
На основу члана 43. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 33.
Статута општине Вишеград - Пречишћени текст
(„Сл гласник Општине Вишеград“, бр. 10/08),
Скупштина општине Вишеград на сједници
одржаној  29.10.2009. године,  д о н о с и

 О Д Л У К У
о расподјели прве транше  средстава

додијељених Одлуком Владе
Републике Српске Општини Вишеград

Члан 1.
Средствa додијељена Одлуком Владе Републике
Српске Општини Вишеград („Службени гласник
Републике Српске“, број: 90/09) у износу од
94.701,00 КМ расподијелиће се за следеће
намјене:

1. Исплату доспјелих краткорочних обавеза
према добављачима на дан 30.09.2009. године, у
процентуалном износу појединачно доспјеле
обавезе, у односу на укупно доспјеле обавезе
према добављачима на дан 30.09.209.године,  у
износу од 34.701,00 КМ.

2. Увећање буџетске позиције 6143-помоћи
непрофитним организацијама у износу од
60.000,00КМ, сразмјерно процентуалном износу
појединачног учешћа корисника грант средстава,
у укупним средствима планираним у буџету за
2009. годину на овој позицији.

Члан 2.
Задужује се начелник општине да у поступку
израде ребаланса буџета за 2009. годину, у исти
укључи финансијски ефекат из члана 1. ове
одлуке.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
                                            ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01-022-207/09
Датум: 29.10.2009. г. Мр Билал Мемишевић,с.р.

На основу члана 30 Закона о локалној самоуправи
(«Службени гласник РС», бр. 101/04, 42/05 и
118/05) и члана 33. Статута Општине Вишеград -
Пречишћени текст («Службени гласник Општине
Вишеград», бр. 10/08), Скупштина општине
Вишеград на сједници одржаној 29.10.2009.
године,  д о н о с и

О Д Л У К У
о стављању ван снаге Одлуке о  утврђивању

насељених мјеста

Члан 1.
Ставља се ван снаге Одлука о утврђивању
насељених мјеста („Службени гласник општине
Вишеград“, бр. 5/06).

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у «Службеном  гласнику Општине
Вишеград».

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
                                                ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01-022-210/09
Датум: 29.10.2009. г.     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
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Вишеград на сједници одржаној 29.10.2009.
године,  д о н о с и

                   О Д Л У К У
о расписивању Поновног јавног  конкурса  за

избор и именовање директора   Центра за
социјални рад  Вишеград

Члан 1
Расписује се Поновни јавни конкурс за избор и
именовање директора Центра за социјали рад
Вишеград.

Члан 2.
Општи и посебни услови и критеријуми за избор
и именовање директора прописани су Одлуком
Скупштине општине о утврђивању критеријума
за избор и именовање директора Центра за
социјални рад Вишеград («Службени гласник
Општине Вишеград», број: 4/09).

Члан 3.
Рок за подношење пријава на конкурс из члана 1.
ове одлуке је 15 дана од дана објављивања
Поновног јавног конкурса.
Поновни јавни конкурс за избор и именовање
директора Центра за социјални рад 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 директора Центра за социјални
Вишеград.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
                                                ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01-022-211/09
Датум: 29.10.2009. г.     Мр Билал Мемишевић,с.р.

На основу члана 6.  Закона о јавним предузећима
(«Службени гласник Републике Српске», број:
75/04), члана 8. Закона о министарским, владиним
и другим именовањима Републике Српске («Сл.
гласник Републике Српске», бр. 41/03) и члана 33.
Статута Општине Вишеград – Пречишћени текст
(«Службени гласник Општине Вишеград“ бр.
10/08), Скупштина општине Вишеград у функцији
Скупштине ЈП „Радио телевизија Вишеград“

Вишеград, на сједници одржаној 29.10.2009.
године,   д о н о с и

О Д Л У К У
о расписивању Поновног јавног конкурса за

избор и именовање чланова Надзорног одбора
у ЈП „Радио - телевизија  Вишеград“

Вишеград

Члан 1.
Расписује се Поновни јавни конкурс за избор и
именовање чланова Надзорног  одбора у ЈП
„Радио - телевизија Вишеград“ Вишеград.

 Члан 2.
Општи и посебни услови и критеријуми за избор
и именовање  из члана 1. прописани су Одлуком
Скупштине општине Вишеград о утврђивању
критеријума за избор и именовање чланова
Надзорног  одбора у ЈП „Радио -  телевизија
Вишеград“  Вишеград.
У Надзорни одбор ЈП „Радио -  телевизија
Вишеград“  Скупштина општине Вишеград ће
именовати три (3) члана.

Члан 3.
Поновни јавни конкурс из члана 1. ове одлуке
објавиће се у «Службеном гласнику Републике
Српске» и дневном листу «Глас Српске».
Понови јавни конкурс остаје отворен 15  дана од
посљедњег објављивања у гласилу из претходног
става.

Члан 4.
Поступак избора, укључујући преглед пријава
приспјелих на конкурс и предлагање ранг листе
кандидата у складу са утврђеним критеријумима,
извршиће Комисија за избор чланова Надзорног
одбора у ЈП „Радио - телевизија  Вишеград“
Вишеград.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
                                                ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01-022-212/09
Датум: 29.10.2009. г.     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
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Вишеград» број: 10/08), Скупштина општине
Вишеград на сједници одржаној 29.10.2009.
године,  д о н о с и

                 О Д Л У К У
о расписивању Поновног јавног  конкурса
за избор и именовање  чланова управних

одбора у јавним установама чији је
оснивач Општина Вишеград

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

- ЈУ за културну дјелатност „Градска
галерија“ Вишеград – именују се три
члана,

- Дјечије обданиште „Невен“  Вишеград –
именује се један члан.

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

Члан 3.
Рок за подношење пријава на поновни јавни
конкурс из члана  1. ове одлуке  је 15 дана од дана
објављивања поновног јавног конкурса.
Поновни 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: 01-022-213/09
Датум: 29.10.2009. г.     Мр Билал Мемишевић,с.р.

На основу члана 43. Закона о локалној
самоуправи („Сл. гласник РС“, број: 101/04, 42/05
и 118/05), члана 29. Одлуке о утврђивању
критерија за додјелу стимулативних кредита из
средстава остварених по основу Закона о
накнадама за коришћење природних ресурса у
сврху производње електричне енергије –
Пречишћени текст («Службени гласник Општине
Вишеград» бр. 6/09 и 7/09) и члана 33. Статута
општине Вишеград – Пречишћени текст
(«Службени гласник Општине Вишеград», бр.
10/08) Скупштина општине Вишеград 29.10.2009.
године, д о н о с и

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

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

кредита кориснику АД ОМОРИКА
у износу од 64.477,79 КМ

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

Члан 2.
Саставни дио ове одлуке је одлука:

-     Кредитног одбора бр. Зко-Вгд-XII-010/09-
      4.1. од 31.8. 2009. године;
-     Начелника општине  бр. 02-013-331/09 од
      28.9.2009. године.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
                                                ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01-022-214/09
Датум: 29.10.2009. г.     Мр Билал Мемишевић,с.р.

На основу члана 43. Закона о локалној
самоуправи („Сл. гласник РС“, број: 101/04, 42/05
и 118/05), члана 29. Одлуке о утврђивању
критерија за додјелу стимулативних кредита из
средстава остварених по основу Закона о
накнадама за коришћење природних ресурса у
сврху производње електричне енергије –
Пречишћени текст («Службени гласник Општине
Вишеград» бр. 6/09 и 7/09) и члана 33. Статута
општине Вишеград - Пречишћени текст
(«Службени гласник Општине Вишеград», бр.
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10/08), Скупштина општине Вишеград 29.10.2009.
године, д о н о с и

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

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

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

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

Члан 2.
Саставни дио ове одлуке је одлука:

-     Кредитног одбора бр. Зко-Вгд-XII-010/09-
      4.2. од 31.8. 2009. године.
-     Начелника општине  бр. 02-013-323/09 од
       28.9.2009. године.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
                                                ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01-022-215/09
Датум: 29.10.2009. г.     Мр Билал Мемишевић,с.р.

На основу члана 43. Закона о локалној
самоуправи („Сл. гласник РС“, број: 101/04, 42/05
и 118/05), члана 29. Одлуке о утврђивању
критерија за додјелу стимулативних кредита из
средстава остварених по основу Закона о
накнадама за коришћење природних ресурса у
сврху производње електричне енергије –
Пречишћени текст («Службени гласник Општине
Вишеград» бр. 6/09 и 7/09) и члана 33. Статута
општине Вишеград – Пречишћени текст
(«Службени гласник Општине Вишеград», бр.
10/08), Скупштина општине Вишеград
29.10.2009. године,  д о н о с и

О Д Л У К У

о давању сагласности на одлуку Кредитног
одбора бр. Зко-Вгд-XII-010/09-4.3.

од 31.8. 2009. године о одобравању продужења
отплате кредита кориснику   ТАНЕ ДОО

у износу од 79.868,13 КМ

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

Члан 2.
Саставни дио ове одлуке је одлука:

- Кредитног одбора бр. Зко-Вгд-XII-010/09-
4.3. од 31.8. 2009. године

- Начелника општине  бр. 02-013-324/09 од
28.9.2009. године

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
                                                ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01-022-216/09
Датум: 29.10.2009. г.     Мр Билал Мемишевић,с.р.

На основу члана 43. Закона о локалној
самоуправи („Сл. гласник РС“, број: 101/04, 42/05
и 118/05 ), члана 29. Одлуке о утврђивању
критерија за додјелу стимулативних кредита из
средстава остварених по основу Закона о
накнадама за коришћење природних ресурса у
сврху производње електричне енергије –
Пречишћени текст («Службени гласник Општине
Вишеград» бр. 6/09 и 7/09) и члана 33. Статута
општине Вишеград – Пречишћени текст
(«Службени гласник Општине Вишеград», бр.
10/08), Скупштина општине Вишеград 29.10.2009.
године,  д о н о с и

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

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

отплате кредита кориснику    ТАНЕ ДОО
у износу од 11.059,72 КМ

Члан 1.
Даје се сагласност на одлуку Кредитног одбора
бр. Зко-Вгд-XII-010/09-4.5. од 31.8. 2009. године о
одобравању продужења рока отплате кредита
кориснику ТАНЕ  ДОО у износу од 11.059,72 КМ.

Члан 2.
Саставни дио ове одлуке је одлука:

- Кредитног одбора бр. Зко-Вгд-XII-010/09-
4.4. од 31.8. 2009. године.

- Начелника општине  бр. 02-013-325/09 од
28.9.2009. године
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Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику Општине
Вишеград».

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
                                                ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01-022-217/09
Датум: 29.10.2009. г.     Мр Билал Мемишевић,с.р.

На основу члана 43. Закона о локалној
самоуправи („Сл. гласник РС“, број: 101/04, 42/05
и 118/05 ), члана 29. Одлуке о утврђивању
критерија за додјелу стимулативних кредита из
средстава остварених по основу Закона о
накнадама за коришћење природних ресурса у
сврху производње електричне енергије –
Пречишћени текст («Службени гласник Општине
Вишеград» бр. 6/09 и 7/09) и члана 33. Статута
општине Вишеград – Пречишћени текст
(«Службени гласник Општине Вишеград», бр.
10/08), Скупштина општине Вишеград 29.10.2009.
године, д о н о с и

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

одбора бр. Зко-Вгд-XII-010/09-4.5.
од 31.8. 2009. године о одобравању продужења

отплате кредита кориснику ТЕКС МОДА ДОО
у износу од 268.513,60 КМ

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

Члан 2.
Саставни дио ове одлуке је одлука:

- Кредитног одбора бр. Зко-Вгд-XII-010/09-
4.5. од 31.8. 2009. године.

- Начелника општине  бр. 02-013-330/09 од
28.9.2009. године

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
                                                ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01-022-218/09
Датум: 29.10.2009. г.     Мр Билал Мемишевић,с.р.

На основу члана 43. Закона о локалној
самоуправи („Сл.гласник РС“, број:  101/04, 42/05
и 118/05 ), члана 29. Одлуке о утврђивању
критерија за додјелу стимулативних кредита из
средстава остварених по основу Закона о
накнадама за коришћење природних ресурса у
сврху производње електричне енергије –
Пречишћени текст («Службени гласник Општине
Вишеград» бр. 6/09 и 7/09) и члана 33. Статута
општине Вишеград – Пречишћени текст
(«Службени гласник Општине Вишеград», бр.
10/08) начелник општине Вишеград 29.10.2009.
године,   д о н о с и

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

одбора бр. Зко-Вгд-XII-010/09-4.6.
од 29.6. 2009. године о одобравању продужења

отплате кредита кориснику ИМПЕКС
ПРОМЕТ ДОО у износу од 70.385,27 КМ

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

Члан 2.
Саставни дио ове одлуке је одлука:

- Кредитног одбора бр. Зко-Вгд-XII-010/09-
4.6. од 29.6. 2009. године.

- Начелника општине  бр. 02-013-326/09 од
28.9.2009. године

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
                                                ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01-022-219/09
Датум: 29.10.2009. г.     Мр Билал Мемишевић,с.р.

На основу члана 43. Закона о локалној
самоуправи („Сл.гласник РС“, број:  101/04, 42/05
и 118/05), члана 29. Одлуке о утврђивању
критерија за додјелу стимулативних кредита из
средстава остварених по основу Закона о
накнадама за коришћење природних ресурса у
сврху производње електричне енергије –
Пречишћени текст («Службени гласник Општине
Вишеград» брoj 6/09 и 7/09) и члана 33. Статута
општине Вишеград – Пречишћени текст
(«Службени гласник Општине Вишеград», бр.

Година 17      Број: 11              Општина Вишеград, 30.10.2009. год.                                  Страна  5



10/08) Скупштина општине Вишеград 29.10.2009.
године, д о н о с и

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

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

отплате кредита кориснику
Остојић Мири у износу од 4.826,43 КМ

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

Члан 2.
Саставни дио ове одлуке је одлука:

- Кредитног одбора бр. Зко-Вгд-XII-010/09-
4.7. од 31.8.2009. године.

- Начелника општине  бр. 02-013-327/09 од
28.9.2009. године

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
                                                ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01-022-220/09
Датум: 29.10.2009. г.     Мр Билал Мемишевић,с.р.

На основу члана 43. Закона о локалној
самоуправи („Сл.гласник РС“, број:  101/04, 42/05
и 118/05 ), члана 29. Одлуке о утврђивању
критерија за додјелу стимулативних кредита из
средстава остварених по основу Закона о
накнадама за коришћење природних ресурса у
сврху производње електричне енергије –
Пречишћени текст («Службени гласник Општине
Вишеград» бр. 6/09 и 7/09) и члана 33. Статута
општине Вишеград – Пречишћени текст
(«Службени гласник Општине Вишеград», бр.
10/08), Скупштина општине Вишеград 29.10.2009.
године, д о н о с и

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

одбора бр. Зко-Вгд-XII-010/09-4.8.
од 31.8. 2009. године о одобравању продужења

отплате кредита кориснику Данојлић
Александру у износу од 12.799,51 КМ

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

Члан 2.
Саставни дио ове одлуке је одлука:

- Кредитног одбора бр. Зко-Вгд-XII-010/09-
4.8. од 31.8.2009. године.

- Начелника општине  бр. 02-013-328/09 од
28.9.2009. године

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
                                                ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01-022-221/09
Датум: 29.10.2009. г.     Мр Билал Мемишевић,с.р.

На основу члана 43. Закона о локалној
самоуправи („Сл. гласник РС“, број:  101/04, 42/05
и 118/05 ), члана 29. Одлуке о утврђивању
критерија за додјелу стимулативних кредита из
средстава остварених по основу Закона о
накнадама за коришћење природних ресурса у
сврху производње електричне енергије –
Пречишћени текст («Службени гласник Општине
Вишеград» бр. 6/09 и 7/09) и члана 33. Статута
општине Вишеград – Пречишћени текст
(«Службени гласник Општине Вишеград», бр.
10/08), Скупштина општине Вишеград 29.10.2009.
године, д о н о с и

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

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

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

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

Члан 2.
Саставни дио ове одлуке је одлука:

- Кредитног одбора бр. Зко-Вгд-XII-
010/09-4.9. од 31.8.2009. године

- Начелника општине  бр. 02-013-
329/09 од 28.9.2009. године
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Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику Општине
Вишеград».

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
                                                ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01-022-222/09
Датум: 29.10.2009. г.     Мр Билал Мемишевић,с.р.

На основу члана 43. Закона о локалној
самоуправи („Сл. гласник РС“, број: 101/04, 42/05
и 118/05), члана 29. Одлуке о утврђивању
критерија за додјелу стимулативних кредита из
средстава остварених по основу Закона о
накнадама за коришћење природних ресурса у
сврху производње електричне енергије –
Пречишћени текст («Службени гласник Општине
Вишеград» бр. 6/09 и 7/09) и члана 33. Статута
општине Вишеград – Пречишћени текст
(«Службени гласник Општине Вишеград», бр.
10/08), Скупштина општине Вишеград 29.10.2009.
године, д о н о с и

О Д Л У К У

о давању сагласности на одлуку Кредитног
одбора бр. Зко-Вгд-XIII-010/09-4.1. од

21.10.2009. године о одобравању продужења
отплате кредита кориснику ДЕМИ ДОО

Вишеград  у износу од 254.753,59  КМ

Члан 1.
Даје се сагласност на одлуку Кредитног одбора
бр. Зко-Вгд-XIII-010/09-4.1. од 21.10. 2009. године
о одобравању продужења рока отплате кредита
кориснику ДЕМИ ДОО Вишеград  у износу од
254.753,59  КМ

Члан 2.
Саставни дио ове одлуке је одлука:

- Кредитног одбора бр. Зко-Вгд-XIII-010/09-
4.1. од 21.10.2009. године

- Начелника општине  бр. 02-013-407/09 од
27.10.2009. године .

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
                                                ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01-022-223/09
Датум: 29.10.2009. г.     Мр Билал Мемишевић,с.р.

На основу члана 43. Закона о локалној
самоуправи („Сл. гласник РС“, број: 101/04, 42/05
и 118/05), члана 29. Одлуке о утврђивању
критерија за додјелу стимулативних кредита из
средстава остварених по основу Закона о
накнадама за коришћење природних ресурса у
сврху производње електричне енергије –
Пречишћени текст («Службени гласник Општине
Вишеград» бр. 6/09 и 7/09) и члана 33. Статута
општине Вишеград – Пречишћени текст
(«Службени гласник Општине Вишеград», бр.
10/08), Скупштина општине Вишеград 29.10.2009.
године, д о н о с и

О Д Л У К У

о давању сагласности на одлуку Кредитног
одбора бр. Зко-Вгд-XIII-010/09-4.2.

од  21.10.2009. године о одобравању продужења
отплате кредита кориснику ТИТАН ДОО

Вишеград  у износу од 42.828,78 КМ

Члан 1.
Даје се сагласност на одлуку Кредитног одбора
бр. Зко-Вгд-XIII-010/09-4.2. од 21.10. 2009. године
о одобравању продужења рока отплате кредита
кориснику ТИТАН ДОО Вишеград  у износу од
42.828,78  КМ

Члан 2.
Саставни дио ове одлуке је одлука:

- Кредитног одбора бр. Зко-Вгд-XIII-010/09-
4.2. од 21.10.2009. године

- Начелника општине  бр. 02-013-408/09 од
27.10.2009. године

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
                                                ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01-022-224/09
Датум: 29.10.2009. г.     Мр Билал Мемишевић,с.р.

На основу члана 43. Закона о локалној
самоуправи („Сл. гласник РС““, број: 101/04,
42/05 и 118/05), члана 29. Одлуке о утврђивању
критерија за додјелу стимулативних кредита из
средстава остварених по основу Закона о
накнадама за коришћење природних ресурса у
сврху производње електричне енергије –
Пречишћени текст («Службени гласник Општине
Вишеград» бр. 6/09 и 7/09) и члана 33. Статута
општине Вишеград – Пречишћени текст
(«Службени гласник Општине Вишеград», бр.
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10/08), Скупштина општине Вишеград 29.10.2009.
године,  д о н о с и

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

одбора бр. Зко-Вгд-XIII-010/09-4.3.
од  21.10.2009. године о одобравању продужења

отплате кредита корисникуСИЖ ДОО
Вишеград  у износу од 46.266,29  КМ

Члан 1.
Даје се сагласност на одлуку Кредитног одбора
бр. Зко-Вгд-XIII-010/09-4.3. од 21.10. 2009. године
о одобравању продужења рока отплате кредита
кориснику СИЖ ДОО Вишеград  у износу од
46.266,29  КМ

Члан 2.
Саставни дио ове одлуке је одлука:

- Кредитног одбора бр. Зко-Вгд-XIII-
010/09-4.3. од 21.10.2009. године

- Начелника општине  бр. 02-013-
409/09 од 27.10.2009. године

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
                                                ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01-022-225/09
Датум: 29.10.2009. г.     Мр Билал Мемишевић,с.р.

На основу члана 43. Закона о локалној
самоуправи („Сл. гласник РС“, број: 101/04, 42/05
и 118/05), члана 29. Одлуке о утврђивању
критерија за додјелу стимулативних кредита из
средстава остварених по основу Закона о
накнадама за коришћење природних ресурса у
сврху производње електричне енергије –
Пречишћени текст («Службени гласник Општине
Вишеград» бр. 6/09 и 7/09) и члана 33. Статута
општине Вишеград – Пречишћени текст
(«Службени гласник Општине Вишеград», бр.
10/08), Скупштина општине Вишеград 29.10.2009.
године, д о н о с и

О Д Л У К У

о давању сагласности на одлуку Кредитног
одбора бр. Зко-Вгд-XIII-010/09-4.4. од

21.10.2009. године о одобравању продужења
отплате кредита корисникуPICCOLO 2. FAST

FUD Вишеград  у износу од 9.873,88  КМ

Члан 1.
Даје се сагласност на одлуку Кредитног одбора
бр. Зко-Вгд-XIII-010/09-4.4. од 21.10. 2009. године
о одобравању продужења рока отплате кредита
кориснику PICCOLO 2. FAST FUD Вишеград  у
износу од 9.873,88  КМ

Члан 2.
Саставни дио ове одлуке је одлука:

- Кредитног одбора бр. Зко-Вгд-XIII-
010/09-4.4. од 21.10.2009. године

- Начелника општине  бр. 02-013-
410/09 од 27.10.2009. године

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
                                                ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01-022-226/09
Датум: 29.10.2009. г.     Мр Билал Мемишевић,с.р.

На основу члана 43. Закона о локалној
самоуправи („Сл. гласник РС“, број: 101/04, 42/05
и 118/05), члана 29. Одлуке о утврђивању
критерија за додјелу стимулативних кредита из
средстава остварених по основу Закона о
накнадама за коришћење природних ресурса у
сврху производње електричне енергије –
Пречишћени текст («Службени гласник Општине
Вишеград» бр. 6/09 и 7/09) и члана 33. Статута
општине Вишеград – Пречишћени текст
(«Службени гласник Општине Вишеград», бр.
10/08), Скупштина општине Вишеград 29.10.2009.
године, д о н о с и

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

одбора бр. Зко-Вгд-XIII-010/09-4.5.
од  21.10.2009. године о одобравању продужења

отплате кредита кориснику СЗТР „ГАЛЕБ“
Вишеград  у износу од 39.333,35  КМ

Члан 1.
Даје се сагласност на одлуку Кредитног одбора
бр. Зко-Вгд-XIII-010/09-4.5. од 21.10. 2009. године
о одобравању продужења рока отплате кредита
кориснику СЗТР „ГАЛЕБ“ Вишеград  у износу од
39.333,35  КМ

Члан 2.
Саставни дио ове одлуке је одлука:

- Кредитног одбора бр. Зко-Вгд-XIII-010/09-
4.5. од 21.10.2009. године
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- Начелника општине  бр. 02-013-411/09 од
27.10.2009. године

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
                                                ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01-022-227/09
Датум: 29.10.2009. г.     Мр Билал Мемишевић,с.р.

На основу члана 43. Закона о локалној
самоуправи („Сл. гласник РС“, број: 101/04, 42/05
и 118/05), члана 29. Одлуке о утврђивању
критерија за додјелу стимулативних кредита из
средстава остварених по основу Закона о
накнадама за коришћење природних ресурса у
сврху производње електричне енергије –
Пречишћени текст («Службени гласник Општине
Вишеград» бр. 6/09 и 7/09) и члана 33. Статута
општине Вишеград – Пречишћени текст
(«Службени гласник Општине Вишеград», бр.
10/08), Скупштина општине Вишеград 29.10.2009.
године, д о н о с и

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

одбора бр. Зко-Вгд-XIII-010/09-4.6.
од  21.10.2009. године о одобравању продужења

отплате кредита кориснику РАЈКОВИЋ
БИЉАНИ у износу од 14.739,96 КМ

Члан 1.
Даје се сагласност на одлуку Кредитног одбора
бр. Зко-Вгд-XIII-010/09-4.6. од 21.10.2009. године
о одобравању продужења рока отплате кредита
кориснику РАЈКОВИЋ БИЉАНИ Вишеград  у
износу од 14.739,96  КМ.

Члан 2.
Саставни дио ове одлуке је одлука:

- Кредитног одбора бр. Зко-Вгд-XIII-010/09-
4.6. од 21.10.2009. године

- Начелника општине  бр. 02-013-412/09 од
27.10.2009. године

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
                                                ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01-022-228/09
Датум: 29.10.2009. г.     Мр Билал Мемишевић,с.р.

На основу члана 43. Закона о локалној
самоуправи („Сл. гласник РС“, број: 101/04, 42/05
и 118/05), члана 29. Одлуке о утврђивању
критерија за додјелу стимулативних кредита из
средстава остварених по основу Закона о
накнадама за коришћење природних ресурса у
сврху производње електричне енергије –
Пречишћени текст («Службени гласник Општине
Вишеград», бр. 6/09 и 7/09) и члана 33. Статута
општине Вишеград – Пречишћени текст
(«Службени гласник Општине Вишеград», бр.
10/08), Скупштина општине Вишеград
29.10.2009. године,  д о н о с и

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

одбора бр. Зко-Вгд-XIII-010/09-4.7. од
21.10.2009. године о одобравању продужења
отплате кредита кориснику АРСИЋ БОРКИ

 у износу од 8.000,00  КМ

Члан 1.
Даје се сагласност на одлуку Кредитног одбора
бр. Зко-Вгд-XIII-010/09-4.7. од 21.10.2009. године
о одобравању продужења рока отплате кредита
кориснику АРСИЋ БОРКИ  из Вишеграда  у
износу од 8.000,00   КМ.

Члан 2.
Саставни дио ове одлуке је одлука:

- Кредитног одбора бр. Зко-Вгд-XIII-010/09-
4.7. од 21.10.2009. године

- Начелника општине  бр. 02-013-413/09 од
27.10.2009. године

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
                                                ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01-022-229/09
Датум: 29.10.2009. г.     Мр Билал Мемишевић,с.р.

На основу члана 43. Закона о локалној
самоуправи („Сл. гласник РС“, број: 101/04, 42/05
и 118/05), члана 29. Одлуке о утврђивању
критерија за додјелу стимулативних кредита из
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средстава остварених по основу Закона о
накнадама за коришћење природних ресурса у
сврху производње електричне енергије –
Пречишћени текст («Службени гласник Општине
Вишеград» бр. 6/09 и 7/09) и члана 33. Статута
општине Вишеград – Пречишћени текст
(«Службени гласник Општине Вишеград», бр.
10/08), Скупштина општине Вишеград
29.10.2009. године, д о н о с и

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

одбора бр. Зко-Вгд-XIII-010/09-4.8. од
21.10.2009. године о одобравању продужења

отплате кредита кориснику ШМРКИЋ
ВОЈИСЛАВУ  у износу од 6.216,58  КМ

Члан 1.
Даје се сагласност на одлуку Кредитног одбора
бр. Зко-Вгд-XIII-010/09-4.8. од 21.10.2009. године
о одобравању продужења рока отплате кредита
кориснику ШМРКИЋ ВОЈИСЛАВУ из
Вишеграда  у износу од 6.216,58 КМ

Члан 2.
Саставни дио ове одлуке је одлука:

- Кредитног одбора бр. Зко-Вгд-XIII-010/09-
4.8. од 21.10.2009. године

- Начелника општине  бр. 02-013-414/09 од
27.10.2009. године

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
                                                ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01-022-230/09
Датум: 29.10.2009. г.     Мр Билал Мемишевић,с.р.

На основу члана 43. Закона о локалној
самоуправи („Сл. гласник РС“, број: 101/04, 42/05
и 118/05), члана 29. Одлуке о утврђивању
критерија за додјелу стимулативних кредита из
средстава остварених по основу Закона о
накнадама за коришћење природних ресурса у
сврху производње електричне енергије –
Пречишћени текст («Службени гласник Општине
Вишеград» бр. 6/09 и 7/09) и члана 33. Статута
општине Вишеград – Пречишћени текст
(«Службени гласник Општине Вишеград», бр.
10/08), Скупштина општине Вишеград 29.10.2009.
године, д о н о с и

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

одбора бр. Зко-Вгд-XIII-010/09-4.9.
од  21.10.2009. године о одобравању продужења
отплате кредита кориснику„METALGAS  V“
ДОО ВИШЕГРАД  у износу од 263.944,84  КМ

Члан 1.
Даје се сагласност на одлуку Кредитног одбора
бр. Зко-Вгд-XIII-010/09-4.9. од 21.10.2009. године
о одобравању продужења рока отплате кредита
кориснику „METALGAS  V“  ДОО Вишеград  у
износу од 263.944,84 КМ.

Члан 2.
Саставни дио ове одлуке је одлука:

- Кредитног одбора бр. Зко-Вгд-XIII-010/09-
4.9. од 21.10.2009. године

- Начелника општине  бр. 02-013-415/09 од
27.10.2009. године

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
                                                ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01-022-231/09
Датум: 29.10.2009. г.     Мр Билал Мемишевић,с.р.

На основу члана 30. Закона о локалној
самоуправи („Сл. гласник Републике Српске“, бр.
101/04, 42/05 и 118/05), члана 29. Закона о
промету непокретности („Сл. гласник СР БиХ“,
бр. 38/78, 4/89, 29/90 и 22/91, Службени гласник
РС“,  бр.  29/94),   члана  8.  Закона о грађевинском
земљишту («Службени гласник Републике
Српске» бр. 112/06), члана 2. Одлуке о
одређивању органа Општине за изјашњавање о
праву прече куповине („Сл. гласник Општине
Вишеград“, бр. 3/09) и члана 33. Статута општине
Вишеград – Пречишћени текст («Службени
гласник Општине Вишеград», бр. 10/08),
Скупштина општине Вишеград на сједници
одржаној дана 29.10. 2009. године,  д о н о с и

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

грађевинског земљишта-некретнина

Члан 1.
Скупштина општине Вишеград прихвата понуду
Министарства унутрашњих послова РС  за
куповину некретнина  означених са:

- к.ч. 1566, гаража - кућа и зграда,
површине 14 m², к.ч. 1571 зграда СУП – кућа и
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зграда, површине 251 m² и двориште од 170 m²,
укупне површине 435  m²,  све уписане у п.л.  бр.
168 К.О. Вишеград II, уписане у посјед
Министарства унутрашњих послова РС (нови
премјер), што по старом премјеру одгвовара к.ч.
бр. 1/208 двориште – аеродром, површине 420 m²
и куће саграђене на парцели бр. I/208 уписане у
з.к. уложак број:  624, К.О. Вишеград, укњижене
као државна својина, орган управљања
Скупштина општине Вишеград.
по праву прече куповине, које је Општини
Вишеград понудило Министарство унутрашњих
послова РС по цијени од 30.000,00  КМ.

Члан 2.
Овлашћује се начелник општине да закључи
уговор о купопродаји  некретнина из члана 1. ове
одлуке са Министарством унутрашњих послова
РС.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
                                                ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01-022-238/09
Датум: 29.10.2009. г.     Мр Билал Мемишевић,с.р.

На основу члана 29. Закона о подстицању развоја
малих и средњих предузећа – Пречишћени текст
(„Сл. гласник Републике Српске“, бр. 23/09),
члана 16. тачка 1. Закона о систему јавних служби
(„Сл. гласник Републике Српске“, бр. 68/07) и
члана 33. Статута Општине Вишеград –
Пречишћени текст („Сл. гласник Општине
Вишеград“, бр. 10/08), Скупштина општине
Вишеград на сједници одржаној 29.10.2009.
године, д о н о с и

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

Управног одбора Општинске развојне
агенције „ВИРА“ Вишеград

I
Разрјешавају се дужности вршиоци дужности
чланова Управног одбора Општинске развојне
агенције „ВИРА“ Вишеград :

1. Проф. др Александар Стојановић,
2. Тихомир Куљанин,  дипл. инг.

шумарства,
3. Верољуб Шимшић, дипл. правник,

због престанка рада Општинске развојне агенције
„ВИРА“ Вишеград  и спровођења поступка
редовне ликвидације код Основног суда у Сокоцу.

II
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Општине
Вишеград“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
                                                ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01-022-232/09
Датум: 29.10.2009. г.     Мр Билал Мемишевић,с.р.

На основу члана 30.  Закона о подстицању развоја
малих и средњих предузећа – Пречишћени текст
(„Сл. гласник Републике Српске“, бр. 23/09),
члана 18. став 2. Закона о систему јавних служби
(„Сл. гласник Републике Српске“, бр. 68/07) и
члана 33. Статута Оппштине Вишеград –
Пречишћени текст („Сл. гласник Општине
Вишеград“, бр. 10/08), Скупштина општине
Вишеград на сједници одржаној 29.10.2009.
године, д о н о с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о разрјешењу вршиоца дужности директора

Општинске развојне агенције „ВИРА“
Вишеград

1. Мила Дикић, дипломирани социолог,
разрјешава се дужности вршиоца дужности
директора Општинске развојне агенције „ВИРА“
Вишеград, због престанка рада Општинске
развојне агенције „ВИРА“ Вишеград  и
спровођења поступка редовне ликвидације код
Основног суда у Сокоцу.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
                                                ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01-022-233/09
Датум: 29.10.2009. г.     Мр Билал Мемишевић,с.р.

На основу члана 30. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, бр. 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 33.
Статута Општине Вишеград – Пречишћени текст
(«Сл. гласник Општине Вишеград», бр. 10/08),
Скупштина општине Вишеград, на сједници
одржаној 29.10.2009. године,  д о н о с и

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

А.Д. „Милса“ Вишеград

I
Милена Јакшић, дипломирани инжињер
технологије, разрјешава се дужности члана
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Надзорног одбора у Акционарском друштву
„Милса“ Вишеград, због избора новог Надзорног
одбора, у складу са висином основног капитала,
од Скупштине акционара А.Д. „Милса“
Вишеград.

II
Ово рјешење ступа снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном  гласнику Општине
Вишеград“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
                                                ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01-022-234/09
Датум: 29.10.2009. г.     Мр Билал Мемишевић,с.р.

На основу члана 30. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, бр. 101/04, 42/05 и 118/05), члана 33.
Статута Општине Вишеград – Пречишћени текст
(«Сл. гласник Општине Вишеград», бр. 10/08),
Скупштина општине Вишеград, на сједници
одржаној 29.10.2009. године,  д о н о с и

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

Надзорног одбора  А.Д. „Милса“ Вишеград

I
Разрјешавају се дужности вршиоци дужности
чланова Надзорног одбора А.Д. „Милса“
Вишеград:

1. Бранко Петровић, дипл. инг.
пољопривреде,

2. Драгиша Симић, дипл. инг.
пољопривреде,

због избора новог Надзроног одбора, у складу са
висином основног капитала, од Скупштине
акционара А.Д. „Милса“ Вишеград.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
                                                ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01-022-235/09
Датум: 29.10.2009. г.     Мр Билал Мемишевић,с.р.

На основу члана 18. став 2. Закона о систему
јавних служби („Службени гласник Републике
Српске“, бр. 68/07), члана 48. став 3. Закона о
здравственој заштити („Службени гласник

Републике Српске“, бр. 18/99, 58/01 и 62/02) и
члана 33. Статута оппштине Вишеград –
Пречишћени текст („Сл. гласник Општине
Вишеград“, бр. 10/08), Скупштина општине
Вишеград на сједници одржаној дана 29.10.2009.
године,  д о н  о с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о разрјешењу вршиоца дужности директора

Апотеке  Вишеград

1. Вера Фулурија, магистар фармације
специјалиста, разрјешава се дужности вршиоца
дужности директора Апотеке Вишеград, због
истека периода на који је именована.

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

О б р а з л о ж е њ е
Скупштина општине Вишеград, на сједници
одржаној 17.12.2008. године,  донијела је Рјешење
о именовању Вере Фулурије, магистра фармације
специјалисте, за вршиоца дужности директора
Апотеке Вишеград, до окончања поступка јавне
конкуренције број 01-022-219//08 од 17.12.2008.
године. С обзиром да је поступак јавне
конкуренције окончан, у складу са одредбама
Закона о систему јавних служби („Службени
гласник РС“, бр. 68/07) и  Закона о здравственој
заштити („Службени гласник Републике Српске“,
бр. 18/99, 58/01 и 62/02) 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: 01-022-236/09
Датум: 29.10.2009. г.     Мр Билал Мемишевић,с.р.

На основу члана 12. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике
Српске („Службени гласник Републике Српске“,
бр. 41/03), члана 18. став 2. Закона о систему
јавних служби („Службени гласник Републике
Српске“,  бр.  68/07),  члана 48.  став 3.  Закона о
здравственој заштити („Службени гласник
Републике Српске“, бр. 18/99, 58/01 и 62/02) и
члана 33.  Статута општине Вишеград –
Пречишћени текст („Службени гласник Општине
Вишеград“, бр. 10/08), Скупштина општине
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Вишеград на сједници одржаној 29.10.2009.
године,  д о н о с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању директора Апотеке Вишеград

1. Вера Фулурија, магистар фармације
специјалиста, именује се за директора  Апотеке
Вишеград , на период од четири године.

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

О б р а з л о ж е њ е
Скупштина општине Вишеград на сједници
одржаној 30.06.2009. године донијела је Одлуку о
расписивању јавног конкурса за избор и
именовање директора Апотеке Вишеград број :
01-022-136/09 од 30.06.2009. године.
Јавни конкурс за избор и именовање директора
Апотеке Вишеград објављен је у „Гласу Српске“
17. јула 2009. године и у „Службеном  гласнику
Републике Српске“ број 69, од 30. јула 2009.
године. Поступак по јавном конкурсу спровела је
Комисија за избор директора Апотеке Вишеград
коју је именовала Скупштина општине Вишеград
Рјешењем број 01-022-137/09 од 30.6.2009.
године.
Комисија је у складу са Законом о министарским,
владиним и другим именовањима Републике
Српске („Службени гласник Републике Српске“
бр. 41/03), спровела потребну процедуру,
утврдила ранг- листу кандидата са препоруком за
кандидата Веру Фулурију.
У складу са чланом 49.  став 3.  Закона о
здравственој заштити („Службени гласник
Републике Српске“, бр. 18/99, 58/01 и 62/02)
затражена је сагласност за именовање директора
Апотеке Вишеград од Министарства здравља и
социјалне заштите.
Министарство здравља и социјалне заштите
доставило је сагласност за Веру Фулурију на
именовање директора Апотеке Вишеград број
11/07-505-342/09 од 5.10.2009. године.
На основу наведеног, а у складу са чланом 12.
Закона о министарским, владиним и другим
именовањима Републике Српске („Службени
гласник Републике Српске“, бр. 41/03), чланом 18.
став 2. Закона о систему јавних служби
(„Службени гласник Републике Српске“, бр.
68/07), чланом 49. став 3. Закона о здравственој
заштити („Службени гласник Републике Српске“,
бр. 18/99, 58/01 и 62/02) и чланом 33. Статута
општине Вишеград – Пречишћени текст
(„Службени гласник Општине Вишеград“, бр.
10/08) ријешено је као у диспозитиву овог
рјешења.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
                                                ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01-022-237/09
Датум: 29.10.2009. г.     Мр Билал Мемишевић,с.р.

На основу члана 30. Закона о локалној
самоуправи («Службени гласник РС», бр. 101/04,
42/05 и 118/05) и члана 33. Статута Општине
Вишеград - Пречишћени текст («Службени
гласник Општине Вишеград», бр. 10/08),
Скупштина општине Вишеград на сједници
одржаној 29.10.2009. године, д о н о с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању Комисије за утврђивање

приједлога назива улица

1. Именује се Комисија за утврђивање
приједлога назива улица за новоизграђене
дијелове  насеља Гарча и Бикавац, у саставу:

1) Биљана Бореновић, предсједник
2) Дарко Андрић, члан
3) Предраг Маљукан, члан
4) Михајло Томић, члан
5) Снежана Нешковић, члан.

2.  Комисија из тачке 1.  овог рјешења
утврдиће приједлог назива улица за
новоизграђене дијелове насеља Гарча и Бикавац и
образложени приједлог доставити за наредну
сједницу Скупштини општине на усвајање.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
                                                ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01-022-239/09
Датум: 29.10.2009. г.     Мр Билал Мемишевић,с.р.

На основу члана 33.  став 1.  тачка 2.  Закона о
јавним путевима ( «Службени гласник Р.С.»
бр.3/04 и 78/08), члана 73. Одлуке о комуналном
реду («Службени гласник Општине Вишеград»
бр.5/09), и члана 33. Статута општине Вишеград –
Пречишћени текст ('»Службени гласник Општине
Вишеград», број: 10/08), Скупшина општине
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Вишеград, на сједници одржаној дана 29.10.2009.
године,  д о н о с и

ПРОГРАМ ЗИМСКОГ ОДРЖАВАЊА
ПУТЕВА И  ЈАВНИХ ПОВРШИНА

I  УВОД

1. Дефинисање природних услова за
зимско одржавање

Снијег и лед уклањају се с јавних површина, као и
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, на приједлог одјељења надлежног за путеве,
доноси начелник.
Надлежно одјељење,односно правно лице коме је
повјерено обављање послова зимске службе,
дужно је редовно обавјештавати начелника 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.

2. Дефинисање одговорности за зимско
одржавање

За уклањање снијега и леда с јавних саобраћајних
површина (улица путева, тротоара) као и
степеништа и стаза у парковима, одговорно је
надлежно одјељење, односно правно лице које је
одређено оперативним планом зимске службе.
За уклањање снијега и леда с кровова пословних
зграда одговоран је власник, односно предузеће
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 дрвореде не смију
се посипати сољу или другим  хемијским
средствима.
Забрањено је:

1. Изношење и гомилање снијега из
дворишта, башта 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 на 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 15.
новембра до 15. марта.

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 (зграда Поресје
управе ).

3. Трг палих бораца, обухвата простор
између Улице краља Петра I, Улице II подрињске
бригаде  и Козачке улице 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 II Подрињске бригаде од рзавског
моста до Трга палих бораца.

Друга приоритетна група:

       1 Улица козачка, почиње од Трга палих
бораца до пута за насеље Душче.
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2 Улица Николе Пашића, почиње од Улице
краља Петра I и завршава се Улицом Друге
подрињске бригаде.

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

4 Улица косовска, почиње од Улице краља
Петра I и завршава се Улицом II 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.

Трећа приоритетна група:

      1.  Улица цара  Лазара, почиње од Улице
краља Петра I
      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.

5 Улица радничка, почиње од Улице
Карађорђеве и завршава се Видовданском улицом.
       6.  Улица браће Југовића, почиње од Улице
краља Петра I и завршава се улицом цара Лазара

7. Улица солунских бораца,  почиње од
улице Карађорђеве и завршава са улицом
Ужичког корпуса.

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

Четврта приоритетна група:

        1. Улица Његошева, почиње од Улице светог
Саве и завршава се на путу који води према
Мирловићима.

2.  Улица Милоша Обилића, почиње од Улице
светог Саве до православне   цркве на Мегдану.
        3.  Улица царице Милице, почиње од Улице
цара Лазара и завршава се Улицом   светог Саве.

4. Улица бирчанска, почиње од Улице Ива
Андрића и завршава се спојем Улице Ива
Андрића ка Околиштима.

5. Пут за трафостаницу насеље Горња
Црнча.

6. Улица царице Милице, од Улице цара
Лазара и завршава се Улицом светог Саве.

III  ПЛАН ЧИШЋЕЊА ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА
ПО ПРИОРИТЕТУ

1. Сасе – Дубово – Јелашци,
2. Гребен – Гостиља,
3. Вишеград - Вељи Луг - Омар,
4. Вишеград – Дринско,
5. Плави мост – Велетово – Црнчићи –

Тасићи,
6. Вишеград – Милошевићи,
7. Вардиште – Јабланица - Зековићи,
8. Међеђа - Каоштице,
9. Међеђа - Цријеп,
10. Клашник - Паочићи,
11. Блаце - Ђуревићи,
12. Манастир Добрун - Станишевац,
13. Добрун - Грање,
14. Горња Лијеска – Кочарим,
15. Доња Лијеска – Каберник,
16. Обравње – Жлијеб.

IV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Овај програм ће се примјењивати од дана
доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Вишеград“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
                                                ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01-022-208/09
Датум: 29.10.2009. г.     Мр Билал Мемишевић,с.р.

На основу члана 2. тачка 9, 10, 11. и 12. и  члана
14. Закона о комуналним дјелатностима (,,Сл.
гласник Републике Српске“ бр. 11/95 и 51/02) и
члана 33.  Статута општине Вишеград –
Пречишћени текст (,,Сл. гласник Општине
Вишеград“, бр. 10/08 ), Скупштина општине
Вишеград, на сједници одржаној дана 29.10.2009.
године,   д о н о с и

П  Р  О  Г  Р  А  М
КОРИШТЕЊА СРЕДСТАВА ЗАЈЕДНИЧКЕ

КОМУНАЛНЕ  ПОТРОШЊЕ
ЗА 2010. ГОДИНУ

УВОД

У складу са Законом о комуналним дјелатностима
(„Сл. гласник Републике Српске“ бр. бр. 11/95 и
51/02) доноси се Програм кориштења  средстава
заједничке  комуналне потрошње  за 2010. годину.
Финансијска средства за извршење  ових услуга, у
складу са Законом, обезбиједиће се из сљедећих
извора:
 -  комуналне накнаде,
 -   дијела накнаде за кориштење добара од
општег интереса,
 -   дијела пореза на имовину и прихода од
имовине,
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 -  дијела пореза на промет непокретности,
 -  дијела пореза на наслијеђе и поклон,
 -  дијела боравишне таксе ,
       -  дијела средстава од накнада остварених по
основу Закона о накнадама за коришћење
природних ресурса у сврху производње
електричне енергије,
       -  и других средстава.

Надзор
Праћење извршења ових послова организоваће и
старати се о њиховом провођењу надлежни
органи (Одјељење за просторно уређење и
стамбено-комуналне послове и Одјељење за
финансије општинске административне службе).
Надзор над спровођењем програма вршиће
комунална полиција, а инспекцијски надзор
надлежни инспектори.

Врсте  активности  и планирани период
         за извршење  радова
Програмом се утврђује обим и квалитет
одржавања и обнављања комуналних објеката и
уређаја, јавних зелених површина, те висина
потребних финансијских средстава за реализацију
програма.
Програм обухвата сљедеће услуге које ће се
обављати у наведеном временском периоду:

1.  Чишћење улица и јавних површина
(тргова, скверова, паркинга и шеталишта) током
цијеле године (12   мјесеци).

2.  Прање градских улица  од 01.03. 2010
год. до  30.09.2010  год.  (7 мјесеци).

3. Редовно одржавање јавних зелених и
рекреативних површина током цијеле године
(12 мјесеци).

4. Одржавање вертикалне сигнализације
током цијеле године (12 мјесеци).

5. Санација дијела  улица,  плочника и
тротоара током цијеле године (12 мјесеци).

6.Одржавање система кишне
канализације током цијеле године  (12 мјесеци).

7. Уклањање угинулих животиња са
јавних површина и њихово санитарно
збрињавање током цијеле године (12 мјесеци).

           Планирана финансијска средстава
Укупно планирана средства за обављање
комуналних услуга заједничке комуналне
потрошње за 2010. годину износе  193.155,30
(стотину деведесет три хиљаде стотину педесет
пет конвертибилних марака и тридесет фенинга) и
распоређиваће се према сљедећем плану:

ПОСЛОВИ   ЗАЈЕДНИЧКЕ
КОМУНАЛНЕ   ПОТРОШЊЕ

    I   УРЕЂЕЊЕ  ЗАЈЕДНИЧКЕ
         КОМУНАЛНЕ  ИНФРАСТРУКТУРЕ

1. Чишћење улица, тротоара, јавних површина
(тргова, скверова, паркинга, шеталишта и др.).
Под чишћењем подразумијевамо метење,
прикупљање отпадака са јавних површина,
пражњење уличних  корпи за отпатке и одвоз
цјелокупног отпада на депонију.
2. Прање градских улица.
3. Редовно одржавање зелених  и рекреативних
површина.
Редовно одржавање зелених и рекреативних
површина подразумијева :

- кошење траве 2 x  мјесечно у периоду од
01.04. 2010 до 30.09.2010. год.

- одржавање паркова, украсног грмља,
живе ограде и цвијећа  на зеленим  површинама и
у жардињерама  ( сијање заљевање и кошење
траве, окресивање украсног грмља, поткресивање
сувих грана и замјена дотрајалих стабала новим
садницама, набавка,садња залијевање сезонског
цвијећа, грабљење опалог лишћа и другог биљног
отпада и заштита биљака од болести и
штеточина).

- Одржавање осталих зелених јавних
површина, кошење и кресање самониклог
растиња и уништавање амброзије 2 x годишње у
периоду 01.05.2010. године до 30.09.2010 године.
4.  Одржавање вертикалне сигнализације.
Под одржавањем вертикалне сигнализације
подразумијевамо постављање нових,   поправку,
пеглање, исправљање, заваривање и фиксирање
оштећених саобраћајних  знакова ( довођење у
првобитно стање).
Средства се односе на радну снагу поптребну за
редовно одржавање а набавка потребних знакова
и осталих прикључних елемената ће се посебно
обрачунавати и фактурисати по набавној цијени.
5. Санација дијела улица, плочника и тротоара
Под овом ставком подразумијевамо измјену
дотрајалих камених плоча, бетонирање и
изравнавање површинског оштећеног слоја на
тротоарима (санација саобраћајних површина).
6. Одржавање система кишне канализације.
Појам кишне канализације подразумијева систем
који омогућава одвођење атмосферских  и других
површинских вода са јавних површина
Под одржавањем система кишне канализације
подразумијева се чишћење сливника, сливних
решетки и цијеви кишне канализације као и
замјена уништених и несталих решетки на
сливницима.
Радови на одржавању система ће се вршити на тај
начин што ће се два пута годишње
(април и октобар) вршити чишћење таложника , а
преко читаве године редовно одржавање система.
7. Уклањање угинулих животиња са јавних
површина и њихово санитарно збрињавање.
Под уклањањем угинулих животиња са јавних
површина и њихово санитарно збрињавање
подразумијевамо активности око прикупљања,
одвоза, прописног укопавања угинулих паса
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луталица и осталих животиња на градску
депонију у складу са важећим прописима.

II  ТРОШКОВИ   ОДРЖАВАЊА  ПОСЛОВА
      ЗАЈЕДНИЧКЕ  КОМУНАЛНЕ
      ПОТРОШЊЕ

1.  Трошкови  чишћења  и  одржавања
градских  улица
Чишћење и одржавање улица, тргова и других
јавних површина вршиће се интензитетом који ће
зависити од приоритета улице, продукције смећа,
временских прилика, годишњег доба итд.

Чишћење јавних саобраћајних површина обухвата
радове на чишћењу коловоза, тротоара, ригола,
чишћење сливника као и  пражњење уличних
корпи.
Чишћење и одржавање градских улица, тргова и
других јавних површина приказано је табеларно.
Табела приказује назив, дионицу и површину
улица ( коловоз и тротоар) .

Табеларни  приказ  улица  планираних  за  чишћење

Ред.
број Назив улице Дионица Површина

m²

1 Улица  краља Петра од рзавског моста до Трга палих бораца 3.200
2 Улица Ужичког корпуса од стоваришта на градској пијаци до

бензинске пумпе 7.600
3 Трг палих бораца цијела 2.500

4 Mост Мехмед паше Соколовића мост + рампа 4.000
5 дио Улице II подрињске бригаде од Улице Николе Пашића до раскрснице на

рзавском мосту 2.328
6 Пут за Вучине од Улице ужичког корпуса до улаза у школу

2.000
7 Улица Kозачка од Трга палих бораца до пута према Душчу 5.000
8 Улица војводе Путника од Улице Ужичког корпуса до школе 660
9 Улица војводе Путника од школе до  маркета 2.600
10 дио Улице II подрињске  бригаде од Улице Николе Пашића до Трга палих

бораца 4.400
11 Улица војводе Степе од зграде управе прихода до пјешачког

моста 1.500
12 Улица Стевана Синђелића од раскрснице до Главичког потока 500
13 Улица Николе Пашића цијела 600
14 Улица Николе Тесле цијела 500
15 Улица Змај Јовина од Улице Ужичког корпуса до Улице војводе

Степе цијела 1.000
16 Улица Kарађорђева од Улице Ужичког корпуса до моста према

стадиону 1.000
17 Улица видовданска од Улице Ужичког корпуса до  Карађорђеве

улице - цијела 1.000
18 Улица Jована Дучића од Улице Ужичког корпуса до Улице

солунских бораца -  цијела 850
19 Улица Солунских бораца од Карађорђеве улице  до Улице Ужичког

корпуса 680
20 Улица војводе Степе од пјешачког моста до новог моста 4.000
21 Улица радничка Од Карађорђеве улице до Видовданске

улице - цијела 300
22 Улица светог Саве Од раскрснице до изнад зграда на Бикавцу 2.200
23 Улица светог Саве Од зграда на Бикавцу до раскрснице за

Шегање 900
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24 Улица Mилоша Обилића Од Улице светог Саве испод цркве до краја
улице

900

25 Улица Његошева цијела 1.100
26 Улица цара Лазара од раскрснице Улице краља Петра I до

тунела и завршно са зградама на тунелу 1.500
27 Улица цара Лазара од зграда на тунелу до „Металгаса“ 3.895
28 Улица браће Југовића од Улице краља Петра I  до Улице цара

Лазара - цијела 600
29 Улица мајке Југовића цијела 180
30 Улица Иве Андрића и улаз у

Осојницу
од рампе моста и улаза у Осојницу до  Улице
Гаврила Принципа 12.600

31 Улица Гаврила Принципа од раскрснице према Околиштима  и
раскрснице код новог моста до Униса 2.820

32 Улица Војводе Степе од новог моста до потока Омар 4.000
33 Улица Карађорђева од моста на стадиону до Ступа 1.320

                                                                                                                                                Укупно : 78. 233,00  m2

Чишћење ће се вршити 50% приказане површине
(тротоар и колске површине уз ивичњаке и
риголе).
Планирани трошкови чишћења јавних
саобраћајних површина износиће 8.000,00 КМ
мјесечно .
Чишћење ће се вршити сваким радним даном  у
складу са приоритетима, продукцији смећа,
временским приликама, годишњем добу и
седмичном програму (који ће сачинити надзорни
орган),  а у дане викенда и државних празника
Улице краља Петра I  Карађорђевића  и дијела
Улице Ужичког корпуса ( од семафора до рзавскг
моста), Трга палих бораца и моста Мехмед паше
Соколовића. Обавеза даваоца услуга је да на
иницијативу надзорног органа свакодневно
распоређује 6 радника на одржавању чистоће у
складу са приоритетима и потребама и седмичним
програмом .
2. Трошкови  прања  градских  улица
Под прањем градских улица подразумијевамо
прање цистерном,  једном  седмично  ( четвртком)
са утрошком  8-10   цистерни техничке воде
зависно од стања улица.
Списак  улица ( или дијела улица) планираних за
прање
-  Краља Петра I  Карађорђевића,
-  Ужичког Корпуса,
-  Дио Улице војводе Степе (од зграде Пореске
    управе до  раскрснице код зграде   ЗП
    ,,Електродистрибиција ,, Пале  Р.Ј.  Вишеград ),
-  Змај Јове Јовановића,
-  Дио улице Цара Лазара   ( од Улице краља
   Петра до тунела ),
-  Трг палих бораца,
-  Козачка,
-  II  подрињске бригаде.
Прање улица ће се вршити од 01.03.2010 до
30.09.2010 ( 7 мјесеци) .
Планирани трошкови прања свих горе набројаних
улица износе 2.310,00 KM  мјесечно.

3. Трошкови  редовног одржавања   јавних
зелених  и рекреативних површина
Под одржавањем јавних зелених површина и
рекреационих површина подразумијева се:
- одржавање грмља и живе ограде ( окопавање,
окресивање и обликовање украсног грмља
(прављење лоптастог хабитуса), сасијецање или
уклањање неугледног и обољелог  грмља,
шишање живе ограде и засађивање на огољелим
мјестима по потреби најмање 4   пута годишње,
утовар и одвоз вишка материјала). Укупна дужина
живе ограде износи око 200 м.
- одржавање цвијећа на зеленим повшинама и
у жардињерама ( радови на прољетној припреми,
окопавање и окресивање , залијевање у току
прољетног и љетног периода,  загртање и
припрема за зиму, одвоз неугледних жардињера и

замјена новим и уклањање увенулог сезонског
цвијећа).
Средства се односе на радну снагу потребну за
редовно одржавање а набавка потребних
жардињера,земље и садног материјала ће се
посебно обрачунавати и фактурисати по набавној
цијени.
- дрвеће (у дрвореду, групама и појединачна),
паркови и зелене површине ( радови уређења и
одржавања дрвећа  и хортикултуре у ужем
урбаном подручју, а у сарадњи са мјесним
заједницама и ширем рејону градског
грађевинског земљишта. Радови ће се вршити на
орезивању сувих и обољелих грана уз стручно
мишљење еколошког инспектора и њихов одвоз
на депонију ).
Вршење ове дјелатности подразумијева
а) одржавање парка испред Дома културе,  парка
     код споменика Иве Андрићу
б) зелене површине испред зграде Општине,
     зграде Основног суда,
ц) орезивање живе ограде у Улици браће
     Југовића, испред зграде Поште
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д) редовно кошење траве десна обала Дрине од
Дјечијег обданишта“Невен“ до посједа УТП
,,Панос,, АД Вишеград, одржавање зелене
површине у дворишту од Дјечијег обданишта
,,Невен,, и кошење траве  на скверу између Улица
краља Петра I, Цара Лазара и Мајке Југовића.
Све актовности на наведеним локацијама вршити
свакодневно, а кошење траве 2 пута мјесечно.
Планирани трошкови редовног одржавања  јавних
зелених и рекреативих површина ће износити
2.400,00  КМ  мјесечно.
Трошкови одржавања осталих јавних зелених
површина ,  кошење траве ,  кресање растиња и
уништавање амброзије ће се вршити 2x  годишње
у периоду од 01.05.2010 до 30.09.2010. године.
Под овим одржавањем подразумијева се : кошење
траве и кресање самониклог растиња на лијевој
обали Дрине на потезу од моста Мехмед паше
Соколовића (150 метара узводно)  и низводно до
новог моста ; обострано кошење и кресање шибља
у Улици војводе Степе од Мезалина до Калата
(вода Крстац); раскрсница код новог моста
(обострано); украсно грмље поред степеништа
према насељу Гарча; путни појас за насеље Душче
(од Козачке улице до капије МX ,, ХЕ на Дрини,,);
јеврејско гробље у Козачкој улици; Улица цара
Лазара (од тунела до капије „Металгаса“) и до
улаза у градски стадион ; Улица Иве Андрића (од
семафора до табле градског подручја); Улица
Ужичког корпуса (закључно до табле градског
подручја);  Улица Његошева (од Улице светог
Саве степеништем поред војничког гробља до
Храма Пресвете Богородице на Мегдану).
Планирани трошкови редовног одржавања
осталих јавних зелених ће износити 5.280,00   КМ
годишње.
4.  Трошкови   вертикалне   сигнализације  у
граду
 Одржавање вертикалне сигнализације
 Вертикална сигнализација заузима значајан
сегмент безбједности учесника у саобраћају и
свих становника урбаног подручја, па према томе
је неопходно и одржавање   саобраћајних знакова
и путоказа у градском подручју .  У граду је
потребно одржавати 215 саобраћајних  знакова, а
под одржавањем подразумијевамо постављање
нових, поправку , пеглање, исправљање,
заваривање оштећених саобраћајних знакова,
завртање вијака  и сл.
У складу са Законом о комуналним дјелатностима
и Законом о безбиједности саобраћаја обавеза је
комуналног предузећа да врши редовно
одржавање вертикалне сигнализације.
Средства се односе на радну снагу потребну за
редовно одржавање , а набавка потребних знакова
и осталих прикључних елемената ће се посебно
обрачунавати и фактурисати по набавној цијени .
Планирани трошкови одржавања вертикалне
сигнализације износе 200,00  КМ мјесечно.

Приједлог мјера  са становишта заштите
екологије, одржавања јавне хигијене, постизања
ефикасности контролних органа , економичности,
а све у циљу  квалитетног  становања и живљења:
-    појачати контролу одржавања јавне хигијене и
комуналне опреме  путем контролних органа
(предузимање одговарајућих  превентивних и
репресивних мјера);
-   дизање свијести грађанства о очувању околине
путем медија, писмена упозорења на мјестима
гдје је присутно непрописно бацање отпада;
-  прољетно и јесење организовање колективног
чишћења градског зеленила, дворишта школа и
др.
-    пријава лица   која угрожавају околину
комуналној полицији .
-  извршити преглед од стране комуналне
полиције да ли власници или корисници
индивидуалних објеката посједују  посуде за
отпад из домаћинства.
5. Трошкови  санације дијела  улица, плочника
и тротоара
Под санацијом улица, плочника  и тротоара
подразумијева се санација  оштећених дијелова
Улице  краља Петра I Карађорђевића.
Планирани трошкови санације  дијела улица,
плочника и тротоара износе 400,00  КМ мјесечно.
6. Трошкови одржавања система кишне
канализације
Под одржавањем система кишне канализације
подразумијева се чишћење сливника, сливних
решетки и цијеви кишне канализације као и
замјена уништених и несталих решетки на
сливницима.
Радови на одржавању система ће се вршити на тај
начин што ће се два пута годишње
(април и октобар) вршити чишћење таложника , а
преко читаве године редовно одржавање система.
Планирани трошкови одржавања система кишне
канализације износе 8.040,00 КМ  на годишњем
нивоу.
7. Трошкови уклањања угинулих животиња са
јавних површина и њихово санитарно
збрињавање.
Планирани трошкови  прикупљања, одвоза,
прописног укопавања угинулих паса луталица и
осталих животиња на градску депонију
(санитарно збрињавање)  износе 100,00 КМ по
укопу  без обзира на број угинулих животиња, а
планира се 300,00 КМ  мјесечно .
Детаљнији приказ планираних послова и
финансијских средстава дат  је таксативно  из
програма како слиједи:

Обрачун на мјесечном нивоу
1.  Трошкови чишћења јавних саобраћајних
      површина........................................  8.000,00 КМ
2.  Трошкови прања  улица
..............................................................  2.310,00 KM
3.  Трошкови редовног одржавања  јавних
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     зелених   и рекр. површина. . ......... 2.400,00 КМ
     Трошкови редовног одржавања
      осталих јавних зелених повшина.. 2.640,00 КМ
4 . Трошкови  одржавања вертикалне
      сигнализације .................................    200,00 КМ
5.  Трошкови санације дијела  улица,
     плочника и тротоара........................    400,00 КМ
6.  Трошкови одржавања  система кишне
     канализације .....................................   670,00 КМ
7.  Трошкови   уклањања угинулих
      животиња ........................................    300,00 КМ
     Укупно .......................................... 16. 920,00 КМ
     Са ПДВ-ом ................................... 19.796,40 КМ

Обрачун на годишњем нивоу
1. Трошкови чишћења јавних  саобраћајница
     .....................  8.000,00 КМ x 12 =   96.000,00 КМ
2. Трошкови прања  улица
    ...................... 2.310,00 КМ  x  7  =   16.170,00 КМ
3. Трошкови редовног одржавања  јав.
     зелених    и рекр.
     површина..  2.400,00 КМ x 12 =   28.800,00 КМ
    Трошкови редовног одржавања осталих
     јавних зелених
     површина .........2.640,00 КМ x 2  = 5.280,00 KM
4. Трошкови одржавања  вертикалне
     сигнализ..........  200,00 КМ x12 = 2.400,00 КМ
5. Трошкови поправке и модернизације
     улица , плочника и тротоара
     ........................400,00 КМ x 12 = 4.800,00 КМ
6. Трошкови одржавања система
     кишне канализације
     ........................670,00 КМ x 12   =    8.040,00 KM
7. Трошкови     уклањања угинулих

   животиња ...   300,00 КМ x 12  =      3.600,00 КМ

   Укупно ....................................       165.090,00 KM
Са ПДВ-ом .................................. 193.155,30 КМ

Надлежни општински орган ће склопити
годишњи уговор са предузећима која су
регистрована за обављање горе наведених
дјелатности. Уговором ће се дефинисати
међусобне обавезе, квалитет обављања услуга,
начин плаћања и остало.
Контролу –  надзор у складу са Одлуком и
Законом о комуналним дјелатностима око
праћења извршења задатака који произлазе из
овог програма вршиће  општински орган управе
надлежан за комуналне послове, а послове
инспекцијског надзора из области комуналних
дјелатности врши општински орган управе
надлежан за послове комуналне полиције .

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Овај програм ће се примјењивати од дана
доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Вишеград“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
                                                ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01-022-209/09
Датум: 29.10.2009. г.     Мр Билал Мемишевић,с.р.

На основу члана 44.  став 2.  Закона о буџетском
систему Републике Српске – Пречишћени текст
(«Службени гласник РС», бр. 54/08 и 126/08) и
члана 33. Статута Општине Вишеград –
Пречишћени текст («Сл. гласник Општине
Вишеград», број:  10/08), након разматрања
Извјештаја о извршењу средстава буџетске
резерве за период од 01.07.2009 – 30.09.2009.
године, Скупштина општине Вишеград на
сједници одржаној  29.10.2009.  године, д о н о с и

З А К Љ У Ч А К

1. Усваја се Извјештај о извршењу
средстава буџетске резерве за период од
01.07.2009 – 30.09.2009.  године.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
                                                ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01-022-206/09
Датум: 29.10.2009. г.     Мр Билал Мемишевић,с.р.

На основу члана 33. Статута општине Вишеград –
Пречишћени текст («Сл. гласник Општине
Вишеград», број:  10/08), након разматрања
Одлуке о давању сагласности на приједлог
Кредитног одбора о одобравању продужења
отплате кредита, Скупштина општине Вишеград
на сједници одржаној  29.10.2009.  године,
д о н о с и

З А К Љ У Ч А К

1. Задужује се Кредитни одбор за додјелу
стимулативних кредита из средстава буџета
Општине да Скупштини општине Вишеград
једном у три мјесеца поднесе извјештај о
расподјели кредитних средстава и додјели нових
кредита.
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2. Овај закључак ступа на снагу даном
доношења,  а објавиће се  у «Сл.  гласнику
Општине Вишеград».

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
   ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-240/09
Датум: 29.10.2009. г.     Мр Билал Мемишевић,с.р.

На основу члана 38. Закона о буџетском систему
(Сл. гласник Републике Српске», број: 96/03,
14/04,67/05,34/06 и 128/06), члана 11. Одлуке о
извршењу буџета Општине Вишеград за 2009
годину («Сл. гласник Општине Вишеград», број:
14/08) и члана 51. Статута општине Вишеград –
Пречишћени текст («Службени гласник општине
Вишеград“, број: 10/08), Правилника о
коришћењу буџетске резерве број 02-013-185/09
од 10.09.2009 године, те на основу захтјева
Одјељења за привреду и друштвене дјелатности,
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 600,00 КМ
(шестстотинаконвертибилнихмарака) за
одржавање раније планиране спортско-
рекреативне манифестације Радничке спортске
игре (мали фудбал).

II
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: 02-013-366/09
Датум: 07.10.2009. 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 чл. 51.Статута
општине Вишеград – Пречишћени текст («Сл.
гласник општине  Вишеград 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 7.886,00  КМ
(седамхиљадаосамстотинаосамдесетшестконверти
билнихмарака) ЈСУ Дрина Вишеград за исплату
плата и материјалних накнада.

II
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: 02-013-389.1/09
Датум: 16.10.2009. г.   Мр Томислав Поповић,с.р

На основу члана 38. Закона о буџетском систему
(Сл. гласник Републике Српске» број: 96/03,
14/04,67/05,34/06 и 128/06), члана 11. Одлуке о
извршењу буџета Општине Вишеград за 2009.
годину («Сл. гласник Општине Вишеград», број:
14/08) и члана 51. Статута општине Вишеград –
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 500,00  КМ
(петстотинаконвертибилнихмарака) за куповину
лијекова за пензионисаног радника Општине
Вишеград Станка Стојановића.

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

ОПШТИНА ВИШЕГРАД
                                        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-532-74/09
Датум: 26.10.2009. г.   Мр Томислав Поповић,с.р

На основу члана 38. Закона о буџетском систему
(„Сл. гласник Републике Српске» број: 96/03,
14/04,67/05,34/06 и 128/06), члана 11.Одлуке о
извршењу буџета Општине Вишеград за 2009
годину («Сл.гласник Општине Вишеград», број:
14/08) и члана 51. Статута општине Вишеград –
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
(једнухиљадуконвертибилнихмарака) за санацију
одрона на локалном путу Бродар-Шип.

II
За реализацију ове одлуке задужује се Одјељење
за финансије.

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

ОПШТИНА ВИШЕГРАД
                                        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-013-406/09
Датум: 26.10.2009. г.   Мр Томислав Поповић,с.р

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

10/08) начелник општине Вишеград 27.10.2009.
године, д о н о с и

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

одбора бр. Зко-Вгд-XIII-010/09-4.1.
од  21.10.2009. године о одобравању продужења

отплате кредита кориснику ДЕМИ ДОО
Вишеград  у износу  од 254.753,59  КМ

Члан 1.
Даје се сагласност на одлуку Кредитног одбора
бр. Зко-Вгд-XIII-010/09-4.1. од 21.10.2009. године
о одобравању продужења отплате кредита
кориснику ДЕМИ ДОО Вишеград у износу од
254.753,59  КМ.

Члан 2.
Саставни дио ове одлуке је одлука Кредитног
одбора бр. Зко-Вгд-XIII-010/09-4.1. од  21.10.2009.
године.

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

ОПШТИНА ВИШЕГРАД
                                        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-013-407/09
Датум: 27.10.2009. г.   Мр Томислав Поповић,с.р

На основу члана 43. Закона о локалној
самоуправи („Сл. гласник Република Српска“,
број: 101/04, 42/05 и 118/05), члана 29. Одлуке о
утврђивању критерија за додјелу стимулативних
кредита из средстава остварених по основу Закона
о накнадама за коришћење природних ресурса у
сврху производње електричне енергије –
Пречишћени текст («Службени гласник Општине
Вишеград», бр. 6/09 и 7/09) и члана 51. Статута
општине Вишеград – Пречишћени текст
(«Службени гласник Општине Вишеград», бр.
10/08) начелник општине Вишеград 27.10.2009.
године, д о н о с и

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

одбора бр. Зко-Вгд-XIII-010/09-4.2. од
21.10.2009. године о одобравању продужења
отплате кредита кориснику ТИТАН ДОО

Вишеград  у износу од 42.828,78 КМ

Члан 1.
Даје се сагласност на одлуку Кредитног одбора
бр. Зко-Вгд-XIII-010/09-4.2. од  21.10.2009. године
о одобравању продужења отплате кредита
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кориснику ТИТАН ДОО Вишеград  у износу од
42.828,78  КМ.

Члан 2.
Саставни дио ове одлуке је одлука Кредитног
одбора бр. Зко-Вгд-XIII-010/09-4.2. од  21.10.2009.
године.

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

ОПШТИНА ВИШЕГРАД
                                        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-013-408/09
Датум: 27.10.2009. г.   Мр Томислав Поповић,с.р

На основу члана 43. Закона о локалној
самоуправи („Сл.гласник РС“, број: 101/04, 42/05
и 118/05), члана 29. Одлуке о утврђивању
критерија за додјелу стимулативних кредита из
средстава остварених по основу Закона о
накнадама за коришћење природних ресурса у
сврху производње електричне енергије –
Пречишћени текст («Службени гласник Општине
Вишеград», бр. 6/09 и 7/09) и члана 51. Статута
општине Вишеград – Пречишћени текст
(«Службени   гласник   Општине  Вишеград», бр.
10/08) начелник општине Вишеград 27.10.2009.
године, д о н о с и

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

одбора бр. Зко-Вгд-XIII-010/09-4.3. од
21.10.2009. године о одобравању продужења

отплате кредита кориснику СИЖ ДОО
Вишеград  у износу од 46.266,29  КМ

Члан 1.
Даје се сагласност на одлуку Кредитног одбора
бр. Зко-Вгд-XIII-010/09-4.3. од  21.10.2009. године
о одобравању продужења отплате кредита
кориснику СИЖ ДОО Вишеград  у износу од
46.266,29  КМ.

Члан 2.
Саставни дио ове одлуке је одлука Кредитног
одбора бр. Зко-Вгд-XIII-010/09-4.3. од  21.10.2009.
године.

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

ОПШТИНА ВИШЕГРАД
                                        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-013-409/09
Датум: 27.10.2009. г.   Мр Томислав Поповић,с.р

На основу члана 43. Закона о локалној
самоуправи („Сл.гласник РС“, број: 101/04, 42/05
и 118/05), члана 29. Одлуке о утврђивању
критерија за додјелу стимулативних кредита из
средстава остварених по основу Закона о
накнадама за коришћење природних ресурса у
сврху производње електричне енергије –
Пречишћени текст («Службени гласник Општине
Вишеград», бр. 6/09 и 7/09) и члана 51. Статута
општине Вишеград – Пречишћени текст
(«Службени гласник Општине Вишеград», бр.
10/08) начелник општине Вишеград 27.10.2009.
године, д о н о с и

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

одбора бр. Зко-Вгд-XIII-010/09-4.4. од
21.10.2009. године о одобравању продужења

отплате кредита кориснику PICCOLO 2. FAST
FUD Вишеград  у износу од 9.873,88  КМ

Члан 1.
Даје се сагласност на одлуку Кредитног одбора
бр. Зко-Вгд-XIII-010/09-4.4. од  21.10.2009. године
о одобравању продужења отплате кредита
кориснику PICCOLO 2. FAST FUD Вишеград  у
износу од 9.873,88  КМ.

Члан 2.
Саставни дио ове одлуке је одлука Кредитног
одбора бр. Зко-Вгд-XIII-010/09-4.4. од  21.10.2009.
године.

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

ОПШТИНА ВИШЕГРАД
                                        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-013-410/09
Датум: 27.10.2009. г.   Мр Томислав Поповић,с.р

На основу члана 43. Закона о локалној
самоуправи („Сл.гласник РС“, број: 101/04, 42/05
и 118/05), члана 29. Одлуке о утврђивању
критерија за додјелу стимулативних кредита из
средстава остварених по основу Закона о
накнадама за коришћење природних ресурса у
сврху производње електричне енергије –
Пречишћени текст («Службени гласник Општине
Вишеград», бр. 6/09 и 7/09) и члана 51. Статута
општине Вишеград – Пречишћени текст
(«Службени   гласник   Општине Вишеград»,   бр.
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10/08) начелник општине Вишеград 27.10.2009.
године, д о н о с и

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

одбора бр. Зко-Вгд-XIII-010/09-4.5.
од  21.10.2009. године о одобравању продужења
отплате кредита кориснику СЗТР  „ГАЛЕБ“

Вишеград у износу од 39.333,35  КМ

Члан 1.
Даје се сагласност на одлуку Кредитног одбора
бр. Зко-Вгд-XIII-010/09-4.5. од  21.10.2009. године
о одобравању продужења отплате кредита
кориснику СЗТР „ГАЛЕБ“ Вишеград  у износу од
39.333,35  КМ.

Члан 2.
Саставни дио ове одлуке је одлука Кредитног
одбора бр. Зко-Вгд-XIII-010/09-4.5. од  21.10.2009.
године.

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

ОПШТИНА ВИШЕГРАД
                                        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-013-411/09
Датум: 27.10.2009. г.   Мр Томислав Поповић,с.р

На основу члана 43. Закона о локалној
самоуправи („Сл.гласник РС“, број: 101/04, 42/05
и 118/05), члана 29. Одлуке о утврђивању
критерија за додјелу стимулативних кредита из
средстава остварених по основу Закона о
накнадама за коришћење природних ресурса у
сврху производње електричне енергије –
Пречишћени текст («Службени гласник Општине
Вишеград», бр. 6/09 и 7/09) и члана 51. Статута
општине Вишеград – Пречишћени текст
(«Службени гласник Општине Вишеград», бр.
10/08) начелник општине Вишеград 27.10.2009.
године, д о н о с и

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

одбора бр. Зко-Вгд-XIII-010/09-4.6.
од  21.10.2009. године о одобравању продужења

отплате кредита кориснику РАЈКОВИЋ
БИЉАНИ у износу од 14.739,96  КМ

Члан 1.
Даје се сагласност на одлуку Кредитног одбора
бр. Зко-Вгд-XIII-010/09-4.6. од  21.10.2009. године

о одобравању продужења отплате кредита
кориснику РАЈКОВИЋ БИЉАНИ из Вишеграда
у износу од 14.739,96 КМ.

Члан 2.
Саставни дио ове одлуке је одлука Кредитног
одбора бр. Зко-Вгд-XIII-010/09-4.6. од  21.10.2009.
године.

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

ОПШТИНА ВИШЕГРАД
                                        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-013-412/09
Датум: 27.10.2009. г.   Мр Томислав Поповић,с.р

На основу члана 43. Закона о локалној
самоуправи („Сл.гласник РС“, број: 101/04, 42/05
и 118/05), члана 29. Одлуке о утврђивању
критерија за додјелу стимулативних кредита из
средстава остварених по основу Закона о
накнадама за коришћење природних ресурса у
сврху производње електричне енергије –
Пречишћени текст («Службени гласник Општине
Вишеград», бр. 6/09 и 7/09) и члана 51. Статута
општине Вишеград – Пречишћени текст
(«Службени гласник Општине Вишеград», број
10/08), начелник општине Вишеград 27.10.2009.
године, д о н о с и

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

одбора бр. Зко-Вгд-XIII-010/09-4.7. од
21.10.2009. године о одобравању продужења
отплате кредита кориснику АРСИЋ БОРКИ

 у износу од 8.000,00  КМ

Члан 1.
Даје се сагласност на одлуку Кредитног одбора
бр. Зко-Вгд-XIII-010/09-4.7. од  21.10.2009. године
о одобравању продужења отплате кредита
кориснику АРСИЋ БОРКИ из  Вишеграда  у
износу од 8.000,00 КМ.

Члан 2.
Саставни дио ове одлуке је одлука Кредитног
одбора бр. Зко-Вгд-XIII-010/09-4.7. од  21.10.2009.
године.

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

ОПШТИНА ВИШЕГРАД
                                        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-013-407/09
Датум: 27.10.2009. г.   Мр Томислав Поповић,с.р
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На основу члана 43. Закона о локалној
самоуправи („Сл.гласник РС“, број: 101/04, 42/05
и 118/05), члана 29. Одлуке о утврђивању
критерија за додјелу стимулативних кредита из
средстава остварених по основу Закона о
накнадама за коришћење природних ресурса у
сврху производње електричне енергије –
Пречишћени текст («Службени гласник Општине
Вишеград», бр. 6/09 и 7/09) и члана 51. Статута
општине Вишеград – Пречишћени текст
(«Службени гласник Општине Вишеград», бр.
10/08) начелник општине Вишеград 27.10.2009.
године, д о н о с и

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

одбора бр. Зко-Вгд-XIII-010/09-4.8. од
21.10.2009. године о одобравању продужења

отплате кредита кориснику ШМРКИЋ
ВОЈИСЛАВУ  у износу од 6.216,58  КМ

Члан 1.
Даје се сагласност на одлуку Кредитног одбора
бр. Зко-Вгд-XIII-010/09-4.8. од  21.10.2009. године
о одобравању продужења отплате кредита
кориснику АРСИЋ БОРКИ из  Вишеграда  у
износу од 6.216,58 КМ.

Члан 2.
Саставни дио ове одлуке је одлука Кредитног
одбора бр. Зко-Вгд-XIII-010/09-4.8. од  21.10.2009.
године.

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

ОПШТИНА ВИШЕГРАД
                                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-013-414/09
Датум: 27.10.2009. г. Мр Томислав Поповић, с.р.

На основу члана 43. Закона о локалној
самоуправи („Сл.гласник РС“, број: 101/04, 42/05
и 118/05), члана 29. Одлуке о утврђивању
критерија за додјелу стимулативних кредита из
средстава остварених по основу Закона о
накнадама за коришћење природних ресурса у
сврху производње електричне енергије –
Пречишћени текст («Службени гласник Општине
Вишеград», бр. 6/09 и 7/09) и члана 51. Статута
општине Вишеград – Пречишћени текст
(«Службени гласник Општине Вишеград», бр.
10/08) начелник општине Вишеград 27.10.2009.
године,  д о н о с и

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

одбора бр. Зко-Вгд-XIII-010/09-4.9.  од
21.10.2009. године о одобравању продужења

отплате кредита кориснику „METALGAS  V“
ДОО ВИШЕГРАД  у износу од 263.944,84  КМ

Члан 1.
Даје се сагласност на одлуку Кредитног одбора
бр. Зко-Вгд-XIII-010/09-4.9. од  21.10.2009. године
о одобравању продужења отплате кредита
кориснику из  „METALGAS  V“  ДОО Вишеград
у износу од 263.944,84 КМ.

Члан 2.
Саставни дио ове одлуке је одлука Кредитног
одбора бр. Зко-Вгд-XIII-010/09-4.9. од  21.10.2009.
године.

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

ОПШТИНА ВИШЕГРАД
                                        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-013-415/09
Датум: 27.10.2009. г.   Мр Томислав Поповић,с.р

На основу члана 43. 72. Закона о локалној
самоуправи («Сл. гласник Републике Српске»
број 101/04 и 42/05) и члана 51. Статута Општине
Вишеград- пречишћени текст  («Сл.гласник
Општине Вишеград» бр 10/08), те на основу
Упутства о начину и надлежностима,
одговорности за рад и роковима за успостављање
Центра за бирачки списак («Сл. лист» БиХ“, број
36/06), начелник општине Вишеград 28.10.2008
године, д о н о с и

О Д Л У К У
о успостављању Центра за бирачки списак

Члан 1.
Успоставља се Центар за бирачки списак у
Општини Вишеград (у даљем тексту : Центар).
Сједиште Центра је у Вишеграду (узгради
Општине Вишеград,  канцеларија број:  20)  у Ул.
краља Петра бр. 7.

 Члан 2.
Центром руководи и одговара за рад Центра
начелник Одјељења за општу управу Општинске
административне службе Вишеград.

Члан 3.
Послове у Центру обавља Љиљана Тривковић
ЈМБ 1609967138108, стручни сарадник за
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умножавање и доставу материјала, службеник
у Стручној служби СО-е у Административној
служби Општине Вишеград (у згради органа
Општине канцеларија бр.22 – секретар СО-е) у
Ул. краља Петра бр 7.
Службеник из претходног става обавља послове
из члана 6. Упутствааа о начини и
надлежностима, одговорности за рад и роковима
за успостављање Центра за бирачки списак,
овлаштена  је за послове који се односе  на вођење
централног бирачког списка, у складу са
правилником о вођењу Централног бирачког
списка, Централне изборне комисије БиХ , као и
друге послов које јој одреди Централна изборна
комисија и Општинска изборна комисија
Вишеград.

  Члан 4.
Центар преузима послове, документацију, опрему
и архиву Центра за регистрацију бирача,

Члан 5.
Накнаду за рад службенику Центра одредиће
начелник општине посебним актом.

Члан 6.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи
Одлука број: 02-013-244/06 од 29.05.2006 године
објављена у (Сл.гласнику Општине Вишеград
број: 07/06) и одлука о измјени Одлуке о
успостављању Центра за бирачки списак број :01-
022-109/06 од 21.07.2009 године објављена у («Сл.
гласнику Општине Вишеград“  број 8/06).

Члан 7.
Ова Одлука   ступа на снагу даном доношења ,  а
биће објављенау «Сл. гласнику Општине
Вишеград».

ОПШТИНА ВИШЕГРАД
                                        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-013-417/09
Датум: 28.10.2009. г.   Мр Томислав Поповић,с.р

На основу члана 43.  и 72.  Закона о локалној
самоурпави („Сл.гласник РС“, бр. 101/04, 42/05 и
118/05) и члана 51. Стаута општине Вишеград –
Пречишћени текст („Службени гласник Општине
Вишеград“, број: 10/08), начелник општине
Вишеград,  д о н о с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању Тима за CAF самопроцјену

1. Именује се Тим за CAF самопроцјену, у
сљедемем саставу:
1) Снежана Нешковић, секретар СО,  вођа;

2) Добривоје Станојевић, начелник Одјељења за
    општу управу, члан;
3) Славко Андрић, начелник Одјељења за
     привреду, члан;
4) Биљана Бореновић, начелник Одјељења за
     просторно уређење и стамбено комуналне
     послове, члан;
5. Његош Танасковић, начелник Одјељења за
    финасније, члан.

2.  Тим из тачке 1.  овог рјешења
спровешће CAF самопроцјену у склопу
компоненте Међуопштинско учење и подршка,
која је дио ОЕБС пројекта подршке локалној
управи, иницијативе „Локално је примарно“.

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

ОПШТИНА ВИШЕГРАД
                                        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-013-369/09
Датум: 09.10.2009. г.   Мр Томислав Поповић,с.р

На основу члана 43. и 72. Закона о локалној
самоурпави („Сл. гласник РС“, бр. 101/04, 42/05 и
118/05) и члана 51. Статута општине Вишеград –
Пречишћени текст („Службени гласник Општине
Вишеград“, број: 10/08), начелник општине
Вишеград, д о н о с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању чланова Комисије за одабир
пројеката ОЦД који ће се финансирати

у оквиру пројекта Јачања локалне
демократије – ЛОД

I
У Комисију за одабир пројеката ОЦД који ће се
финансирати у оквиру пројекта Јачање лолалне
демократије – ЛОД именују се:
       1. Бранка Драгичевић, представник Општине
           Вишеград
       2. Јела Рајак, представник Општине Вишеград
       3. Мила Грачанин представник ОЦД

II
Мила Грачанин је именована за члана Комисије
на основу усвојеног приједлога ОЦД на састанку
одржаном 09.10.2009. године са представницима
општине Вишеград.

III
Задатак комисије из тачке I  овог Рјешења је да
заједно са члановима комисије испред Развојног
програма Уједињених народа проведе поступак
одабира приједлога пројекта, а у складу са Јавним
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позивом УНДП ЛОД пројекта и Општине
Вишеград.

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

ОПШТИНА ВИШЕГРАД
                                        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 04-057-4/09
Датум: 19.10.2009. г.   Мр Томислав Поповић,с.р

На основу члана 72. Закона о локалној
самоуправи («Сл. гласник РС» број 101/04 и
42/05) и члана 51. Статута Општине Вишеград -
Пречишћени текст («Сл. гласник  Општине
Вишеград»  бр 10/08),  те на основу  Закона о
архивској дјелатности («Сл. гласник РС» број:
35/99 и 9/00), начелник општине Вишеград
20.10.2009. године д о н о с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању Комисије за шкартирање архиве

      1. У  Комисију за шкартирање архиве којој је
истекао рок чувања предвиђен листом категорија
именују  се :

- Добривоје Станојевић, предсједник,
- Неђо Савић, члан
- Вељко Тасић,члан,
- Радмила Зечевић,члан,
- Живорад Марковић ,члан.

                       -      Ратко Божић,члан.

     2. Задатак Комисије  је да изврши шкартирање
архиве и о истом сачини списак безвриједног
материјала који се предлаже за уништење из
просторије за архиву општине Вишеград која је
архивирана за период од 2000-2008 године,
издвоји и изврши попис свих пројеката који
остају у архиви општине Вишеград, те преосталу
архиву која је трајног карактера попише, упакује
и отпреми у Архив РС сједиште Фоча. Након
завршеног посла Комисија ће поднијети  писмени
извјештај начелнику Одјељења за општу управу.
Рок за кориштење наведених послова је
25.11.2009 године.

3.  Ово рјешење  ступа на снагу даном
доношења,  а биће објављено у «Сл.  гласнику
Општине Вишеград».

ОПШТИНА ВИШЕГРАД
                                        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-013-398/09
Датум: 20.10.2009. г.   Мр Томислав Поповић,с.р

На основу члана 4. Одлуке Скупштине општине
Вишеград о именовању Комисије за планирање
општинског развоја („Службени гласник Општине
Вишеград“ број 1/09 и 7/09) Комисија за
планирање општинског развоја на сједници
одржаној 13.10.2009. године, д о н о с и

П О С Л О В Н И К
о раду Комисије за планирање

општинског развоја

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овим пословником се ближе регулише начин рада
Комисије за планирање општинског развоја (у
даљем тексту: Комисија), а посебно припремање и
сазивање сједница, права и дужности чланова
Комисије и других лица у вези са радом на
сједницама, задаци и принципи рада, начин
одлучивања, извјештавање о раду Комисије, те
друга питања од заначаја за рад Комисије.
Одредбе овог пословника односе не на све
чланове Комисије и на друга лица која
присуствују сједници Комисије.

Члан 2.
Комисија ради и одлучује на сједницама које
сазива по потреби предсједник Комисије, а
најмање једанпут у три мјесеца.
Комисија броји 15 чланова.
Комисију чине предсједник, замјеник
предсједника, секретар и 12 чланова.

Члан 3.
Сједница Комисије може се одржати уколико
сједници присуствује најмање 8 чланова
Комисије.

Члан 4.
Комисија своје одлуке, закључке и препоруке
доноси већином гласова од укупног броја
именованих чланова.

Члан 5.
Сједнице Комисије су јавне.
Ако је у интересу заштита података јавност се
може  искључити.

Члан 6.
За разматрање појединих питања из своје
надлежности Комисија може образовати радне
групе. Одлуком о образовању одређује се
дјелокруг рада, овлашћења и састав радне групе.
Радне групе прикупљају податке, дају мишљења,
подносе приједлоге и извјештавају Комисију о
одређеним питањима из области за коју су
образоване.
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II ПРАВА И ДУЖНОСТИ ПРЕДСЈЕДНИКА,
    ЗАМЈЕНИКА ПРЕДСЈЕДНИКА,
    СЕКРЕТАРА, ЧЛАНОВА И ДРУГИХ ЛИЦА

Члан 7.
Предсједник Комисије:
- представља Комисију,
- организује и сазива сједнице Комисије,
- припрема дневни ред за сједнице Комисије,
- предсједава сједницама Комисије,
- одговоран је за правилну примјену

Пословника о раду Комисије,
- потписује одлуке, закључке, препоруке и

записнике које Комисија доноси
- врши и друге послове из домена рада

Комисије.
Члан 8.

Замјеник предсједника Комисије:
- замјењује предсједника Комисије у случају

његове спријечености или одсутности.

                       Члан 9.
Секретар Комисије:
- помаже предсједнику Комисије у

организацији, припреми и сазивању сједница
Комисије,

- води записник на сједницама Комисије,
- стара се о изради акта који доноси Комисија,
- обавља све техничке послове за потребе

Комисије,
- врши  и друге послове за потребе Комисије

које му одреди предсједник Комисије.

Члан10.
Сваки члан Комисије има право и дужност да
присуствује сједницама Комисије, учествује у
раду и одлучивању.
Уколико се мишљење члана Комисије не слаже са
мишљењем већине чланова, исти има право да
издвоји своје мишљење,  уз навођење разлога и да
га као такво издиктира у записник.

Члан 11.
Промјене састава Комисије врше се на исти начин
као и именовање Комисије.

Члан 12.
Основни задаци Комисије у поступку израде
програма капиталних улагања су:
- извршити верификацију приједлога за

инвестирање - капитално улагање, тј.
потврдити да ли су приједлози потпуни као и
да ли су реални у техничком и правном
смислу,

- учествовати у изради годишњег плана
капиталних улагања,

- допунити потребне податке у приједлогу
пројекта за инвестирање - капитално улагање,
додавањем информација и бројки које
недостају,

- на јавној расправи износити мишљења и
приједлоге пројеката за наредну

      фискалну годину,
- рангира пројекте у складу са прихваћеним

критеријима,  тако што ће се израчунати број
поена за сваки пројекат и рангирати га према
броју добијених бодова, придржавајући се
принципа садржаних у даљем тексту
пословника,

- груписати пројекте програма капиталних
улагања према усвојеним критеријима
(друмски, канализациони итд.), на основу
бодова, техничких критерија, процјена
степена спремности програма за реализацију,

- утврдити приједлог годишњег плана
капиталних улагања,

- утврдити финансијска средства за
реализацију годишњег програма капиталних
улагања, на основу финансијских могућности
општине.

- приједлог годишњег плана капиталних
улагања поднијети Скупштини општине на
разматрање и усвајање,

- ревидирати и вршити евентуалне измјене и
допуне годишњег плана капиталних улагања
који се подносе  Скупштини општине на
усвајање,

- учествовати у планирању општинског развоја
- изради Стратегије развоја,

- по потреби ажурирати Стратегију развоја.

Члан 13.
У свом раду Комисија ће се придржавати
следећих принципа за одређивање приоритетних
инвестиционих пројеката:

- сваки члан Комисије ће засебно
процијенити сваки инвестициони пројекат, а у
складу са критеријима за оцјењивање пројеката и
усвојеним бодовањем,  као и у складу са
програмом рада Комисије,

-  оцјена пројекта и бодовања ће се
обављати на основу информација садржаних у
приједлогу за инвестирање за сваки пројекат,

- коначан број бодова пројекта је
просјечан збир бодова који је том пројекту
додијелио сваки члан посебно, али из тог збира ће
се претходно искључити највише и најниже
додијељени бодови, тако добијено бодовање се
заокружује на цијелу бројку.

III   ПРИПРЕМА И САЗИВАЊЕ
        СЈЕДНИЦА КОМИСИЈЕ

Члан 14.
На сједницу Комисије позивају се сви чланови, по
могућности писменим путем, а о термину наредне
сједнице са дневним редом може се постићи
договор на текућој сједници.
Дневни ред предлаже предсједник Комисије.
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IV  РАД И ОДРЖАВАЊЕ РЕДА
       НА СЈЕДНИЦАМА КОМИСИЈЕ

                    Члан 15.
Предсједник Комисије отвара сједницу, утврђује
да ли сједници присуствује довољан број чланова
Комисије за пуноважно одлучивање, предлаже
дневни ред,  те се стара о одржавању реда на
сједници.
Сједнице Комисије се по правилу одржавају у
континуитету , осим у случају повећаног обима
посла, када се могу одржати и у наставцима
наредног дана.

V ЗАПИСНИК
Члан 16.

На сједницама Комисије води се записник.
Записник садржи:
- редни број сједнице,
- датум, мјесто и просторије одржавања

сједнице са почетком и завршетком рада,
- дневни ред са образложењем по тачкама,
- број присутних чланова Комисије и других

лица,
- начин гласања и резултате гласања,
- одкука , закључак или препоруку донијету на

сједници и
- друге важне чињенице са сједнице Комисије

Члан 17.
Записник потписују предсједник Комисије и
секретар.
Записник усваја Комисија на наредној сједници.

VI – ИЗВЈЕШТАВАЊА О РАДУ КОМИСИЈЕ

                      Члан 18.
Комисија је за свој рад одговорна Скупштини
општине.
Комисија ће Скупштини општине подносити
шестомјесечно извјештај о раду, а по потреби и
чешће.

   Члан 19.
Измјене и допуне овог пословника врши
Комисија, на основу указане потребе.

Члан 20.
Ступањем на снагу овог пословника престаје да
важи Пословник о раду Комисије за планирање
општинског развоја (КПОР) бр. 01-013-547/06 од
30.10.2006. године.

Члан 21.
Овај пословник ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Општине
Вишеград“.

ОПШТИНА ВИШЕГРАД
Комисија за планирање општинског развоја

     ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ
Број: 01-013- 376/09
Датум: 13.10.2009. г.    Мр Томислав Поповић,с.р.

О г л а с

Одјељење за просторно уређење и стамбено-
комуналне послове Општине Вишеград Улица
краља Петра број 7. Вишеград, на основу рјешења
број: 05-372-64/09 од 12.10.2009. године,  извршио
је у регистру заједница етажних власника
стамбених зграда, у регистарском лису  број: 05-
372-178/02  упис промјене лица овлаштеног за
заступање заједнице етажних власника стамбене
зграде „Oсмица“ Улица војводе Степе број 10
Вишеград, са сљедећим подацима:
Дана 05.10.2009. године извршен је упис промјене
лица овлаштеног за заступање Заједнице етажних
власника стамбене зграде „Oсмица“ Улица
војводе Степе број 10 у Вишеграду, на основу
рјешења број: 05-372-64/09 од 12.10.2009. године;
ЗЕВ заступа Новица Пјевчевић, предсједник
Управног одбора ЗЕВ самостално и без
ограничења.

ОПШТИНА ВИШЕГРАД
Одјељење за просторно уређење
и стамбено комуналне послове
Број: 05-372-64/09          НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Датум: 12.10.2009. г.           Биљана Бореновић,с.р
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