
На основу члана 30. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“ број 101/04, 42/05 и 31/06) и члана 33. и
119. Статута општине Вишеград („Службени
гласник општине Вишеград“, број 10/08-
Пречишћени текст, 3/11 и 5/12), Скупштина
општине Вишеград на сједници одржаној
04.6.2012. године, д о н о с и

О Д Л У К У
о покретању поступка за измјену Статута

општине Вишеград

Члан 1.
Усваја се приједлог начелника општине и покреће
поступак за промјену чланова 95, 97, 98, 99, 100,
101, 102, 103, 104, 105. и 106. Статута општине
Вишеград.

Члан 2.
Нацрт одлуке о измјени Статута општине
Вишеград,  у року од 30  дана од дана доношења
ове одлуке, израдиће Комисија за прописе уз
стручну сарадњу Општинске административне
службе-Стручне службе СО.

Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу даном доношење и
објавиће се у „Службеном гласнику општине
Вишеград“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
     ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-85/12
Датум: 04.6.2012.год.   Мр Билал Мемишевић, с.р.

На основу члана 30. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 101/04, 42/05 и 118/05), члана 51.
Закона о задуживању, дугу и гаранцијама
Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“, број 30/07 и 29/10) и члана
33. Статута општине Вишеград („Службени

гласник општине Вишеград“, број 10/08-
Пречишћени текст, 3/11 и 5/12), Скупштина
општине Вишеград на сједници одржаној
04.6.2012. године, д о н о с и

O Д Л У К У
о задужењу Општине Вишеград ради

финансирања капиталних инвестиција

Члан 1.
Општина Вишеград задужје се дугорочно, на
период од 10 година, ради финансирања
капиталних инвестиција (учешће у финансирању
пројекта „Андрићград“ у Вишеграду и Изградња
Граничног прелаза „Вардиште“ са терминалом).

Члан 2.
Максималан износ главнице задужења за
реализацију капиталних инвестиција из члана 1.
ове одлуке износи 4.000.000,00 КМ и
употријебиће се за реализацију сљедећих
пројеката:
1)Учешће у финансирању пројекта „Андрићград“

у Вишеграду …………………  3.000.000,00 КМ,
2)Изградња Граничног прелаза „Вардиште“ са

терминалом .............................. 1.000.000,00 КМ.

Члан 3.
Максимална камата која ће се обрачунавати на
главницу износи 8% годишње.
Укупан износ камате је 1.823.000,00 КМ, а остали
трошкови задужења су 25.000,00 КМ.

Члан 4.
Задужење се врши са ануитетном отплатом у 120
рата и грејс периодом од шест (6) мјесеци.

Члан 5.
Отплата дуга осигураће се из средстава које ЗП
„Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград“
уплаћујe  у складу са чланом 10.  Закона о
накнадама за коришћење природних ресурса у
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сврху производње електричне енергије на рачун
буџета општине Вишеград.
Средства су стабилна и сигурна, а износ ових
средстава на годишњем нивоу зависи од количине
произведених kw/h .

Члан 6.
Редовни порески и непорески приходи општине
остварени у 2011. години износе 7.215.700,00 КМ,
а 18% од редовних прихода износи 1.298.826КМ,
или износ до којег може ићи годишња отплата
задужења oпштине.
Постојеће годишње кредитно задужење, у односу
на редовне приходе у 2011. години, износи
452.000,00 КМ или 6,3%. Укупно кредитно
задужење, са задужењем планираним овом
одлуком, износиће 1.034.000,00 КМ или 14,3% од
редовних прихода oпштине остварених у 2011.
години.
Средства која се уплаћују по основу накнада за
коришћење природних ресурса у сврху
производње електричне енергије на годишњем
нивоу износе 2.500.000,00 КМ и  воде се на
посебном жиро-рачуну буџета општине.

Члан 7.
Период амортизације капиталних инвестиција
које ће се финансирати из задужења износи:
1) Учешће у финансирању пројекта

„Андрићград“ у Вишеграду ...........  50 година,
2) Изградња Граничног прелаза „Вардиште“ са

терминалом .....................................  50 година.

Члан 8.
Овлашћује се начелник општине да, уколико
послије реализације пројекта Изградња Граничног
прелаза „Вардиште“ са терминалом или ако се из
других разлога не ангажују средства предвиђена
за реализацију овог пројекта, иста уз сагласност
Скупштине општине може искористити за
реализацију других инфраструктурних пројеката.

Члан 9.
Ова одлука ступа на снагу даном добијања
сагласности од Министарства финансија
Републике Срска

Члан 10.
Ова одлука објавиће сe у „Сужбеном гласнику
општине Вишеград“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
     ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-86/12
Датум: 04.6.2012.год.   Мр Билал Мемишевић, с.р.

На основу члана 30. алинеја 9. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 101/04, 42/05 и 118/05), члана 7.
Закона о комуналним таксама („Службени
гласник Републике Српске“, брoj 4/12) и члана 33.
Статута oпштине Вишеград („Службени гласник
oпштине Вишеград“, брoj 10/08-Пречишћени
текст, 3/11 и 5/12), Скупштина општине
Вишеград, на сједници одржаној 04.6.2012.
године, д о н о с и

О Д Л У К У
о комуналним таксама

Члан 1.
Овом одлуком утврђују се врста, висина, рокови,
начин плаћања и ослобађања од плаћања
комуналне таксе по предметима и услугама које
се плаћају на подручју општине Вишеград.
Таксе из претходног става представљају приход
буџета општине Вишеград.

Члан 2.
На подручју општине Вишеград утврђују се
комуналне таксе за:

а) коришћење простора на јавним
површинама, осим у сврху продаје штампе, књига
и других публикација,

б) приређивање музичког програма у
угоститељским објектима и масовним скуповима,
осим музике која се репродукује електронским
или механичким средствима,

в) истицање реклама на јавним и другим
површинама, осим рекламних паноа и билборда
поред ауто-путева, магистралних и регионалних
путева,

г) коришћење слободних површина за
кампове, постављање шатора или других објеката
привременог карактера, као и за картинг стазе,
забавне паркове и циркусе,

д) коришћење витрина ради излагања
робе ван пословних просторија,

ђ) држање пловних постројења, пловних
направа и других објеката на води,

е) држање ресторана и других
угоститељских и забавних објеката на води,

ж) истицање пословног имена правног
лица или предузетника на пословним
просторијама.

Члан 3.
Обвезник комуналне таксе је корисник права,
предмета и услуга за чије је коришћење
прописано плаћање таксе.
Таксена обавеза настаје даном почетка
коришћења права, предмета и услуга за чије је
коришћење прописано плаћање комуналне таксе.
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Члан 4.
За коришћење простора на јавним површинама,
осим у сврху продаје штампе, књига и других
публикација плаћа се комунална такса , како
слиједи:

а) Заузимање јавне површине ради грађења
- за заузимање јавне саобраћајне површине, за

вријеме грађења, плаћа се такса од 0,50
КМ/m² дневно.

б) Изградња нових објеката
- сваки прекоп линијског облика јавне зелене

површине и друге површине, осим
саобраћајних површина, плаћа се 5,00
КМ/m.

- сваки прекоп квадратног облика јавне
зелене површине и друге површине, осим
саобраћајних површина, плаћа се 10,00
КМ/m².

- сваки прекоп линијског облика јавних
саобраћајних површина плаћа се 15,00
КМ/m.

- сваки прекоп квадратног облика јавних
саобраћајних површина плаћа се 20,00
КМ/m².

- подбушивање трупа пута-улице плаћа се
5,00 КМ/m.

в) Санација, поправка и одржавање подземних
објеката инсталација и уређаја

- сваки прекоп линијског облика јавних
саобраћајних површина плаћа се 3,00 КМ/m.

- сваки прекоп квадратног облика јавних
саобраћајних површина плаћа се 10,00
КМ/m².

Члан 5.
За приређивање музичког програма у
угоститељским и другим објектима на име
комуналне таксе плаћа се 15,00  КМ по једном
дану.

Члан 6.
За истицање реклама, политичко оглашавање и
плакатирање плаћа се комунална такса , како
слиједи:

а) Рекламе
- за постављање рекламних тотема,

рекламних табли, дисплеја, паноа, билборда,
рекламних витрина, рекламних мурала на
објектима и сличним рекламним
обиљежјима обрачунава се такса у износу
од 5,00 КМ/m² мјесечно, а плаћа се
годишње. За двостране или вишестране
рекламне површине обрачунати износ
умањује се за 25 %.

- за постављање обостраног транспарента
обрачунава се такса у износу од 2,00 КМ/m
мјесечно, а плаћа се годишње.

- за постављање јарбола са заставом
обрачунава се такса по једном јарболу у
износу од 4,00  КМ мјесечно,  а плаћа се
годишње.

б) Политичко оглашавање
- за постављање паноа обрачунава се такса у

мјесечном износу од 5,00 КМ/m².
- за постављање плаката до 30 комада

обрачунава се такса у мјесечном износу од
30,00 КМ.

- за постављање плаката преко 30 комада
обрачунава се такса у мјесечном износу од
100,00 КМ.

в) Плакатирање
- за постављање плаката у сврху рекламирања

производа и услуга, као и у сврху
одржавања културних, спортских и других
манифестација, обрачунава се такса од 2,00
КМ по једном плакату дневно.

Члан 7.
За кориштење слободних површина за кампове
(шаторе, приколице, аутомобиле) плаћа се
комунална такса у дневном износу за:
а) сваки шатор ..........................................   2,00 КМ
б) камп приколицу ...................................   1,00 КМ
в) аутомобил .............................................   1,00 КМ

Члан 8.
За држање и коришћење пловних постројења,
пловних направа, чамаца и сплавова на води
плаће се комунална такса у годишњем износу за:
а) чамце до 10 особа .............................       5,00 КМ
б) чамце преко 10 особа .......................     10,00 КМ
в) сплавове .............................................     10,00 КМ

Члан 9.
За држање ресторана и других угоститељских и
забавних објеката на води плаћа се комунална
такса у годишњем износу од 2,00 КМ/m².

Члан 10.
За истицање пословног имена правних лица или
предузетника на пословним просторијама плаћа
се комунална такса у годишњем износу, како
слиједи:
1. Дистрибуција нафте и нафтних

деривата....................................... 5.000,00 КМ
2. Дистрибуција плина-плинске

пумпе........................................... 2.000,00 КМ
3. Производња електричне енергије

(сједиште)..................................  20.000,00 КМ
4. Производња електричне енергије –мини

електране................................... 1.000,00 КМ
5. Пренос и дистр. ел.енергије (пословнице,

радне јединице, службе) и трафостанице
.................................................... 4.000,00 КМ
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6. Производња алкохолних пића и
пива............................................ 3.000,00 КМ

7. Производња безалкохолних
       пића ........................................... 1.000,00 КМ
8. Производња у области хемијске, металне,

текстилне, дрвне индустрије.. 1.000,00 КМ
9. Производња и услуге у области

грађевинарства …..................... 1.000,00 КМ
10. Изградња и одржавање путева . 1.000,00 КМ
11. Резање и промет грађе .............       600,00 КМ
12. Каменорезачка дјелатност  ......      300,00 КМ
13. Пословнице пред. телекомуникација
       и пред. мобилне телефоније.....    4.000,00 КМ

-   аутоматске телефонске централе изван
пословних јединица..................       500,00 КМ

-   репетитор предузећа мобилне
телефоније................................. 2.000,00 КМ

14. Поштанске услуге .................... 2.000,00 КМ
- поштанске услуге издвојене радне
       јединице са поштанским бројем..  100,00 КМ

15. Банкарство ................................ 4.500,00 КМ
16. Микрокредитне организације . 2.500,00 КМ
17. Осигурања и реосигурања ...... 2.500,00 КМ
18. Шпедитерске услуге и услуге посредовања

(сједиште и пословне јединице које немају
сједиште у Вишеграду) ........... 1.000,00 КМ

-  истурене пословне јединице које
        имају сједиште у Вишеграду ..    100,00 КМ
19. Игре на срећу и то:
a)    лутрија, лото, спортска прогноза,
       ТВ бинго ...................................... 1.500,00 КМ
б)   казино, спортске кладионице .... 3.000,00 КМ
ц)   томбола , бинго у затвореном
       простору ..................................... 3.000,00 КМ
20. Tрговине на велико лијековима .3.000,00 КМ
21. Апотеке..................................... 1.000,00 КМ
22. Тржни центри, хипермаркети, робне

куће,тржнице и пијаце................ 1.000,00 КМ
23. Трговине на велико, стоваришта

грађевинског материјала ...........    500,00 КМ
24. Трговина на мало .......................    400,00 КМ
25. Трговина на мало која се обавља у

киосцима,тезгама и објектима
       до 10м2 ........................................    100,00 КМ
26. Угоститељство-хотели .............. 1.500.00 КМ
27. Угоститељство-мотели ............. 1.000,00 КМ
28. Угоститељство-остали објекти.      400,00 КМ
29. Превоз робе и путника моторним
       возилима ....................................     300,00 КМ
30. Превоз путника такси
       томобилима ...............................       100,00 КМ
31. Нотари ....................................... 2.000,00 КМ
32. Адвокатска дјелатност, агенције за промет

некретнина.................................    700,00 КМ
33. Приватне љекарске и стоматолошке

ординацијe....................................    700,00 КМ
34. Остале непоменутe дјелатности . 200,00 КМ

Комунална такса из става 1. овог члана
предузетницима се разрезује у висини од 60% од
прописане комуналне  таксе.

Члан 11.
Од плаћања комуналних такси, поред лица
утврђених Законом о комуналним таксама,
ослобађају се:

a) предузетници који први пут покрећу
привредну или услужну дјелатност, у првој
пословној години у износу од 90% од износа
прописане комуналне таксе за истицање
пословног имена.

б) предузетници који обављају
дефицитарне и нискоакумулативне дјелатности:
обућари, кројачи, часовничари, оптичари,
јуфкари, ковачи, бојаџије, вуновлачари,
димњачари, водоинсталатери, молерско-
тапетарска дјелатност, хемиско чишћење,
погребна опрема, прикупљање и промет
секударних сировина.

Члан 12.
Лица којима је рјешењем надлежног органа
признато својство члана породице погинулих,
умрлих, несталих и заробљених бораца, РВИ и
цивилне жртве рата право на ослобађање од
плаћања комуналних такси остварују
подношењем захтјева надлежном одјељењу
Административне службе општине Вишеград,
прије истека рока за пријављивање, односно
плаћање таксене обавезе.
Рјешење о ослобађању од плаћања комуналне
таксе Административна служба општине
Вишеград доставља Пореској управи Републике
Српске.

Члан 13.
Комунална такса на истакнуту фирму утврђује се
у годишњем износу или сразмјерно времену
коришћења права, предмета или услуга.

Члан 14.
Обвезник комуналне таксе на истакнуту фирму
дужан је пријавити таксену обавезу најкасније до
31.  марта текуће године,  а уплату извршити
најкасније до 30. јуна текуће године.
Обвезник који у току године региструје
дјелатност за коју се плаћа комунална такса за
истицање пословног имена, дужан је у року од 15
дана од дана почетка обављања дјелатности
пријавити таксену обавезу, сразмјерно броју
мјесеци до краја календарске године и уплатити
утврђени износ комуналне таксе најкасније до
краја године.
Порески обвезник који одјави дјелатност у току
године, а платио је комуналну таксу у складу са
ставом 1.  овог члана,  има право на поврат више
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уплаћеног износа комуналне таксе, сразмјерно
броју мјесеци до краја календарске године, у
складу са прописима којима се уређује порески
поступак.

Члан 15.
Пријављивање и наплата таксе на фирму врши се
на начин и под условима утврђеним Законом о
пореском поступку Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“, број
102/11 и 108/11).

Члан 16.
Надлежна одјељења Административне службе
општине Вишеград појединачним рјешењем
утврђују обавезу плаћања комуналне таксе из
члана 2. став 1. тачка а) до e) ове одлуке.

Члан 17.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи
Одлука о комуналним таксама („Службени
гласник општине Вишеград“, број 3/10 и 10/11).

Члан 18.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Општине
Вишеград“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
     ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-87/12
Датум: 04.6.2012.год.   Мр Билал Мемишевић, с.р.

На основу члана 3.  став 1.  тачка б)  Закона о
превозу у друмском саобраћају Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“, број
111/08 и 50/10) и члана 33. Статута општине
Вишеград („Службени гласник општине
Вишеград“, број 10/08-Пречишћени текст, 3/11 и
5/12), Скупштина општине Вишеград на сједници
одржаној 04.6.2012. године, д о н о с и

О Д Л У К У
о измјени Одлуке о такси превозу на подручју

општине Вишеград

Члан 1.
У Одлуци о такси превозу на подручју општине
Вишеград („Службени гласник општине
Вишеград“, број 1/10 и 12/11) у члану 20. став 2.
мијења се и гласи:
„Такси превозник може примити на превоз и
више лица, уз њихову сагласност“.

Члан 2.
У члану 22.  у ставу 2.  ријечи „празном вожњом“
замјењују се ријечима „вожњом истих путника“, а

послије ријечи „издата“ додаје се ријеч
„повратна“.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
     ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-88/12
Датум: 04.6.2012.год.   Мр Билал Мемишевић, с.р.

На основу члана 30. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 33.
Статута општине Вишеград („Службени гласник
општине Вишеград“, број 10/08-Пречишћени
текст и 3/11), Скупштина општине Вишеград на
сједници одржаној 04.6.2012. године, д о н о с и

O Д Л У К У
о давању сагласности на Споразум о уступању

на привремено управљање и кориштење
објекта Спортске дворане Вишеград

Члан 1.
Даје се сагланост на Споразум о уступању на
привремено управљање и кориштење објекта
Спортске дворане Вишеград закљученог између
МХ „ЕРС“ ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д.
Вишеград и Општине Вишеград 04.4.2012.
године.

Члан 2.
Саставни дио ове одлуке је Споразум о уступању
на привремено управљање и кориштење објекта
Спортске дворане Вишеград.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
     ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-89/12
Датум: 04.6.2012.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“, број
41/03),  члана 18.  став 4.  Закона о систему јавних
служби („Службени гласник Републике Српске“,
број 68/07) и члана 33. Статута oпштине
Вишеград („Службени гласник oпштине
Вишеград“ број 10/08-Пречишћени текст, 3/11 и
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5/12), Скупштина општине Вишеград на сједници
одржаној 04.6.2012. године, д о н о с и

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

избор и именовање директора Јавне установе
Рехабилитациони центар „Вилина влас“

Вишеградска бања, Вишеград

Члан 1.
Овом одлуком ближе се утврђују услови и
критеријуми за избор и именовање директора
Јавне установе Рехабилитациони центар „Вилина
влас“ Вишеградска бања, Вишеград.
Под критеријумима за избор и именовање из
претходног става сматрају се општи и посебни
услови утврђени овом одлуком.

Члан 2.
Кандидати за директора Јавне установе
Рехабилитациони центар „Вилина влас“
Вишеградска бања, 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. - ВСС медицинског смјера-специјалиста

физијатар,
- ВСС или ВШС туристичког смјера;

2. познавање енглеског језика;
3. најмање 5  (пет)  година радног искуства на

пословима руковођења из дјелатности установе;
4. посједовање стручних, радних и

организационих способности, посебно из
дјелатности установе;

5. поднесен програм рада и развоја установе.

Члан 3.
Директора Јавне установе Рехабилитациони
центар „Вилина влас“ Вишеградска бања,
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 критеријумима утврђеним
овом одлуком.

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 постпупак избора.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
     ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-92/12
Датум: 04.6.2012.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 („Службени гласник општине
Вишеград“ број 10/08-Пречишћени текст, 3/11 и
5/12), Скупштина општине Вишеград на сједници
одржаној 04.6.2012. године, д о н о с и

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

именовање директора Јавне установе
Рехабилитациони центар „Вилина влас“

Вишеградска бања, Вишеград

Члан 1.
Расписује се Јавни конкурс за избор и именовање
директора Јавне установе Рехабилитациони
центар „Вилина влас“ Вишеградска бања,
Вишеград.

Члан 2.
Општи и посебни услови и критеријуми за избор
и именовање директора Јавне установе
Рехабилитациони центар „Вилина влас“
Вишеградска бања, Вишеград прописани су
Одлуком Скупштине општине о утврђивању
стандарда и критеријума за избор и именовање
директора Јавне установе Рехабилитациони
центар „Вилина влас“ Вишеградска бања
Вишеград и Статутом Јавне установе
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Рехабилитациони центар „Вилина влас“
Вишеградска бања, 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
Јавне установе Рехабилитациони центар „Вилина
влас“ Вишеградска бања, 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 Јавне установе
Рехабилитациони центар „Вилина влас“
Вишеградска бања, Вишеград.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
     ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-93/12
Датум: 04.6.2012.год.   Мр Билал Мемишевић, с.р.

На основу члана 30. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“ 101/04, 42/05 и 118/05 ), члана 30. Одлуке
о утврђивању критеријумa за додјелу
стимулативних кредита из средстава остварених
по основу Закона о накнадама за коришћење
природних ресурса у сврху производње
електричне енергије („Службени гласник
oпштине Вишеград“ број 10/11) и члана 33.
Статута општине Вишеград („Службени гласник
општине Вишеград“, број 10/08-Пречишћени
текст, 3/11 и 5/12) Скупштина општине Вишеград
на сједници одржаној 04.6.2012. године,
д о н о с и

О Д Л У К У
о давању сагласности на Одлуку Заједничког
кредитног одбора о одобравању продужења
рока отплате кредита Пецикоза Младену

Члан 1.
Даје се сагласност на Одлуку Заједничког
кредитног одбора број Зко-Вгд-XVII-010/11-1.3.
од 16.5.2012. године о одобравању продужења
рока отплате кредита из средстава општине
Вишеград кориснику кредита Пецикоза Младену
из Вишеград.

Члан 2.
Саставни дио ове одлуке је одлука:
- Заједничког кредитног одбора број Зко-Вгд-

XVII-010/11-1.3. од 16.5.2012. године,
- Начелника општине број 02-443-25.1/12 од

25.5.2012. године.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
     ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-98/12
Датум: 04.6.2012.год.   Мр Билал Мемишевић, с.р.

На основу члана 30. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“ 101/04, 42/05 и 118/05 ), члана 30. Одлуке
о утврђивању критеријумa за додјелу
стимулативних кредита из средстава остварених
по основу Закона о накнадама за коришћење
природних ресурса у сврху производње
електричне енергије („Службени гласник
oпштине Вишеград“ број 10/11) и члана 33.
Статута општине Вишеград („Службени гласник
општине Вишеград“, број 10/08-Пречишћени
текст 3/11 и 5/12) Скупштина општине Вишеград
на сједници одржаној 04.6.2012. године,
д о н о с и

О Д Л У К У
о давању сагласности на Одлуку Заједничког
кредитног одбора о одобравању продужења

рока отплате кредита „Тане“ д.о.о. Вишеград

Члан 1.
Даје се сагласност на Одлуку Заједничког
кредитног одбора број Зко-Вгд-XVII-010/11-1.1.
од 16.5.2012. године о одобравању продужења
рока отплате кредита из средстава општине
Вишеград кориснику кредита „Тане“ д.о.о.
Вишеград.

Члан 2.
Саставни дио ове одлуке је одлука:
- Заједничког кредитног одбора број Зко-Вгд-

XVII-010/11-1.1. од 16.5.2012. године,
- Начелника општине број 02-443-25/12 од

25.5.2012. године.

Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине
Вишеград“.
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
     ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-99/12
Датум: 04.6.2012.год.   Мр Билал Мемишевић, с.р.

На основу члана 30. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“ 101/04, 42/05 и 118/05 ), члана 30. Одлуке
о утврђивању критеријумa за додјелу
стимулативних кредита из средстава остварених
по основу Закона о накнадама за коришћење
природних ресурса у сврху производње
електричне енергије („Службени гласник
oпштине Вишеград“ број 10/11) и члана 33.
Статута општине Вишеград („Службени гласник
општине Вишеград“, број 10/08-Пречишћени
текст 3/11 и 5/12) Скупштина општине Вишеград
на сједници одржаној 04.6.2012. године,
д о н о с и

О Д Л У К У
о давању сагласности на Одлуку Заједничког
кредитног одбора о одобравању продужења

рока отплате кредита „Тане“ д.о.о. Вишеград

Члан 1.
Даје се сагласност на Одлуку Заједничког
кредитног одбора број Зко-Вгд-XVII-010/11-1.2.
од 16.5.2012. године о одобравању продужења
рока отплате кредита из средстава општине
Вишеград кориснику кредита „Тане“ д.о.о.
Вишеград

Члан 2.
Саставни дио ове одлуке је одлука:
- Заједничког кредитног одбора број Зко-Вгд-

XVII-010/11-1.2. од 16.5.2012. године,
- Начелника општине број 02-443-25.1/12 од

25.5.2012. године.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
     ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-100/12
Датум: 04.6.2012.год.   Мр Билал Мемишевић, с.р.

На основу члана 18.  став 2.  Закона о систему
јавних служби („Службени гласник Републике
Српске“, број 68/07) и члана 33. Статута општине
Вишеград („Службени гласник општине
Вишеград“, број 10/08-Пречишћени текст, 3/11 и
5/12), Скупштина општине Вишеград на сједници
одржаној 04.6.2012. године, д о н о с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о разрјешењу директора Јавне установе
Рехабилитациони центар „Вилина влас“

Вишеградска бања, Вишеград

1.  Перо Петровић,  економиста за туризам,
разрјешава се дужности директора Јавне установе
Рехабилитациони центар „Вилина влас“
Вишеградска бања, Вишеград, због истека мадатног
периода на који је именован.

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

Рјешењем Скупштине општине Вишеград број
01-022-91/08 од 29.4.2008. године („Службени
гласник општине Вишеград“, број 4/08) Перо
Петровић, економиста за туризам, именован је за
директора Јавне установе Рехабилитациони
центар „Вилина влас“ Вишеградска бања,
Вишеград, на мандатни период од четири године .
С обзиром да је истекао мандатни период на који
је именован, у складу са одредбама Закона о
систему јавних служби („Службени гласник
Републике Српске“, број 68/07) и чланом 33.
Статута општине Вишеград („Службени гласник
општине Вишеград“, број 10/08-Пречишћени
текст, 3/11 и 5/12), 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: 01-022-90/12
Датум: 04.6.2012.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 оппштине Вишеград („Службени
гласник општине Вишеград“, број 10/08-
Пречишћени текст, 3/11 и 5/12), Скупштина
општине Вишеград на сједници одржаној
04.6.2012. године, д о н о с и
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Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању вршиоца дужности директора

Јавне установе Рехабилитациони центар
„Вилина влас“ Вишеградска бања, Вишеград

1. Перо Петровић, економиста за туризам,
именује се за вршиоца дужности директора Јавне
установе Рехабилитациони центар „Вилина влас“
Вишеградска бања, Вишеград, до окончања
поступка јавне конкуренције.

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 31.10.2011. године, на приједлог
Комисије за избор и именовање, за вршиоца
дужности директора Јавне установе
Рехабилитациони центар „Вилина влас“
Вишеградска бања, Вишеград, до окончања
поступка јавне конкуренције, именовала је Пера
Петровића,  економисту за туризам.  С тим у вези,
а у складу са чланом 4.став 2.  Закона о
министарским, владиним и другим именовањима
Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“ број 41/03), чланом 18. став 2.
Закона о систему јавних служби („Службени
гласник Републике Српске“, број 68/07) и чланом
33. Статута оппштине Вишеград („Службени
гласник општине Вишеград“, број 10/08-
Пречишћени текст, 3/11 и 5/12), 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: 01-022-91/12
Датум: 04.6.2012.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 („Службени гласник општине
Вишеград“, број 10/08- Пречишћени текст, 3/11 и
5/12), Скупштина општине Вишеград на сједници
одржаној 04.6.2012. године, д о н о с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању Комисије за избор директора
Јавне установе Рехабилитациони центар

„Вилина влас“ Вишеградска бања, Вишеград

1. Именује се Комисија за избор директора
Јавне установе Рехабилитациони центар „Вилина
влас“ Вишеградска бања, Вишеград, у саставу:

1) Милан Јакшић, предсједник;
2) Његош Танасковић, члан;
3) Добривоје Станојевић, члан;
4) Соња Митрашиновић, члан;
5) Дарко Андрић, члан.

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: 01-022-94/12
Датум: 04.6.2012.год.   Мр Билал Мемишевић, с.р.

На основу члана 121. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 33.
Статута општине Вишеград („Службени гласник
општине Вишеград“ број 10/08-Пречишћени
текст, 3/11 и 5/12), Скупштина општине
Вишеград, на сједници одржаној 04.6.2012
године, д о н о с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о измјени Рјешења о именовању Комисије за
спровођење поступка за пријем службеника у
Административну службу општине Вишеград

1. У Рјешењу о именовању Комисије за
спровођење поступка за пријем службеника у
Административну службу општине Вишеград
(„Службени гласник општине Вишеград“, број
8/09) у тачки 1. подтачка 5) умјесто „Дарка
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Андрића“ за члана комисије именује се „Милан
Цвијетић“.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
     ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-95/12
Датум: 04.6.2012.год.   Мр Билал Мемишевић, с.р.

На основу члана 33. Статута општине Вишеград
(„Службени гласник општине Вишеград“, број
10/08-Пречишћени текст, 3/11 и 5/11) и члана 133.
Пословника Скупштине општине Вишеград
(„Службени гласник општине Вишеград“, број
10/08-Пречишћени текст и 14/08), а након
разматрања ситуације настале постављањем
спомен-обиљежја са спорним текстом о геноциду
бошњачким жртвама на муслиманском гробљу
Стражиште у Вишеграду, Скупштина општине
Вишеград на сједници одржаној 04.6.2012.
године, д о н о с и

З А К Љ У Ч А К

1. Тврдње да је у Вишеграду извршен
злочин геноцида и да је страдало 3000  Бошњака
су нетачне и неистините и имају за циљ да
промијене и лажирају историју и карактер
одбрамбено-отаџбинског рата 1992-1995. године у
Републици Српској.

2. Скупштина оптштине Вишеград
захтијева од надлежних институција да предузму
све активности да спомен-обиљежје постављено
26.5.2012. године на муслиманском гробљу
Стражиште, на коме је исписан натпис
„СВЈЕДОЦИ ИСТИНЕ 1941-1945, 1992-1995.“,
а чији текст гласи „Свим убијеним и несталим
Бошњацима, дјеци, женама и мушкарцима
жртвама геноцида у Вишеграду“, уколико нема
документацију прописану законом, уклони у
законом прописаном року.

3. Скупштина оптштине Вишеград
захтијева од надлежних органа, уколико је
спомен-обиљежје из тачке 1.  овог закључка
постављено у складу са законом прописаном
процедуром, да се са истог избрише текст
„жртвама геноцида“ у Вишеграду, којим се
вријеђа достојанство српског народа и изазива
национална, расна или вјерска мржња, раздор или
нетрпељивост, прописана чланом 390. Кривичног
закона Републике Српске, те да се против
починиоца овог кривичног дијела покрене

кривични поступак, с обзиром да постојање
„геноцида“ може једино утврдити надлежни суд.

4. Скупштина општине Вишеград
захтијева од начелника општине да информише
Скупштину општине, најкасније до сљедеће
редовне сједнице, о предузетим активностима на
реализацији овог закључка.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
     ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-84/12
Датум: 04.6.2012.год.   Мр Билал Мемишевић, с.р.

На oснову члана 33. Статута општине Вишеград
(„Службени гласник општине Вишеград“, број
10/08-Пречишћени текст, 3/11 и 5/12), члана 125.
и 133. Пословника Скупштине општине
Вишеград („Службени гласник општине
Вишеград“, број 10/08-Пречишћени текст и
14/08), а након разматрања Извјештаја о стању у
области цивилне заштите и реализацији мјера
противпожарне заштите на подручју општине
Вишеград, Скупштина општине Вишеград на
сједници одржаној 04.6.2012. године,   д о н о с и

З А К Љ У Ч А К

1. Скупштина општине Вишеград усваја
Извјештај о стању у области цивилне заштите и
реализацији мјера противпожарне заштите на
подручју општине Вишеград.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
     ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-96/12
Датум: 04.6.2012.год.   Мр Билал Мемишевић, с.р.

На осову члана 48. Закона о уређењу простора и
грађењу („Службени гласник Републике Српске“,
број 55/10) и члана 33. Статута oпштине
Вишеград („Службени гласник Општине
Вишеград“, број 10/08-Пречишћени текст, 3/11 и
5/12), Скупштина општине Вишеград, на сједници
одржаној 04.6.2012. године, д о н о с и

П Р О Г Р А М
мјера и активности за утврђивање стања

 и уређења простора
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1. УВОД
У складу са Законом о уређењу простора и
грађењу („Службени гласник Републике Српске“,
број 55/10) доноси се двогодишњи програм мјера
и активности за утврђивање стања и уређења
простора. Финансијска средства за провођење
програма у складу са законом обезбиједиће се из
сљедећих извора:

- Средстава буџета општине,
- Средстава закупнине за земљиште у државној

својини,
- Накнада за природне погодности и

погодности изграђене инфраструктуре
(једнократна  рента)

- Накнада за уређење грађевинског земљишта,
- Програма коришћења средстава уплаћених по

основу накнада за коришћење природних
ресурса у сврху производње електричне
енергије,

- Средстава прикупљених на посебном рачуну
водопривредних накнада.

2. РАСПОЛОЖИВА ПЛАНСКА
ДОКУМЕНТАЦИЈА  И СТАЊЕ
УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА

2.1  Републички плански документи
Од планских докумената на републичком нивоу,
једини плански документ којим је третирано
подручје општине Вишеград,  а који је у употреби
је Просторни план Републике Српске до 2015.
године, који је у поступку измјене. У
међувремену је донесена Одлука о приступању
изради Просторног плана посебног подручја
„Горња Дрина“.
2.2  Локални (општински) плански документи
А/Планови вишег реда

- Просторни план општине Вишеград донесен
је 1986.године. У ратном периоду уништена
је велика количина пројектне и просторно-
планске документације. Од просторног плана
сачувана је карта намјене површина и Одлука
о провођењу плана што је свакако било
недовољно да послужи за употребу за
доношење документације која за основу има
просторни план. Сходно томе, Одјељење за
просторно уређење и стамбено-комуналне
послове покренуло је иницијативу, а
Скупштина општине усвојила Одлуку о
доношењу Просторног плана општине
Вишеград 1996. године. У реализацију се
кренуло потписивањем уговора о изради
Плана 2000.-те године са тадашњим
Урбанистичким заводом Републике Српске.
План је прошао процедуру јавне расправе
2003. године, али како Општина није
располагала довољним финансијским
средствима за измирење обавеза за израду

плана по уговору, то план није донесен. По
доношењу Закона о уређењу простора и
грађењу 2010. године услиједила је законска
обавеза за јединице локалне самоуправе да
донесу просторне планове у року од двије
године од дана ступања на снагу закона. У
том смислу Скупштина општине Вишеград је
30.12.2010. године донијела Одлуку о
приступању изради плана, у складу са новим
Законом о уређењу простора и грађењу.  У
2011. години покренут је поступак за израду
плана али је исти поништен. С обзиром на то
да је план донесен прије 26 година и није
усклађен са важећим Просторним планом
Републике Српске то је потребно донијети
нови документ.

- Урбанистички план општине Вишеград је
према неким показатељима донесен 1990.
године. Након рата од њега су пронађена
само два графичка прилога, и то као саставни
дио регулационих планова за чије доношење
је представљао основу. Као и просторни, и
урбанистички план се највјероватније нашао
међу документацијом која је уништена у току
рата. Двије пронађене карте од којих је једна
карта намјене површина, донедавно су
служиле као основа за издавање
урбанистичких сагласности односно
локацијских услова. С обзиром да је
урбанистички план дугорочни стратешки
документ,  који се доноси за период до 20
година, потребно је по доношењу просторног
покренути поступак за доношење новог
урбанистичког плана. Јединице локалне
самоуправе су, на основу члана 121. став 1.
Закона о уређењу простора и грађењу,  дужне
донијети урбанистички план најкасније двије
године по усвајању просторног плана.

Б/ Регулациони планови
- Регулациони планови: РП „Међеђа“ (1986.),

РП „Околишта“ (1987.), РП „Душче и
Незуци“(1987.) и РП подручја Вишеградске
бање (1988.) су донесени прије више од 20
година и њихова примјена је крајње упитна.
У новије вријеме вршена је измјена дијела
Регулационог плана „Околишта“ (2006. год.)
и донесена Одлука о приступању ревизији
Регулационог плана „Душче и Незуци“
(22.05.2009. године) али се још увијек није
приступило реализацији.

- Регулациони план „Малухино поље и
Мезалин“ донесен је 1991. године, а измјене
његових појединих сегмената вршене су
четири пута: 1997. године подручје Мезалина,
тј. насеље Гарча због интензивне стамбене
изградње,  2003.  године је рађена допуна и
измјена дијела Регулационог плана
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„Малухино поље и Мезалин“, 2005. године
поједине секције на десној и лијевој обали
ради корекције застарјелих планских рјешења
првобитног плана из 1991. године и 2008.
године због потребе усклађивања планиране
инфраструктуре у насељу Гарча изведеном
стању објеката. Дио плана који третира
колективну стамбену изградњу у насељу
Гарча је кад су објекти у питању реализован у
потпуности, док се поједине компоненте
пратеће инфраструктуре још увијек граде
(приступне саобраћајнице и вањско уређење).

- Регулациони план стамбеног насеља Прелово
донесен је 1996. године, намјенски, за
изградњу индивидуалних стамбених објеката
за смјештај избјеглог и расељеног
становништва из руралних подручја. Овај
план је углавном реализован.

- Регулациони план „Косово Поље“ из 1996.
године, донесен је на захтјев З.Д.П.
„Електропренос“, а као резултат намјере овог
предузећа да изгради насеље са свим
пратећим садржајима за смјештај радника
који су се заједно са фирмом преселили или
су имали намјеру доселити се у Вишеград.
„Електропренос“ је накнадно, по доношењу
плана, одустао од својих намјера да изгради
планиране садржаје, а план је остао као
озбиљна сметња за било какву активност у
простору, с обзиром да је намјенски рађен а
мимо планиране намјене фактички
неупотребљив.

- Регулациони план насеља Бикавац из 2008.
године, такође је донесен у циљу рјешавања
смјештаја избјеглог и расељеног
становништва и распуштања колективних
центара. План је готово у потпуности
реализован (није завршено вањско уређење).

- Регулациони план контактне зоне уз мост
Мехмед-паше Соколовића донесен је 2006.
године, као продукт менаџмент плана за
номинацију моста на Листу свјетске баштине
UNESCO-а. Сврха доношења плана је била да
се заштити и у законске оквире доведе
подручје око моста, а имајући у виду
прописани високи степен заштите.
Реализација плана проведена је у мањем
обиму.

- Регулациони план „Центар“ донесен је 2008.
године, у циљу да се детаљним планом
третира подручје на коме предстоји
интензивна изградња, реконструкција или
санација,  а које и у постојећем стању има
карактер градског центра. Реализација плана
се одвија сукцесивно,  по потреби,  а
интензивнија изградња се очекује када се
створе услови за реконструкцију градског

језгра за шта је урађен Урбанистички
пројекат и пројектна документација.

- Урбанистички пројекат за улице Краља Петра
I, Николе Тесле, Николе Пашића, Браће
Југовића, Мајке Југовића и дијела Улице цара
Лазара у Вишеграду из 2009. године, настао
је као резултат посвећивања посебне пажња
постојећем градском језгру,  како би се
уредило и унаприједило, те постало жариште
јавног градског живљења. Реализација
пројекта тек предстоји кроз реконструкцију
главне улице са свом припадајућом
инфраструктуром, уређењем фасада и
партерним уређем зграда и јавних површина.

- Регулациони план „Ушће“ донесен је 2011.
године за потребе изградње насеља
„Андрићград“, а на захтјев инвеститора.
Недуго након доношења плана услиједио је
захтјев за његову измјену, која је реализована
2012. године. Добар дио плана је реализован,
а на даљој реализацији се интензивно ради.

- Урбанистички пројекат контактне зоне Моста
је у процедури доношења.

Поред горе наведених регулационих планова
донесено је и више планова парцелације од којих
су најзначајнији План парцелације и
урбанистичко-технички услови за обнову
ускотрачне пруге Вишеград-Вардиште и План
парцелације и урбанистичко-технички услови за
адаптацију и изградњу објеката за потребе Дома
здравља у Вишеграду.
Такође је 2010. године донесена Одлука о
приступању изради Регулационог плана
индустријске зоне Добрун.
Већина регулационих планова није урађена у
електронској форми, што знатно отежава њихову
примјену. Подаци за израду нове просторно-
планске документације прикупљају се углавном
путем писаних докумената. Подручно одјељење
Републичке управе за геодетске и имовинско-
правне послове не располаже катастром
подземних инсталација, осим за неколико новијих
инфраструктурних објеката, те су подаци о
постојећим инсталацијама који се прикупљају
прије пројектовања и извођења радова понекад
непотпуни и непоуздани. Општина Вишеград,
такође, још увијек није увела географски
информациони систем (ГИС), чија примјена би
умногоме олакшала поступак припреме и
доношења планова и уопште допринијела
ефикасности и вјеродостојности прикупљених
података.
Проблеми у провођењу планске документације
такође произилазе и из чињенице да у општини
Вишеград не постоји стални инспекцијски надзор
над грађењем што погодује веома распростањеној
појави бесправне изградње.
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3. ПРОГРАМ МЈЕРА И АКТИВНОСТИ ЗА
УНАПРЕЂЕЊЕ СТАЊА И УРЕЂЕЊЕ
ПРОСТОРА

Програмом се врши процјена потребе израде
нових, односно измјене и допуне постојећих
докумената просторног уређења, потреба
прибављања података и подлога за њихову
израду, те друге мјере које укључују и
материјално и техничко оспособљавање и
унапређивање стручних служби.

3.1 ПЕРИОД ПЛАНИРАЊА 2012-2013.
       ГОДИНЕ
А/Потребе за израдом просторно-планске
документације за период 2012/13 година

1. Просторни план општине Вишеград
Обавеза израде и доношења плана прописана
је Законом о уређењу простора и грађењу
(„Службени гласник Републике Српске“, број
55/10). С обзиром да општина Вишеград нема
валидан просторни план као стратешки важан
документ који служи као основа за доношење
планова нижег реда, неопходно је у што
краћем року приступити његовој изради.

2. Регулациони план ширег подручја жељезничке
станице Вишеград
С обзиром на чињеницу да је обновљена
ускотрачна пруга Вишеград-Вардиште, те
очекивања да ће се њеним стављањем у
употребу употпунити туристичка понуда
Вишеграда, потребно је плански уредити
простор у контактној зони жељезничке
станице, који је тренутно у веома лошем стању

3. Измјена и допуна Регулационог плана „Ушће“
С обзиром на даље планове изградње насеља
„Андрићград“, тј. постојања намјере да се
унутар њега изгради и управна зграда „ХЕ
Вишеград,“, потребно је предвидјети измјену и
допуну Регулационог плана „Ушће“ у
Вишеграду. Конкретне активности око
реализације измјена и допуна плана услиједиће
након доношења Студије утицаја предложеног
рјешења на ушће Рзава у акумулацију.

Б/Остало
- У првој години планског периода (2012/13

година) такође је потребно увођење
географског информационог система (ГИС).

- С обзиром да општина Вишеград није
извршила валоризацију културно-историјског
и природног насљеђа, а у прилог
тенденцијама да се развој општине базира на
туризму то је у наредној години потребно
озбиљно приступити овом послу.

- Будући да је истекао рок важења Локалног
еколошког акционог плана (ЛЕАП), то је

потребно у што краћем року приступити
изради новог документа.

- Како је у порасту тренд бесправне изградње,
то је пријеко потребно изнаћи могућност да
се у стални радни однос прими лице
одговарајуће струке, које би обављало
послове грађевинског инспектора, с обзиром
да тај посао сада један дан у недјељи обавља
инспектор из општине Рудо .

3.2. ПЕРИОД ПЛАНИРАЊА 2013-2014.
ГОДИНА

А/Потребе за израдом просторно-планске
документације за период 2013/14 година

1. Урбанистички план општине Вишеград
Законом о уређењу простора и грађењу
прописана је обавеза доношења
урбанистичког плана и то у року од двије
године по доношењу и усвајању просторног
плана.

2. Регулациони план подручја Вишеградске
бање
С обзиром на важност подручја Вишеградске
бање са аспекта заштите културно-
историјских, а нарочито природних
вриједности, а имајући у виду да је постојећи
план донесен прије више од 20 година са
рјешењима која су застарјела и нису
примјерена садашњим потребама, потребно је
након извршене валоризације приступити
изради новог планског документа који ће на
адекватан начин третирати ово подручје од
изузетне вриједности.

3. Регулациони план насеља Косово Поље
Како је регулациони план донесен намјенски,
а у међувремену се одустало од његове
реализације, те представља озбиљну
препреку у уређењу простора и издавању
дозвола за изградњу на подручју његовог
обухвата, то је потребно донијети нови план
који ће на адекватан начин третирати ово
подручје.

Б/ Остало
- Прибављање одговарајућих подлога од

Републичке управе за геодетске и имовинско-
правне послове,  а које су неопходне за
праћење стања у простру.

- Прикупљање и похрањивање података од
значаја за планирање, уређење, коришћење и
заштиту простора и њихово уношење у базу
података.

4. ДИНАМИКА РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Степен и динамика реализације програма ће
зависити од прилива средстава по основу извора
наведених у тачки 1. овог програма. Уколико се
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јаве неодложне околности за доношење планског
документа, који није наведен у програму, он ће се
уврстити у програм накнадно.

5. ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Реализацију овог програма ће пратити Одјељење
за просторно уређење и стамбено-комуналне
послове и о томе извјештавати начелника
општине.

6. Овај програм објавиће се у „Службеном
гласнику општине Вишеград“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
                ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-97/12
Датум: 04.6.2012.год.   Мр Билал Мемишевић, с.р.

На основу члана 43. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“ број 101/04, 42/05 и 118/05), члана 26.
Одлуке о утврђивању ктитерија за додјелу
стимулативних кредита из средстава остварених
по онову Закона о накнадама за коришћење
прииродних ресурса у сврху производње
електричне енергије-Пречишћени текст
(„Службени гласник општине Вишеград“ број
10/11 ) и члана 51. Статута општине Вишеград
(„Службени гласник општине Вишеград“ број
10/08–Пречишћени текст 3/11), те Одлуке
Заједничког кредитног одбора Вишеград бр. ЗКО-
ВГД-1-РБ/12 од 20.04.2012. године, начелник
општине Вишеград дана 15.05.2012. године

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

Кредитног одбора бр. ЗКО-ВГД-1-РБ од
20.04.2012. године за тражиоца продужења

отплате кредита „Пољотехна“ д.о.о Вишеград о
одобрењу продужења рока отплате кредита на

преостали  износ од 98.478,84 КМ

Члан 1.
Даје се сагласност на одлуку Заједничког
кредитног одбора бр. ЗКО-ВГД-1-РБ од
20.04.2012. године, о одобравању продужења рока
отплате кредита за 12 мјесеци за тражиоца
кредита „Пољотехна“ д.о.о. из Вишеградa на
преостали износ кредита од 98.478,84 КМ.

Члан 2.
Саставни дио ове одлуке је Одлука Кредитног
одбора бр. ЗКО-ВГД-1-РБ oд 20.04.2012. године.

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

ОПШТИНА ВИШЕГРАД
                                          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-013-141/12
Датум: 15.5.2012. г.     Мр Томислав Поповић, с.р.

На основу члана 43. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“ број 101/04, 42/05 и 118/05), члана 26.
Одлуке о утврђивању ктитерија за додјелу
стимулативних кредита из средстава остварених
по онову Закона о накнадама за коришћење
прииродних ресурса у сврху производње
електричне енергије–Пречишћени текст
(„Службени гласник општине Вишеград“ број
10/11) и члана 51. Статута општине Вишеград
(„Службени гласник општине Вишеград“ број
10/08-Пречишћени текст и 3/11), те захтјева Нове
банке ад Бања Лука, филијала Фоча издвојени
шалтер Вишеград бр. 010-XVIII/12 од 17.05.2012.
године, начелник општине Вишеград 25. 05.2012.
године, д о н о с и

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

Кредитног одбора бр. Zko - Vgd-XVII-010/12-1.1
од 16.05.2012. године за корисника кредита

ТАНЕ ДОО Вишегад о одобравању продужења
отплате дугорочног кредита од 70.250,00 КМ ,

за продужење рока од 36 мјесеци

Члан 1.
Даје се сагласност на одлуку Кредитног одбора
бр. Zko-Vgd-XVII-010/12-1.1. од 16.05.2012.
године, о одобравању продужења рока отплате за
корисника кредита ТАНЕ ДОО из Вишеградa на
износ кредита од 70.250,00 КМ за продужење
рока од 36 мјесеци.

Члан 2.
Саставни дио ове одлуке је Одлука Кредитног
одбора бр. Zko-Vgd-XVII- 010-1.1 oд 16.05.2012.
године.

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

ОПШТИНА ВИШЕГРАД
                                          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-443-25/12
Датум: 25.5.2012. г.     Мр Томислав Поповић, с.р.

На основу члана 43. Закона о локалној
самоуправи („Сл. гласник РС“, број 101/04, 42/05
и 118/05), члана 26. Одлуке о утврђивању
критерија за додјелу стимулативних кредита из
средстава остварених по онову Закона о
накнадама за коришћење прииродних ресурса у
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сврху производње електричне енергије -
пречишћени текст („Службени  гласник Општине
Вишеград“, број 10/11) и члана 51. Статута
општине Вишеград («Службени гласник општине
Вишеград» број 10/08-Пречишћени текст и  3/11),
те захтјева Нове банке ад Бања Лука, филијала
Фоча издвојени шалтер Вишеград број 010-
XVIII/12  од 17.05.2012. године, начелник
општине Вишеград 25.05.2012. године, д о н о с и

О Д Л У К У
о давању сагласности на Одлуку Заједничког
Кредитног одбора бр. Zko - Vgd-XVII-010/11-

1.2. од  16.05.2012. године за корисника кредита
ТАНЕ ДОО Вишегад о одобравању продужења
отплате дугорочног кредита од 9.500,00 КМ за

продужење рока од 36 мјесеци

Члан 1.
Даје се сагласност на одлуку Кредитног одбора
број Zko-Vgd-XVII-010/11-1.2. од 16.05.2012.
године, о одобравању продужења рока отплате за
корисника кредита ТАНЕ ДОО из Вишеградa на
износ кредита од 9.500,00 КМ за продужење рока
од 36 мјесеци.

Члан 2.
Саставни дио ове одлуке је Одлука Кредитног
одбора број Zko-Vgd-XVII-010/11-1.2 oд
16.05.2012. године.

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

ОПШТИНА ВИШЕГРАД
                                          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-443-25.1/12
Датум: 25.5.2012. г.     Мр Томислав Поповић, с.р.

На основу члана 43. Закона о локалној
самоуправи (« Сл. гласник РС» бр. 101/04, 42/05 и
118/05), члана 26. Одлуке о утврђивању ктитерија
за додјелу стимулативних кредита из средстава
остварених по онову Закона о накнадама за
коришћење прииродних ресурса у сврху
производње електричне енергије – пречишћени
текст («Службени  гласник општине Вишеград»
број 10/11) и члана 51. Статута општине
Вишеград („Службени гласник Општине
Вишеград“ број 10/08–пречишћени текст и 3/11),
те захтјева Нове банке ад Бања Лука, филијала
Фоча издвојени шалтер Вишеград број 010-
XVIII/12 од 17.05.2012. године, начелник
општине Вишеград 25.05 .2012. године, д о н о с и

О Д Л У К У
о давању сагласности на Одлуку Заједничког
Кредитног одбора бр. Zko - Vgd-XVII-010/11-

1.3. од 16.05.2012. године за корисника кредита
Аутопревозника Пецикоза Младена Вишегад о

одобравању продужења отплате дугорочног
кредита од 11.672,68 КМ за продужење

рока од 36 мјесеци

Члан 1.
Даје се сагласност на одлуку Кредитног одбора
бр. Zko-Vgd-XVII-010/11-1.3. од 16.05.2012.
године, о одобравању продужења рока отплате за
корисника кредита Аутопревозника Пецикоза
Младена из Вишеградa  на износ кредита од
11.672,68,00 КМ за продужење рока од 36
мјесеци.

Члан 2.
Саставни дио ове одлуке је Одлука Кредитног
одбора бр. Zko-Vgd-XVII-010/11-1.3 oд
16.05.2012. године .

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

ОПШТИНА ВИШЕГРАД
                                          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-443-25.2/12
Датум: 25.5.2012. г.     Мр Томислав Поповић, с.р.

На основу члана 38. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Српске“,број:
96/03, 14/04, 67/05, 34/06 и 128/06), члана 11.
Одлуке о извршењу буџета општине Вишеград за
2011 годину („Службени гласник Општине
Вишеград“, број 12/10), Правилника о коришћењу
буџетске резерве број: 02-013-185/09 од
01.06.2009.године, члана 51.Статута општине
Вишеград («Службени гласник општине
Вишеград», број 10/08–Пречишћени текст и 3/11),
захтјева Друштва доборвољних давалаца крви од
22.05.2012.године, начелник општине Вишеград,
д о н о с и

О Д Л У К У
о одобрењу средстава буџетске резерве

Члан 1.
Одобравају се средства буџетске резерве
Друштву доборвољних давалаца крви „Стара
Херцеговина“ Вишеград, у укупном износу од
500,00 КМ (петстотинаконвертибилнехмарака) у
сврху организовања акције добровољног давања
крви.
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Члан 2.
Средства наведена у члану 1. ове Одлуке ће се
уплатити на жиро рачун Друштва добровољних
давалаца крви  „Стара Херцеговина“ .

Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење
за финансије.

Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а
биће објављена у „Службеном гласнику општине
Вишеград“.

ОПШТИНА ВИШЕГРАД
                                          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-40-80-1/12
Датум: 29.5.2012. г.     Мр Томислав Поповић, с.р.

На основу члана 38. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Српске“, број
96/03, 14/04, 67/05, 34/06 и 128/06), члана 11.
Одлуке о извршењу буџета општине Вишеград за
2011. годину („Службени гласник општине
Вишеград“, број 12/10), Правилника о коришћењу
буџетске резерве број: 02-013-185/09 од
01.06.2009. године, члана 51. Статута општине
Вишеград („Службени гласник општине
Вишеград“, број 10/08–Пречишћени текст и 3/11),
захтјева Територијалне ватрогасне јединице
Вишеград од 17.05.2012. године, начелник
општине Вишеград, д о н о с и

О Д Л У К У
о одобрењу средстава буџетске резерве

Члан 1.
Одобравају се средства буџетске резерве
Територијалоној ватрогасној јединици општине
Вишеград крви, у укупном износу од 741,70 КМ
(седамстотиначетрдесетједнаконвертибилнамарак
а 70/100) у сврху куповине акумулатора и четири
гуме за комплетирање двије половне пумпе.

Члан 2.
Средства наведена у члану 1. ове Одлуке ће се
уплатити на жиро рачун Територијалне
ватрогасне јединице  општине Вишеград.

Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење
за финансије.

Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а
биће објављена у „Службеном гласнику општине
Вишеград“.

ОПШТИНА ВИШЕГРАД
                                          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-40-106/12
Датум: 29.5.2012. г.     Мр Томислав Поповић, с.р.

На основу члана 38. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Српске“, број:
96/03, 14/04, 67/05, 34/06 и 128/06), члана 11.
Одлуке о извршењу буџета општине Вишеград за
2012. годину („Службени гласник општине
Вишеград“, број 13/11), Правилника о коришћењу
буџетске резерве број: 02-013-185/09 од
01.06.2009. године, члана 51. Статута општине
Вишеград („Службени гласник Општине
Вишеград“, број 10/08–Пречишћени текст и 3/11),
захтјева број: 41/12 од 23.05.2012. године,
начелник општине Вишеград,  д о н о с и

О Д Л У К У
о одобрењу средстава буџетске резерве

Члан 1.
Одобравају се средства буџетске резерве
дјечијем обданишту „Невен“ у укупном износу од
2.290,55 КМ (двијехиљадедвијестотинедеведесет
и 55/100) у сврху суфинансирања трошкова
Програма припреме дјеце за школу.

Члан 2.
Средства наведена у члану 1. ове Одлуке ће се
уплатити на жиро рачун Дјечијег обданишта
„Невен“.

Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење
за финансије.

Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а
биће објављена у „Службеном гласнику општине
Вишеград“.

ОПШТИНА ВИШЕГРАД
                                          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-60-2/12
Датум: 30.5.2012. г.     Мр Томислав Поповић, с.р.

На основу члана 38. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Српске“, број:
96/03 и 14/04, 67/05, 34/06 и 128/06), члана 51.
Статута општине Вишеград („Службени гласник
општине Вишеград“, број: 10/08-Пречишћени
текст и 3/11), члана 11. Одлуке о извршењу
буџета општине Вишеград за 2012. годину
(„Службени гласник општине Вишеград“, број
13/11), Правилника о коришћењу буџетске
резерве број: 02-013-185/09 од 01.06.2009. године,
начелник општине Вишеград, д о н о с и
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О Д Л У К У
о одобрењу средстава буџетске резерве

I
Одобравају се средства буџетске резерве у
укупном износу од 5.652,00 КМ
(петхиљадашестстотинапедесетдвијеконвертибил
нихмарке) у сврху плаћања рачуна „15 април“ а.д.
Вишеград који је извођач радова санације
водоводних и канализационих инсталација у МЗ
Вардише и МЗ Међеђа и у насељу Незуци број
Споразума 02-013-108/12.

II
Средства наведена у члану 1.  ове одлуке биће
исплаћена жиро рачун број: 562-006-00002526-92
Развојна банка Вишеград.

III
За реализацију ове одлуке задужује се Одјељење
за финансије.

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

ОПШТИНА ВИШЕГРАД
                                          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-40-136/12
Датум: 04.6.2012. г.     Мр Томислав Поповић, с.р.

На основу члана 38. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Српске“, број:
96/03, 14/04, 67/05, 34/06 и 128/06), члана 11.
Одлуке о извршењу буџета Општине Вишеград за
2012 годину („Службени гласник општине
Вишеград“, број 13/11), Правилника о коришћењу
буџетске резерве број: 02-013-185/09 од
01.06.2009. године, члана 51. Статута општине
Вишеград („Службени гласник општине
Вишеград“, број 10/08-Пречишћени текст и 3/11),
захтјева број: 04-194/12 од 30.05.2012. године,
начелник Општине Вишеград,  д о н о с и

О Д Л У К У
о одобрењу средстава буџетске резерве

Члан 1.
Одобравају се средства буџетске резерве ОШ
„Вук Караџић“ Вишеград у укупном износу од
400,00 КМ (четиристотине КМ) у сврху помоћи
организовања скромне забаве за ученике деветог
разреда.

Члан 2.
Средства наведена у члану 1. ове Одлуке ће се
уплатити на жиро рачун СО ОШ „Вук Караџић“

Вишеград број: 562-006-00002467-75 Развојна
банка Вишеград.

Члан 3.
За реализацију ове одлуке задужује се Одјељење
за финансије.

Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења а
биће објављена у „Службеном гласнику општине
Вишеград“.

ОПШТИНА ВИШЕГРАД
                                          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-40-130/12
Датум: 05.6.2012. г.     Мр Томислав Поповић, с.р.

На основу члана 38. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Српске“, број:
96/03 и 14/04, 67/05, 34/06 и 128/06), члана 51.
Статута општине Вишеград („Службени гласник
општине Вишеград“, број: 10/08-Пречишћени
текст и 3/11), члана 11. Одлуке о извршењу
буџета општине Вишеград за 2012. годину
(„Службени гласник општине Вишеград“, број
13/11), Правилника о коришћењу буџетске
резерве број: 02-013-185/09 од 01.06.2009.године,
начелник општине Вишегра, 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 420,00 КМ
(четиристотинедвадесетконвертибилнихмарака) у
сврху плаћања дуган за одржавање заједничких
просторија гараже власништво општине
Вишеград у улуци Змај Јове Јовановића
З.Е.В.“Петица“.

II
Средства наведена у члану 1.  ове Одлуке  биће
исплаћена жиро рачун З.Е.В. „Петица“ број: 562-
006-00001748-98 Развојна банка Вишеград.

III
За реализацију ове одлуке задужује се Одјељење
за финансије.

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

ОПШТИНА ВИШЕГРАД
                                          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-40-135/12
Датум: 05.6.2012. г.     Мр Томислав Поповић, с.р.
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О г л а с
Одјељење за просторно уређење и стамбено-
комуналне послове Општине Вишеград, Ул.
краља Петра број 7, Вишеград  на основу рјешења
број: 05-372-25/12 од 29.5.2012. године, извршио
је у регистру заједница етажних власника
стамбених зграда, у регистарском листу број: 05-
372-25/12 упис оснивања Заједнице етажних
власника „Прва“, Улица браће Југовића број 1,
Вишеград, са сљедећим подацима:
Назив и сједиште:Заједница етажних власника
„Прва“ Вишеград, Улица браће Југовића број 1,
Оснивач: 7 етажних власника зграде. Дјелатност:
70320-управљање зградом етажних власника.
Иступа се у правном промету самостално у
оквиру дјелатности, за обавезу одговара
цјелокупном имовином, чланови одговарају
супсидијарно до висине удјела у плаћању
трошкова одржавања зграде. Заступа Живковић
Миле, предсједник Скупштине самостално и без
орграничења.

ОПШТИНА ВИШЕГРАД
Одјељење за просторно уређење
и стамбено комуналне послове
Број: 05-372-25/12          НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Датум: 29.5.2012. год.       Биљана Бореновић,с.р.

На основу члана 4. Одлуке о именовању Комисије
за планирање општинског развоја („Службени
гласник општине Вишеград“ број 1/09 и 7/09),
Комисија за планирање општинског развоја на
сједници одржаној 19.4.2012. године, д о н о с и

О Д Л У К У
о измјени Пословника о раду Комисије за

планирање општинског развоја

Члан 1.
У Пословнику о раду Комисије за планирање
општинског развоја („Службени гласник општине
Вишеград“, број 11/09) члан 12. мијења се и
гласи:
„Основни задаци Комисије у поступку израде
плана капиталних инвестиција су:

- промовисање шире заступљености и
ангажованости цивилног друштва у
активностима које се односе на развој
општине,

- подржавање и унапређење механизама за
учешће грађана у активностима на развоју
општине,

- унифицирање метода предлагања пројеката
од стране локалне заједнице, праћење
имплементације одобрених пројеката,

- израда плана капиталних инвестиција за
период од пет година на основама Стратегије
развоја општинеВишеград,

- верификација приједлога пројекта за
капитално инвестирање, тј. потврдa да су
приједлози потпуни, као и да су реални у
техничком и правном смислу,

- допуњавање потребних података у
приједлозима пројекта за капитално
инвестирање додавањем информација и
бројки које недостају,

- рангирање пројеката у складу са прихваћеним
критеријумима, тако што ће се израчунати
број бодова за сваки пројекат и рангирати
сваки пројекат према броју добијених бодова,
придржавајући се принципа садржаних у
даљем тексту пословника,

- груписање пројеката програма капиталних
инвестиција према усвојеним критеријумима
(друмски, канализациони итд.), на основу
бодова, техничких критеријума, процјене
степена спремности програма за реализацију,

- распоређивање пројеката по годинама
реализације на тај начин да пројекти буду
разврстани унутар категорија, а по основу
броја бодова, техничких критеријума и
процјене степена спремности за реализацију,

- усвајање коначне листе пројеката за план
капиталних инвестиција;

    анализирање и утврђивање финансијских
средства за реализацију пројеката, на основу
финансијских могућности општине.

- утврђивање плана капиталних инвестиција са
образложењем;

- упућивање плана капиталних инвестиција
Скупштини општине на усвајање;

- учествовање у планирању општинског
развоја-изради Стратегије развоја општине
Вишеград,

- по потреби ажурирање Стратегије развоја
општине Вишеград,

- вршење других послова везаних за развој
општине и планирање и реализацију
капиталних инвестиција.

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

ОПШТИНА ВИШЕГРАД
                                          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-022-64/12
Датум: 19.4.2012. г.     Мр Томислав Поповић, с.р.

На основу члана 3. Одлуке о начину и процедури
ажурирања Плана капиталних инвестиција
(„Службени гласник општине Вишеград“, број
5/12) и члана 4. и 12. Пословника о раду Комисије
за планирање општинског развоја („Службени
гласник општине Вишеград“, број 11/09),
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Комисија за планирање општинског развоја на
сједници одржаној 19.4.2012. године, д о н о с и

О Д Л У К У
о утврђивању критеријума за оцјену

пројеката, броју бодова, табели бодовања
са коефицијентима и Обрасцу приједлога

пројеката за капиталне инвестиције

Члан 1.
Овом одлуком утврђују се критеријуми за оцјену
пројеката, број бодова за поједине критеријуме,

табела бодовања са коефицијентима и Образац
приједлога пројеката за капиталне инвестиције.

Члан 2.
Критеријуми за оцјену пројеката, број бодова за
поједине критеријуме и табела бодовања са
коефицијентима из претходног члана утврђују се
у сљедећој табели, како слиједи:

К  О  Е  Ф  И  Ц  И  Ј  Е  Н  ТРедни
број К Р И Т Е Р И Ј У М

Број
бод
ова

0 1 2 3

Оцјена пројекта по
критеријумима
(број бодова x
коефицијент)

1. Пројекат подстиче
економски развој 20

2. Степен територијалне
обухваћености пројектом 20

3. Пројекат испуњава
очекивања грађана 15

4. Пројекат привлачи вањско
финансирање 15

5. Пројектом општина
смањује оперативне
трошкове

10

6. Пројекат подржава
рјешавање проблема
жена и омладине

10

7. Пројекат побољшава
еколошке услове 5

8. Пројектом општина
остварује нове приходе 5

УКУПАН БРОЈ БОДОВА СВИХ
КРИТЕРИЈУМА 100 ЗБИРНА ОЦЈЕНА ПРОЈЕКТА ПО

СВИМ КРИТЕРИЈУМИМА

Члан 3.
Образац приједлога пројеката за капиталне инвестиције утврђује се у сљедећем изгледу:
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Образац приједлога пројеката за капиталне
инвестиције попуњава подносилац приједлога
пројекта.

Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења,  a
објавиће се у „Службеном гласнику општине
Вишеград“.

ОПШТИНА ВИШЕГРАД
                                          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-022-65/12
Датум: 19.4.2012. г.     Мр Томислав Поповић, с.р.

На основу члану 4.  Пословника о раду Комисије
за планирање општинског развоја („Службени
гласник општине Вишеград“, број 11/09),
Комисија за планирање општинског развоја на
сједници одржаној 19.4.2012.године, д о н о с и

О Д Л У К У
о дистрибуцији Обрасца приједлога
пројеката за капиталне инвестиције

Члан 1.
Овом одлуком прописује се рок у којем ће се
вршити дистрибуција Обрасца приједлога
пројеката за капиталне инвестиције (у даљем
тексту: Образац), начин дистрибуције, као и
носиоци активности.

Члан 2.
Образац из члана 1. ове одлуке дистрибуираће се
у периоду од 20. априла до 10. маја 2012. године и
биће доступан јавности нa инфо пулту у шалтер
сали општине Вишеград и мјесним заједницама,
као и на wеb страници општине Вишеград (www
opstinavisegrad.com).

Члан 3.
У датом периоду сви заинтересовани требају
попунити преузете обрасце и ради евидентирања

ПРИЈЕДЛОГ ПРОЈЕКАТА ЗА КАПИТАЛНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ
Напомена: Подносилац приједлога пројекта попуњава све рубрике, осим рубрика од 6.1 до 6.8. Непотпуни
обрасци неће се разматрати*
1. Предлагач пројекта
2. Назив пројекта
3. Опис и сврха пројекта:

Тачна локација пројекта Власништво над земљиштем:4. 5.

6.1. до 6.8. не попуњава предлагач
6.
1

Пројекат подстиче економски развој

6.
2

Степен територијалне обухваћености
пројектом

6.
3

Пројекат испуњава очекивања грађана

6.
4

Пројекат привлачи вањско финансирање

6.
5

Пројектом општина смањује оперативне
трошкове

6.
6

Пројекат подржава рјешавање проблема жена
и омладине

6.
7

Пројекат побољшава еколошке услове

6.
8

Пројектом општина остварује нове приходе

7. Процјена буџета за пројекат (необавезно):
8.  Потпис подносиоца приједлога: 9. Телефон: 10. Датум:
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поднесених приједлога пројеката исте, у времену
од 7,00 до 15,00 часова, треба предати на
писарницу општине Вишеград.

Члан 4.
Све активности које се односе на предлагање
пројеката за капиталне инвестиције јавности ће
бити доступне путем огласне табле општине, wеb
странице општине Вишеград (www
opstinavisegrad.com) и “Радио Вишеграда”.

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

ОПШТИНА ВИШЕГРАД
                                          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-022-66/12
Датум: 19.4.2012. г.     Мр Томислав Поповић, с.р.
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ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ЈАВНОСТ о приједлозима
пројеката за капиталне инвестиције

· Комисија за планирање општинског
развоја на сједници одржаној 19.4.2012.
године донијела је Одлуку о
дистрибуцији обрасца приједлога
пројеката за капиталне  инвестиције.

· Приједлози пројеката за капиталне
инвестиције могу се поднијети у периоду
од 20. априла до 10. маја 2012. године.

· Сви заинтересовани образац за давање
приједлога пројеката за капиталне
инвестиције у писаном облику могу
преузети на инфо пулту у шалтер сали
општине, а у електронском облику на
wеб страници општине Вишеград (www
opstinavisegrad.com).

· Попуњене обрасце у остављеном року,
ради евидентирања поднесених
приједлога пројеката, у времену од 7,00
до 15,00  часова,  треба предати на
писарницу општине Вишеград.

Предложени пројекти, да би задовољили
критеријумe за оцјену, морају:

· бити прикупљени и класификовани по
приоритету, у складу са процедурама које
је усвојила Комисија за планирање
општинског развоја,

· одражавати  инвестиционе потребе
заједнице;

· бити имплементирани у року за који се
доноси План капиталних инвестиција
(најдуже 5 година);

· имати дугорочни утицај на развој
заједнице и/или бити одрживи (пројекти
који подразумијевају додјелу једнократне
помоћи, или пројекти које локална
заједница не може подржати, неће се
разматрати); и

· укључивати најмање по један пројекат
који је од непосредног значаја за
омладину и/или жене.

ПРИЈЕДЛОГ ПРОЈЕКАТА ЗА КАПИТАЛНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ
Напомена: Подносилац приједлога пројекта попуњава све рубрике, осим рубрика од 6.1 до 6.8. Непотпуни
обрасци неће се разматрати*
1. Предлагач пројекта
2. Назив пројекта
3. Опис и сврха пројекта:

Тачна локација пројекта Власништво над земљиштем:4. 5.

6.1. до 6.8. не попуњава предлагач
6.
1

Пројекат подстиче економски развој

6.
2

Степен територијалне обухваћености
пројектом

6.
3

Пројекат испуњава очекивања грађана

6.
4

Пројекат привлачи вањско финансирање

6.
5

Пројектом општина смањује оперативне
трошкове

6.
6

Пројекат подржава рјешавање проблема жена
и омладине

6.
7

Пројекат побољшава еколошке услове

6.
8

Пројектом општина остварује нове приходе

7. Процјена буџета за пројекат (необавезно):
8.  Потпис подносиоца приједлога: 9. Телефон: 10. Датум:
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