
На основу члана 30, 93. и 95. Закона о локалној
самоуправи („Сл. гласник Републике Српске“,
број: 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 33, 112. и
113. Статута општине Вишеград – Пречишћени
текст („Службени гласник Општине Вишеград“,
бр. 10/08), Скупштина општине Вишеград на
сједници одржаној  01.9.2009. године, д о н о с и

О Д Л У К У
о братимљењу општине Вишеград са

општином Вршац

Члан 1.
Скупштина општине Вишеград доноси одлуку о
братимљењу општине Вишеград са општином
Вршац, у циљу успостављања конкретне сарадње
у одређеним областима између ове двије општине,
а на основу исказане иницијативе општине
Вршац.

Члан 2.
Облик и начин сарадње општине Вишеград са
општином Вршац прецизираће се повељом коју ће
заједнички утврдити представници ове двије
општине.

Члан 3.
Овлашћује се начелник општине да потпише
повељу о братимљењу општине Вишеград са
општином Вршац.

Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Сл. гласнику Општине Вишеград“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
              ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-186/09
Датум: 01.9.2009. год.  Мр Билал Мемишевић,с.р.

На основу члана 30. Закона о локалној
самоуправи („Сл. гласник РС“, број: 101/04, 42/05
и 118/05),  члана 51.  Закона о задуживању,  дугу и
гаранцијама Републике Српске („Сл. гласник
Репуллике Српске“, број: 30/07) и члана 33.
Статута oпштине Вишеград – Пречишћени текст
(Сл. гласник Општине Вишеград“ број: 10/08),
Скупштина општине Вишеград на сједници
одржаној 01.9.2009. године,  д о н о с и

О Д Л У К У
о задужењу Општине ради финансирања

капиталних улагања на подручју
општине Вишеград

Члан 1.
Овом одлуком задужје се Општина Вишеград
ради финансирања капиталних улагања
(реконструкције путева и моста) дугорочно, на
период од 10 година.

Члан 2.
Максимални износ главнице задужења за
реализацију капиталних улагања из члана 1. ове
одлуке износи 3.000.000,00 КМ како је
дефинисано за следеће пројекте:

1. Пројекат „Реконструкција пута
        Сасе – Вишеградска бања... 2.100.000,00 КМ

2. Пројекат „Санација постојећег тротоара
        и изградња пјешачке  стазе уз потпорни
        зид на лијевој обали Дрине, од семафора
        до новог моста“........................ 90.000,00  КМ

3. Пројекат „Реконструкција моста
       преко ријеке Дрине у насељу
       Незуци“ ...................................  810.000,00 КМ

Члан 3.
Максимални износ камате која ће се обрачунавати
на главницу износи 5,9% годишње. Укупан износ
камате је 951.01321 КМ, максимални остали
трошкови задужења су 10.000,00 КМ.
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Члан 4.
Задужење се врши са грејс периодом од шест  (6)
мјесеци, са ануитетном отплатом у 120 рата, с тим
што је износ ануиета 32.925,11 КМ.

Члан 5.
Отплата дуга осигурана је из :
- средстава које Хидроелектрана на Дрини

уплаћује на жиро-рачун буџета Општине као
накнаду на име потопљеног земљишта, у
складу са чланом 10. Закона о накнадама за
кориштење природних ресурса у сврху
производње електричне енергије. Средства су
стабилна и сигурна, а њихов износ зависи од
количине произведених kw/h .

- прихода по основу  члана 89.  Закона о
шумама -  корисник шума дужан је да плаћа
надокнаду у износу 10% финансијских
средстава остварених продајом шумских
дрвних сортимената, утврђених по цијенама
франко утоварено на камионском путу за
одређену календарску годину.

Члан 6.
Остварени редовни приходи општине у 2008.
години износе 6.576.016,00КМ, 18% од редовних
прихода износи 1.183.683,42 КМ, или износ до
којега може ићи годишње задужење општине.
Постојеће годишње кредитно задужење у односу
на редовне приходе 2008.године износи 8,55%
или 562.588.57КМ.
Приходи од Хидроелектрана на годишњем нивоу
износе 2.500.000,00КМ од чега 30% наплаћених
средстава се издваја за финансирање
инфраструктурних пројеката.
2.500.000,00 КМ x 30% = 750.000,00 KM
Приходи од шума на годишњем нивоу износе
210.000,00КМ, наплаћени износ се у цјелости
користи за финансирање инфраструктурних
пројеката на подручју општине.
Приходи од Хидроелектране и приходи од шума
у укупном износу на годишњем нивоу износе
960.000,00 КМ, постојеће кредитно задужење
заједно са планираним на годишњем нивоу би
износило 957.689,00 КМ

Члан 7.
Период амортизације капиталних инвестиција
које ће се финансирати из задужења износи:

1. Пројекат „Реконструкција пута Сасе-
    Вишеградска бања“  -  33 године.
2. Пројекат „Санација постојећег тротоара и
    изградња пјешачке стазе уз потпорни зид на
    лијевој обали Дрине, од семафора до новог
    моста“ -  25  година.

   3. Пројекат „Рекомструкција моста прего ријеке
Дрине у насељу Незуци“ - 40  година

Члан 8.
Овлашћује се начелник општине да у случају
потребе може преносити средства са једног
пројекта на други, с тим да не доводи у питање
њихово извршење, и о томе на првој сједници
обавијести Скупштину општине Вишеград.

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

Члан 10.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења , а
објавиће се  у „Службеном  гласнику Општине
Вишеград“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
                ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-188/09
Датум: 01.9.2009. год. Мр Билал Мемишевић,с.р.

На основу члана 8. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике
Српске («Службени гласник РС» број: 41/03) и
члана 33.  Статута општине Вишеград –
Пречишћени текст («Службени гласник Општине
Вишеград», број: 10/08), Скупштина општине
Вишеград на сједници одржаној дана 01.9.2009.
године,  д о н о с и

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

именовање  чланова управних одбора у
јавним установама чији је оснивач

Општина Вишеград

     Члан 1
Расписује се јавни конкурс за избор и именовање
чланова управних одбора у јавним установама
чији је оснивач Општина  Вишеград:

- ЈСУ „Дрина“ Вишеград – именују се  два
члана,

- Дом здравља Вишеград – именују се три
члана,

- Туристичка организација „Вишеград“
Вишеград – именују се три члана,

- ЈУ за културне дјелатности „Дом
културе“  Вишеград –  именују  се три
члана.

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

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 чланова
управних одбора у јавним установама чији је
оснивач Општина  Вишеград биће  објављен  у
«Сл. 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 чланова управних одбора у
јавним установама чији је оснивач Општина
Вишеград.

 Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у «Сл. гласнику Општине
Вишеград».

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
              ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-197/09
Датум: 01.9.2009. год.  Мр Билал Мемишевић,с.р.

На основу члана 55. Закона о уређењу простора -
Пречишћени текст („Сл. гласник РС“,  број 84/02)
и члана 33.  Статута Општине Вишеград -
Пречишћени текст  („Сл. гласник Општине
Вишеград“, бр. 10/08), Скупштина Општине
Вишеград, на сједници одржаној 01.9.2009.
године,  д о н о с и

О Д Л У К У
о измјени и допуни Одлуке о приступању

изради урбанистичког пројекта
за Улицу краља Петра I у Вишеграду

Члан 1.
У Одлуци о приступању изради урбанистичког
пројекта за Улицу краља Петра I у Вишеграду
(„Сл.гласник Општине Вишеград“, бр. 8/09) назив
одлуке мијења се и гласи:
„Одлука о приступању изради урбанистичког
пројекта за улице: краља Петра I, Николе Тесле,
Николе Пашића, браће Југовића, мајке Југовића и
дио Улице цара Лазара у Вишеграду“.

Члан 2.
Члан 1. мијења се и гласи:
„Приступа се изради Урбанистичког пројекта за
улице;   краља Петра I,  Николе Тесле,  Николе
Пашића и Браће Југовића у Вишеграду“.

Члан 3.
Подручје израде урбанистичког пројекта
дефинисано је простором улица из члана 1. ове
одлуке,  укупне дужине сса 600 m.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
                  ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-199/09
Датум: 01.9.2009. год. Мр Билал Мемишевић,с.р.

На основу члана 16. тачка 1. Закона о систему
јавних служби („Службени гласник РС“, бр.
68/07) и члана 33. Статута општине Вишеград –
Пречишћени текст („Службени гласник Општине
Вишеград“, бр. 10/08), Скупштина општине
Вишеград на сједници одржаној  01.9.2009.
године,  д о н о с и

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

ЈСУ „Дрина“ Вишеград

1. Разрјешавају се чланови Управног
одбора ЈСУ „Дрина“  Вишеград:

    1) Нада Комад, професор физичког васпитања,
    2) Новица Видаковић, дипл. инг. шумарства
због исказаног негативног резултата у
финансијском пословању ЈСУ „Дрина“ Вишеград.

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

О б р а з л о ж е њ е

Скупштина општине Вишеград на сједници
одржаној 30.07.2009. године, након разматрања
Извјештаја о годишњем пословању и годишњем
обрачуну јавних установа за 2008. годину чији је
оснивач Општина Вишеград донијела је закључак
број: 01-022-183/09 од 30.07.2009. године  којим
се покреће иницијатива за разрјешење чланова
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управних одбора у јавним установама чији је
оснивач општина Вишеград, а чији извјештаји о
годишњем пословању и годишњем обрачуну за
2008. годину нису усвојени, а у којим није у току
поступак за избор нових чланова управних одбора
путем јавног конкурса.
На истој сједници Скупштина општине је
донијела Одлуку о неусвајуњу годишњег
извјештаја о пословању и годишњег обрачуна за
2008. годину ЈСУ „Дрина“ Вишеград, број: 01-
022-174/09 од 30.7.2009. године, због исказаног
негативног резултата у финансијском пословању
ове установе.
Статутом ЈСУ „Дрина“ Вишеград прописано је да
се Управни одбор ове установе састоји од три
члана. На сједници одржаној 29.04.2008 године
Скупштина општине донијела је рјешење о
именовању чланова Управног одбора ЈСУ
„Дрина“ Вишеград  у саставу: Нада Комад,
професор физичког васпитања, Дарко Фргања,
дипл.инг. машинства и Новица Видаковић,
дипл.инг. шумарства. Дарко Фргања поднио је
оставку на чланство у управном одбору, па је
умјесто њега на сједници одржаној 22.05.2009.
године Скупштина општине  донијела Рјешење о
именовању Младена Кнежевића, дипломираног
економисте, за ВД члана Управног одбора ЈСУ
„Дрина“ Вишеград до окончања поступка јавне
конкуренције под бројем: 01-022-123/09 од
22.05.2009 године.
На основу закључка Скупштине општине
Вишеград број: 01-022-183/09 од 30.07.2009
године, а због исказаног негативног резултата у
финансијском пословању ЈСУ „Дрина“ Вишеград
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 судом у Источном Сарајеву, у року од
30 дана од дана достављања рјешења.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
                 ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-189/09
Датум: 01.9.2009. год. Мр Билал Мемишевић, с.р.

На основу члана 4. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике
Српске („Сл.гласник РС“, бр. 41/03), члана 16.
тачка 1.  Закона о систему јавних служби
(„Сл.гласник РС“, бр. 68/07) и члана 33. Статута
Оппштине Вишеград – Пречишћени текст
(„Сл.гласник Општине Вишеград“, бр. 10/08),
Скупштина општине Вишеград на сједници
одржаној дана 01.9.2009.  године, д о н о с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о  именовању вршилаца дужности  чланова
Управног одбора ЈСУ „Дрина“ Вишеград

1. За вршиоце дужности чланова
Управног одбора  ЈСУ „Дрина“ Вишеград ,
именују се:

1)  Владимир Шарац, професор физичког;
2)  Ђорђе Васић, мастер поштанског
      саобраћаја и телекомуникација;

до завршетка поступка јавне конкуренције.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
                  ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-190/09
Датум: 01.9.2009. год.  Мр Билал Мемишевић, с.р.

На основу члана 16. тачка 1. Закона о систему
јавних служби („Службени гласник РС“, бр.
68/07) и члана 33. Статута општине Вишеград –
Пречишћени текст („Службени гласник Општине
Вишеград“, бр. 10/08), Скупштина општине
Вишеград на сједници одржаној  01.9.2009.
године,  д о н о с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о разрјешењу чланова Управног одбора Дома

здравља Вишеград

1. Разрјешавају се чланови Управног
одбора Дома здравља Вишеград:

        1) Вера Петровић, доктор стоматологије,
        2) Бране Смиљић, дипломирани економиста,
        3) Зоран Јањић, дипломирани економиста
због исказаног негативног резултата у
финансијском пословању Дома здравља
Вишеград.

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

О б р а з л о ж е њ е

Скупштина општине Вишеград на сједници
одржаној 30.07.2009. године, након разматрања
Извјештаја о годишњем пословању и годишњем
обрачуну јавних установа за 2008. годину чији је
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оснивач Општина Вишеград донијела је закључак
број: 01-022-183/09 од 30.07.2009. године којим се
покреће иницијатива за разрјешење чланова
управних одбора у јавним установама чији је
оснивач општина Вишеград, а чији извјештаји о
годишњем пословању и годишњем обрачуну за
2008. годину нису усвојени, а у којим није у току
поступак за избор нових чланова управних одбора
путем јавног конкурса.
На истој сједници Скупштина општине је
донијела Одлуку о неусвајуњу годишњег
извјештаја о пословању и годишњег обрачуна за
2008. годину Дома здравља  Вишеград, број: 01-
022-171/09 од 30.7.2009. године, због исказаног
негативног резултата у финансијском пословању
ове установе.
На основу закључка Скупштине општине
Вишеград број: 01-022-183/09 од 30.07.2009
године, а због исказаног негативног резултата у
финансијском пословању Дома здравља
Вишеград,  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 судом у Источном Сарајеву, у року од
30 дана од дана достављања рјешења.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
                              ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-191/09
Датум: 01.9.2009. год. Мр Билал Мемишевић, с.р.

На основу члана 4. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике
Српске („Сл.гласник РС“, бр. 41/03), члана 16.
тачка 1.  Закона о систему јавних служби („Сл.
гласник РС“, бр. 68/07) и члана 33. Статута
Општине Вишеград – Пречишћени текст („Сл.
гласник Општине Вишеград“, бр. 10/08),
Скупштина општине Вишеград на сједници
одржаној дана 01.9.2009.  године, д о н о с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању вршилаца дужности чланова

Управног одбора Дома здравља
                              Вишеград

1. За вршиоце дужности чланова
Управног одбора  Дома здравља Вишеград,
именују се:

1) Зоран Васиљевић, дипл. економиста;
2) Василије Гиговић, дипл. економиста;
3) Бранкица Уљар, дипл. економиста ;

до завршетка поступка јавне конкуренције.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
                                  ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-192/09
Датум: 01.9.2009. год.  Мр Билал Мемишевић, с.р.

На основу члана 16. тачка 1. Закона о систему
јавних служби („Службени гласник РС“, бр.
68/07) и члана 33. Статута општине Вишеград –
Пречишћени текст („Службени гласник Општине
Вишеград“, бр. 10/08), Скупштина општине
Вишеград на сједници одржаној  01.9.2009.
године, д о н о с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о разрјешењу чланова Управног одбора
Туристичке организације „Вишеград“

Вишеград

1. Разрјешавају се чланови Управног
одбора Туристичке организације „Вишеград“
Вишеград:

      1) Дарко Фргања,
      2) Момо Кењић,
      3) Бране Смиљић
из разлога што су приходи непрецизно и
различито исказани у билансу успјеха и
извјештају о финансијском пословању Туристичке
организације „Вишеград“ Вишеград.

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

О б р а з л о ж е њ е

Скупштина општине Вишеград на сједници
одржаној 30.07.2009. године, након разматрања
Извјештаја о годишњем пословању и годишњем
обрачуну јавних установа за 2008. годину чији је
оснивач Општина Вишеград донијела је закључак
број: 01-022-183/09 од 30.07.2009. године  којим
се покреће иницијатива за разрјешење чланова
управних одбора у јавним установама чији је
оснивач општина Вишеград, а чији извјештаји о
годишњем пословању и годишњем обрачуну за
2008. годину нису усвојени, а у којим није у току
поступак за избор нових чланова управних одбора
путем јавног конкурса.
На истој сједници Скупштина општине је
донијела Одлуку о неусвајуњу годишњег
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извјештаја о пословању и годишњег обрачуна за
2008. годину Туристичке организације
„Вишеград“ Вишеград, број: 01-022-175/09 од
30.7.2009. године, из разлога што су приходи
непрецизно и различито исказани у билансу
успјеха и извјештају о финансијском пословању.
На основу закључка Скупштине општине
Вишеград број: 01-022-183/09 од 30.07.2009
године, а због неприцизно непрецизно и
различито исказаних прихода у билансу успјеха и
извјештају о финансијском пословању Туристичке
организације „Вишеград“  Вишеград,  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 судом у Источном Сарајеву, у року од
30 дана од дана достављања рјешења.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
                                    ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-193/09
Датум: 01.9.2009. год.  Мр Билал Мемишевић, с.р.

На основу члана 4. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике
Српске („Сл.гласник РС“, бр. 41/03), члана 16.
тачка 1.  Закона о систему јавних служби
(„Сл.гласник РС“, бр. 68/07) и члана 33. Статута
Оппштине Вишеград – Пречишћени текст
(„Сл.гласник Општине Вишеград“, бр. 10/08),
Скупштина општине Вишеград на сједници
одржаној дана 01.9.2009.  године, д о н о с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о  именовању вршилаца дужности чланова

Управног одбора Туристичке
  организације „Вишеград“ Вишеград

1. За вршиоце дужности чланова
Управног одбора  Туристичке организације
„Вишеград“ Вишеград, именују се:

1)  Миро Коџо, дипл. економиста;
2)  Александар Ђукановић, дипл. правник;
3)  Бошко Милешић, поморски официр;

до завршетка поступка јавне конкуренције.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
                                  ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-194/09
Датум: 01.9.2009. год.  Мр Билал Мемишевић, с.р.

На основу члана 16. тачка 1. Закона о систему
јавних служби („Службени гласник РС“, бр.
68/07) и члана 33. Статута општине Вишеград –
Пречишћени текст („Службени гласник Општине
Вишеград“, бр. 10/08), Скупштина општине
Вишеград на сједници одржаној  01.9.2009.
године, д о н о с и

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

Јавне установе за културне дјелатности „Дом
културе“  Вишеград

1. Разрјешавају се чланови Управног
одбора Јавне установе за културне дјелатности
„Дом културе“  Вишеград:

     1)   Славко Топаловић,
     2)   Данка Митровић,
     3)   Марија Пејовић
због истека приода  на  који су именовани.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
                                     ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-195/09
Датум: 01.9.2009. год.  Мр Билал Мемишевић, с.р.

На основу члана 4. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике
Српске („Сл.гласник РС“, бр. 41/03), члана 16.
тачка 1.  Закона о систему јавних служби („Сл.
гласник РС“, бр. 68/07) и члана 33. Статута
Оппштине Вишеград – Пречишћени текст („Сл.
гласник Општине Вишеград“, бр. 10/08),
Скупштина општине Вишеград на сједници
одржаној дана 01.9.2009.  године, д о н о с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о  именовању вршилаца дужности  чланова

Управног одбора Јавне установе
за културну дјелатност „Дом културе“

Вишеград

1. За вршиоце дужности чланова
Управног одбора  Јавне установе за културну
дјелатност „Дом културе “ Вишеград , именују се:

1) Рајко Савић, инжињер машинства;
2) Марина Пјевчевић, дипломирани

 компаративиста и  библиотекар;
3) Дијана Инђић, професор српског језика;

        до завршетка поступка јавне конкуренције.
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2. Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се  у „Сл.гласнику Општине
Вишеград“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
                                ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-196/09
Датум: 01.9.2009. год.  Мр Билал Мемишевић, с.р.

На основу члана 30. Закона о локалној
самоуправи («Сл.гласник РС», бр. 101/04, 42/05 и
118/05), члана 23. 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 („Сл.гласник Општине Вишеград“, бр. 6/09)
и члана 33. Статута Скупштине општине
Вишеград – Пречишћени текст  («Сл. гласник
Општине Вишеград», бр. 10/08) Скупштина
општине Вишеград на сједници одржаној дана
01.9.2009. године, д о н о с и

               Р Ј Е Ш Е Њ Е
о разрјешењу члана Кредитног одбора за

додјелу стимулативних кредита из средстава
буџета општине Вишеград

1. Милан Николић, дипломирани
економиста, разрјешава се дужности  члана
Кредитног одбора за  додјелу стимулативних
кредита из средстава буџета општине Вишеград,
на лични захтјев.

2. Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у «Сл.гласнику Општине
Вишеград».

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
                                  ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-201/09
Датум: 01.9.2009. год.  Мр Билал Мемишевић, с.р.

На основу члана 33. Статута Општине Вишеград –
Пречишћени текст («Сл. гласник Општине
Вишеград», бр. 10/08), након разматрања
Извјештаја о извршењу буџета општине Вишеград
за период 01.01.2009 – 30. 6.2009 године,
Скупштина општине Вишеград на сједници
одржаној дана  01.9.2008  године,  д о н о с и

З А К Љ У Ч А К

1. Усваја се Извјештај о извршењу
буџета општине Вишеград за период 01.01.2009 –
30.6.2009. године

2. Овај Закључак ступа на снагу даном
доношења,  а биће објављен у «Сл.  гласнику
Општине Вишеград».

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
                                ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-187/09
Датум: 01.9.2009. год.  Мр Билал Мемишевић, с.р.

На основу члана 33. Статута Општине Вишеград –
Пречишћени текст («Сл. гласник Општине
Вишеград», број: 10/08), након разматрања
захтјева КП „Комуналац“ А.Д. Вишеград, за
давање сагласности  на повећање цијене одвоза и
депоновања смећа, Скупштина општине
Вишеград на сједници одржаној  01.9.2009
године,   д о н о с и

З А К Љ У Ч А К

1. Скупштина општине не даје сагласност
КП „Комуналац“ А.Д. Вишеград, на повећање
цијене одвоза и депоновања смећа.

2. Овај закључак ступа на снагу даном
доношења,  а објавиће се  у «Сл.  гласнику
Општине Вишеград».

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
                               ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-198/09
Датум: 01.9.2009. год.  Мр Билал Мемишевић, с.р.

На основу члана 5.  Закона о јавним предузећима
(«Службени гласник РС», бр. 75/04), члана 19.
Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног
предузећа „Радио – телевизија  Вишеград“
Вишеград („Службени гласник Општине
Вишеград“, број: 1/09) Скупштина општине
Вишеград,   у функцији Скупштине JП РТВ
Вишеград, на сједници одржаној 01.9.2009.
године,  д о н о с и

ЕТИЧКИ КОДЕКС
за ЈП  «Радио-телевизија Вишеград» Вишеград

Овај Етички кодекс ће се примјењивати на:
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1. Све запослене у ЈП  «Радио-
телевизија Вишеград» Вишеград, укључујући
појединце и заступнике које именује ЈП  «Радио-
телевизија Вишеград» Вишеград за обављање
одређених послова;

2. Све чланове надзорног одбора, управе -
директора и одбора за ревизију

НАЧЕЛО 1
Сукоб интереса
Повезано лице је сваки запослени у предузећу,
укључујући и појединце и заступнике које
предузеће именује  за обављање одређених
послова, сваки члан надзорног одбора и одбора за
ревизију.
Сукоб интереса се јавља као лични односно
професионални интерес повезаног лица, који
онемогућава, може евентуално онемогућити или
се чини да материјално онемогућава интерес или
пословање предузећа или способност повезаног
лица да испуњава своје обавезе и одговорности.
Повезано лице ће омогућити увид управи и
надзорном одбору или другом надзорном органу у
све трансакције или односе за које повезано лице
оправдано очекује да би могле довести до
стварног или очигледног сукоба интереса са
предузећем.
Предузећу приликом пословања није дозвољено
да повезаним лицима нуди повољније услове од
оних које нуди другим лицима која нису повезана
са предузећем. У смислу овог става, слиједећа
лица се сматрају повезаним лицима:

1. Чланови уже породице повезаних лица
до трећег степена крвног сродства или тазбине,
односно лица која живе у истом домаћинству са
повезаним лицима,

2. Правна и физичка лица која располажу
гласачким правима у предузећу,

3. Правна лица у којима је повезано лице
или чланови уже породице повезаног лица, према
дефиницији у тачки 1, члан надзорног одбора или
управе.
Ако било које повезано лице зна или је  морало
знати да је неко друго повезано лице дјеловало у
супротности са одредбама овог члана, то повезано
лице је о томе дужно одмах обавијестити управу и
надзорни одбор или друге надлежне органе.

НАЧЕЛО 2
Корпоративне могућности
У испуњавању својих обавеза и одговорности
повезано лице би требало да унапређује
легитимне интересе јавног предузећа када се за то
укаже прилика.
Сама повезана лица неће за сопствене потребе
користити могућности које се открију у
испуњавању обавеза и одговорности према
предузећу, односно користити имовину предузећа
или информације или свој положај у својству
повезаних лица ради личне користи.

Ривалитет повезаног лица предузећа у сваком од
претходно наведених случајева којима се наноси
финансијска штета предузећу није дозвољен.
Да ли се неком од претходно наведених радњи
узрокује финансијска штета предузећу, утврдиће
управа односно надзорни одбор, на основу
релевантних чињеница и околности, укључујући и
случај у којем се у личне сврхе користе
могућности предузећа,  без обзира да ли је
предузеће претходно одбило да реализује ту
предложену могућност у сопствену корист.

НАЧЕЛО 3
Стручне способности и савјесно поступање
Повезана лица јавног предузећа дужна су
обављати своје функције, извршавати своје
обавезе уз дужну пажњу, стручни  и савјесно.

НАЧЕЛО 4
Заштита и правилна употреба имовине
предузећа
У испуњавању својих обавеза и одговорности
надорни одбор и управа - директор ће подстицати
на одговорно коришћење и контролу имовине и
ресурса јавног предузећа. Имовину предузећа, у
коју спадају подаци, материјали, залихе,
интелектуална својина, објекти и постојења,
софтвер и остала имовина која је или у
власништву,  под закупом или се налази у посједу
јавног предузећа, треба користити исључиво у
оправдане пословне сврхе јавног предузећа.

НАЧЕЛО 5
Повјерљивост
Повезана лица ће поштовати повјерљивост
података до којих долазе у испуњавању свих
обавеза и одговорности, осим у случајевима у
којима објављивање одбори јавно предузеће или
је такво објављивање законски утврђено. У
повјерљиве податке спадају, поред осталог, сви
подаци не-јавног карактера који могу бити од
користи конкурентима.

НАЧЕЛО 6
Усклађеност са законом, правилима и
прописима
У испуњавању својих обавеза и одговорности,
надзорни одбор и управа-директор дужни су
настојати да запослени у јавном предузећу
поступају у складу са важећим законима,
правилницима и прописима. Поред тога ако било
које повезано лице дође до сазнања о било каквој
информацији, за коју сматра да представља доказ
о кршењу закона, правилника и прописа, који се
примјењују на предузеће, онда ће то повезано
лице пријавити ту информацију једном или више
следећих лица: предсједнику скупштине,
надзорном одбору предузећа или другим
надлежним органима.
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НАЧЕЛО 7
Подстицање пријављивања незаконитог или
неетичког понашања
Надзорни одбор и управа - директор дужни су
утицати на јавно предузеће да активно унапређује
етичко понашање и подстицати запослене на
пријављивање доказа о незаконитом или
неетичком понашању одговарајућим органима
јавног предузећа.

НАЧЕЛО 8
Кредити члановима управе и надзорног одбора
Јавним предузећима није дозвољено да на
непосредан или посредан начин (као и путем
супсидијара) додјељују или организују додјелу
индивидуалних кредита члановима управе и
надзорног одбора, одбора за ревизију и
запосленима те продужавање или материјална
измјена постојећих кредита додијељених тим
лицима. Управа и надзорни одбор неће тражити
или помагати у добијању индивидуалних кредита
од јавног предузећа у супротности са претходно
наведеним.

НАЧЕЛО 9
Разумијевање и поступање у складу са етичким
кодексом
Од запослених, укључујући и појединце и
заступнике које предузеће именује за обављање
одређених послова, управе – директора, чланови
надзорног одбора  и одбора за ревизију очекује се
да дјелују у складу са одредбама овог кодекса.
Одговорност је сваког лица да проучи и да се
упозна са овим кодексом, да код главног правног
савјетника јавног предузећа тражи додатно
појашњење и савјет у вези са тумачењем и
захтјевима овог кодекса, као и у вези са сваком
ситуацијом која је наизглед у супротности са
кодексом.

НАЧЕЛО 10
Одступања и предузимање дисциплинских
мјера
Никаква одступања од одредби овог кодекса нити
измјене или допуне одредби овог кодекса нису
дозвољени. Свако кршење одредби овог кодекса
резултираће неодложним покретањем
дисциплинских мјера и евентуалним
смјењивањем.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
                                          ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01-022- 200/09
Датум: 01.9.2009. год.  Мр Билал Мемишевић, с.р.

На основу члана 43.  и 72.  Закона о локалној
самоуправи («Сл. гласник РС», 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 члaна 19.
тачка 4. Закона о систему јавних служби («Сл.
гласник РС», број: 68/07), начелник oпштине
Вишеград дана 11.08.2009. године,  д о н о с и

О Д Л У К У

           1.  ДАЈЕ СЕ сагласност на Правилник о
измјенама и допунама Правилника о
систематизацији и унутрашњој организацији
радних мјеста Народне библиотеке «Иво Андрић»
Вишеград број: 81/09 од 10.07.2009 године.

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

ОПШТИНА ВИШЕГРАД
                                         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-023-2/09
Датум: 11.08.2009. г.     Мр Томислав Поповић, с.р

На основу члана 38. Закона о буџетском систему
(Сл.гласник РС», 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“, број:  10/08),
Правилника о коришћењу буџетске резерве број
02-013-185/09 од 01.06.2009 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 1.000,00 КМ
(једнахиљадаконвертибилнихмарака)
Територијалној ватрогасној једиици Вишеград за
исплату  до три просјечне плате за случај смрти
радника.

II
Наведена средства ће се уплатити на жиро рачун
Територијалне ватрогасне јединице Вишеград.

III
За реализацију ове одлуке задужује се Одјељење
за финансије.
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IV
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
биће објављена у «Сл.гласнику општине
Вишеград».

ОПШТИНА ВИШЕГРАД
                                         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-131-14/09
Датум: 25.08.2009. г.     Мр Томислав Поповић, с.р

На основу члана 38. Закона о буџетском систему
(Сл. гласник РС», 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“, број: 10/08),
Правилника о коришћењу буџетске резерве број
02-013-185/09 од 01.06.2009 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 200,00 КМ
(двијестотинеконвертибилнихмарака)
Кинолошком савезу Републике Српске,
Регионално кинолошко удружење «Дрина» - Ново
Горажде у сврху спонзорисања манифестације
која се организује   на Спортском центру Ушће у
Вишеграду дана 29.08. 2009. године.

II
Наведена средства ће се уплатити на жиро рачун
562-006-00001588-93 Развојна банка.

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: 02-40-127/09
Датум: 27.08.2009. г.     Мр Томислав Поповић, с.р

На основу члана 38. Закона о буџетском систему
(Сл. гласник РС», 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“, број:  10/08),
Правилника о коришћењу буџетске резерве број
02-013-185/09 од 01.06.2009 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 3.000,00 КМ
(трихиљадеконвертибилнихмарака) Дјечијем
обданишту «Невен» у сврху бесплатно
реализованог васпитно-образовног програма
припреме дјеце за школу за кориснике социјалних
давања који је релизован завршно са 15. јулом ове
године.

II
Наведена средства ће се уплатити на жиро рачун
Дјечијег обданишта «Невен».

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: 02-40-129/09
Датум: 27.08.2009. г.     Мр Томислав Поповић, с.р

На основу члана 38. Закона о буџетском систему
(Сл. гласник РС», 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“, број:  10/08),
Правилника о коришћењу буџетске резерве број
02-013-185/09 од 01.06.2009 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 2.000,00 КМ
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(двијехиљадеконвертибилнихмарака) Драмском
студиу Дома културе Вишеград за учешће на
дјечијим драмским фестивалима у Републици
Српској.

II
Наведена средства ће се уплатити на жиро рачун
Дома културе Вишеград.

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: 02-40-125/09
Датум: 28.08.2009. г.     Мр Томислав Поповић, с.р

С А Д Р Ж А Ј

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

Одлука о братимљењу општине Вишеград са општином Вршац ....................................................................... 1
Одлука о задужењу Општине ради финансирања капиталних улагања на подручју општине Вишеград ..... 1
Одлука о расписивању јавног  конкурса за избор и именовање  чланова управних одбора у јавним
установама чији је оснивач Општина Вишеград ................................................................................................... 2
Одлука о измјени и допуни Одлуке о приступању  изради урбанистичког пројекта  за Улицу краља
Петра I у Вишеграду ................................................................................................................................................. 3
Рјешење о разрјешењу чланова Управног одбора  ЈСУ „Дрина“ Вишеград ....................................................... 3
Рјешење о  именовању вршилаца дужности  чланова Управног одбора ЈСУ „Дрина“ Вишеград .................... 4
Рјешење о разрјешењу чланова Управног одбора Дома здравља Вишеград ....................................................... 4
Рјешење о именовању вршилаца дужности чланова Управног одбора Дома здравља  Вишеград ................... 5
Рјешење о разрјешењу чланова Управног одбора Туристичке организације „Вишеград“ Вишеград ............. 5
Рјешење о  именовању вршилаца дужности чланова Управног одбора Туристичке  организације
„Вишеград“ Вишеград ............................................................................................................................................. 6
Рјешење о разрјешењу чланова Управног одбора Јавне установе за културне дјелатности
„Дом културе“  Вишеград .......................................................................................................................................... 6
Рјешење о  именовању вршилаца дужности  чланова Управног одбора Јавне установе за културну
дјелатност „Дом културе“ Вишеград ...................................................................................................................... 6
Рјешење о разрјешењу члана Кредитног одбора за  додјелу стимулативних кредита из средстава
буџета општине Вишеград ....................................................................................................................................... 7
Закључак ....................................................................................................................................................................   7
Закључак ....................................................................................................................................................................   7
Етички кодекс за ЈП  «Радио-телевизија Вишеград» Вишеград .......................................................................... 7

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Одлука број: 02-023-2/09 .......................................................................................................................................... 9
Одлука о одобрењу буџетске резерве .....................................................................................................................   9
Одлука о одобрењу буџетске резерве ..................................................................................................................... 10
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_____________________________________________________________________________________________
И з д а в а ч:  Стручна служба  Скупштине општине Вишеград,  За издавача:  Снежана Нешковић,  секретар
СО, одговорни уредник Драгица Јањић, Службени гласник Општине Вишеград. Адреса Краља Петра првог
бб. 73240 Вишеград. Телефон: 058/620-823 Појединачни примјерак 5 КМ. Уплата претплате се врши на жиро
рачун број: 562-0060000126204, Развојна банка Вишеград.
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