
за вршиоца дужности директора ЈСУ „Дрина“
Вишеград, до окончања поступка јавне
конкуренције.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
                                             ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01-022-156/10
Датум: 23.7.2010. год.  Мр Билал Мемишевић, с.р.

На основу члана 9. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике
Српске („Службени гласник Републике Српске“,
број 41/03) и члана 33. Статута општине
Вишеград – Пречишћени текст („Службени
гласник општине Вишеград“, бр. 10/08),
Скупштина општине Вишеград на сједници
одржаној 23.7.2010. године, д о н о с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању Комисије за избор директора

ЈСУ „Дрина“ Вишеград

1. Именује се Комисија за избор директора
ЈСУ „Дрина“  Вишеград, у саставу:

1) Славко Андрић,
2) Гордана Мојевић,
3) Милан Јакшић,
4) Момир Радојчић,
5) Владимир Гладанац.

       2. Задатак Комисије за избор је да размотри
све пријаве приспјеле на конкурс, сачини листу са
ужим избором кандидата који испуњавају
критеријуме за именовање, по потреби прикупи
додатне информације о кандидатима, обави
интервјуе са кандидатима и након тога  предложи
ранг-листу са кандидатима Скупштини општине
Вишеград на разматрање и доношење коначне
одлуке о избору.

        3. Административно - техничке послове за
потребе Комисије обављаће Стручна служба
Скупштине општине.

         4. Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Вишеград“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-159/10
Датум: 23.7.2010. год.  Мр Билал Мемишевић, с.р.

На основу члана 16. Закона о систему јавних
служби („Службени гласник Републике Српске“,
бр. 68/07) и члана 33. Статута општине Вишеград
– Пречишћени текст („Службени гласник
општине Вишеград“, број 10/08), Скупштина
општине Вишеград на сједници одржаној
23.7.2010. године, д о н о с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о разрјешењу члана Управног одбора

ЈСУ „Дрина“ Вишеград

1. Младен Кнежевић, дипломирани
економиста, разрјешава се дужности члана
Управног одбора ЈСУ „Дрина“ Вишеград, на
лични захтјев.

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

О б р а з л о ж е њ е
Младен Кнежевић поднио је оставку на мјесто
члана Управног одбора ЈСУ „Дрина“ Вишеград
Скупштини општине Вишеград 18.6.2010. године.
У складу са чланом 16. Закона о систему јавних
служби („Службени гласник Републике Српске“,
бр. 68/07) и чланом 33. Статута општине
Вишеград – Пречишћени текст („Службени
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гласник општине Вишеград“, број 10/08),
ријешено је као у диспозитиву овог рјешења.

Упутство о правном лијеку: Ово рјешење је
коначно и против истог није дозвољена жалба,
али се може покренути управни спор, тужбом
Окружном суду у Источном Сарајеву, у року од
30 дана од дана достављања рјешења.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
                                               ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01-022-160/10
Датум: 23.7.2010. год.  Мр Билал Мемишевић, с.р.

На основу члана 4. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике
Српске („Службени гласник Републике Српске“,
број 41/03),  члана 16.  тачка 1.  Закона о систему
јавних служби („Службени гласник Републике
Српске“, број 68/07) и члана 33. Статута општине
Вишеград – Пречишћени текст („Службени
гласник општине Вишеград“, број 10/08),
Скупштина општине Вишеград на сједници
одржаној 23.7.2010. 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. Миодраг Дикић, именује се за вршиоца
дужности члана Управног одбора ЈСУ „Дрина“
Вишеград, до завршетка поступка јавне
конкуренције.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
                                               ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01-022-161/10
Датум: 23.7.2010. год.  Мр Билал Мемишевић, с.р.

На основу члана 33. Статута oпштине Вишеград –
Пречишћени текст („Службени гласник општине
Вишеград“, број: 10/08), након разматрања
Информацијa о положају младих на подручју
општине Вишеград, Скупштина општине
Вишеград на сједници одржаној 23.7.2010.
године, д о н о с и

З А К Љ У Ч А К

1. Овлашћује се начелник општине да, у
сарадњи сa надлежним одјељењима, предузећима
и јавним установама на територији општине
Вишеград, реализује пријем 10 волонтера.

2.  Овлашћује се начелник општине да
исфинансира из буџета наведени пројекат, а
средства планира ребалансом.

3. Препоручује се да кључни критеријум
приликом одабира каандидата буде социјални
статус.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
                  ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-149/10
Датум: 23.7.2010. год.  Мр Билал Мемишевић, с.р.

На основу члана 14. Закона о експропријацији
(„Службени гласник Републике Српске“ број:
112/06) и члана 33. Статута општине Вишеград –
Пречишћени текст („Службени гласник општине
Вишеград“ број: 10/08), Скупштина општине
Вишеград на сједници одржаној 23.7.2010.
године, д а ј е

М И Ш Љ Е Њ Е
о изградњи реконструкцији саобраћајне

мреже у насељу Шегање

1. Скупштина општине Вишеград сматра
да је на подручју ове општине, у катастарској
општини Вишеград 1, потребно реконструисати и
изградити саобраћајну мрежу у насељу Шегање.

2. Реконструкција и изградња саобраћајне
мреже у насељу Шегање представља значајан
објекат инфраструктуре за општину Вишеград и
Републику Српску, с обзиром да ова
саобраћајница повезује насеље Шегање са градом,
јер другог прилазног и приступног пута нема.
Изградњом саобраћајне мреже за насеље Шегање
изградиће се и ускотрачна пруга која повезује
Шарганску осмицу са општином Вишеград, што
представља окосницу за развој туризма ове
општине.

3. Скупштина општине Вишеград сматра
основаним да Влада Републике Српске донесе
Одлуку о утврђивању општег интереса за
реконструкцију и изградњу саобраћајне мреже за
насеље Шегање, а на основу којег се може
приступити експропријацији непокрентости на
земљишту ближе означеном у плану
експропријације.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
                  ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-167/10
Датум: 23.7.2010. год.  Мр Билал Мемишевић, с.р.
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На основу члана 43. Заокона 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 редстава остварених по
онову Закона о накнадама за коришћење
прииродних ресурса у сврху производње
електричне енергије – пречишћени текст
(„Службени гласник општине Вишеград“ број
67/09 и 7/09) и члана 51. Статута општине
Вишеград – Пречишћени текст („Службени
гласник општине Вишеград“ број 10/08),
начелник општине Вишеград, 01.07.2010. године
д о н о с и

О Д Л У К У
о давању сагласности на одлуку Заједничког
Кредитног одбора бр. ЗКО-ВГ-7 од 30.06.2010.

године о одобрењу кредита Туристичкој
организацији „Странац“ Вишеград у износу

 од 85.000,00 КМ

Члан 1.
Даје се сагласност на ослуку Кредитног одбора
бр. ЗКО-ВГ-7 oд 30.06.2010. године о одобравању
кредита кориснику Туристичкој организацији
„Странац“ Вишеград  у износу од 85.000,00 КМ.

Члан 2.
Саставни дио ове одлуке је Одлука Кредитног
одбора број ЗКО-ВГ-7 од 30.06.2010. године .

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

ОПШТИНА ВИШЕГРАД
                                         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број:02-40-233/10
Датум: 07.7.2010.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 Републике
Српске“ 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 100,00 КМ

(једнастотинаконвертибилнихмарака) ССД „Краљ
Петар Ујединитељ“ Вишеград у сврху плаћања
рачуна за кориштење аутобуса „Дринатранс“
Зворник који је кориштен за наступ друштва у
Мокрој Гори дана 29.05.2010. године.

II
Наведена средства ће се исплатити на жиро рачун
број: 5620068084927503 НЛБ Развојна банка
Вишеград.

III
За реализацију ове одлуке задужује се Oдјељење
за финансије .

IV
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,а
биће објављена у „Службеном гласнику општине
Вишеград»

ОПШТИНА ВИШЕГРАД
                                         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број:02-40-158/10
Датум: 22.7.2010.г.       Мр Томислав Поповић, с.р.

На основу члана 72.Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник општине Вишеград“, број
101/04, 42/05 и 118/05), члана 51.Статута општине
Вишеград, Службени гласник општине
Вишеград“, број 10/08), начелник општине
Вишеград дана 06.07.2010. године, д о н о с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању радне групе за спровођење

пројекта регулаторне реформе у општини
Вишеград

I
У складу са обавезама преузетим потписивањем
Споразума о сарадњи између општине Вишеград
и Савјетодавне службе Међународне финансијске
корпорације из Групације свјетске банке
(International Finansce Corporation Advisory
Services – IFC AS), а ради спровођења Пројекта
регулаторне реформе на општинском нивоу,
именује се Радна група Општине Вишеград у
саставу.

1. Томислав Поповић, руководилац радне
групе

2. Винко Дроца, координатор Радне
групе/координатор пројекта ,

3.  Славко Андрић,  начелник одјељења за
привреду и друштвене дјелатности,

4. Биљана Бореновић, начелница
одјељења за просторно уређење и стамбено-
комуналне послове,

5. Његош Танасковић, начелник одјељења
за финансије,

6. Административна служба Општине
Вишеград;`

    - Олга Костић,
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    - Споменка Танасковић,
    - Милан Јакшић,
    - Анка Трифковић,
    - Лепа Цвијетић-Васиљевић
    - Снежана Нешковић
7. Бранка Драгичевић, деташирани

службеник.

II
Задатак Радне групе је активно учешће у поступку
реформе административних поступака на нивоу
Општине Вишеград ради квалитетнијег пружања
услуга грађанима, привредним и другим
субјектима, унапријеђења услова, смањења
ризика и трошкова пословања.

III
Мандат радне групе траје до окончања пројектних
активности.

IV
Oво рјешење ступа на снагу даном доношења,  а
објавиће се у „Службеном гласник општине
Вишеград“.

ОПШТИНА ВИШЕГРАД
                                         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-013-236.1/10
Датум: 06.7.2010.г.       Мр Томислав Поповић, с.р.

На основу члана 43.и 72. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, бр. 101/04, 42/05 и 118/05) , члана 51.
Статута општине Вишеград –Пречишћени текст
(„Службени гласник општине Вишеград“, број
10/08) и члана 9. Одлуке о оснивању
Административне службе Општине Вишеград
(„Службени гласник општине Вишеград“ број
5/05), Правилника о организацији и
систематизацији   радних  мјеста  администативне

службе општине Вишеград – Пречишћени текст
(„Службени гласник општине Вишеград“, број
13/08) и Одлуке о приступању измјени и допуни
Правилника о систематизацији и организацији
радних мјеста у Административне службе
општине Вишеград бр. 02-013-239/10 од
07.07.2010. године д о н о с и:

П Р А В И Л Н И К
о измјенама и допунама Правилника о

организацији и систематизацији радних мјеста
Административне службе општине Вишеград

-Пречишћени текст –

Члан 1.
У члану 15. Правилника о организацији и
систематизацији радних мјеста администативне
службе општине Вишеград – Пречишћени текст
(„Службени гласник општине Вишеград“, број
13/08) у графикону који се односи на Стручну
службу начелника општине тачка 11. у колони у
којој је наведен  број извршлаца мијења се и гласи
умјесто „1“ писаће „2“ извршиоца.

Члан 2.
У члану 16. Одјељка VI који се односи на стручну
службу начелника Општине опис радног мјеста
остаје исти .

Члан 3.
Овај Правилник о измјени и допуни Правилника о
организацији и систематизацији радних мјеста
Административне службе општине Вишеград -
Пречишћени текст („Службени гласник општине
Вишеград“, број 13/08) ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Вишеград“.

ОПШТИНА ВИШЕГРАД
                                         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-013-240/10
Датум: 07.7.2010.г.       Мр Томислав Поповић, с.р.
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