
На основу члана 43. и 72. Закона о локалној
самоурави („Сл. гласник Републике Српске “, бр.
101/04, 42/05 и 118/05) и члана 51. Статута
општине Вишеград - Пречишћени текст
(«Службени гласник општине Вишеград», бр.
10/08), начелник општине Вишеград 08.9.2009.
године, д о н о с и

О Д Л У К У

I
Даје се сагласност на цијене услуга за боравак
дјеце у предшколској установи Дјечије
одбаниште „Невен“ Вишеград за радну
2009/2010. годину које су остале непромјењене у
односу на радну 2008/2009. годину.

-  за цијелодневни боравак (од 6,30  до
15,30) у износу од  100,00 КМ (словима:
једнастотина КМ).

-  за полудневни боравак (од 7,30  до
11,30) у износу од 50,00 КМ .

- играонички (трочасовни и Програм
припреме дјеце за школу) 35,00 КМ.

II
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине
Вишеград».

ОПШТИНА ВИШЕГРАД
                                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-380-2/09
Датум: 08.9.2009. г.    Мр Томислав Поповић, с.р

На основу члана 38. Закона о буџетском систему
(Сл. гласник Република Српска», број: 96/03,
14/04, 67/05, 34/06 и 128/06), члана 11. Одлуке о
извршењу буџета Општине Вишеград за 2009.
годину («Сл. гласник општине Вишеград», број:
14/08) и члана 51. Статута општине Вишеград –
Пречишћени текст («Сл. гласник општине
Вишеград 10/08), Правилника о коришћењу

буџетске резерве број 02-013-185/09 од
01.6.2009.  године, 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 500,00 КМ
(петстотинаконвертибилнихмарака) Савезу
удружења пчелара РС, Удружење пчелара
«Вишеград» као финансијска помоћ за
одржавање Четвртог Међнародног Сајма меда и
пчеларства који ће се одржати  16. септембра у
Вишеграду.

II
Наведена средства ће се уплатити на жиро рачун
Удружења пчелара Вишеград  број:
5520180001333804 отворен  код Хипо Банке.

III
За реализацију ове одлуке задужује се Одјељење
за финансије.

IV
Ова одлука ступа на снагу даном доношења,а
биће објављена у «Сл. гласнику општине
Вишеград»

ОПШТИНА ВИШЕГРАД
                                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-40-116/09
Датум: 09.9.2009. г.     Мр Томислав Поповић, с.р

На основу члана 38. Закона о буџетском систему
(Сл. гласник Републике Српске», број: 96/03 ,
14/04, 67/05, 34/06 и 128/06), члана 11. Одлуке о
извршењу буџета Општине Вишеград за 2009.
годину («Сл.гласник општине Вишеград», број:
14/08) и члана 51. Статута општине Вишеград –
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Пречишћени текст («Сл гласник општине
Вишеград, број: 10/08), Правилника о
коришћењу буџетске резерве број 02-013-185/09
од 01.06.2009 године, захтјева Савеза слијепих
РС број: 22/09, 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 500,00 КМ
(петстотинаконвертибилнихмарака) Савезу
слијепих Републике Српске, Међуопштинска
организација слијепих Вишеград као
финансијска помоћ за плаћање нагомиланих
обавеза .

II
Наведена средства ће се уплатити на жиро рачун
Међуопштинске организације слијепих
Вишеград  број: 5622-006-00002569 -60 отворен
код Хипо Банке.

III
За реализацију ове одлуке задужује се Одјељење

за финансије.

IV
Ова одлука ступа на снагу даном доношења,а
биће објављена у «Сл. гласнику општине
Вишеград».

ОПШТИНА ВИШЕГРАД
                                        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-40-116/09
Датум: 10. 9.2009. г.    Мр Томислав Поповић, с.р

На основу члана 38. Закона о буџетском систему
(Сл. гласник Републике Српске», број: 96/03 и
14/04,67/05,34/06 и 128/06), члана 11. Одлуке о
извршењу буџета Општине Вишеград за 2009
годину («Сл. гласник општине Вишеград», број:
14/08) и члана 51. Статута општине Вишеград –
Пречишћени текст («Сл. гласник општине
Вишеград“ бр. 10/08), Правилника о коришћењу
буџетске резерве број 02-013-185/09 од
01.6.2009. године,  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 2.700,00 КМ (двије
хиљадеседамстотинаконвертибилнихмарака) од
тога 2.400,00 КМ (двијехиљадеичетиристотине)

за 24 пензионисана радника општине Вишеград
и 300,00 КМ (тристотинеконвертибилнихмарака)
за услуге свештеног лица, која ће се исплатити
путем благајне.

II
За реализацију ове одлуке задужује се Одјељење
за финансије и одјељење за привреду и
друштвене дјелатности .

IV
Ова одлука ступа на снагу даном доношења,а
биће објављена у «Сл. гласнику општине
Вишеград».

ОПШТИНА ВИШЕГРАД
                                        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-013-311/09
Датум: 16. 9.2009. 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 основу Закона о
накнадама за коришћење природних ресурса у
сврху производње електричне енергије –
Пречишћени текст («Службени гласник општине
Вишеград», бр. 6/09 и 7/09) и члана 51. Статута
општине Вишеград – Пречишћени текст
(«Службени гласник Општине Вишеград», бр.
10/08) начелник општине Вишеград 28.9.2009.
године,  д о н о с и

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

одбора бр. Зко-Вгд-XI-010/09-1.2. од 29.6. 2009.
године о одобравању кредита кориснику
Зорки Николић у износу од 5.000,00 КМ

Члан 1.
Даје се сагласност на одлуку Кредитног одбора
бр. Зко-Вгд-XI-010/09-1.2. од 29.6. 2009. године о
одобравању кредита кориснику Зорки Николић у
износу од 5.000,00 КМ.

Члан 2.
Саставни дио ове одлуке је одлука Кредитног
одбора бр. Зко-Вгд-XI-010/09-1.2. од 29.6. 2009.
године.

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

ОПШТИНА ВИШЕГРАД
                                        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-013-318/09
Датум: 28.9.2009. г.  Мр Томислав Поповић, с.р
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На основу члана 43. Закона о локалној
самоуправи („Сл.гласник Републике Српске“,
број:  101/04, 42/05 и 118/05), члана 26. Одлуке о
утврђивању критерија за додјелу стимулативних
кредита из средстава остварених по основу
Закона о накнадама за коришћење природних
ресурса у сврху производње електричне енергије
– Пречишћени текст («Службени гласник
Општине Вишеград» бр. 6/09 и 7/09) и члана 51.
Статута општине Вишеград – Пречишћени текст
(«Службени гласник Општине Вишеград», бр.
10/08) начелник општине Вишеград 28.9.2009.
године, д о н о с и

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

одбора бр. Зко-Вгд-XI-010/09-1.3. од 29.6. 2009.
године о одобравању кредита кориснику

Босиљку Ђурђићу у износу од 7.000,00 КМ

Члан 1.
Даје се сагласност на одлуку Кредитног одбора
бр. Зко-Вгд-XI-010/09-1.3. од 29.6. 2009. године о
одобравању кредита кориснику Босиљку
Ђурђићу у износу од 7.000,00 КМ.

Члан 2.
Саставни дио ове одлуке је одлука Кредитног
одбора бр. Зко-Вгд-XI-010/09-1.3. од 29.6. 2009.
године.

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

ОПШТИНА ВИШЕГРАД
                                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-013-319/09
Датум: 28.9.2009. 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 основу Закона о
накнадама за коришћење природних ресурса у
сврху производње електричне енергије –
Пречишћени текст («Службени гласник
Општине Вишеград» бр. 6/09 и 7/09) и члана 51.
Статута општине Вишеград – Пречишћени текст
(«Службени гласник Општине Вишеград», бр.
10/08) начелник општине Вишеград 28.9.2009.
године, д о н о с и

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

одбора бр. Зко-Вгд-XII-010/09-3.1. од 31.8. 2009.
године о одобравању кредита кориснику
ДОО АДРИА  у износу од 150.000,00 КМ

Члан 1.
Даје се сагласност на одлуку Кредитног одбора
бр. Зко-Вгд-XII-010/09-3.1. од 31.8. 2009. године
о одобравању кредита кориснику ДОО АДРИА у
износу од 150.000,00 КМ.

Члан 2.
Саставни дио ове одлуке је одлука Кредитног
одбора бр. Зко-Вгд-XII-010/09-3.1. од 31.8. 2009.
године.

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

ОПШТИНА ВИШЕГРАД
                                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-013-320/09
Датум: 28.9.2009. 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 основу Закона о
накнадама за коришћење природних ресурса у
сврху производње електричне енергије –
Пречишћени текст («Службени гласник
Општине Вишеград» бр. 6/09 и 7/09) и члана 51.
Статута општине Вишеград – Пречишћени текст
(«Службени гласник Општине Вишеград», бр.
10/08) начелник општине Вишеград 28.9.2009.
године, д о н о с и

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

одбора бр. ЗКО-ВГД-XII-010/09-3.2. од
31.8.2009. године о одобравању кредита

кориснику ДОО БАРТУЛА у износу
од 150.000,00 КМ

Члан 1.
Даје се сагласност на одлуку Кредитног одбора
бр. Зко-Вгд-XII-010/09-3.2. од 31.8. 2009. године
о одобравању  кредита кориснику ДОО
БАРТУЛА у износу од 150.000,00 КМ.

Члан 2.
Саставни дио ове одлуке је одлука Кредитног
одбора бр. Зко-Вгд-XII-010/09-3.2. од 31.8. 2009.
године.

Година 17      Број: 10              Општина Вишеград, 30.9.2009. год.                                  Страна 3



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

ОПШТИНА ВИШЕГРАД
                                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-013-321/09
Датум: 28.9.2009. 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 основу Закона о
накнадама за коришћење природних ресурса у
сврху производње електричне енергије –
Пречишћени текст («Службени гласник
Општине Вишеград» бр. 6/09 и 7/09) и члана 51.
Статута општине Вишеград – Пречишћени текст
(«Службени гласник Општине Вишеград», бр.
10/08) начелник општине Вишеград 28.9.2009.
године, д о н о с и

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

одбора бр. ЗКО-ВГД-XII-010/09-2.2. од
31.8.2009. године о одобравању дугорочног

кредита из стимулативних средстава
Општине Вишеград клијенту „РМБ“ Фарма

за производњу млијека из Вишеграда
у износу од 100.000,00 КМ

Члан 1.
Даје се сагласност на одлуку Кредитног одбора
бр. ЗКО-ВГД-XII-010/09-2.2. од 31.8. 2009.
године о одобравању дугорочног кредита из
стимулативних средстава Општине Вишеград
клијенту „РМБ“ Фарма за производњу млијека из
Вишеграда у износу од 100.000,00 КМ

Члан 2.
Саставни дио ове одлуке је одлука Кредитног
одбора бр. ЗКО-ВГД-XII-010/09-2.2. од 31.8.
2009. године.

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

ОПШТИНА ВИШЕГРАД
                                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-013-322/09
Датум: 28.9.2009. 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 29. Одлуке о утврђивању
критерија за додјелу стимулативних кредита из
средстава остварених по основу Закона о
накнадама за коришћење природних ресурса у
сврху производње електричне енергије –
Пречишћени текст («Службени гласник
Општине Вишеград» бр. 6/09 и 7/09) и члана 51.
Статута општине Вишеград – Пречишћени текст
(«Службени гласник Општине Вишеград», бр.
10/08) начелник општине Вишеград 28.9.2009.
године, д о н о с и

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

одбора бр. Зко-Вгд-XII-010/09-4.2. од 31.8. 2009.
године о одобравању продужења отплате

кредита кориснику НИКОЛИЋ КОМЕРЦ
ДОО у износу од 59.533,16 КМ

Члан 1.
Даје се сагласност на одлуку Кредитног одбора
бр. Зко-Вгд-XII-010/09-4.2. од 31.8. 2009. године
о одобравању продужења отплате кредита
кориснику НИКОЛИЋ КОМЕРЦ ДОО у износу
од 59.533,16 КМ.

Члан 2.
Саставни дио ове одлуке је одлука Кредитног
одбора бр. Зко-Вгд-XII-010/09-4.2. од 31.8. 2009.
године.

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

ОПШТИНА ВИШЕГРАД
                                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-013-323/09
Датум: 28.9.2009. 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 29. Одлуке о утврђивању
критерија за додјелу стимулативних кредита из
средстава остварених по основу Закона о
накнадама за коришћење природних ресурса у
сврху производње електричне енергије –
Пречишћени текст («Службени гласник
Општине Вишеград» бр. 6/09 и 7/09) и члана 51.
Статута општине Вишеград – Пречишћени текст
(«Службени гласник Општине Вишеград», бр.
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10/08) начелник општине Вишеград 28.9.2009.
године, д о н о с и

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

одбора бр. Зко-Вгд-XII-010/09-4.3.од 31.8. 2009.
године о одобравању продужења отплате

кредита корисникуТАНЕ ДОО
у износу од 79.868,13 КМ

Члан 1.
Даје се сагласност на одлуку Кредитног одбора
бр. Зко-Вгд-XII-010/09-4.3. од 31.8. 2009. године
о одобравању продужења рока отплате кредита
кориснику ТАНЕ ДОО у износу од 79.868,13
КМ.

Члан 2.
Саставни дио ове одлуке је одлука Кредитног
одбора бр. Зко-Вгд-XII-010/09-4.3. од 31.8. 2009.
године.

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

ОПШТИНА ВИШЕГРАД
                                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-013-324/09
Датум: 28.9.2009. 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 29. Одлуке о утврђивању
критерија за додјелу стимулативних кредита из
средстава остварених по основу Закона о
накнадама за коришћење природних ресурса у
сврху производње електричне енергије –
Пречишћени текст («Службени гласник
Општине Вишеград» бр. 6/09 и 7/09) и члана 51.
Статута општине Вишеград – Пречишћени текст
(«Службени гласник Општине Вишеград», бр.
10/08) начелник општине Вишеград 28.9.2009.
године, д о н о с и

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

одбора бр. Зко-Вгд-XII-010/09-4.4. од 31.8. 2009.
године о одобравању продужења отплате

кредита кориснику ТАНЕ ДОО
 у износу од 11.059,72 КМ

Члан 1.
Даје се сагласност на одлуку Кредитног одбора
бр. Зко-Вгд-XII-010/09-4.4. од 31.8. 2009. године
о одобравању продужења рока отплате кредита

кориснику ТАНЕ ДОО у износу од 11.059,72
КМ.

Члан 2.
Саставни дио ове одлуке је одлука Кредитног
одбора бр. Зко-Вгд-XII-010/09-4.4. од 31.8. 2009.
године.

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

ОПШТИНА ВИШЕГРАД
                                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-013-325/09
Датум: 28.9.2009. 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 29. Одлуке о утврђивању
критерија за додјелу стимулативних кредита из
средстава остварених по основу Закона о
накнадама за коришћење природних ресурса у
сврху производње електричне енергије –
Пречишћени текст («Службени гласник
Општине Вишеград» бр. 6/09 и 7/09) и члана 51.
Статута општине Вишеград – Пречишћени текст
(«Службени гласник Општине Вишеград», бр.
10/08) начелник општи

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

одбора бр. Зко-Вгд-XII-010/09-4.6. од 29.6. 2009.
године о одобравању продужења отплате
кредита кориснику ИМПЕКС ПРОМЕТ

ДОО у износу од 70.385,27 КМ

Члан 1.
Даје се сагласност на одлуку Кредитног одбора
бр. Зко-Вгд-XII-010/09-4.6. од 29.6. 2009. године
о одобравању продужења рока отплате кредита
кориснику ИМПЕКС ПРОМЕТ ДОО у износу од
70.385,27 КМ

Члан 2.
Саставни дио ове одлуке је одлука Кредитног
одбора бр. Зко-Вгд-XII-010/09-4.6. од 29.6. 2009.
године.

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

ОПШТИНА ВИШЕГРАД
                                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-013-326/09
Датум: 28.9.2009. г.   Мр Томислав Поповић, с.р

Година 17      Број: 10              Општина Вишеград, 30.9.2009. год.                      Страна 5



На основу члана 43. Закона о локалној
самоуправи („Сл.гласник РС“, број: 101/04, 42/05
и 118/05), члана 29. Одлуке о утврђивању
критерија за додјелу стимулативних кредита из
средстава остварених по основу Закона о
накнадама за коришћење природних ресурса у
сврху производње електричне енергије –
Пречишћени текст («Службени гласник
Општине Вишеград», бр. 6/09 и 7/09) и члана 51.
Статута општине Вишеград – Пречишћени текст
(«Службени гласник Општине Вишеград», бр.
10/08) начелник општине Вишеград 28.9.2009.
године, д о н о с и

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

одбора бр. Зко-Вгд-XII-010/09-4.7. од 31.8. 2009.
године о одобравању продужења отплате

кредита кориснику Остојић Мири
у износу од 4.826,43 КМ

Члан 1.
Даје се сагласност на одлуку Кредитног одбора
бр. Зко-Вгд-XII-010/09-4.7. од 31.8. 2009. године
о одобравању продужења рока отплате кредита
кориснику Остојић Мири у износу од 4.826,43
КМ.

Члан 2.
Саставни дио ове одлуке је одлука Кредитног
одбора бр. Зко-Вгд-XII-010/09-4.7. од 31.8.2009.
године.

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

ОПШТИНА ВИШЕГРАД
                                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-013-327/09
Датум: 28.9.2009. 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 29. Одлуке о утврђивању
критерија за додјелу стимулативних кредита из
средстава остварених по основу Закона о
накнадама за коришћење природних ресурса у
сврху производње електричне енергије –
Пречишћени текст («Службени гласник
Општине Вишеград» бр. 6/09 и 7/09) и члана 51.
Статута општине Вишеград – Пречишћени текст
(«Службени гласник Општине Вишеград», бр.
10/08)  начелник  општине   Вишеград  28.9.2009.
године, д о н о с и

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

одбора бр. Зко-Вгд-XII-010/09-4.8.од 31.8. 2009.
године о одобравању продужења отплате
кредита кориснику Данојлић Александру

у износу од 12.799,51 КМ

Члан 1.
Даје се сагласност на одлуку Кредитног одбора
бр. Зко-Вгд-XII-010/09-4.8. од 31.8. 2009. године
о одобравању продужења рока отплате кредита
кориснику Данолјић Александру у износу од
12.799,51 КМ.

Члан 2.
Саставни дио ове одлуке је одлука Кредитног
одбора бр. Зко-Вгд-XII-010/09-4.8. од 31.8.2009.
године.

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

ОПШТИНА ВИШЕГРАД
                                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-013-328/09
Датум: 28.9.2009. 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 29. Одлуке о утврђивању
критерија за додјелу стимулативних кредита из
средстава остварених по основу Закона о
накнадама за коришћење природних ресурса у
сврху производње електричне енергије –
Пречишћени текст («Службени гласник
Општине Вишеград» бр. 6/09 и 7/09) и члана 51.
Статута општине Вишеград – Пречишћени текст
(«Службени гласник Општине Вишеград», бр.
10/08) начелник општине Вишеград 28.9.2009.
године, д о н о с и

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

одбора бр. Зко-Вгд-XII-010/09-4.9. од
31.8. 2009. године о одобравању продужења

отплате кредита кориснику Стојановић
Небојши у износу од 75.829,21 КМ

Члан 1.
Даје се сагласност на одлуку Кредитног одбора
бр. Зко-Вгд-XII-010/09-4.9. од 31.8. 2009. године
о одобравању продужења рока отплате кредита
кориснику Стојановић Небојши у износу од
75.829,21 КМ.
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Члан 2.
Саставни дио ове одлуке је одлука Кредитног
одбора бр. Зко-Вгд-XII-010/09-4.9. од 31.8.2009.
године.

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

ОПШТИНА ВИШЕГРАД
                                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-013-329/09
Датум: 28.9.2009. 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 29. Одлуке о утврђивању
критерија за додјелу стимулативних кредита из
средстава остварених по основу Закона о
накнадама за коришћење природних ресурса у
сврху производње електричне енергије –
Пречишћени текст («Службени гласник
Општине Вишеград» бр. 6/09 и 7/09) и члана 51.
Статута општине Вишеград – Пречишћени текст
(«Службени гласник Општине Вишеград», бр.
10/08) начелник општине Вишеград 28.9.2009.
године, д о н о с и

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

одбора бр. Зко-Вгд-XII-010/09-4.5.од 31.8. 2009.
године о одобравању продужења отплате
кредита кориснику ТЕКС МОДА ДОО

у износу од 268.513,60 КМ

Члан 1.
Даје се сагласност на одлуку Кредитног одбора
бр. Зко-Вгд-XII-010/09-4.5. од 31.8. 2009. године
о одобравању продужења рока отплате кредита
кориснику ТЕКС МОДА ДОО у износу од
268.513,60 КМ.

Члан 2.
Саставни дио ове одлуке је одлука Кредитног
одбора бр. Зко-Вгд-XII-010/09-4.5. од 31.8. 2009.
године.

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

ОПШТИНА ВИШЕГРАД
                                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-013-330/09
Датум: 289.2009. 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 29. Одлуке о утврђивању
критерија за додјелу стимулативних кредита из
средстава остварених по основу Закона о
накнадама за коришћење природних ресурса у
сврху производње електричне енергије –
Пречишћени текст («Службени гласник
Општине Вишеград» бр. 6/09 и 7/09) и члана 51.
Статута општине Вишеград – Пречишћени текст
(«Службени гласник Општине Вишеград», бр.
10/08) начелник општине Вишеград 28.9.2009.
године, д о н о с и

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

одбора бр. Зко-Вгд-XII-010/09-4.1. од 31.8. 2009.
године о одобравању продужења отплате

кредита кориснику АД ОМОРИКА
у износу од 64.477,79 КМ

Члан 1.
Даје се сагласност на одлуку Кредитног одбора
бр. Зко-Вгд-XII-010/09-4.1. од 31.8. 2009. године
о одобравању продужења отплате кредита
кориснику АД ОМОРИКА у износу од 64.477,79
КМ.

Члан 2.
Саставни дио ове одлуке је одлука Кредитног
одбора бр. Зко-Вгд-XII-010/09-4.1. од 31.8. 2009.
године.

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

ОПШТИНА ВИШЕГРАД
                                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-013-331/09
Датум: 28.9.2009. 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 основу Закона о
накнадама за коришћење природних ресурса у
сврху производње електричне енергије –
Пречишћени текст («Службени гласник
Општине Вишеград» бр. 6/09 и 7/09) и члана 51.
Статута општине Вишеград – Пречишћени текст
(«Службени гласник Општине Вишеград», бр.
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10/08)  начелник  општине   Вишеград  28.9.2009.
године, д о н о с и

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

одбора бр. Зко-Вгд-XII-010/09-2.1. од 31.8. 2009.
године о одобравању кредита кориснику

СЗУР ГИЛЕ у износу од 15.000,00 КМ

Члан 1.
Даје се сагласност на одлуку Кредитног одбора
бр. Зко-Вгд-XII-010/09-2.1. од 31.8. 2009. године
о одобравању  кредита кориснику СЗУР ГИЛЕ у
износу од 15.000,00 КМ.

Члан 2.
Саставни дио ове одлуке је одлука Кредитног
одбора бр. Зко-Вгд-XII-010/09-2.1. од 31.8.2009.
године.

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

ОПШТИНА ВИШЕГРАД
                                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-013-332/09
Датум: 28.9.2009. 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 основу Закона о
накнадама за коришћење природних ресурса у
сврху производње електричне енергије –
Пречишћени текст («Службени гласник
Општине Вишеград» бр. 6/09 и 7/09) и члана 51.
Статута општине Вишеград – Пречишћени текст
(«Службени гласник Општине Вишеград», бр.
10/08) начелник општине Вишеград 28.9.2009.
године, д о н о с и

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

одбора бр. ЗКО-ВГД-XII-010/09-1.1.
од 31.8. 2009. године о одобравању

кредита кориснику Пејовић Митру
износу од  10.000,00 КМ

Члан 1.
Даје се сагласност на одлуку Кредитног одбора
бр. ЗКО-ВГД-XII-010/09-1.1. од 31.8. 2009.
године о одобравању кредита кориснику Пејовић
Митру у износу од  10.000,00 КМ.

Члан 2.
Саставни дио ове одлуке је одлука Кредитног
одбора бр. ЗКО-ВГД-XII-010/09-1.1. од 31.8.
2009. године.

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

ОПШТИНА ВИШЕГРАД
                                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-013-333/09
Датум: 28.9.2009. г.   Мр Томислав Поповић, с.р

На основу члана 43. Закона о локалној
самоуправи („Сл.гласник РС“ 101/04, 42/05 и
118/05 ), члана 26. Одлуке о утврђивању
критерија за додјелу стимулативних кредита из
средстава остварених по основу Закона о
накнадама за коришћење природних ресурса у
сврху производње електричне енергије –
Пречишћени текст («Службени гласник
Општине Вишеград» бр. 6/09 и 7/09) и члана 51.
Статута општине Вишеград – Пречишћени текст
(«Службени гласник Општине Вишеград», бр.
10/08) начелник општине Вишеград 28.9.2009.
године, д о н о с и

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

одбора бр. ЗКО-ВГД-XII-010/09-1.2.
од 31.8. 2009. године о одобравању

кредита кориснику Данијели Инђић
у износу од   10.000,00 КМ

Члан 1.
Даје се сагласност на одлуку Кредитног одбора
бр. ЗКО-ВГД-XII-010/09-1.2. од 31.8. 2009.
године о одобравању кредита кориснику
Данијели Инђић у износу од  10.000,00 КМ

Члан 2.
Саставни дио ове одлуке је одлука Кредитног
одбора бр. ЗКО-ВГД-XII-010/09-1.2. од 31.8.
2009. године.

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

ОПШТИНА ВИШЕГРАД
                                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-013-334/09
Датум: 28.9.2009. г.     Мр Томислав Поповић, с.

Година 17      Број: 10              Општина Вишеград, 30.9.2009. год.                                  Страна 8



На основу члана 43. и 72. Закона о локалној
самоуправи («Сл. гласник Републике Српске»,
број: 101/04 , 42/05 и 118/05) и члана 51. Статута
општине Вишеград – Пречишћени текст («Сл.
гласник Општине Вишеград«, број: 10/08), те на
основу члана 19 тачка 4. Закона о систему јавних
служби («Сл.гласник Републике Српске», број:
68/07), начелник општине Вишеград дана
30.9.2009.  године, д о н о с и

О Д Л У К У

           1. Даје се сагласност на Правилник о
организацији и  систематизацији послова у
Јавној спортској установи «Дрина» » Вишеград
број: од 28.09.2009 године.

          2. Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења, а биће објављена у «Сл. гласнику
општине Вишеград»

ОПШТИНА ВИШЕГРАД
                                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-023-3/09
Датум: 30.9.2009. г.   Мр Томислав Поповић, с.р

С А Д Р Ж А Ј

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Одлука број: 02-380-2/09 .................................................................................................................................. 1
Одлука о одобрењу средстава буџетске резерве ............................................................................................ 1
Одлука о одобрењу средстава буџетске резерве ............................................................................................ 2
Одлука о одобрењу средстава буџетске резерве ............................................................................................ 2
Одлука о давању сагласности на одлуку Кредитног одбора бр. Зко-Вгд-XI-010/09-1.2.од 29.6.2009.
године о одобравању кредита кориснику Зорки Николић у износу од 5.000,00 КМ ................................. 2
Одлука о давању сагласности на одлуку Кредитног одбора бр. Зко-Вгд-XI-010/09-1.3.од 29.6.2009.
године о одобравању кредита кориснику Босиљку Ђурђићу у износу од 7.000,00 КМ ................................. 3
Одлука о давању сагласности на одлуку Кредитног одбора бр. Зко-Вгд-XI-010/09-3.1.од 31.8.2009.
године о одобравању кредита кориснику ДОО АДРИА у износу од 150.000,00 КМ ................................... 3
Одлука о давању сагласности на одлуку Кредитног одбора бр. Зко-Вгд-XI-010/09-3.2. од 31.8.2009.
године о одобравању кредита кориснику ДОО БАРТУЛА у износу од 150.000,00 КМ ............................... 3
Одлука о давању сагласности на одлуку Кредитног одбора бр. Зко-Вгд-XI-010/09-2.2. од 31.8.2009.
године о одобравању дугорочног кредита из стимулативних средстава Општине Вишеград
клијенту  „РМБ“ Фарма за производњу млијека из Вишеграда  у износу од 100.000,00 КМ ...................... 4
Одлука о давању сагласности на одлуку Кредитног одбора бр. Зко-Вгд-XI-010/09-4.2. од 31.8.2009.
године о одобравању продужења отплате  кредита кориснику НИКОЛИЋ КОМЕРЦ ДОО
у износу од 59.533,16 КМ ................................................................................................................................... 4
Одлука о давању сагласности на одлуку Кредитног одбора бр. Зко-Вгд-XI-010/09-4.3. од 31.8.2009.
године о одобравању продужења отплате кредита кориснику ТАНЕ ДОО у износу од 79.868,13 КМ ... 5
Одлука о давању сагласности на одлуку Кредитног одбора бр. Зко-Вгд-XI-010/09-4.6. од 29.6.2009.
године о одобравању продужења отплате кредита кориснику ИМПЕКС ПРОМЕТ ДОО
у износу од 70.385,27  КМ .................................................................................................................................. 5
Одлука о давању сагласности на одлуку Кредитног одбора бр. Зко-Вгд-XI-010/09-4.7. од 31.8.2009.
године о одобравању продужења отплате кредита кориснику Остојић Мири у износу од  4.826,43 КМ ... 6
Одлука о давању сагласности на одлуку Кредитног одбора бр. Зко-Вгд-XI-010/09-4.8. од 31.8.2009.
године о одобравању продужења отплате кредита кориснику Данојлић Александру у износу
од  12.799,51 КМ .................................................................................................................................................... 6
Одлука о давању сагласности на одлуку Кредитног одбора бр. Зко-Вгд-XI-010/09-4.9. од 31.8.2009.
године о одобравању продужења отплате кредита кориснику Стојановић Небојши у износу
од  75.829,21 КМ ................................................................................................................................................... 6
Одлука о давању сагласности на одлуку Кредитног одбора бр. Зко-Вгд-XI-010/09-4.5. од 31.8.2009.
године о одобравању продужења отплате кредита кориснику ТЕКС МОДА ДОО у износу од
268.513,60 КМ ....................................................................................................................................................... 7
Одлука о давању сагласности на одлуку Кредитног одбора бр. Зко-Вгд-XI-010/09-4.1. од 31.8.2009.
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године о одобравању продужења отплате кредита кориснику АД ОМОРИКА  у износу од
64.477,79 КМ ....................................................................................................................................................... 7
Одлука о давању сагласности на одлуку Кредитног одбора бр. Зко-Вгд-XI-010/09-2.1. од 31.8.2009.
године о одобравању кредита кориснику  СЗУР ГИЛЕ  у износу од  15.000,00 КМ .................................... 8
Одлука о давању сагласности на одлуку Кредитног одбора бр. Зко-Вгд-XI-010/09-1.1. од 31.8.2009.
године о одобравању кредита кориснику  Пејовић Митру  у износу од  10.000,00 КМ ................................. 8
Одлука о давању сагласности на одлуку Кредитног одбора бр. Зко-Вгд-XI-010/09-1.2. од 31.8.2009.
године о одобравању кредита кориснику  Данијели Инђић  у износу од  10.000,00 КМ ................................ 8
Одлука број: 02-023-3/09 ....................................................................................................................................... 9

_____________________________________________________________________________________________
И з д а в а ч:  Стручна служба  Скупштине општине Вишеград,  За издавача:  Снежана Нешковић,  секретар
СО, одговорни уредник Драгица Јањић, Службени гласник Општине Вишеград. Адреса Краља Петра првог
бб. 73240 Вишеград. Телефон: 058/620-823 Појединачни примјерак 5 КМ. Уплата претплате се врши на жиро
рачун број: 562-0060000126204, Развојна банка Вишеград.


