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На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број
101/04, 42/05 и 118/05), члана 2. и 4. Закона о
преносу права својине на капиталу Републике
Српске у предузећима која обављају комуналне
дјелатности на јединице локалне самоуправе
(„Службени гласник Републике Српске“, број
55/10), Одлуке Владе Републике Српске, број 04/1-
012-2-314/11 од 24.02.2011. („Службени гласник
Републике Српске” број 24/11) и члана 33. Статута
општине Вишеград („Службени гласник општине
Вишеград“ број 10/08-Пречишћени текст и 3/11),
Скупштина општине Вишеград на сједници
одржаној 29.9.2011. године, д о н о с и

О Д Л У К У
о преузимању права својине на капиталу
Републике Српске у Предузећу за водовод
и канализацију „15 април“ а.д. Вишеград

Члан 1.
Овом одлуком врши се преузимање права својине
на капиталу Републике Српске у Предузећу за
водовод и канализацију „15 април“ а.д. Вишеград.

Члан 2.
Општина Вишеград преузима право својине на
капиталу Републике Српске у Предузећу за
водовод и канализацију „15 април“ а.д. Вишеград,
у складу са Законом о преносу права својине на
капиталу Републике Српске у предузећима која
обављају комуналне дјелатности на јединице
локалне самоуправе, без накнаде.

Члан 3.
Општина Вишеград преузима од Републике
Српске, по основу преноса права својине, без
накнаде позицију акционара са расположивим
удјелом у основном капиталу у Предузећу за
водовод о канализацију „15 април“ а.д. Вишеград.

Износ преузетог удјела Општине Вишеград у
основном капиталу Предузећа за водовод и
канализацију „15 април“ а.д. Вишеград изражен je
у акцијама, у вриједности од 711.734,00 KM, са
процентуалним учешћем у основним капиталу у
износу од 65 % .

Члан 4.
Општина Вишеград ће се, у складу са важећим
прописима, уписати код Окружног привредног
суда у Источном Сарајеву и код Централног
регистра хартија од вриједности а.д. Бања Лука као
акционар са припадајућим удјелом у основном
капиталу Предузећа за водовод и канализацију „15
април“ а.д. Вишеград.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
      ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-124/11
Датум: 29.9.2011. год.    Мр Билал Мемишевић, с.р.
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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 29.9.2011. године, д о н о с и

О Д Л У К У
о утврђивању критеријума за додјелу
стимулативних кредита из средстава

остварених по основу Закона о накнадама
за коришћење природних ресурса у сврху

производње електричне енергије
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Члан1.
Овом одлуком ближе се одређују критеријуми и
поступак за додјелу кредита из средстава
остварених по основу Закона о накнадама за
коришћење природних ресурса у сврху
производње електричне енергије намијењених за
стимулативно кредитирање, као и услови под
којима ће се користити одобрени кредити.

Члан 2.
Средства из члана 1. ове одлуке су буџетска
средства општине Вишеград и могу се користити у
складу са Законом о накнадама за коришћење
природних ресурса у сврху производње електричне
енергије, Програмом коришћења средстава
уплаћених по основу накнада (у даљем тексту:
Програм) који доноси Скупштина општине и
одредбама ове одлуке.

Члан 3.
Са становишта статусних специфичности
потенцијалних корисника кредита, услова
одобравања кредита, оцјене кредитне способности,
висине одобравања кредита, подношења захтјева и
потребне документације потенцијални корисници
кредита могу се сврстати у три категорије:
- физичка лица-индивидуални пољопривредни

произвођачи,
- предузетници и
- правна лица.

Члан 4.
1. Индивидуални пољопривредни произвођачи
Да би индивидуални пољопривредни произвођач
имао право приступа кредитној линији потребно је
да испуњава сљедеће опште услове кредитирања:
- да је тражилац кредита стално настањен на

подручју општине Вишеград,
- да се захтјев за кредит односи на улагања у

пољопривредну производњу на подручју
општине Вишеград у складу са Стратегијом
развоја  општине Вишеград,

- да је регистрован као индивидуални
пољопривредни произођач у одјељењу за
привреду и друштвене дјелатноси општине
Вишеград или у АПИФ-у,

- да прихвата да се брише са евиденције
незапослених лица по истеку грејс периода за
кредите преко 25.000,00 КМ, у трајању до
момента отплате кредита, ако је пријављен код
Завода за запошљавање,

- старосна доб до 60 година,
- да се не води кривични поступак.

Члан 5.
Кредитни услови

Максималан износ кредита: до 50.000,00 КМ +
25.000,00 КМ за  свако новозапослено лице.
- минимални износ кредита је 5.000,00 КМ,
- за додјелу кредита изнад 150.000,00 КМ

сагласност ће давати Скупштина општине на
приједлог Кредитног одбора,

- период кредитирања: од 6 (шест) до 10 (десет)
година, без грејс периода,

- грејс период: од 12 (дванаест) до 18
(осамнаест) мјесеци

- отплата кредита: у једнаким мјесечним
ануитетима,

- обрачун и наплата камате: мјесечно, у грејс
периоду и у периоду отплате кредита,

- кориснику кредита у грејс периоду неће се
одобравати нови кредит,

- кориснику кредита који је кредитна средства
уложио према одредбама уговора, по истеку
грејс периода, може се одобрити нови кредит у
износу од 25.000,00 КМ по новозапосленом
лицу,

Инструменти обезбјеђења уредне отплате кредита:
у складу са договором банке и корисника кредита
(жиранти, хипотека, заложно право и друго).

Члан 6.
2. Предузетници
Да би предузетник имао право приступа кредитној
линији потребно је да испуњава сљедеће опште
услове кредитирања:
- да је регистрован код надлежног органа

Општине Вишеград за обављање дјелатности
за коју подноси захтјев за кредит,

- да је тражилац кредита  стално настањен  на
подручју  општине Вишеград,

- да се захтјев за кредит односи на улагање у
неку од области предвиђених Стратегијом
развоја општине Вишеград,

- да прихвата да најкасније мјесец дана од дана
преноса средстава кредита на  кориштење,
односно 3.  мјесеца ако се ради о потпуно
новом пројекту достави банци доказ о
заснивању радног односа и пријави
новопримљених радника на пензијско-
инвалидско осигурање и да исти морају бити
запослени најмање колико је и вријеме отплате
кредита,

- да на други начин може обезбиједити
суфинансирање пројекта,

- да се не води кривични поступак.

Члан 7.
Кредитни услови
- износ кредита: до 50.000,00 КМ + 25.000,00

КМ за сваког новозапосленог радника,
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- за кредите од 25.000,00-50.000,00 КМ обавеза
запошљавања 1 (једног) лица, а за кредите од
50.000,00-100.000,00 КМ обавеза запошљавања
2 (два) лица,

- за додјелу кредита изнад 150.000,00 КМ
сагласност ће давати Скупштина општине на
приједлог Кредитног одбора,

- период кредитирања: од 6 (шест) до 10 (десет)
година, без грејс периода,

- грејс период: од 12 (дванаест) до 18
(осамнаест) мјесеци,

- отплата кредита: у једнаким мјесечним
ануитетима,

- обрачун и наплата камате: мјесечно, у грејс
периоду и у периоду отплате кредита,
кориснику кредита у грејс периоду неће се
одобрити нови кредит,

- кориснику кредита који је кредитна средства
уложио или улаже према одредбама уговора,
након истека грејс периода, може се одобрити
нови кредит у износу од 25.000.00 КМ за свако
новозапослено лице,

Инструменти обезбјеђења уредне отплате кредита:
у складу са договором банке и корисника кредита
(хипотека, гаранција банке, жиранти, заложно
право и др.).

Члан 8.
Посебни услови за младе до 35 година, породице
погинулих бораца и ратних војних инвалида од
I до IV категорије, породице са троје (3) и више
дјеце и демобилисане борце од I  до IV
категорије
Индивидуалним пољопривредним произвођачимa
и предузетницима млађим од 35 година,
породицама погинулих бораца и ратних војних
инвалида од I до IV категорије, породицама са
троје (3) и више дјеце и демобилисаним борцима
од I до IV категорије кредити ће бити одобрени уз:
- грејс период до 24 мјесеца, сем у воћарству 36

мјесеци,
- рок отплате: 10 (десет) година, без грејс

периода.

Члан 9.
Дозвољава се рефинансирање постојећих кредита
код комерцијалних банака, тражиоцима кредита из
општинских кредитних средстава, ако је то услов
за реализацију бизнис плана тражиоца кредита и
обезбјеђење неопходних услова за ангажовање
општинских кредитних средстава.
Рефинансирати се може само онај износ кредита
који је уложен за набавку основних средстава, која
ће служити за реализацију пословне идеје, односно
бизнис плана тражиоца кредита и као гаранција -

хипотека за поврат општинских кредитних
средстава.
Висина рефинансираног кредита не може бити
већа од 50% укупно тражених општинских
кредитних средстава за реализацију пословне
идеје. Одобрени износ за рефинансирање
постојећих кредита, банка која врши пласман
општинских стимулативних кредита, дозначиће
директно на рачун друге комерцијалне банке код
које тражилац кредита има постојећи кредит. Као
доказ о постојећем кредиту потребно је
обезбиједити уговор о кредиту, ануитетни план,
износ неотплаћеног дијела кредита, као и доказ о
куповини основног средства које ће се даље
користити у реализацији бизнис плана за који се
аплицира из општинских кредитних средстава.
Тражилац кредита дужан је доказати да на дан
подношења захтјева за кредит, уз рефинансирање
постојећег кредита код комерцијалних банака,
посједује основно средство у које је уложио кредит
који се рефинансира и да ће исто користити у
реализацији пословне идеје, најмање у времену
трајања отплате кредита, чиме се обавезује изјавом
овјереном код надлежног органа.

Члан 10.
3. Правна лица
Да би правно лице имало приступ кредитној
линији потребно је да испуњава следеће опште
услове кредитирања:
- да се сједиште истог, или сједиште његове

организационе јединице налази на подручју
општине Вишеград,

- да је регистровано код надлежног суда и
пореског органа у РС за обављање дјелатности
са којом аплицира за кредит,

- да се захтјев за кредит односи на улагања у
неку од области предвиђених Стратегијом
развоја општине Вишеград,

- да прихвата да најкасније мјесец дана од дана
преноса средстава кредита у кориштење,
односно 3 (три) мјесеца ако се ради о потпуно
новом пројекту достави банци доказ о
заснивању радног односа и пријави
новопримљених радника на пензијско-
инвалидско осигурање, а исти морају бити
запослени најмање колико је и вријеме отплате
кредита,

- да се против њега не води стечајни поступак,
- приступ кредитној линији може имати и

новоосновано предузеће које на други начин
(властито учешће, комерцијални кредит и сл.)
може обезбједити преостали износ средстава
потребних за заокружење финансијске
конструкције пројекта,

Година 19      Број: 10            Општина Вишеград, 30. септембар  2011. године    Страна  3



- да се не води кривични поступак против
одговорног лица у правном лицу.

Члан 11.
Кредитни услови
- износ кредита: до 100.000,00 КМ са најмање 2

(два) запослена радника (новоформирана
предузећа) плус 25.000,00-35.000,00 КМ за
сваког новозапосленог радника,

- обавеза запошљавања: за кредите од 25.000,00-
50.000,00 КМ 1 (један) запослени, а за кредите
од 50.000,00 -100.000,00 КМ 2 (два) запослена
радника,

- за додјелу кредита изнад 150.000,00 КМ
сагласност ће давати Скупштина општине на
приједлог Кредитног одбора,

- период кредитирања: од 6 (шест) до 10 (десет)
година, без грејс периода,

- грејс период: од 12 (дванаест) до 18
(осамнаест) мјесеци,

- отплата кредита: у једнаким мјесечним
ануитетима,

- обрачун и наплата камате: мјесечно, у грејс
периоду и у периоду отплате кредита,

- кориснику кредита у грејс периоду неће се
одобрити нови кредит,

- кориснику кредита који је кредитна средства
уложио  према одредбама уговора, по истеку
грејс периода, може се одобрити нови кредит у
износу од 25.000.00-35.000,00 КМ за свако
новозапослено лице,

- инструменти обезбјеђења уредне отплате
кредита:  у складу са договором банке и
корисника кредита, (хипотека, заложно право,
жиранти и друго).

Члан 12.
Позив за подношење захтјева за додјелу кредита
објављује банка која буде изабрана као
најповољнија за сервисирање предметних
средстава.

Члан 13.
Позив за подношење захтјева мора да садржи
основне елементе као што су:
- предмет позива (расподјела средстава

намијењених за стимулативно кредитирање по
областима утврђеним Стратегијом развоја
општине Вишеград),

- категорије потенцијалних корисника,
- адреса на коју се предају захтјеви,
- рок за предају захтјева,
- документи који се морају приложити уз

захтјев,
- висина каматне стопе, рок отплате кредита,

инструменти обезбјеђења кредита.

Члан 14.
Позив за подношење захтјева за додјелу кредита
објавиће се у јавним гласилима.

Члан 15.
Процедуре за одобравање кредита састоје се од
више фаза изражених кроз:
- подношење захтјева за кредит,
- пријем и евидентирање захтјева,
- обрада захтјева,
- доношење одлуке о захтјеву,
- закључење уговора о кредиту и
- спровођење закљученог уговора о кредиту.

Члан 16.
Захтјев се подноси на основу расписаног јавног
огласа.
Потенцијални корисници кредита захтјев за кредит
подносе на протокол одабране пословне банке у
писменој форми.
Индивидуални пољопривредни произвођачи
захтјев подносе на прописаном обрасцу,
предузетници на меморандуму или обичном
формату А-4, правна лица искључиво на
меморандуму.

Члан 17.
Уз захтјев из члана 16. ове одлуке потенцијални
корисници кредита морају приложити сљедећа
документа:

1. Индивидуални пољопривредни произвођачи:
- писмени захтјев за кредит на прописаном

обрасцу,
- овјерена фотокопија личне карте подносиоца

захтјева,
- пројекат,
- увјерење да је регистрован као индивидуални

пољопривредни произвођач,
- увјерење од Пореске управе о измиреним

обавезама,
- профактуре за планирана улагања или

купопродајне предуговоре,
- потврда од Суда да се против подносиоца

захтјева не води кривични  поступак,
- све приложене исправе не могу бити старије

од 3 мјесеца.

2. Предузетници
- писмени захтјев за кредит,
- бизнис план, који мора садржавати основне

податке о предузетнику и досадашњим
његовим пословним активностима, задатак
пројекта, предрачунску вриједност, структуру
улагања, изворе финансирања, анализу
тржишта набавке и продаје, структуру прихода
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и расхода у години прије инвестирања и план
прихода и расхода за вријеме отплате кредита,

- рјешење о регистрацији код надлежног органа
општине Вишеград,

- овјерена фотокопија личне карте
предузетника,

- јединствени идентификациони број
- потврда да се не води кривични поступак

против власника ,
- потврда Пореске управе о измиреним

обавезама по основу јавних прихода,
- списак пријављених радника овјерен од

Пореске управе у вријеме подношења захтјева,
- увјерење о измиреним обавезама по основу

доприноса за пензијско-инвалидско и
здравствено осигурање (оригинал),

- профактуре за набавку опреме и материјала,
- доказе о власништву над имовином која се даје

у залог као обезбјеђење кредита или друге
прописане гаранције обезбјеђења кредита,

- изјава о обавези запошљавања, овјерена у
пријемној канцеларији Општинске
административне службе.

Све приложене исправе не могу бити старије од 3
мјесеца.

3. Правна лица
- писмени захтјев за кредит,
- бизнис план, који мора садржавати основне

податке о предузећу и досадашњим његовим
пословним активностима, задатак пројекта,
предрачунску вриједност, структуру улагања,
изворе финансирања, анализу тржишта
набавке и продаје, податке из биланса стања и
успјеха из два задња обрачунска периода као и
план свих билансних ставки за вријеме
отплате кредита и готовински ток,

- рјешење о регистрацији надлежног суда-
овјерена фотокопија,

- овјерена фотокопија личне карте директора,
- рјешење о идентификационом броју пореског

обвезника-овјерена фотокопија,
- рјешење Републичког завода за статистику -

стистички број, овјерена фотокопија,
-  доказ да се против предузећа не води стечајни

поступак,
- увјерење од надлежног суда да се не води

кривични поступак против одговорног лица,
- потврда Пореске управе о измиреним

обавезама по основу јавних прихода,
- списак пријављених радника овјерен од

Пореске управе у вријеме подношења захтјева,
- увјерење о измиреним обавезама по основу

доприноса за пензијско-инвалидско и
здравствено осигурање (оригинал),

- изјава о обавези запошљавања, овјерена у
пријемној канцеларији Општинске
административне службе

- профактуре за набавку опреме и
рерпроматеријала, предрачунска вриједност
грађевинских радова,

- уговор о обављању платног промета са
банком,

- званичне финансијске извјештаје (биланс
стања, биланс успјеха,...)

- доказе о власништву над имовином која се даје
у залог као обезбјеђење кредита или   друге
прописане гаранције обезбјеђења кредита.

Све приложене исправе не могу бити старије од 3
мјесеца.

Члан 18.
Корисници кредита који су користили кредитна
средства за подстицајни развој, а нису испунили
све одредбе уговора, не могу користити нова
кредитна средства.

Члан 19.
Поднесени захтјеви се заводе у књигу протокола
хронолошки, како су примљени. Непотпуни
захтјеви неће се примати.

Члан 20.
Обрада захтјева вршиће се хронолошки,
редослиједом како су и примани.

Члан 21.
Службеник банке који ради на кредитним
пословима провјерава формалну исправност
достављених докумената. Уколико је кредитни
захтјев непотпун или нејасан, надлежни службеник
ће у најкраћем року обавијестити подносиоца
захтјева о свим недостајућим актима и свим
спорним питањима из захтјева, те подносиоцу
истог дати рок за отклањање утврђених
недостатака. Уколико подносилац захтјева у
остављеном року не отклони утврђене недостатке
захтјев ће бити одбијен.
Захтјев треба да буде одбијен и у случају да се
утврди да су поједини документи фалсификовани.

Члан 22.
Након оцјене потпуности захтјева, приступа се
анализи кредитног захтјева. Анализа мора бити
стручна и свеобухватна. Анализа се односи на
формалну процјену приложених докумената,
суштинску оцјену оправданости захтјева и
кредитне способности подносиоца захтјева за
додјелу кредита. На основу свих ових процјена
стручна служба банке врши оцјену кредитне
способности тражиоца кредита и сачињава

Година 19      Број: 10            Општина Вишеград, 30. септембар  2011. године    Страна  5



извјештај о анализи кредитног захтјева и исти у
виду кредитног приједлога подноси Кредитном
одбору на разматрање.

Члан 23.
Кредитни одбор се формира од 5 чланова,
представника Општине и представника банке.

Члан 24.
Скупштина општине, на приједлог начелника
општине, именује 3 члана Кредитног одбора, а на
приједлог Удружења самосталних предузетника 1
члана, као представнике Општине Вишеград.

Члан 25.
Банка која врши сервисирање кредитних средстава
у Кредитни одбор именује 1 члана.

Члан 26.
Кредитни приједлог мора да садржи став стручне
службе банке да се захтјев одобри или не, са
разлозима за или против и мора да садржи основне
елементе за доношење одлуке заједничког
Кредитног одбора.
На основу приједлога стручне службе банке
заједнички Кредитни одбор доноси коначну
одлуку о одобравању или одбијању захтјева.
Кредитни одбор доноси одлуке по принципу
консензуса (једногласно).

Члан 27.
На одлуку о додјели средстава начелник општине
даје сагласност.

Члан 28.
Може се одобрити нови кредит и прије истека
грејс периода, уз позитивну оцјену Надзорног
одбора о намјенском утрошку претходног кредита
и сагласности Кредитног одбора, начелника
општине и Скупштине општине о сваком
појединачном захтјеву,  с тим да се не продужава
грејс период из првобитног кредита.

Члан 29.
Основ за закључење уговора о кредиту је одлука
коју је донио Кредитни одбор. Сваки уговор
закључен са корисником кредита мора да садржи
све битне одредбе облигације.  Уговор мора бити
потписан од стране овлаштеног лица пословне
банке (с једне стране) и овлаштеног лица правног
субјекта или предузетника (с друге стране),
односно корисника кредита ако је у питању
физичко лице-индивидуални пољопривредни
произвођач.
Паралелно са потписивањем уговора, обавеза
корисника кредита је да достави инструменте

обезбјеђења кредита: мјенице и налоге платног
промета, хипотеку на некретнине итд... Уговор се
сачињава у четири,  односно шест (ако се проводи
хипотека или ручна залога) истовјетних
примјерака од којих два за корисника кредита,  а
два за банку.

Члан 30.
Дозвољава се репрограм и продужење рока
отплате кредита.
Критеријуми за репрограм кредита су:
- да су средства намјенски утрошена (доказ:

извјештај Надзорног одбора),
- да су измирене доспјеле обавезе по кредиту за

који се подноси захтјев за репрограм (доказ:
извјештај банке),

- да постоји континуитет у вршењу дјелатности
за коју су одобрена кредитна средства  (доказ:
извјештај Надзорног одбора).

Критеријуми за продужење рока отплате кредита
су:
- да су средства намјенски утрошена (доказ:

извјештај Надзорног одбора),
- да постоји континуитет у вршењу дјелатности

за коју су одобрена кредитна средства (доказ:
извјештај Надзорног одбора),

- да доспјели дуг по кредиту, за који се подноси
захтјев за продужење рока отплате, на дан
подношења захтјева није већи од 6  (шест)
мјесечних рата (доказ: извјештај банке),

- да преузима обавезу уредне отплате, доспјелих
као и недоспјелих обавеза по кредиту, у складу
са новим ануитетним планом (доказ: овјерена
изјава).

На одлуку Кредитног одбора којом се дозвољава
репрограм или продужење рока отплате кредита.
сагласност дају начелник општине и Скупштина
општине.
Дужина репрограма: до 12 мјесеци, а продужење
рока отплате од 12 до 36 мјесеци на остатак
отплатног периода на дан подношења захтјева, у
зависности од висине одобреног кредита.
Кориснику кредита коме је извршен репрограм
неће се одобрити нови кредит у вријеме трајања
репрограма.
Корисницима кредитних средстава дозвољено је
кориштење репрограма као и продужење рока
отплате кредита једном у току отплате кредита.

Члан 31.
Средства одобрена одлуком Кредитног одбора, на
основу закљученог уговора о кориштењу кредита и
приложених одговарајућих инструмената
обезбјеђења, банка ће у циљу боље контроле
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намјенског утрошка средстава средства одобрена
за набавку основних средстава по бизнис плану
дозначавати директно на рачун добављача по
приложеним профактурама или предуговорима, а
преостали износ одобреног кредита дозначити на
одговарајући жиро-рачун корисника кредита.
Трошкови везани за активности у вези додјеле
кредитних средстава (представника Општине
Вишеград) и надзора намјенског трошења
средстава, исплаћиваће се из прихода остварених
по основу предметних средстава.

Члан 32.
Дозвољава се приступ кредитној линији лицима са
територије других општина, за покретање бизниса
искључиво на територији општине Вишеград, уз
услов да ће дјелатност за коју се траже средства
регистровати и обављати на територији општине
Вишеград, уз обавезу запошљавања лица са Завода
за запошљавање-Биро Вишегад.

Члан 33.
У току коришћења кредита банка се стара о
досљедном поштовању свих одредби уговора.

Члан 34.
У циљу ефикаснијег праћења примјене усвојених
критеријума, контроле намјенског коришћења
средстава, као и имплементације цијелог пројекта
формираће се заједнички Надзорни одбор од
четири члана, од којих 2 члана именује Скупштина
општине, а 2 члана банка преко које се пласирају
средства.

Члан 35.
Скупштина општине, на приједлог начелника
општине, именује 2 члана Надзорног одбора као
представнике Општине Вишеград.

Члан 36.
Банка која врши сервисирање кредитних средстава
у Надзорни одбор именује 2 члана.

Члан 37.
Најкасније шест мјесеци од преноса средстава
кориснику кредита, чланови заједничког
Надзорног одбора састављеног од представника
банке и Општине, извршиће контролу намјенског
коришћења средстава о чему ће саставити писмени
извјештај који ће доставити Скупштини општине и
банци на разматрање.
Надзорни одбор ће вршити контролу намјенског
коришћења средстава најмање два пута годишње.

Члан 38.
У случају да корисник кредита није испоштовао
одредбе уговора у смислу испуњавања обавезе

запошљавања или није извршио намјенско
трошење средстава у складу са понуђеним бизнис
планом,  банка је дужна отказати кредит и
покренути поступак пријевремене принудне
наплате кредита уз уговорену затезну камату.

Члан 39.
Уколико корисник кредита уредно не отплаћује
доспјелу камату или рате кредита банка се
обавезује да покрене поступак принудне наплате
доспјелих обавеза од корисника кредита и
гараната.

Члан 40.
Банка се обавезује да редовно полугодишње
извјештава Скупштину општине о пласману и
стању средстава, а и чешће, као и на захтјев
начелника општине.

Члан 41.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи
Одлука 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 („Службеном гласник
општине Вишеград“, број 2/11).

Члан 42.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине
Вишеград.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
       ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-125/11
Датум: 29.9.2011. год.    Мр Билал Мемишевић, с.р.

191
На основу члана 10. Закона о накнадама за
коришћење природних ресурса у сврху
производње електричне енергије („Службени
гласник Републике Српске“, број 85/03, 75/10 и
78/11) и члана 33. Статута општине Вишеград
(„Службени гласник општине Вишеград“, број
10/08 - Пречишћени текст и 3/11), Скупштина
општине Вишеград на сједници одржаној
29.9.2011. године, д о н о с и

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

Програма коришћења средстава уплаћених по
основу накнада за коришћење природних
ресурса у сврху производње електричне

енергије за 2011. годину
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Члан 1.
У Одлуци о усвајaњу Програма коришћења
средстава уплаћених по основу накнада за
коришћење природних ресурса у сврху
производње електричне енергије за 2011. годину
(„Службени гласник општине Вишеград“, број
12/10), у члану 3. Програм коришћења средстава
уплаћених по основу накнада за коришћење
природних ресурса у сврху производње електричне
енергије за 2011. годину замјењује се новим
Програмом који је саставни дио ове Одлуке.

Члан 2.
Програм из члана 1.  ове одлуке Скупштина
општине Вишеград, у року од 15 дана од дана
усвајања, доставиће Министарству финансија.

Члан 3.
Реализација програма из члана 1. ове одлуке
почиње даном ступања на снагу ове одлуке.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
                                                  ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01-022-126/11
Датум: 29.9.2011. год.     Мр Билал Мемишевић, с.р

П Р О Г Р А М
коришћења средстава уплаћених по основу
накнада за коришћење природних ресурса
у сврху производње електричне енергије

за 2011. годину

I
Средства уплаћена по основу накнада за
коришћење природних ресурса у сврху
производње електричне енергије воде се на
посебном жиро-рачуну буџета oпштине и
користиће се, у складу са овим програмом,
намјенски за:
- Изградњу примарних инфраструктурних

објеката (водовод, канализација, топловод,
локални путеви и друго) који су у функцији
привредног развоја и запошљавања, најмање
30% од укупних средстава која се уплате по
овом основу,

- Изградњу нових привредних капацитета или
проширење постојећих, укључујући и
стимулативно кредитирање као и за друге
намјене утврђене овим програмом, осим за плате
и друга лична примања запослених у

административној служби, функционера и
одборника у Скупштини општине.

II
Укупан износ средстава која се планирају
утрошити овим програмом је 4.999.804,00 КМ, а
иста се састоје од неутрошених средстава
прикупљених од накнада до ступања на снагу
Закона о измјенама и допунама Закона о накнадама
за коришћење природних ресурса у сврху
производње електричне енергије, („Службени
гласник Републике Српске“, број: 78/11)
укључујући и средства прикупљена од поврата
пласираних кредита у износу од 4.150.038,00 КМ и
пројектованог остварења прихода од накнада у
периоду од 10. августа до 31. децембра 2011.
године, укључијући и средства прикупљена од
поврата пласираних кредита у поменутом периоду.

III
Средства из тачке II овог програма биће утрошена
за:

1. изградњу примарних инфраструктурних
објеката (водовод, канализација, топловод,
локални путеви и слично) који су у функцији
привредног развоја и запошљавања у износу од
1.499.941,20 КМ (30% средстава) како слиједи:

Редни
број Назив пројекта

Планирани
износ

1.
Изградња фискултурне сале у
СШ „Иво Андрић“ 365.000,00 KM

2.
Изградња пута Глогова-Родић
Брдо 138.000,00 КМ

3.
Измјештање водовода са старог
моста 35.000,00 КМ

4. Пројектна документација     50.000,00 КМ

5.
Изградња 4 моста на путу
Дринско-Паштан Брдо 15.000,00 КМ

6. Водовод за Бикавац 17.140,00 КМ

7. Наставак радова у Гарчи 65.000,00 КМ

8.
Израда хоризонталне
сигнализације 10.000,00 КМ

9. Набавка вертикалних пумпи за
воду са пратећом опремом 713,00 КМ

10.
Реконструкција пута Сасе-
„Вилина Влас“ 500.000,00 КМ

11.
Реконструкција зграде бившег
МУП-а 300.000.00 КМ

12.
Санација крова ОШ „Вук
Караџић“ 4.088,20 KM

      Инфраструктура - укупно 30%                1.499.941,20 КМ
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2. остале сврхе утврђене овим програмом,
осим за плате и друга лична примања запослених у
Административној служби општине, функционера,
одборника у Скупштини општине и корисника
буџета општине, у износу од 3.499.862,80 КМ
(70% средстава), како слиједи:

Редни
број Намјена средстава

Планирани
износ

1.
Санација крова ОШ „Вук
Караџић“ 20.911,80 КМ

2.
Изградња аутобуских
стајалишта 6.989,00 КМ

3. Експропријација у Гарчи 107.000,00 КМ

4.
Имовински односи-
„Главички поток“ 160.000,00 КМ

5.
Географско информациони
систем 58.000,00 КМ

6.
Санација пута за
Вишеградску Бању 5.000,00 КМ

7.

Извођење радова на
рјешавању површинских
вода прикључних улица
Краља Петра I и II
подрињске бригаде у
Вишеграду

4.250,00 КМ

8.

Отчепљење колектора
фекалне канализације у
Улици Ива Андрића 7.000,00 КМ

9. Набавка урбаног мобилијара 15.000,00 КМ

10. Набавка вертикалних пумпи
за воду са пратећом опремом 15.887,00 КМ

11. Набавка металних каса 4.000,00 КМ

12.

Набавка грађевинског
материјала за редовно
одржавање објеката у
власништву Општине 2.000,00 КМ

13.
Набавка опреме за
противпожарну заштиту 2.500,00 КМ

14.

Израда апликативног
система софтвера за матичну
службу Општине Вишеград 1.000,00 КМ

15. Стипендије 80.000,00 КМ

16.
Куповина аута за потребе
општине 50.000,00 КМ

17. Билтен општине 6.000,00 КМ

18. Гарантни фонд 30.000,00 КМ

19.
Трошкови за одржавање
уличне расвјете 40.000,00 КМ

20.
Враћање главнице кредита
домаћим банкама 150.000,00 КМ

21.

Средства за новчане
подстицаје за развој
пољопривреде и села 200.000,00 КМ

22.
Средства за подстицај
наталитета 30.000,00 КМ

23.

Средства за плаћање камате
на реализоване
кредите 60.000,00 КМ

24. Средства за геодетске услуге 20.000,00 КМ

25. Средства за трошкове зимске
службе одржавања путева 5.000,00 КМ

26. Трошкови за ел. енергију
градске јавне расвјете 60.000,00 КМ

27.
Трошкови комуналне
инфраструктуре 130.000,00 КМ

28.
Средства за одржавање
локалних путева 100.000,00 КМ

29. Средства за материјалне
трошкове СШ „Иво Андрић“ 7.000,00 КМ

30.

Средства за помоћи
појединцима-корисницима
новчане надокнаде по
Закону о социјалној заштити

134.876,00 КМ

31.
Средства за подстицај
запошљавања 38.939,00 КМ

32.

Средства за материјалне
трошкове ЈУ Дјечије
обданиште „Невен“ 17.000,00 КМ

33.
Средства за буџетске
кориснике 291.510,00 KM

33-а
Општинска борачка
организација Вишеград 30.000,00 КМ

33-б Црвени крст Вишеград 4.500,00 КМ

33-в ЈСУ „Дрина“ Вишеград 48.000,00 КМ

33-г
Народна библиотека „Иво
Андрић“ Вишеград 2.500,00 КМ

33-д
Удружење пензионера
Вишеград 10.000,00 КМ

33-ђ

ЈУ „Територијална
ватрогасна јединица
Вишеград“ 42.810,00 КМ

33-е
ЈЗУ „Дом здравља
Вишеград“ 5.000,00 КМ

33-ж

ЈУ за културну дјелатност
„Градска галерија“
Вишеград 2.300,00 КМ

33-з ЈУ за културне дјелатности
„Дом културе“ Вишеград 40.000,00 КМ

33-и
ЈП „Радио-телевизија
Вишеград“ 70.000,00 КМ

33-ј
Синдикат Општинске
административне службе 3.400,00 КМ

33-к Политичке партије 1.000,00 КМ

33-л
Синдикални центар регије
Вишеград 3.500,00 КМ

33-љ

ЈУ „Туристичка
организација општине
Вишеград“ 1.000,00 КМ

33-м Невладине организације 20.000,00 КМ

33-н
Удружење предузетника

2.500,00 КМ
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Вишеград

33-њ ССД „Соко“ 2.000,00 КМ

33-о
Удружење логораша
Вишеград 3.000,00 КМ

34.

Грант средства јавним
установама за награде
волонтерима 20.000,00 КМ

35. Отпремнине код одласка у
пензију радника Општине 10.000,00 КМ

36. Просторни план општине 10.000,00 КМ

37.
Средства за изградњу насеља
„Андрићград“ 1.500.000,00 КМ

38.
Средства за пласман
стимулативних кредита 100.000,00 КМ

            У К У П Н О 70%          3.499.862,80 КМ

IV
Овлашћује се начелник општине да неутрошени
дио средстава, по завршетку реализације
активности на планираној позицији у програму,
може распоредити на друге позиције и пројекте
предвиђене овим програмом.

V
Праћење реализације овог програма вршиће
начелник општине и о томе извјештавати
Скупштину општине.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
                                                  ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01-022-126/11
Датум: 29.9.2011. год.     Мр Билал Мемишевић, с.р

192
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 29.9.2011. године, д о н о с и

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

Плана капиталних улагања за 2011. годину

Члан 1.
У Одлуци о усвајању Плана капиталних улагања за
2011. годину („Службени гласник општине
Вишеград“, број 12/10) у члану 1. План капиталних
улагања за 2011. годину допуњава се сљедећим

пројектима, тако што се у табели иза редног броја
6. додају бројеви 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15, који
гласе:

Редни
број НАЗИВ ПРОЈЕКТА

Планирана
вриједност
изражена у
КМ

7. Изградња пута Сасе-
Вишеградска бања
(прва фаза)

600.000,00 КМ

8. Главички поток  -
изградња пута (друга
фаза)

500.000,00 КМ

9. Изградња пута Глогова
– Родић Брдо

138.000,00 КМ

10. Измјештање водовода
са Старог моста

35.000,00 КМ

11. Реконструкција
водовода за Бикавац

55.000,00 КМ

12. Израда географског
информационог
система – ГИС

60.000,00 КМ

13. Израда идејног
пројекта канализације
Вишеграда

55.000,00 КМ

14. Наставак радова на
изградњи
саобраћајнице у насељу
Гарча

70.000,00 КМ

15. Учешће у изградњи
насеља „Андрићград“

1.500.000,00 КМ

                     У К У П Н О                      3.013.000,00 КМ

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
                                                  ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01-022-127/11
Датум: 29.9.2011. год.     Мр Билал Мемишевић, с.р

193
На основу члана 33. Стаута општине Вишеград
(„Службени гласник општине Вишеград“, број
10/08-Пречишћени текст и 3/11), Скупштина
општине Вишеград на сједници одржаној
29.9.2011. године, д о н о с и

О Д Л У К У
о проглашењу пројекта изградње насеља

„Андрићград“ у Вишеграду од посебне
важности за општину Вишеград
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Члан1.
У циљу повећања туристичке и културне понуде,
као и повећања броја запослених кроз отварање
нових радних мјеста у току и послије изградње
„Андрићграда“ те стварања нових перспектива
развоја општине Вишеград, пројекат изградње
насеља „Андрићград“ у Вишеграду проглашава се
пројектом од посебног значаја за општину
Вишеград.

Члан 2.
Пројекат изградње насеља „Андрићград“ у
Вишеграду планиран је на површини од 1,75
хектара,  а у њему ће савременим материјалима и
технологијом бити озидано око 50 објеката, који ће
потом бити обложени каменом старих
херцеговачких кућа,  а улице и тргови ће такође
бити поплочани каменом.
Насеље „Андрићград“ ће имати објекте јавне
управе-администарције, вјерски објекат, објекте
школства и науке,  културе,  занатско-пословни и
угоститељски дио.
Површина града ................................  17,200 m²
Површина под објектима ..................   5.830 m²
Бруто површина објеката  ................. 14.100 m²

Перспективе пројекта:
Формирање новог градског језгра Вишеграда са
функцијом туристичког центра.
Формирање трговинско-угоститељског центра.
Формирање културно-образовног центра.
Потенцијална туристичка посјета на годишњем
нивоу: 150.000 туриста (еквивалент посјети
„Дрвенграду“ на Мећавнику).
Ангажовање 2.000 радника на изградњи (директно
и индиректно).
Запослење најмање 150 радника по завршетку
радова.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
                                                  ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01-022-128/11
Датум: 29.9.2011. год.     Мр Билал Мемишевић, с.р

194
На основу члана 33. Стаута општине Вишеград
(„Службени гласник општине Вишеград“, број
10/08-Пречишћени текст и 3/11), Скупштина
општине Вишеград на сједници одржаној
29.9.2011. године, д о н о с и

О Д Л У К У
о давању сагласности на Уговор о учествовању

у финансирању пројекта „Андрићград“ у
Вишеграду

Члан 1.
Даје се сагласност на приједлог Уговора о
учествовању у финансирању пројекта
„Андрићград“ у Вишеграду.

Члан 2.
Овлашћује се начелник општине да са
„Андрићград“ д.о.о. Вишеград потпише Уговор о
учествовању у финансирању пројекта
„Андрићград“ у Вишеграду.

Члан 3.
Саставни дио ове одлуке је Уговор о учествовању
у финансирању пројекта „Андрићград“ у
Вишеграду.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
                                                  ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01-022-129/11
Датум: 29.9.2011. год.     Мр Билал Мемишевић, с.р

195
На основу члана 33. Стаута општине Вишеград
(„Службени гласник општине Вишеград“, број
10/08-Пречишћени текст и 3/11), Скупштина
општине Вишеград на сједници одржаној
29.9.2011. године, д о н о с и

О Д Л У К У
о давању сагласности на утрошак средстава за

учешће у реализацији пројекта изградње
насеља „Андрићград“ у Вишеграду

Члан 1.
Даје се сагласност начелнику општине на утрошак
средстава у износу од 1.500.000,00 КМ, у складу са
Програмом коришћења средстава уплаћених по
основу накнада за коришћење природних ресурса у
сврху производње електричне енергије за 2011.
годину, у циљу учешћа у реализацији пројекта
изградње насеља „Андрићград“ у Вишеграду

Члан 2.
Средства из члана 1.  ове одлуке дозначиће се на
жиро-рачун „Андрићград“ д.о.о. Вишеград број
555-010-00492592-32, отворен кон Нове банке а.д.
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Бања Лука, по потписивању уговора између
Општине Вишеград и „Андрићград“ д.о.о.
Вишеград.

Члан 3.
Задужује се начелник општине и Одјељење за
финансије да приликом израде ребаланса буџета за
2011. годину у исти укључе средства одобрена за
изградњу „Андрићграда“ на буџетској позицији-
учешће у реализацији пројекта изградње насеља
„Андрићград“ (капитални дио буџета).

Члан 4.
За реализацију ове одлуке задужује се начелник
општине.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
                                                  ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01-022-130/11
Датум: 29.9.2011. год.     Мр Билал Мемишевић, с.р
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На основу члана 33. Стаута општине Вишеград
(„Службени гласник општине Вишеград“, број
10/08-Пречишћени текст и 3/11), Скупштина
општине Вишеград на сједници одржаној
29.9.2011. године, д о н о с и

О Д Л У К У
о именовању стручног тима за праћење
реализације пројекта изградње насеља

„Андрићград“ у Вишеграду

Члан 1.
У стручни тим за праћења реализације пројекта
изградње насеља „Андрићград“ у Вишеграду,
именују се:

1) Винко Дроца, вођа тима,
2) Младен Ђуревић, члан тима,
3) Мирослав Нешковић, члан тима,
4) Његош Танасковић, члан тима,
5) Драгиња Дабић, члан тима.

Члан 2.
Задатак стручног тима из члана 1. ове одлуке је да
прати реализацију пројекта изградње насеља
„Андрићград“, као и  намјенско трошење средстава
у износу од 1.500.000,00 КМ одобрених за
реализацију овог пројекта, у складу са Програмом
коришћења средства уплаћених по основу накнада
за коришћење природних ресурса у сврху
производње електричне енергије за 2011. годину и

о томе у писменој форми извјештава Скупштину
општине.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
                                                  ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01-022-131/11
Датум: 29.9.2011. год.     Мр Билал Мемишевић, с.р

197
На основу члана 131 став (1) Закона о привредним
друштвима („Службени гласник Републике
Српске“ број 127/08 и 58/09), члана 9. став 4.
Уговора о оснивању „Андрићград“ друштво са
ограниченом одговорношћу Вишеград, број ОПУ-
620/2011 од 15.4.2011. године и члана 33. Статута
општине Вишеград („Службени гласник општине
Вишеград“, број 10/08-Пречишћени текст и 3/11),
Скупштина општине Вишеград на сједници
одржаној 29.9.2011. године, д о н о с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању представника Општине Вишеград

у Скупштини „Андрићград“ друштво са
ограниченом одговорношћу Вишеград

1. Именује се Горан Лончаревић, ЈМБ
2904962133642, са пребивалиштем у Вишеграду,
Улица Козачка број 13/5, за представника
Општине Вишеград у Скупштини „Андрићград“
друштво са ограниченом одговорношћу Вишеград.

2. Именовани је дужан да заступа интересе
Општине Вишеград у Скупштини друштва са
ограниченом одговорношћу из тачке 1. овог
рјешења, а на основу Смјерница о начину
поступања представника Општине Вишеград у
Скупштини друштва капитала „Андрићград“
друштво са ограниченом одговорношћу Вишеград.

3. Именовани ће заступати интересе
Општине Вишеград у Скупштини друштва са
ограниченом одговорношћу из тачке 1. овог
рјешења, до опозива.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
                                                  ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01-022-132/11
Датум: 29.9.2011. год.     Мр Билал Мемишевић, с.р
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На основу члана 33.  Закона о уређењу простора и
грађењу („Службени гласник Републике Српске“
број 55/10) и члана 33. Статута oпштине Вишеград
(„Службени гласник oпштине Вишеград“ број
10/08-Пречишћени текст и 3/11), Скупштина
општине Вишеград на сједници одржаној
29.9.2011. године, д о н о с и

О Д Л У К У
о именовању Савјета за израду Урбанистичког

пројекта контактне зоне уз стари мост-Мост
Мехмед-паше Соколовића у Вишеграду

Члан 1.
Именује се Савјет за израду Урбанистичког
пројекта контактне зоне уз стари мост -  Мост
Мехмед-паше Соколовића у Вишеграду (у даљем
тексту: Савјет).

Члан 2.
У Савјет именују се:

1) Биљана Бореновић, дипл. инг.
архитектуре-  предсједник,

2) Гордана Мојевић, дипл. инг. архитектуре -
замјеник предсједника,

3) Станка Нишић, дипл. правник - члан,
4) Светлана Грујић, дипл. инг. грађевине -

члан,
5) Владимир Гладанац, дипл. инг.

саобраћаја- члан,
6) Владимир Брадоњић, дипл. инг.

машинства – члан,
7) Новица Видаковић, дипл. инг. шумарства -

члан,
8) Мићо Плећић, дипл. инг. електротехнике -

члан,
9) Младен Ђуревић, инг. геодезије - члан,
10) Бранка Драгичевић, дипл. економиста -

члан,
11) Благоје Андрић, дипл. инг.

телекомуникација - члан,
12) Новица Крунић, дипл. инг. саобраћаја -

члан,
13) Неџад Мухић, правник, - члан.

Члан 3.
У складу са одредбама члана 33. Закона о уређењу
простора и грађењу, Савјет обавља сљедеће
послове:

- прати израду планског документа,
- заузима стручне ставове према питањима

општег, привредног и просторног развоја подручја
за које се документ доноси,

- заузима стручне ставове у погледу
рационалности и квалитзета предложених
планских рјешења,

- заузима стручне ставове у погледу
усаглашености урбанистичког пројекта са
документима просторног уређења који
представљају основ за његову израду, односно у
погледу усклађености планског документа са
Законом о уређењу простора и грађењу и другим
прописима заснованим на закону,

- заједно са носиоцем припреме урбанистичког
пројекта, разматра преднацрт планског документа
на стручној расправи,

- учествује на стручној расправи о нацрту
урбанистичког пројекта, разматра став носиоца
израде о примједбама, приједлозима и
мишљењима, а ради утврђивања приједлога
планског документа.

Члан 4.
Техничке услове за рад Савјета обезбиједиће
Одјељење за просторно уређење и стамбено-
комуналне послове, као носилац припреме
планског документа.

Члан 5.
Савјет урбанистичког пројекта именује се на
период до усвајања истог.

Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине
Вишеград“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
                                                  ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01-022-133/11
Датум: 29.9.2011. год.     Мр Билал Мемишевић, с.р
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На основу члана 30.  Закона о уређењу простора и
грађењу („Службени гласник Републике Српске“
број 55/10) и члана 33. Статута oпштине Вишеград
(„Службени гласник oпштине Вишеград“ 10/08-
Пречишћени текст и 3/11), Скупштина општине
Вишеград на сједници одржаној 29.9.2011. године,
д о н о с и

О Д Л У К У
о приступању изради измјене Регулационог

плана „Ушће“ у Вишеграду

Члан 1.
Приступа се изради измјене Регулационог плана
„Ушће“ у Вишеграду (у даљем тексту: План).
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Члан 2.
Подручје које ће се обухватити планом односи се
на к.ч. 1098 и дио к.ч. 1099, 3248/1 и 3246 к.о.
Вишеград I, у укупној површини 2,76 hа.

Члан 3.
1. Временски период на који се измјена плана
доноси је 10 година.
2.  Почетак рачунања периода из става 1.  овог
члана утврдиће носилац припреме и носилац
израде измјене плана, у зависности од конкретних
околности и дефинисати у Одлуци о доношењу
плана.

Члан 4.
Смјернице за израду измјене плана садржане су у
Просторном плану Републике Српске и Стратегији
развоја општине Вишеград, а детаљно дефинисане
у образложењу одлуке о измјени плана.

Члан 5.
Рок за израду измјене плана је 70 дана од дана
потписивања уговора између инвеститора и
носиоца израде измјене плана.

Члан 6.
Измјеном плана се, у складу са законом, треба
утврдити: намјена површина, намјена и спратност
објеката, густина насељености и коефицијент
изграђености, коефицијент искоришћености,
нивелациони подаци, регулационе и грађевинске
линије, валоризација постојећих објеката и
приједлог мјера интервенције, уређење слободних
површина, урбанистичко-технички услови за
пројектовање и извођење, услови за израду
урбанистичких пројеката, облик и димензије
грађевинских парцела (план парцелације), подаци
о власничком статусу земљишта, услови уређења
грађевинског земљишта, изградња објеката и
мреже комуналне, енергетске и саобраћајне
инфраструктуре, мјере заштите становника и
материјалних добара од природних и других
непогода, мјере за уклањање архитектонских
баријера, мјере за заштиту животне средине и
економска валоризација плана.

Члан 7.
Мјесто, вријеме и начин излагања нацрта на јавни
увид утврдиће Скупштина општине Вишеград, на
приједлог носиоца припреме измјене плана, а
након израде нацрта измјене плана.

Члан 8.
Вријеме трајања јавног увида одређује се 30 дана.

Члан 9.
Средства за израду измјене плана у цјелости ће
осигурати инвеститор „Андрићград“ д.о.о.
Вишеград.

Члан 10.
Одлуком Скупштине општине Вишеград
именоваће се Савјет измјене плана, у складу са
чланом 33.  став 1.  Закона о уређењу простора и
грађењу.

Члан 11.
Носилац припреме измјене плана је Одјељење за
просторно уређење и стамбено-комуналне послове
општине Вишеград.
Носилац израде измјене плана одредиће се
уговором између инвеститора и правног лица које
посједује овлашћење за израду планске
документације прописане законом.

Члан 12.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине
Вишеград“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
                                                  ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01-022-134/11
Датум: 29.9.2011. год.     Мр Билал Мемишевић, с.р
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На основу члана 33.  Закона о уређењу простора и
грађењу („Службени гласник Републике Српске“
број 55/10) и члана 33. Статута општине Вишеград
(„Службени гласник општине Вишеград“ 10/08-
Пречишћени текст и 3/11), Скупштина општине
Вишеград на сједници одржаној 29.9.2011. године,
д о н о с и

О Д Л У К У
о именовању Савјета за израду измјене

Регулационог плана „Ушће“ у Вишеграду

Члан 1.
Именује се Савјет за израду измјене Регулационог
плана „Ушће“ у Вишеграду (у даљем тексту:
Савјет)

Члан 2.
У Савјет за израду измјене плана именују се:

1) Биљана Бореновић, дипл. инг. архитектуре
- предсједник,

2) Гордана Мојевић, дипл. инг. архитектуре -
замјеник предсједника,

3) Станка Нишић, дипл. правник - члан,
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4) Светлана Грујић, дипл. инг. грађевине -
члан,

5) Владимир Гладанац, дипл. инг. саобраћаја
- члан,

6) Владимир Брадоњић, дипл. инг.
машинства - члан,

7) Младенка Шипчић, дипл. инг шумарства-
члан,

8) Мићо Плећић, дипл. инг. електротехнике -
члан,

9) Младен Ђуревић, инг. геодезије - члан,
10) Бранка Драгичевић, дипл. економиста -

члан,
11) Благоје Андрић, дипл. инг.

телекомуникација - члан,
12) Неџад Мухић, правник, члан.

Члан 3.
У складу са одредама члана 33. Закона о уређењу
простора и грађењу, Савјет плана обавља сљедеће
послове:

- прати израду измјене плана,
- заузима стручне ставове према питањима

општег, привредног и просторног развоја подручја
за које се измјена документа доноси,

- заузима стручне ставове у погледу
рационалности и квалитзета предложених
планских рјешења,

- заузима стручне ставове у погледу
усаглашености измјене плана са документима
просторног уређења који представљају основ за
његову израду, односно у погледу усклађености
измјене плана са Законом о уређењу простора и
грађењу и другим прописима заснованим на
закону,

- заједно са носиоцем припреме измјене плана,
разматра преднацрт плана на стручној расправи,

- учествује на стручној расправи о нацрту
плана, разматра став носиоца израде о
примједбама, приједлозима и мишљењима а ради
утврђивања приједлога измјене плана.

Члан 4.
Техничке услове за рад Савјета обезбиједиће
Одјељење за просторно уређење и стамбено-
комуналне послове, као носилац припреме измјене
плана.

Члан 5.
Савјет Плана именује се на период до усвајања
плана.

Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине
Вишеград“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
                                                  ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01-022-135/11
Датум: 29.9.2011. год.     Мр Билал Мемишевић, с.р
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На основу члана 30. алинеја 9. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 101/04, 42/05 и 118/05), члана 1.
Закона о комуналним таксама („Службени лист СР
БиХ“, број 21/77, 35/88 и 26/89) и члана 33.
Статута општине Вишеград („Службени гласник
општине Вишеград“, број 10/08-Пречишћени текст
и 3/11), Скупштина општине Вишеград на
сједници одржаној 29.9.2011. године, д о н о с и

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

таксама

Члан 1.
У Одлуци о комуналним таксама („Службени
гласник општине Вишеград“, број 3/10) члан 5.
мијења се и гласи:

„Члан 5.
1.  РЕКЛАМЕ
1.1. За постављање рекламних тотема, рекламних
табли, дисплеја, паноа, билборда, рекламних
вирина, рекламних мурала на објектима и сличним
рекламним обиљежјима обрачунава се такса у
износу од 5,00 КМ/m² мјесечно, а плаћање је
годишње. За двостране или вишестране рекламне
површине обрачунати износ умањује се за 25 %.
1.2. За постављање обостраног транспарента
обрачунава се такса у износу од 2,00 КМ/m
мјесечно  мјесечно, а плаћање је годишње.
1.3. За постављање јарбола са заставом обрачунава
се такса по комаду у износу од 4,00 КМ мјесечно, а
плаћање је годишње.

2.  ПОЛИТИЧКО ОГЛАШАВАЊЕ
2.1. За постављање паноа обрачунава се такса у
износу од 5,00 КМ/m² мјесечно.
3.2. За постављање плаката до 30 комада
обрачунава се такса у износу од 30,00 КМ
мјесечно.
3.3. За постављање плаката преко 30 комада
обрачунава се такса у износу од 100,00 КМ
мјесечно.

3.  ПЛАКАТИРАЊЕ
3.1. За постављање плаката у сврху рекламирања
производа и услуга, као и у сврху одржавања
културних, спортских и других манифестација,
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обрачунава се такса од 2,00 КМ по комаду
дневно“.

Члан 2.
Члан 9. мијења се и гласи :

„Члан 9.
За изградњу грађевинских објеката плаћа се такса:
1. ЗАУЗИМАЊЕ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ РАДИ

ГРАЂЕЊА
- За заузимање јавне саобраћајне површине, за

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

2.  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.

3. 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 10,00 КМ/m².
Таксени обвезник је инвеститор радова, изузев
Општине која не плаћа таксу по овом основу.
Обавезе плаћања таксе из овог члана настају од
дана издавања одобрења за заузимање, односно
прекопавање јавне површине.
Издавање одобрења врши Одјељење за просторно
уређење и стамбено-комуналне послове“.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
                                                  ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01-022-136/11
Датум: 29.9.2011. год.     Мр Билал Мемишевић, с.р
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На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број

101/04, 42/05 и 118/05), члана 8. Закона о
грађевинском земљишту („Службени гласник
Републике Српске“ број 112/06) и члана 33.
Статута општине Вишеград („Службени гласник
општине Вишеград“, број 10/08-Пречишћени текст
и 3/11), Скупштина општине Вишеград на
сједници одржаној 29.9.2011. године, д о н о с и

О Д Л У К У
о прихватању права прече куповине градског

грађевинског земљишта

Члан 1.
Прихвата се право прече куповине градског
грађевинског земљишта означеног са:
        - к.ч. број 2157/17 Шегање воћњак 2. класе у
површини од 5 m², к.ч. 2157/18 Шегање воћњак 2.
класе у површини од 35 m² и к.ч. 2157/19 Шегање
ливада 3. класе у површини од 642 m² уписано у
п.л. број 1565/7 к.о. Вишеград I, посједник Јевђић
(Василије) Драган са дијелом 1/1 (нови премјер),
што по старом премјеру одговара к.ч. 2157/17
Шегање воћњак 2.  класе у површини од 5  m²,  к.ч.
2157/18 Шегање воћњак 2. класе у површини од 35
m² и к.ч. 2157/19 Шегање ливада 3. класе у
површини од 642 m² уписано у з.к. уложак број
132,  к.о.  Вишеград I  у корист Јевђић Драгана са
дијелом 1/1,
које je Општини Вишеград понудио Јевђић
(Василије) Драган из Вишеграда, Улица цара
Лазара број 59 по цијени од 15,00 КМ/m².

Члан 2.
Овлашћује се начелник општине да закључи
уговор о купопродаји непокретности из члана 1.
ове одлуке са Јевђић Драганом из Вишеграда.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
                                                  ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01-022-137/11
Датум: 29.9.2011. год.     Мр Билал Мемишевић, с.р

203
На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број
101/04, 42/05 и 118/05), члана 16. став 1. тачка д.)
Закона о грађевинском земљишту Републике
Српске („Службени гласник Републике Српске“,
број 112/06) и члана 33. Статута општине
Вишеград („Службени гласник општине
Вишеград“ број 10/08-Пречишћени текст и 3/11),
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Скупштина општине Вишеград на сједници
одржаној 29.9.2011. године, д о н о с и

О Д Л У К У
о продаји неизграђеног градског грађевинског

земљишта у државној својини непосредном
погодбом

Члан 1.
Oпштинa Вишеград продаје неизграђено градско
грађевинско земљиште означено са:

- к.ч. број 858/71 по култури Гарче воћњак
3. класе у површини 51 m², уписано у п.л.
171/94 к.о. Вишеград II, посједник
Скупштина општине Вишеград, дио
посједа 1/1 (нови премјер), што по старом
премјеру одговара к.ч. број 526/64 по
култури Гарче воћњак 3.  класе у
површини 51 m², уписаној у з.к. уложак
број 165 к.о. Вишеград са правом
располагања у корист Скупштине
општине Вишеград.

Члан 2.
Продаја неизграђеног градског грађевинског
земљишта из члана 1.  ове одлуке,  ради
комплетирања грађевинске парцеле, извршиће се
непосредном погодбом, уз накнаду по тржишној
цијени, Нешковић (Мирко) Мирославу из
Вишеградa, насеље Гарча број 8.

Члан 3.
Овлашћује се начелник општине да закључи
уговор о купопродаји земљишта из члана 1. ове
одлуке са Нешковић (Мирко) Мирославом из
Вишеграда.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
                                                  ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01-022-138/11
Датум: 29.9.2011. год.     Мр Билал Мемишевић, с.р
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На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број:
101/04, 42/05 и 118/05), члана 22. Закона о
класификацији дјелатности и Регистру пословних
субјеката по дјелатностима у Републици Српској
(„Службени гласник Републике Српске“, број
74/10) и члана 33. Статута општине Вишеград
(„Службени гласник oпштине Вишеград“, број

10/08-Пречишћени текст и 3/11), Скупштина
општине Вишеград на сједници одржаној
29.9.2011. године, д о н о с и

О Д Л У К У
о измјени и допуни Одлуке о усклађивању
оснивачког акта Јавног предузећа „Радио-

телевизија Вишеград“ Вишеград

Члан 1.
У Одлуци о усклађивању оснивачног акта Јавног
предузећа „Радио-телевизија Вишеград“ Вишеград
(„Службени гласник општине Вишеград“, број
1/09, 8/09 и 12/09 ) у поглављу III - ДЈЕЛАТНОСТ
ПРЕДУЗЕЋА, члан 8. мијења се и гласи:

„Члан 8.
Дјелатност предузећа је:

- 60.10 - Емитовање радијског програма
- 60.20 - Емитовање телевизијског програма
- 61.10 - Дјелатности жичане комуникације
- 61.20 - Дјелатности бежичне комуникације
- 61.30 - Дјелатности сателитске
                    комуникације
- 61.90 - Остале телекомуникационе
                    дјелатности

Предузеће може без уписа у судски регистар да
обавља и друге дјелатности које служе дјелатности
уписаној у регистар, а које се уобичајено обављају
уз ту дјелатност у мањем обиму и повремено.“

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
                                                  ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01-022-140/11
Датум: 29.9.2011. год.     Мр Билал Мемишевић, с.р

205
На основу члана 5.  Закона о јавним предузећима
(„Сужбени гласник Републике Срспке“, рој 75/04),
члана 19. Одлуке о усклађивању оснивачког акта
Јавног предузећа „Радио-телевизија Вишеград“
Вишеград („Службени гласник општине
Вишеград“, број 1/09, 8/09 и 10/11) и члана 33.
Статута општине Вишеград („Службени гласник
oпштине Вишеград“, број 10/08-Пречишћени текст
и 3/11), Скупштина општине Вишеград у функцији
Скупштине Јавног предузећа „Радио-телевизија
Вишеград“ Вишеград, на сједници одржаној
29.9.2011. године, д о н о с и
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О Д Л У К У
о измјени и допуни Статута Јавног предузећа

„Радио-телевизија Вишеград“ Вишеград

Члан 1.
У Статуту Јавног предузећа „Радио-телевизија
Вишеград“ Вишеград („Службени гласник општине
Вишеград“, број 8/09 и 12/09) у поглављу III -
ДЈЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА, члан 6. мијења се и
гласи:

„Члан 6.
Дјелатност предузећа је:
- 60.10 - Емитовање радијског програма
- 60.20 - Емитовање телевизијског програма
- 61.10 - Дјелатности жичане комуникације
- 61.20 - Дјелатности бежичне комуникације
- 61.30 - Дјелатности сателитске

                           комуникације
- 61.90 - Остале телекомуникационе

                           дјелатности
Предузеће може без уписа у судски регистар да
обавља и друге дјелатности које служе дјелатности
уписаној у регистар, а које се уобичајено обављају
уз ту дјелатност у мањем обиму и повремено.“

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине
Вишеград“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
                                                  ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01-022-141/11
Датум: 29.9.2011. год.     Мр Билал Мемишевић, с.р

206
На основу члана 33.  став 1.  тачка 2.  Закона о
јавним путевима („Службени гласник Републике
Српске“, број 3/04 и 78/08), члана 73. Одлуке о
комуналном реду („Службени гласник oпштине
Вишеград“, број 5/09) и члана 33. Статута општине
Вишеград („Службени гласник општине
Вишеград“, број 10/08- Пречишћени текст и 3/11),
Скупшина општине Вишеград на сједници
одржаној 29.9.2011. године,  д о н о с и

ПРОГРАМ ЗИМСКОГ ОДРЖАВАЊА
ПУТЕВА И ЈАВНИХ ПОВРШИНА

ЗА 2012. ГОДИНУ

I   УВОД

1. Дефинисање природних услова за
зимско одржавање

Снијег и лед уклањају се с јавних површина, као и
с кровова зграда уз јавне саобраћајне површине.
Снијег са јавних површина почиње се уклањати
када достигне висину од 5 центиметара, а ако пада
непрекидно мора се уклањати више пута. Лед с
јавних површина уклања се чим настане. Снијег и
лед с кровова зграда уклања се када постоји
опасност да се одроне и угрозе безбједност
пролазника и зграда. Уклањање снијега и леда с
јавних површина одређује се оперативним планом
зимске службе,  који доноси правно лице коме је
повјерено обављање послова зимске службе.
Надлежно одјељење, односно правно лице коме је
повјерено обављање послова зимске службе,
дужно је редовно обавјештавати начелника
општине и полицију о стању јавних саобраћајних
површина, док постоје непогодни временски
услови. Падавине снијега преко 50 центиметара
сматрају се елементарном непогодом и њихово
уклањање врши се по посебној одлуци начелника
општине.

2. Дефинисање одговорности за зимско
одржавање

За уклањање снијега и леда с јавних саобраћајних
површина (улица, путева и тротоара) као и
степеништа и стаза у парковима,  одговорно је
надлежно одјељење, односно правно лице које је
одређено након проведеног поступка јавне
набавке. За уклањање снијега и леда с кровова
пословних зграда одговоран је власник, односно
правно лице које користи те пословне просторе. За
уклањање снијега и леда с кровова стамбених
зграда одговорни су власници или корисници
зграда. За уклањање снијега и леда с
паркиралишта, тржница, спортских објеката,
аутобуских стајалишта, бензинских пумпи и
сличних простора одговорно је правно или
физичко лице које управља тим површинама или
се њима користи. За уклањање снијега и леда с
тротоара уз зграде одговорни су власници, односно
корисници станова. За уклањање снијега и леда с
тротоара испред пословних простора одговорни су
власници, односно корисници тих простора. За
уклањање снијега и леда са такси стајалишта
одговорни су сами таксисти.

3. Дефинисање начина одржавања
Јавне саобраћајне површине могу се, ради
спречавања настанка леда, посипати
одговарајућим материјалом. Коловози који имају
јавну канализацију, односно који су изграђени од
асфалта, бетона или коцке, не смију се посипати
материјалом гранулације веће у пречнику од 8
милиметара. Јавне саобраћајне површине уз
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дрвореде не смију се посипати сољу или другим
хемијским средствима.
          Забрањено је:

1. Изношење и гомилање снијега из
дворишта, башти и сличног на улице и тротоаре,

2. Бацање снијега испред зграда на
саобраћајницу,

3. Затварање снијегом и ледом сливника и
шахтова,

4. Депоновање снијега и леда у паркове и
зелене површине,

5. Санкање и клизање на јавним
саобраћајним површинама и на залеђеним воденим
површинама.
При укањању снијега и леда не смију се
оштећивати површине с којих се врши укањање,
нити објекти и насади на тим површинама.

II   ПЛАН ЧИШЋЕЊА ГРАДСКИХ УЛИЦА
      ПО ПРИОРИТЕТУ

Зимско одржавање путева траје у периоду од 15.
новембра 2011. године до 15. марта 2012. године.

Прва приоритетна група:
1. Улица краља Петра I  почиње од моста на

Рзаву и завршава се са Тргом палих
бораца,

2. Улица Ужичког корпуса, од градске
пијаце до магистралног пута (Управа
прихода),

3. Трг палих бораца обухвата простор између
Улице краља Петра I, Улице Друге
подрињске бригаде, Улице козачке до
моста Мехмед-паше Соколовића,

4. Улица Ива Андрића почиње од
магистралног пута (Мост Мехмед-паше
Соколовића) до регионалног пута
Вишеград - Сјемећ - Рогатица,

5. Улица Друге подрињске бригаде почиње
од рзавског моста до Трга палих бораца.

Друга приоритетна група:
1. Улица козачка почиње од Трга палих

бораца до пута за насеље Душче,
2. Улица Николе Пашића почиње од Улице

краља Петра I  и завршава се Улицом
Друге порињске бригаде,

3. Улица Николе Тесле почиње од Улице
Краља Петра I  и завршава се Улицом
Друге подрињске бригаде,

4. Улица косовска почиње од Улице краља
Петра I и завршава се Улицом Друге
подрињске бригаде,

5. Улица Карађорђева почиње од Улице
Ужичког корпуса и завршава се на мјесту
бивше централе на Рзаву,

6. Улица Вука Караџића почиње од Улице
Ужичког корпуса и завршава се Улицом
Карађорђевом,

7. Улица светог Саве почиње од Улице цара
Лазара и завршава се у правцу Шегања,
код јавне чесме,

8. Улица Милоша Обилића почиње од Улице
светог Саве до православне цркве на
Мегдану.

Трећа приоритетна група:
1. Улица цара Лазара почиње од Улице

краља Петра I, преко насеља Доње
Шегање,  Глогова и Воденице до
магистралног пута М5,

2. Улица Видовданска почиње од Улице
Ужичког корпуса и завршава се Улицом
Јована Дучића,

3. Улица Јована Дучића почиње од Улице
Ужичког корпуса и завршава се Улицом
солунских бораца,

4. Улица војводе Путника почиње од Улице
Ужичког корпуса, преко насеља Вучине до
насеља Бабин Поток,

5. Улица Стевана Синђелића почиње од
Улице Ужичког корпуса и завршава се
посљедњом породичном стамбеном
зградом у насељу Главица,

6. Улица радничка почиње од Улице
Карађорђеве и завршава се Видовданском
улицом,

7. Улица браће Југовића почиње од улице
Краља Петра I и завршава се Улицом цара
Лазара,

8. Улица Мајке Југовића почиње од улице
Краља Петра I и завршава се Улицом цара
Лазара

9. Улица Солунских бораца почиње од
Улице Карађорђеве и завршава се Улицом
Ужичког корпуса,

10. Улица Гаврила Принципа почиње од
магистралног пута (бензинске пумпе) до
краја насеља Црнча,

11. Улица Завичајна у насељу Гарча,
12. Улица Бикавац у насељу Бикавац.

Четврта приоритетна група:
1. Улица Његошева почиње од Улице светог

Саве и завршава се на путу који води
према Мириловићима,

2. Улица царице Милице почиње од Улице
цара Лазара и завршава се Улицом светог
Саве,
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3. Улица бирчанска почиње од Улице Ива
Андрића и завршава се спојем Улице Ива
Андрића са Околиштима,

4. Пут за трафостаницу, насеље Горња
Црнча,

5. Саобраћајна комуникација која повезује
насеље Бикавац са насељем Шегање,

6. Улица Живојина Мишића почиње од
Улице Ива Андрића и завршава се
посљедњом стамбеном зградом у насељу
Осојница.

III   ПЛАН ЧИШЋЕЊА ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА
        ПО ПРИОРИТЕТУ

1. Сасе - Дубово - Јелашци,
2. Гребен - Гостиља,
3. Вишеград -  Вељи Луг -  Савићи -

Никитовићи - Омар,
4. Вишеград - Дринско,
5. Плави мост -  Велетово -  Црнчићи -

Тасићи,
6. Вишеград - Брштаница - Јелачићи -

Баримо - Милошевићи,
7. Вардиште - Јабланица - Зековићи,
8. Међеђа - Каоштице,
9. Међеђа - Цријеп,
10. Клашник - Паочићи,
11. Блаце - Ђуревићи,
12. Главаче - Поздерчићи,
13. Тршевине - Омерагићи,
14. Обравње - Жлијеб - Крагујевац,
15. Манастир Добрун - Станишевац,
16. Добрун - Грање,
17. Горња Лијеска - Кочарим,
18. Доња Лијеска - Каберник,
19. Сасе - Халуге - Убава,
20. Насеље Округла.

IV   ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Овај план објавиће се у ,,Службеном гласнику
општине Вишеград“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
                                                  ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01-022-139/11
Датум: 29.9.2011. год.     Мр Билал Мемишевић, с.р

207
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(,,Службени гласник Републике Српске'', број
101/04, 42/05 и 118/05) и члана 51. Статута
општине Вишеград (,,Службени гласник општине
Вишеград'', број 10/08– Пречишћени текст и 3/11),
члана 11. Одлуке о условима и начину кориштења
средстава за подстицај запошљавања на подручју

општине Вишеград и приједлога Комисије за
подстицај з апошљавања на подручју општине
Вишеград за 2011. годину број: 01-022-40/10 од
01.09.2011. године, начелник општине Вишеград,
д о н о с и

О Д Л У К У
о резултатима јавног позива за пријаву

послодаваца за додјелу средстава за подстицај
запошљавања на подручју општине Вишеград
по програму кориштења средстава уплаћених
на основу накнаде за кориштење природних

ресурса у сврху производње електричне
енергије за 2011. годину

Члан 1.
Средства у износу од 34.182,00 КМ распоређују се
сљедећим послодавцима за подстицај
запошљавања на подручју општине Вишеград у
износима:

Ред.
бр.

Назив послодаваца Струч-
на
спрема

Број
новозапо
слених
радника

Износ
средстава
у КМ

1. Кафе бар „Галерија“ ССС 4 15.192,00
2. „Матовбић“ д.о.о. ССС 2 7.596,00
3. Аутопревозник

Недељко Пецикоза
ССС 1 3.798,00

4. СЗР „ТЕА“ ССС 1 3.798,00
5. СЗР „Чуперак“ ССС 1 3.798,00

Члан 2.
Средства из члана 1. ове одлуке исплаћиваће се
након достављања доказа од стране послодавца да
је новозапосленом раднику исплатио цијелу бруто
платуза претходни мјесец.

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

ОПШТИНА ВИШЕГРАД
                                          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-013-319/11
Датум: 01.09.2011. г.     Мр Томислав Поповић, с.р.

208
На основу члана 43. и 72. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске», број: 101/04 , 42/05 и 118/05), члана 51.
Статута Општине Вишеград – Пречишћени текст
(«Службени гласник Општине Вишеград«, број:
10/08 и 3/11), те на основу чл.19 тачка 2. Закона о
систему јавних служби («Службени гласник
Републике Српске», број: 68/07), начелник
Општине Вишеград дана 19.09.2011. године,
д о н о с и
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О Д Л У К У

1. Даје се сагласност на Одлуку о измјени
Статута о измјенама и допунама Статута Јавне
установе “Вилина Влас“ број:08/1-85/11 од
10.05.2011. године, број: 08/1-235/11 од 10.09.2011.
године.

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

ОПШТИНА ВИШЕГРАД
                                          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-023-13/11
Датум: 19.09.2011. г.     Мр Томислав Поповић, с.р.

209
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 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 2011. годину („Службени
гласник општине Вишеград“, број 12/10),
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 2.400,00 КМ
(двијехиљадечетиристотинеконвертибилнихмарак)
пензионисаним радницима општине Вишеград
пводом крсне славе општине Вишеград „Мала
Госпојина“ дана 21.9.2011. године.

II
Средства наведена у члану 1.  ове Одлуке биће
исплаћена готовински са благајне општине
Вишеград према списку који је саставни дио ове
одлуке.

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: 02-40-165/11
Датум: 19.09.2011. г.     Мр Томислав Поповић, с.р.

210
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 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 2011. годину („Службени
гласник општине Вишеград“, број 12/10),
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 500,00 КМ
(петстотинаконвертибилнихмарака) свештеним
лицима Црквене општине Вишеград у сврху
обављања ломљења славског колача.

II
Средства наведена у члану 1. ове одлуке биће
исплаћена готовински са благајне Општине
Вишеград према списку који је саставни дио ове
одлуке.

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: 02-40-167/11
Датум: 19.09.2011. г.     Мр Томислав Поповић, с.р.

211
На основу члана 43. и 72. Закона о локалној
самоуправи («Службени гласник Републике
Српске», број: 101/04 , 42/05 и 118/05), члана 51.
Статута Општине Вишеград – Пречишћени текст
(«Службени гласник Општине Вишеград «,
број:10/08 и 3/11), начелник Општине Вишеград
дана 19.09.2011. године, д о н о с и
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О Д Л У К У

            1. ДАЈЕ СЕ сагласност Дјечијем
обданишту “Невен“ Вишеград за провођење
поступка јавне набавке опремање предшколске
установе Дјечије обданиште „Невен“ Вишеград,
која је добијена као донација од Предсједника
Републике Српске.

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

ОПШТИНА ВИШЕГРАД
                                          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-013-333/11
Датум: 19.09.2011. г.     Мр Томислав Поповић, с.р.

212
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
Основне школе “Вук Караџић“ број: 06-411-3/11 од
16.09.2011. 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 Основној
школи „Вук Караџић“ Вишеград, у укупном
износу од 1.500,00 КМ (једнахиљадапетстотина
конвертибилнехмарака) у сврху поправке и
фарбања фискултурне дворане према приложеном
трошковнику потребног материјала за
најнеопходније поправке.

Члан 2.
Средства наведена у члану 1. ове одлуке ће се
уплатити на жиро рачун Синдикалне организације
број: 562-006-00002467-75 код Развојне банке
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: 02-40-159/11
Датум: 20.09.2011. г.     Мр Томислав Поповић, с.р.
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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 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 2011. годину („Службени
гласник општине Вишеград“, број 12/10),
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 300,00 КМ
(тристотинеконвертибилнихмарака) у сврху
обављања редарства на концерту поводом крсне
славе општине Вишеград „Мала Госпојина“.

II
Средства наведена у члану 1. ове одлуке биће
исплаћена путем одјељења за финансије на текучи
рачун Јаковљевић Драгана број:1532401826 Hipo
Alpe ADRIA BANK, ЈМБ 1707985170215.

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: 02-40-171/11
Датум: 22.09.2011. г.     Мр Томислав Поповић, с.р.

214
На основу члана 38. Закона о буџетском систему
(«Службени гласник Републике Српске», број:
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96/03 и 14/04, 67/05, 34/06 и 128/06), члана 51.
Статута општине Вишеград- Пречишћени текст
(„Службени гласник општине Вишеград“, број:
10/08 и 3/11), члана 11.Одлуке о извршењу буџета
Општине Вишеград за 2011. годину («Службени
гласник Општине Вишеград», бр. 12/10),
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 100,00 КМ
(једнастотинаконвертибилнихмарака) свештеним
лицима Црквене општине Вишеград у сврху
обављања ломљења славског колача.

II
Средства наведена у члану 1.  ове Одлуке биће
исплаћена готовински са благајне општине
Вишеград према списку који је саставни дио ове
одлуке.

III
За реализацију ове одлуке задужује се Одјељење за
финансије.

ОПШТИНА ВИШЕГРАД
                                          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-40-172/11
Датум: 22.09.2011. г.     Мр Томислав Поповић, с.р.
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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 - Пречишћени текст
(„Службени гласник општине Вишеград“, број:
10/08 и 3/11), члана 11.Одлуке о извршењу буџета
Општине Вишеград за 2011. годину («Службени
гласник Општине Вишеград», бр.12/10),
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

Члан 1.
ОДОБРАВАЈУ СЕ средства буџетске резерве у
укупном износу од 1.000,00 КМ
(једнахиљадаконвертибилнихмарака) Фудбалском
клубу “Врбас“ Бања Лука у сврху прикупљања

хуманитарне помоћи за Србе на Косову и
Метохији.

Члан 2.
Средства наведена у члану 1. ове Одлуке ће се
уплатити на број жиро рачуна: 562-099-00010713-
74 Развојн абанка.

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

Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а биће
објављена у «Сл.гласнику Општине Вишеград».

ОПШТИНА ВИШЕГРАД
                                          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-40-175/11
Датум: 28.09.2011. г.     Мр Томислав Поповић, с.р.
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На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(,,Службени гласник Републике Српске'', број
101/04, 42/05 и 118/05) и члана 51. Статута
општине Вишеград – Пречишћени текст
(,,Службени гласник општине Вишеград“, број
10/08 и 3/11), Одлуке Скупштине општине о
стимулисању наталитета за 2011. годину („Сл.
гласник општине Вишеград“, број: 4/11), и Одлуке
о измјенаи и допуни Одлуке о стимулисању
наталитета за 2011. годину, начелник општине
Вишеград, д о н о с и

ПРАВИЛНИК
о критеријумима, начину и поступку расподјеле
новчаних средстава за стимулисање наталитета

Члан 1.
Овим правилником утврђују се критеријуми, начин
и поступак расподјеле новчаних средстава из
буџета општине за 2011.  годину за стимулисање
наталитета.

Члан 2.
Право на додјелу новчане помоћи, из члана 1. овог
правилника, остварује се према сљедећим
критеријумима:

1. У циљу стимулисања наталитета за свако
рођено дијете у 2011. години родитељима ће бити
исплаћена једнократна новчана помоћ у износу од
200,00 КМ. У циљу стимулисања наталитета за
треће и свако наредно дијете рођено у 2011.
години, родитељима ће бити исплаћена посебна
једнократна новчана помоћ у износу од 700,00 КМ.
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2. Родитељи чије је дијете рођено у 2011.
години, а који су незапослени, имају право на
новчани додатак за свако дијете рођено у
2011.години у мјесечном износу од 100,00 КМ до
годину дана старости дјетета. Остваривање права
из става 1. овог члана не искључује права из члана
2. ове Одлуке.

3. За брачне парове који посједују
медицинску документацију да се лијече од
стерилитета дуже од три године исплатиће се
једнократна новчана помоћ, на име трошкова
лијечења у 2011.години у износу од 1.000,00 КМ.
Брачним паровима који посједују медицинску
документацију да су имали два безуспјешна
поступка вантјелесне оплпдње, Општина ће
вршити рефундацију трошкова трећег поступка
вантјелесне оплодње на основу приложених
рачуна, у висини до 5.000,00 КМ.

4. Општина ће сносити трошкове боравка
дјеце у предшколској установи у 2011. години, за
дјецу чији су родитељи корисници сталне новчане
помоћи по Закону о социјалној заштити и дјецу
самохраних мајки код којих није утврђено
очинство.

5. Општина ће сносити трошкове боравка
дјеце у предшколској установи у 2011. години пред
полазак у школу: за породице у којима су оба
родитеља незапослена, за дјецу гдје је извршено
разврставање у психичком и физичком развоју у
складу са Правилником о разврставању и за дјецу
из породица структурално и функционално
поремећеним породичних односа.

6. За породице које истовремено имају двоје
и више дјеце која користе услуге предшколске
установе у 2011. године, за друго дијете 50%
трошкова услуга боравка у предшколској установи
сносиће Општина, а за треће и свако наредно
дијете трошкове предшколске установе сносиће
Општина у 100% износу.

Члан 3.
Корисници права, из члана 2. овог правилника,
морају имати пријављено пребивалиште на
подручју општине Вишеград најмање од
08.04.2010. године.

Члан 4.
Уз захтјев за додјелу новчане помоћи подносиоци
су дужни приложити сљедеће исправе:

1. Једнократна новчана помоћ за свако дијете
рођено у 2011. години и за треће и свако наредно
дијете рођено у 2011. години:

- изјава о заједничком домаћинству,
- фотокопија личне карте,
- потврда о пребивалишту,

- извод из матичне књиге рођених за сву
дјецу,

- фотокопија текућег рачуна.
2. Новчани додатак за свако дијете рођено у

2011. години, до годину дана старости, чији су
родитељи у тренутку рођења дјетета незапослени:

- изјава о заједничком домаћинству,
- фотокопија личне карте,
- потврда о пребивалишту,
- извод из матичне књиге рођених за дијете

– дјецу,
- увјерење да се налазе на евиденцији

незапослених Завода за запошљавање –
Биро Вишеград,

- фотокопија текућег рачуна.
3. Једнократна новчана помоћ брачним

паровима који посједују медицинску
документацију да се лијече од стерилитета дуже од
три године:

- фотокопија личне карте,
- потврда о пребивалишту,
- медицинска документација о лијечењу од

стерилитета  старија од 3 године,
- фотокопија текућег рачуна.
4. Трошкови боравка дјеце у предшколској

установи у 2011. години:
- изјава о заједничком домаћинству,
- фотокопија личне карте,
- потврда о пребивалишту,
- увјерење Центра за социјални рад за

родитеље који су корисници сталне
- новчане помоћи по Закону о социјалној

заштити,
- извод из МКР-их за сву дјецу,
- увјерење Завода за запошљавање

незапослености родитеља,
- увјерење центра за социјални рад за дјцу

код којих је извршено разврставање у
психичком и физичком развоју у складу са
Правилником о разврставању,

- увјерење Центра за социјални рад за дјецу
која живе у породицама структурално и
функционално поремећених породичних
односа,

- увјерење предшколске устнаове да дијете-
дјеца бораве у предшколској установи,

- фотокопија текућег рачуна.

Члан 5.
Поступак за додјелу новчане помоћи, из члана 1.
овог правилника, води Одјељење за привреду и
друштвене дјелатности у складу са Законом о
општем управном поступку.
Рјешење о додјели новчане помоћи доноси
начелник одјељења за привреду и друштвене
дјелатности.
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Рјешење о остваривању права из члана 4. став. 2.
ове одлуке доносиће Одјељење за привреду и
друштвене дјелатности на основу приједлога
комисије коју именује начелник општине
Вишеград.

Члан 6.
Овај правилник ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ,,Службеном гласнику општине
Вишеград'', а даном ступања на снагу овог
Правилника престаје да важи Правилник о

критеријумима, начину и поступку расподјеле
новчаних средстава за стимулисање наталитета
број: 02-013-145/11 од 18.04.2011. године,
објављен у («Службени гласник општине
Вишеград«, број 4/11).

ОПШТИНА ВИШЕГРАД
                                          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-40-315/11
Датум: 31.08.2011. г.     Мр Томислав Поповић, с.р.
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И з д а в а ч: Скупштина општине Вишеград - Стручна служба Скупштине општине, Улица краља Петра Првог
број 7, 73240 Вишеград, телефон: 058/620-823. Излази у складу са потребама. Појединачни примјерак 5 КМ.
Уплата претплате се врши на жиро рачун број: 562-0060000126204, Развојна банка Вишеград.


