
На основу члана 30. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 101/04, 42/05 и 112/06), члана 9.
Закона о грађевинском земљишту („Службени
гласник Републике Српске“, број 112/06) и члана
33. Статута општине Вишеград – Пречишћени
текст („Службени гласник општине Вишеград“,
бр. 10/08), Скупштина општине Вишеград на
сједници одржаној 26.02.2010. године, д о н о с и

О Д Л У К У
о прихватању понуде за куповину

непокретности од д.о.о. „Привредни
препород“ Бања Лука

Члан 1.
Скупштина општине Вишеград прихвата понуду
д.о.о.  „Привредни Препород“  Бања Лука за
куповину непокретности означених са:

-  к.ч. 537 Економско двориште у
површини од 16 282 м2, и објекта број 1 звано
Поље кућа и зграда саграђеног на к.ч.  537
површине  286 м2, објекта број 2  саграђеног на
к.ч. 537 површине 397 м2, објекта број 3
саграђеног на к.ч.537  површине 320 м2, објекта
број 4 саграђеног на к.ч. 537 површине  171 м2,
објекта број 5 саграђеног на к.ч. 537 површине
60 м2, објекта број 6 саграђеног на к.ч. 537
површине 292 м2, објекта број 7 саграђеног на
к.ч. 537 површине 303 м2, објекта број 8
саграђеног на к.ч. 537 површине 277 м2, објекта
број 9 саграђеног на к.ч. 537 површине 39 м2,
к.ч. 564 Поље фискултурно игралиште
површине 8 542 м2 и објекта званог кућа и зграда
саграђеног на  к.ч. 564 површине 58 м2, све
укупно 27 027 м2, уписано у Посједовни лист-
препис број: 457/0 дио посједа 1/1 „Привредни
Препород“ д.о.о. Бања Лука (нови премјер), што
по старом премјеру одговара к.ч. 380/1 Поље
површине 18 427 м2,Економско двориште
површине 16 282 , Зграда привредна 1 површине
286 м2, Зграда привредна 2 површине 397 м2,
Зграда привредна 3 површине 320 м2, Зграда
привредна 4 површине 171 м2, Зграда привредна
5 површине 60 м2, Зграда привредна 6 површине
292 м2, Зграда привредна 7 површине 303 м2,
Зграда привредна 8 површине 277 м2, Зграда
привредна 9 површине 39 м2, све саграђене на

к.ч. 380/1, к.ч. 377/1 Поље површине 8 600 м2,
Фудбалски стадион 8.542 м2 и Зграде привредне
1, површине 58 м2, саграђене на к.ч. 377/1 и к.ч.
386/2 двориште површине 800 м2, све уписано у
з.к. уложак 254, К.О. СП Добрун са правом
својине, удио 1/1 „Привредни Препород“
Предузеће за производњу, трговину и услуге
д.о.о.  Бања Лука,  са сједиштем у Улици Вука
Караџића број 6 у Бања Луци
које је Општини Вишеград понудило д.о.о.
„Привредни Препород“  Бања Лука по цијени од
110.000,00 КМ.

Члан 2.
Овлашћује се начелник општине да закључи
уговор о купопродаји  непокретности из члана 1.
ове одлуке са предузећем за производњу,
трговину и услуге „Привредни препород“ д.о.о.
Бања Лука.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-12/10
Датум: 26.02.2010. г.  Мр Билал Мемишевић,с.р.

На основу члана 30. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске„ број: 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 33.
Статута општине Вишеград - Пречишћени текст
(„Службени гласник општине Вишеград“ број
10/08), Скупштина општине Вишеград на
сједници одржаној 26.02.2010. године, д о н о с и

О Д Л У К У
о одобравању позајмице новчаних средстава

са инвестиционог рачуна Општине Вишеград
на рачун буџета Општине Вишеград

Члан 1.
Одобрава се позајмица новчаних средстава са
инвестиционог жиро - рачуна Општине
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Вишеград број: 5520180002471226 на жиро -
рачун буџета Општине Вишеград број:
5520180002470935, оба рачуна отворена код
HYPO ALPE – ADRIA BANKE, у износу од
310.000,00 КМ са обавезом враћања до
31.12.2010. године, за реализацију пројеката:
1. Куповину некретнина од д.о.о.
      „Привредни препород“ Бања Лука .........
       ................................................ 110.000,00 КМ
2.     Израду пројектне документације
       ...............................................  200.000,00 КМ

Члан 2.
Овлашћује се начелник општине да изврши
пренос - позајмицу средстава са инвестиционог
жиро - рачуна на жиро - рачун буџета Општине

Члан 3.
Задужују се начелник Општине и Одјељење за
финансије да позајмљена средства из члана 1.
ове Одлуке и њихов финансијски ефекат укључе
у ребаланс буџета за 2010. годину.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-13/10
Датум: 26.02.2010. г.  Мр Билал Мемишевић,с.р.

На основу члана 107. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, 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 26.02.2010. године, д о н о с и

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

мјесних заједница Вишеград I,
Вишеград II и Црнча

Члан 1.
У Одлуци о оснивању мјесних заједница
Вишеград I, Вишеград II и Црнча („Службени
гласник Општине Вишеград“, број: 13/09) назив
Одлуке мијења се и гласи:
        „Одлука о оснивању мјесних заједница
Вишеград I, Вишеград II, Гарча и Црнча“.

Члан 2.
Члан 1. мијења се и гласи:

„Овом одлуком оснивају се мјесне
заједнице Вишеград I, Вишеград II, Гарча и
Црнча“.

Члан 3.
У члану 2. став 2. мијења се и гласи:
„Мјесна заједница "Вишеград II" обухвата
сљедеће улице: Ужичког корпуса, Карађорђева,
Вука Караџића, солунских бораца, радничка,
видовданска, Јована Дучића, војводе Степе, Змај
Јове Јовановића, Стевана Синђелића, војводе
Радомира Путника и насељена мјеста: Бабин
Поток, Родић Брдо, Кустур Поље, Округла,
Воденице, Глогова, Мангалих Хан и Вучине“.
Иза става 2. додаје се став 3. који гласи:
„Мјесна заједница "Гарча" обухвата Завичајну
улицу и насеља Вељи Луг и Косово Поље“.
Досадашњи став 3. постаје став 4.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-16/10
Датум: 26.02.2010. г.  Мр Билал Мемишевић,с.р.

На основу члана 108. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 101/04, 42/05 и 118/05), члана 95.
и 97. Статута општине Вишеград - Пречишћени
текст («Службени гласник Општине Вишеград»,
брoj 10/08), Скупштина општине Вишеград на
сједници одржаној дана 26.02.2010. године,
д о н о с и

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

избора за чланове савјета мјесних заједница

Члан 1.
У Одлуци о расписивању избора за чланове
савјета мјесних заједница („Службени гласник
Општине Вишеград“, број 13/09) члан 1. мијења
се и гласи:

1. Вишеград I,
2. Вишеград II,
3. Гарча,
4. Црнча
5. Горња и Доња Лијеска,
6. Добрун,
7. Вардиште,
8. Прелово,
9. Клашник,
10. Међеђа,
11. Дринско.

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику Општине
Вишеград».
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-17/10
Датум: 26.02.2010. г.  Мр Билал Мемишевић,с.р.

На основу члана 19. тачка 1. Закона о систему
јавних служби („Службени гласник Републике
Српске“, број 68/07) и члана 33. Статута
Оппштине Вишеград - Пречишћени текст
(„Службени гласник општине Вишеград“, бр.
10/08), Скупштина општине Вишеград на
сједници одржаној дана 26.02.2010. године,
д о н о с и

О Д Л У К У
о давању сагласности на годишњи програм

рада и финансијски план за 2010. годину  РЦ
„Вилина влас“ Вишеградска бања, Вишеград

Члан 1.
Даје се сагласност на годишњи програм рада и
финансијски план за 2010. годину  РЦ „Вилина
влас“ Вишеградска бања, Вишеград.

Члан 2.
Саставни дио ове одлуке је годишњи програм
рада и финансијски план за 2010. годину  РЦ
„Вилина влас“ Вишеградска бања, Вишеград.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-19/10
Датум: 26.02.2010. г.  Мр Билал Мемишевић,с.р.

На основу члана 19. тачка 1. Закона о систему
јавних служби („Службени гласник Републике
Српске“, број 68/07) и члана 33. Статута
Оппштине Вишеград - Пречишћени текст
(„Службени гласник општине Вишеград“, бр.
10/08), Скупштина општине Вишеград на
сједници одржаној дана 26.02.2010. године,
д о н о с и

О Д Л У К У
о давању сагласности на годишњи програм

рада и финансијски план за 2010. годину
Дому здравља  Вишеград

Члан 1.
Даје се сагласност на годишњи програм рада и
финансијски план за 2010. годину  Дому здравља
Вишеград.

Члан 2.
Саставни дио ове одлуке је годишњи програм
рада и финансијски план за 2010. годину   Дома
здравља  Вишеград.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-20/10
Датум: 26.02.2010. г.  Мр Билал Мемишевић,с.р.

На основу члана 19. тачка 1. Закона о систему
јавних служби („Службени гласник Републике
Српске“, број 68/07) и члана 33. Статута
Оппштине Вишеград - Пречишћени текст
(„Службени гласник општине Вишеград“, бр.
10/08), Скупштина општине Вишеград на
сједници одржаној дана 26.02.2010. године,
д о н о с и

О Д Л У К У
о давању сагласности на годишњи програм

рада и финансијски план  за 2010. годину
ЈЗУ „Апотека  Вишеград“

Члан 1.
Даје се сагласност на годишњи програм рада и
финансијски план за 2010. годину ЈЗУ „Апотека
Вишеград“.

Члан 2.
Саставни дио ове одлуке је годишњи програм
рада и финансијски план за 2010. годину ЈЗУ
„Апотека  Вишеград“.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-21/10
Датум: 26.02.2010. г.  Мр Билал Мемишевић,с.р.

На основу члана 19. тачка 1. Закона о систему
јавних служби („Службени гласник Републике
Српске“, број 68/07) и члана 33. Статута
Оппштине Вишеград - Пречишћени текст
(„Службени гласник општине Вишеград“, број:
10/08), Скупштина општине Вишеград на

Година 18      Број: 2                Општина Вишеград, 01.03.2010. године                           Страна 3



сједници одржаној дана 26.02.2010. године,
д о н о с и

О Д Л У К У
о давању сагласности на годишњи програм
рада и финансијски план за 2010. годину ЈУ

„Центар за социјални рад Вишеград“

Члан 1.
Даје се сагласност на годишњи програм рада и
финансијски план за 2010. годину ЈУ „Центар за
социјали рад Вишеград“.

Члан 2.
Саставни дио ове одлуке је годишњи програм
рада и финансијски план за 2010. годину  ЈУ
„Центар за социјални рад Вишеград“.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-22/10
Датум: 26.02.2010. г.  Мр Билал Мемишевић,с.р.

На основу члана 19. тачка 1. Закона о систему
јавних служби („Службени гласник Републике
Српске“, број 68/07) и члана 33. Статута
Оппштине Вишеград - Пречишћени текст
(„Службени гласник општине Вишеград“, број:
10/08), Скупштина општине Вишеград на
сједници одржаној дана  26.02.2010. године,
д о н о с и

О Д Л У К У
о давању сагласности на годишњи програм

рада и финансијски план за 2010. годину
Дјечијем обданишту „Невен“ Вишеград

Члан 1.
Даје се сагласност на годишњи програм рада и
финансијски план за 2010. годину Дјечијем
обданишту „Невен“ Вишеград.

Члан 2.
Саставни дио ове одлуке је годишњи програм
рада и финансијски план за 2010. годину
Дјечијег обданишта „Невен“ Вишеград.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-23/10
Датум: 26.02.2010. г.  Мр Билал Мемишевић,с.р.

На основу члана 19. тачка 1. Закона о систему
јавних служби („Службени гласник Републике
Српске“, број 68/07) и члана 33. Статута
Оппштине Вишеград - Пречишћени текст
(„Службени гласник општине Вишеград“, број
10/08), Скупштина општине Вишеград на
сједници одржаној дана 26.02.2010. године,
д о н о с и

О Д Л У К У
о давању сагласности на годишњи програм
рада и финансијски план за 2010. годину ЈУ

„Туристичка организација општине
Вишеград“

Члан 1.
Даје се сагласност на годишњи програм рада и
финансијски план за 2010. годину ЈУ
„Туристичка организација општине Вишеград“ .

Члан 2.
Саставни дио ове одлуке је годишњи програм
рада и финансијски план за 2010. годину ЈУ
„Туристичка организација општине Вишеград“ .

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-24/10
Датум: 26.02.2010. г.  Мр Билал Мемишевић,с.р.

На основу члана 19. тачка 1. Закона о систему
јавних служби („Службени гласник Републике
Српске“, број 68/07) и члана 33. Статута
Оппштине Вишеград - Пречишћени текст
(„Службени гласник општине Вишеград“, број
10/08), Скупштина општине Вишеград на
сједници одржаној дана 26.02.2010. године,
д о н о с и

О Д Л У К У
о давању сагласности на годишњи програм

рада и финансијски план за 2010. годину ЈУ за
културне дјелатности „Дом културе“

Вишеград

Члан 1.
Даје се сагласност на годишњи програм рада и
финансијски план за 2010. годину ЈУ за културне
дјелатности „Дом културе“ Вишеград.
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Члан 2.
Саставни дио ове одлуке је годишњи програм
рада и финансијски план за 2010.  годину  ЈУ за
културне дјелатности „Дом културе“ Вишеград.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-25/10
Датум: 26.02.2010. г.  Мр Билал Мемишевић,с.р.

На основу члана 19. тачка 1.  Закона о систему
јавних служби („Службени гласник Републике
Српске“, број 68/07) и члана 33. Статута
Оппштине Вишеград - Пречишћени текст
(„Службени гласник општине Вишеград“, број
10/08), Скупштина општине Вишеград на
сједници одржаној дана 26.02.2010. године,
д о н о с и

О Д Л У К У
о давању сагласности на годишњи програм
рада и финансијски план за 2010. годину ЈУ
за културну дјелатност  „Градска галерија“

Вишеград

Члан 1.
Даје се сагласност на годишњи програм рада и
финансијски план за 2010. годину  ЈУ за
културну дјелатност „Градска галерија“
Вишеград.

Члан 2.
Саставни дио ове одлуке је годишњи програм
рада и финансијски план за 2010.  годину ЈУ за
културну дјелатност „Градска галерија“
Вишеград.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-26/10
Датум: 26.02.2010. г.  Мр Билал Мемишевић,с.р.

На основу члана 19. тачка 1. Закона о систему
јавних служби („Службени гласник Републике
Српске“, број 68/07) и члана 33. Статута
Оппштине Вишеград - Пречишћени текст
(„Службени гласник општине Вишеград“, број
10/08), Скупштина општине Вишеград на

сједници одржаној дана 26.02.2010. године,
д о н о с и

О Д Л У К У
о давању сагласности на годишњи програм

рада и финансијски план за 2010. годину
Народној библиотеци „Иво Андрић“

Вишеград

Члан 1.
Даје се сагласност на годишњи програм рада и
финансијски план за 2010. годину Народној
библиотеци „Иво Андрић“ Вишеград.

Члан 2.
Саставни дио ове одлуке је годишњи програм
рада и финансијски план за 2010. годину
Народне  библиотеке „Иво Андрић“ Вишеград.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-27/10
Датум: 26.02.2010. г.  Мр Билал Мемишевић,с.р.

На основу члана 19. тачка 1. Закона о систему
јавних служби („Службени гласник Републике
Српске“, број 68/07) и члана 33. Статута
Оппштине Вишеград - Пречишћени текст
(„Службени гласник општине Вишеград“, број
10/08), Скупштина општине Вишеград на
сједници одржаној дана 26.02.2010. године,
д о н о с и

О Д Л У К У
о давању сагласности на годишњи програм

рада и финансијски план за 2010. годину  ЈСУ
„Дрина“  Вишеград

Члан 1.
Даје се сагласност на годишњи програм рада и
финансијски план за 2010. годину  ЈСУ „Дрина“
Вишеград.

Члан 2.
Саставни дио ове одлуке је годишњи програм
рада и финансијски план за 2010.  годину  ЈСУ
„Дрина“  Вишеград.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-28/10
Датум: 26.02.2010. г.  Мр Билал Мемишевић,с.р.
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На основу члана 30. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“ број 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 33.
Статута Општине Вишеград  - Пречишћени текст
(„Службени гласник општине Вишеград“ број
10/08), Скупштина општине Вишеград на
сједници одржаној 26.02.2010. године, д о н о с и

О Д Л У К У
о приступању изради Стратегије развоја

општине Вишеград за период
од 2011 – 2016. године

Члан 1.
Приступа се изради Стратегије развоја општине
Вишеград за период од 2011 – 2016. године.

Члан 2.
За израду Стратегије развоја из члана 1.  ове
одлуке ангажоваће се консултантска кућа у
складу са законом.

Члан 3.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи
Одлука о приступању изради Статегије развоја
општине Вишеград за период 2009 – 2016.
година („Службени гласник општине Вишеград“
број 8/08).

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-29/10
Датум: 26.02.2010. г.  Мр Билал Мемишевић,с.р.

На основу  члана 3,  13  и 24.  Закона о систему
јавних служби („Службени гласник Републике
Српске“, бр. 68/07) , члана 50. Закона о
социјалној заштити („Службени гласник
Републике Српске“, бр. 5/93, 15/96 и 110/03) и
члана 33. Статута Општине Вишеград –
Пречишћени текст („Службени гласник општине
Вишеград“, бр. 10/08), Скупштина општине
Вишеград на сједници одржаној 26.02.2010.
године, д о н о с и

О Д Л У К У
о усклађивању акта о оснивању Центра за

социјални рад општине Вишеград

Члан 1.
Овом одлуком врши се усклађивање оснивачког
акта Центра за социјални рад општине Вишеград
са Законом о систему јавних служби („Службени
гласник Републике Српске“, бр. 68/07) и Законом

о класификацији дјелатности и о регистру
јединица разврставања („Службени гласник
Републике Српске“, бр. 113/04 и 110/05).

Члан 2.
У судски регистар ће у својству оснивача Центра
за социјални рад општине Вишеград бити
уписана Општинa Вишеград.

Члан 3.
Назив установе је Јавна установа „Центар за
социјални рад Вишеград“ Вишеград.
Скраћени назив установе је ЈУ „Центар за
социјални рад Вишеград“ ( у даљем тексту: Јавнa
установа), са сједиштем у Вишеграду, Улица
цара Лазара, број 3.

Члан 4.
Јавна установа обавља дјелатност од општег
друштвеног интереса, а својство правног лица
стиче уписом у регистар код надлежног суда.

Члан 5.
У правном промету са трећим лицима Јавна
установа иступа у своје име и за свој рачун, а за
обавезе одговара без ограничења, свим својим
средствима.

Члан 6.
Дјелатност Јавне установе је:

- 85.324 – Социјални рад у установама без
смјештаја.

Члан 7.
Оснивачки улог оснивача чине новчана средства
у износу од 2.000,00 КМ које је оснивач уплатио
према Одлуци о усклађивању акта о оснивању
Центра за социјални рад општине Вишеград.

Члан 8.
Средства за обављање дјелатности Јавне
установе обезбјеђују се из:

- буџета општине,
- буџета Републике,
- донација, прилога и спонзорства домаћих и

страних правних и физичких лица и
- других извора у складу са законом.

Члан 9.
Органи Јавне установе су: Управни одбор и
директор.

Члан 10.
Управни одбор је орган управљања Јавне
установе. Управни одбор има три члана.
Запослени у Јавној установи не могу бити
чланови управног одбора.
Чланове управног одбора Јавне установе именује
и разрјешава оснивач након спроведеног
поступка јавне конкуренције.

Година 18      Број: 2                Општина Вишеград, 01.03.2010. године                           Страна 6



Члан 11.
Управни одбор Јавне установе:
1) доноси статут,
2) одлучује о пословању,
3) разматра и усваја извјештај о пословању и

           годишњи обрачун,
4) доноси програм рада и финансијски план,
5) одлучује о коришћењу средстава, у складу

са законом и статутом и врши друге послове
утврђене актом о оснивању и статутом.

Члан 12.
Јавном установом руководи директор.
Директора Јавне установе  именује и  разрјешава
оснивач, на период од четири године и уз
претходно спроведен поступак јавне
конкуренције.

Члан 13.
Услови за директора Јавне установе утврђују се
статутом Јавне установе.

Члан 14.
Јавна установа ће своју организацију и опште
акте ускладити са Законом о систему јавних
служби и Законом о класификацији дјелатности
и о регистру јединица разврставања и овом
одлуком у року од 60  дана од дана ступања на
снагу ове одлуке и извршити промјене уписа у
судском регистру код надлежног суда.

Члан 15.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи
Одлука о оснивању Центра за социјални рад
општине Вишеград („Службени гласник
општине Вишеград“, бр. 2/93, 3/93, 2/97, 5/99,
9/00, 9/05, 2/06 и 15/07).

Члан 16.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине
Вишеград“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-31/10
Датум: 26.02.2010. г.  Мр Билал Мемишевић,с.р.

На основу члана 1. Одлуке о успостављању
Комисије за Мост Мехмед паше Соколовића у
Вишеграду («Службени гласник Општине
Вишеград», број 2/07) и  члана 33. Статута
општине Вишеград – Пречишћени текст
(«Службени гласник Општине Вишеград», број

10/08), Скупштина општине Вишеград на
сједници одржаној 26.02.2010. године, д о н о с и

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

чланова Комисије за Мост Мехмед - паше
Соколовића

Члан 1.
У Одлуци о именовању чланова Комисије за
Мост Мехмед - паше Соколовића („Службени
гласник Општине Вишеград“, бр. 6/07, 13/07 и
12/09) у члану 1. под редним бројем 1. умјесто
Јелене Савић за предсједника Комисије именује
се Ирена Солдат - Вујановић.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-32/10
Датум: 26.02.2010. г.  Мр Билал Мемишевић,с.р.

На основу  члана 3,  13  и 24.  Закона о систему
јавних служби („Службени гласник Републике
Српске“, бр. 68/07) , члана 48. Закона о туризму -
Пречишћени текст („Службени гласник
Републике Српске“, бр. 112/07) и  члана 33.
Статута општине Вишеград - Пречишћени текст
(„Службени гласник општине Вишеград“, бр.
10/08), Скупштина општине Вишеград на
сједници одржаној 26.02.2010. године, д о н о с и

О Д Л У К У
о усклађивању акта о оснивању Туристичке

организације Вишеград

Члан 1.
Овом одлуком  врши се усклађивање оснивачког
акта Туристичке организације Вишеград са
Законом о систему јавних служби („Службени
гласник Републике Српске“, бр. 68/07) и Законом
о класификацији дјелатности и о регистру
јединица разврставања („Службени гласник
Републике Српске“, бр. 113/04 и 110/05).

Члан 2.
У судски регистар ће у својству оснивача
Туристичке организације Вишеград бити
уписана Oпштинa Вишеград.

Члан 3.
Назив установе је Јавна установа „Туристичка
организација општине Вишеград“ Вишеград.
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Скраћени назив установе је ЈУ „Туристичка
организација општине Вишеград“ ( у даљем
тексту: Јавнa установа), са сједиштем у
Вишеграду, Улица Ужичког корпуса, број 11.

Члан 4.
Јавна установа обавља дјелатност од општег
друштвеног интереса, а својство правног лица
стиче уписом у регистар код надлежног суда.

Члан 5.
У правном промету са трећим лицима Јавна
установа иступа у своје име и за свој рачун, а за
обавезе одговара без ограничења, свим својим
средствима.

Члан 6.
Дјелатност Јавне установе је:
- 75.135 - Регулисање и допринос успјешнијем
                  пословању привреде на локалном
                  општинском нивоу
- 22.100 - Издавање књига
- 22.130 - Издавање часописа и сличних
-                периодичних издања
- 22.140 - Издавање звучних записа
- 52.470 - Трговина на мало књигама
- 52.487 - Остала трговина на мало у
-                специјализованим продавницама
- 92.720 - Остале рекреативне дјелатности

Члан 7.
Оснивачки улог оснивача чине новчана средства
у износу од 2.000,00 КМ које је оснивач уплатио
према Одлуци о усклађивању акта о оснивању
Туристичке организације Вишеград.

Члан 8.
Средства за обављање дјелатности Јавне
установе обезбјеђују се из:
- буџета општине,
- средстава туристичке таксе,
- боравишне таксе,
- прихода остварених обављањем туристичке

дјелатности,
- донација, прилога и спонзорства домаћих и

страних правних и физичких лица и
- других извора у складу са законом.

Члан 9.
 Органи Јавне установе су: Управни одбор и
директор.

Члан 10.
Управни одбор је орган управљања Јавне
установе. Управни одбор има три члана.
Запослени у Јавној установи не могу бити
чланови управног одбора.
Чланове управног одбора Јавне установе именује
и разрјешава оснивач након спроведеног
поступка јавне конкуренције.

     Члан 11.
Управни одбор Јавне установе:

1) доноси статут,

2) одлучује о пословању,
3) разматра и усваја извјештај о пословању и

годишњи обрачун,
4) доноси програм рада и финансијски план,
5) одлучује о коришћењу средстава, у складу

са законом и статутом и врши друге
послове утврђене актом о оснивању и
статутом.

Члан 12.
Јавном установом руководи директор.
Директора Јавне установе  именује и  разрјешава
оснивач, на период од четири године и  уз
претходно спроведен поступак јавне
конкуренције.

Члан 13.
Услови за директора Јавне установе утврђују се
статутом Јавне установе.

Члан 14.
Јавна установа ће своју организацију и опште
акте ускладити са Законом о систему јавних
служби и Законом о класификацији дјелатности
и о регистру јединица разврставања и овом
одлуком у року од 60  дана од дана ступања на
снагу ове одлуке и извршити промјене уписа у
судском регистру код надлежног суда.

Члан 15.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи
Одлука о оснивању Туристичке организације
Вишеград („Службени гласник општине
Вишеград“, бр. 6/05, 9/05 и 1/08).

Члан 16.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику oпштине
Вишеград“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-36/10
Датум: 26.02.2010. г.   Мр Билал Мемишевић,с.р.

На основу члана 16. Закона о систему јавних
служби („Службени гласник Републике Српске“,
бр. 68/07), члана 73. Закона о здравственој
заштити („Службени гласник Републике
Српске“, бр. 106/09)  и члана 33. Статута
оппштине Вишеград – Пречишћени текст
(„Службени гласник општине Вишеград“, бр.
10/08), Скупштина општине Вишеград на
сједници одржаној 26.02.2010. године, д о н о с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о разрјешењу вршилаца дужности чланова
Управног одбора Дома здравља Вишеград

1. Разрјешавају се дужности вршиоци
дужности чланова Управног одбора Дома
здравља Вишеград
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1) Зоран Васиљевић, дипломирани економиста;
2) Василије Гиговић, дипломирани економиста;
3) Бранкица Уљар, дипломирани економиста
због истека периода на који су именовани.

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

О б р а з л о ж е њ е
Рјешењем Скупштине општине Вишеград број
01-022-192//09 од 01.9.2009. године Зоран
Васиљевић, Василије Гиговић и Бранкица Уљар
именовани су за вршиоце дужности чланова
Управног одбора Дома здравља Вишеград, до
окончања поступка јавне конкуренције. С
обзиром да је поступак јавне конкуренције
окончан, у складу са чланом 16 Закона о систему
јавних служби („Службени гласник Републике
Српске“, бр. 68/07), ријешено је као у
диспозитиву овог рјешења.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-18/10
Датум: 26.02.2010. г.   Мр Билал Мемишевић,с.р.

На основу члана 16. Закона о систему јавних
служби („Службени гласник Републике Српске“,
бр. 68/07) и члана 33. Статута оппштине
Вишеград – Пречишћени текст („Службени
гласник општине Вишеград“,бр. 10/08),
Скупштина општине Вишеград на сједници
одржаној 26.02.2010. године, д о н  о с и

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

Управног одбора ЈСУ „Дрина“ Вишеград

1. Младен Кнежевић, дипломирани
економиста, разрјешава се дужности вршиоца
дужности члана Управног одбора ЈСУ „Дрина“
Вишеград,  због истека периода на који је
именован.

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

О б р а з л о ж е њ е
Рјешењем Скупштине општине Вишеград број
01-022-123//09 од 22.5.2009. године Младен
Кнежевић, дипломирани економиста, именован

је за вршиоца дужности члана Управног одбора
ЈСУ „Дрина“ Вишеград, до окончања поступка
јавне конкуренције. С обзиром да је поступак
јавне конкуренције окончан, у складу са чланом
16. Закона о систему јавних служби („Службени
гласник Републике Српске“, бр. 68/07), ријешено
је као у диспозитиву овог рјешења.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-34/10
Датум: 26.02.2010. 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 16.  Закона о систему јавних
служби („Службени гласник Републике Српске“,
бр. 68/07) и члана 33. Статута општине Вишеград
– Пречишћени текст („Службени гласник
општине Вишеград“, брoj 10/08), Скупштина
општине Вишеград на сједници одржаној
26.02.2010. године, д о н о с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању члана Управног одбора

ЈСУ „Дрина“ Вишеград

1. Младен Кнежевић, дипломирани
економиста – менаџер финансија и банкарства,
именује се за члана Управног одбора ЈСУ
„Дрина“ 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
Јавни конкурс за избор и именовање чланова
управних одбора у јавним установама чији је
оснивач Општина 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 и именовање
чланова управних одбора у јавним установама
чији је оснивач Општина Вишеград.

На Јавни конкурс расписан за једног члана
Управног одбора ЈСУ „Дрина“ Вишеград
пријавио се Младен Кнежевић, дипломирани
економиста – менаџер финансија и банкарства.
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Комисија је,  у складу са Законом о
министарским, владиним и другим именовањима
Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“ бр. 41/03), спровела потребну
процедуру и након обављеног интервјуа
препоручила да се за члана Управног одбора ЈСУ
„Дрина“ Вишеград именује Младен Кнежевић,
дипломирани економиста – менаџер финансија и
банкарства.
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
16. Закона о систему јавних служби („Службени
гласник Републике Српске“, бр. 68/07) 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: 01-022-35/10
Датум: 26.02.2010. г.   Мр Билал Мемишевић,с.р.

На основу члана 30. Закона о локалној
самоуправаи („Службени гласник Републике
Српске“ број: 101/04, 42/05 и 118/05), тачке 9.
Упутства о провођењу процедура за одабир
корисника програма помоћи у обнови стамбених
јединица у сврху повратка („Службени гласник
БиХ“, број: 48/06) и члана 33. Статута општине
Вишеград – Пречишћени текст („Службени
гласник општине Вишеград“ број: 10/08),
Скупштина Општине Вишеград на сједници
одржаној 26.02.2010. године, д о н о с и

  Р Ј Е Ш Е Њ Е
о измјени и допуни Рјешења о именовању
Комисије за одабир корисника програма

помоћи у обнови стамбених јединица
у сврху повратка

I
У Рјешењу о именовању Комисије за одабир
корисника програма помоћи у обнови стамбених
јединица у сврху повратка („Службени гласник
Општине Вишеград“ број 8/08) у тачки I, под
редним бројем 3.  и 4.  умјесто Хашима
Омеровића и Расима Бајрактаревића именују се
Неџад Мухић и Един Караман.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-37/10
Датум: 26.02.2010. г.   Мр Билал Мемишевић,с.р.

На основу члана 14. Закона о експропријацији
(„Службени гласник Републике Српске“ број:
112/06) и члана 33. Статута општине Вишеград –
Пречишћени текст («Службени гласник oпштине
Вишеград», бр. 10/08), Скупштина општине
Вишеград на сједници одржаној 26.02.2010.
године, д а ј е

М И Ш Љ Е Њ Е
о изградњи локалног пута
Сасе – Вишеградска бања

1. Скупштина општине Вишеград сматра
да је на подручју ове општине, у катастарској
општини Вишеград, потребно изградити локални
пут Сасе – Вишеградска бања.

2.  Изградња локалног пута Сасе –
Вишеградска бања представља значајан објекат
инфраструктуре како за општину Вишеград, тако
и за Републику Српску,  с озбиром да ова
дионица пута повезује РЦ „Вилина влас“
Вишеградска бања са магистралним путем М5,
те представља окосницу за развој туризма ове
општине.

3. Скупштина општине Вишеград сматра
основаним да Влада Републике Српске донесе
Одлуку о утврђивању општег интереса за
изградњу локалног пута Сасе – Вишеградска
бања,  на основу које се може приступити
експропријацији непокретности на земљишту
ближе означеном у плану експропријације.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-14/10
Датум: 26.02.2010. г.   Мр Билал Мемишевић,с.р.

На основу члана 33.  став 4.  Закона о
грађевинском земљишту (,,Службени гласник
Републике Српске,, број 112/06), члана 57.
Одлуке о грађевинском земљишту (,,Службени
гласник општине Вишеград бр. 2/08) и члана 33
Статута општине Вишеград - Пречишћени текст
(,,Службени гласник општине Вишеград“, број
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10/08), Скупштина општине Вишеград на
сједници одржаној 26.02.2010. године, д о н о с и

П Р О Г Р А М
уређења градског и осталог грађевинског

земљишта за 2010. годину

УВОД
Програм уређења грађевинског земљишта урађен
је у складу са Одлуком о грађевинском
земљишту општине Вишеград и законима
дефинисаним надлежностима.

I   Основни циљеви израде и доношења
     програма
Према Закону о грађевинском земљишту
уређење грађевинског земљишта у циљу његовог
привођења намјени утврђеној планском
документацијом врши се према усвојеном
програму који доноси Скупштина општине.
Основни циљеви израде програма утврђују се
како слиједи:
          - дефинисање програмског основа за
привођење намјени грађевинског земљишта у
складу са планском документацијом,
          - сагледавање свих прописаних радњи и
активности на пословима припремања и
опремања грађевинског земљишта,
          - глобално сагледавање свих трошкова
(изражених у конвертибилним маркама)на
припремању и опремању грађевинског
земљишта,
          - процјена просјечне висине накнаде за
уређење грађевинског земљишта по 1м2.

II Основе за израду програма су:
1. Просторни план, урбанистички план и

регулациони планови општине Вишеград,
2. Стратегија развоја општине Вишеград

2008-2010 године,
3. Преузете обавезе по основу накнаде за

уређење грађевинског земљишта,
4. Приоритети произашли из постојећег

стања комуналне инфраструктуре у односу на
потребе,

5. Приоритети произашли из захтјева
грађана, мјесних заједница и јавне расправе.

III Програм обухвата радове и активности на:
          1. Припремању грађевинског земљишта за
изградњу (прибављање земљишта, израда
урбанистичке и пројектне документације,
геодетских и других подлога, инжењерско
техничка испитивања земљишта, санациони
радови и рашчишћавање земљишта).
          2. Комунално опремање грађевинског
земљишта (изградња објеката водоснабдијевања,
фекалне канализације, оборинске  канализације,
јавне расвјете  и осталих објеката комуналне
инфраструктуре,као и уређење слободних и
зелених површина).

         3. Обим и врста радова планирани су на
бази расположивих буџетских средстава за ову
намјену.

IV Mеханизми и инструменти финансирања
      уређења грађевинског земљишта
У члану 57.  Одлуке о грађевинском земљишту
(,,Службени гласник општине Вишеград“, број
2/08) прописано је да се  финансирање уређења
грађевинског земљишта обезбјеђује из:
           1. Средстава буџета општине,
           2. Средстава закупнине за земљиште у
државној својини,
           3. Цијена комуналних услуга,
           4. Накнаде инвеститора за прикључак на
мрежу и објекат инфраструктуре,
           5. Накнада за привремено кориштење
земљишта и привремени прикључак,
           6. Накнада за коришћење земљишта и
комуналних добара (једнократна и трајна рента),
           7. Средстава бесправних градитеља чији
су објекти легализовани (накнада за уређење
грађевинског земљишта),
           8. Из кредита домаћих и страних банака,
           9. Из средстава буџета Републике,
самодоприноса и других средстава.
Средства из става 1.  овог члана  искључиво су
намијењена за уређење градског грађевинског
земљишта а обухваћни су стварни трошкови
припремања и опремања грађевинског земљишта
као што је предвиђено планском
документацијом.
Како су буџетска средства лимитирајући фактор
за реализацију пројеката од посебног интереса за
општину (водоснабдијевање, локалне путеве и
путне правце који повезују периферна насеља,
јавна расвјета,  и остала урбана инфраструктура)
дјелимично су обезбијеђена  кредитна средства.
Обзиром да  је изградња примарних објеката
комуналне инфраструктуре (путна мрежа,
збрињавање и пречишћавање отпадних вода)
везана за реализацију програма републичких
институција и организација усмјериће се
активности према истим, у циљу заједничког
улагања. Програмом је планирана изградња и
реконструкција инфраструктурних објеката који
се финансирају уз учешће грађана и других
субјеката који представљају приоритет,  јер се на
тај начин са мањим ангажовањем буџетских
средстава реализује већи обим послова
(минимално учешће грађана 40%). За провођење
програмских задатака неопходно је много веће
ангажовање субјеката који учествују у њиховој
реализацији (Републичка управа за имовинско-
правне и геодетске послове,  ЈП Путеви РС,
Републичка Агенција за воде и др.).

V  Израда планске документације (просторни
план, урбанистички план, регулациони план,
урбанистички пројекат и план парцелације),
пројектне документације, ревизије пројектне
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документације и урбанистичко-техничких
услова

1. Израда  Регулационог плана градског
гробља у Косову Пољу,

 2. Израда  пројекта реконструкције
колско - пјешачког моста у Незуцима,

3. Израда пројекта капеле и пратећих
објеката на градском гробљу у Косову Пољу
(укључујући паркинг и ограду),

4. Израда главног пројекта
реконструкције водоводне мреже у Улици браће
Југовића, и цара Лазара и насељу  Доње Шегање,

5. Израда пројекта реконструкције
саобраћајница у Улици светог Саве и Милоша
Обилића,

6. Израда пројекта реконструкције
Улице краља Петра I  Карађорђевића,  Николе
Пашића,Николе Тесле, Мајке Југовића, и дијела
Улице цара Лазара,

7. Израда пројекта реконструкције
зграде општине по фазама,

8. Израда пројекта реконструкције
бивше зграде МУП  за потребе Скупштине
општине.

Укупно: 104.500,00 КМ

VI Изградња и одржавање саобраћајних
површина (дијелова магистралних и
регионалних путева кроз градско подручје,
градских саобраћајница, мостова, локалних и
некатегорисаних путева, саобраћајних
знакова ,уличних табли, кућних бројева,
вертикалне и хоризонталне сигнализације).
         1. Оправке и одржавање путева у 2010.
годину ...............................................50.000,00 КМ

2. Изградња степеништа и стазе до цркве
на Мегдану ...................................... 29.000,00 КМ

3. Реконструкција саобраћајне мреже у
насељу Шегање ................................190.000,00КМ

4. Реконструкција Улице II Подрињске
бригаде ............................................ 100.000,00 КМ

5. Санација дијела улица , плочника и
тротоара (из Програма заједничке комуналне
потрошње за 2010 год.) ...................   4.800,00 КМ

6. Трошкови одржавања вертикалне
сигнализације (из Програма заједничке
комуналне потрошње за 2010.
годину  ..........................................    .  2.400,00 КМ

7. Трошкови уређења земљишта за
изградњу  капеле и пратећих објеката на
градском гробљу у Косову Пољу ....25.000,00 КМ

Укупно: 401.200,00 КМ

VII Изградња и одржавање комуналне
инфраструктуре (водовод, канализација и
систем кишне канализације)
        1. Реконструкција водовода за насеље
Доње Шегање.................................  120.000,00 КМ

  2. Одржавање система кишне
канализације (из Програма заједничке
комуналне потрошње) ....................  8.040,000 КМ

Укупно: 128.040,00 КМ

VIII  Изградња и одржавање  јавне расвјете
1. Изградња уличне расвјете Незуци- Стари

мост ....................................................40.750,00 КМ
2. Реконструкција јавне расвјете Рзавски

мост – Родић брдо .............................40.750,00 КМ
                                           Укупно:   81.500,00 КМ

IX  Геодетске услуге
         1. Вршење геодетских услуга за 2010.
годину................................................ 35.000,00 КМ

Укупно:   35.000,00 КМ

РЕКАПИТУЛАЦИЈА
V+VI+VII+VIII+IX = 104.500,00 КМ+401.200,00
КМ+128.040,00 КМ+81.500,00 КМ
35.000,00 КМ = 750.240,00 КМ.

УКУПНО 750.240,00 КМ

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: 01-022-33/10
Датум: 26.02.2010. г.   Мр Билал Мемишевић,с.р.

На основу члана 33. Статута општине Вишеград
– Пречишћени текст («Службени гласник
општине Вишеград», број:  10/08), након
разматрања Програма рада начелника општине
Вишеград за 2010. годину, Скупштина општине
Вишеград на сједници одржаној 26.02.2010.
године, д о н о с и

               З А К Љ У Ч А К

1. Скупштина општине Вишеград усваја
Програма рада начелника општине Вишеград за
2010. годину.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-11/10
Датум: 26.02.2010. г.   Мр Билал Мемишевић,с.р.

На основу члана 33. Статута општине Вишеград
– Пречишћени текст («Службени гласник
општине Вишеград», број: 10/08), након
разматрања Извјештаја о раду Републичког
јавног правобранилаштва - сједиште Фоча за
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2009. годину, Скупштина општине Вишеград на
сједници одржаној 26.02.2010. године, д о н о с и

          З А К Љ У Ч А К

1. Скупштина општине Вишеград усваја
Извјештај о раду Републичког јавног
правобранилаштва - сједиште Фоча за 2009.
годину.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-15/10
Датум: 26.02.2010. г.   Мр Билал Мемишевић,с.р.

На основу члана 33. Статута општине Вишеград
– Пречишћени текст («Службени гласник
општине Вишеград», број:  10/08), након
разматрања Годишњег програма рада и
финансијског плана за 2009. годину јавних
установа чији је оснивач Општина Вишеград,
Скупштина општине Вишеград на сједници
одржаној 26.02.2010. године, д о н о с и

           З А К Љ У Ч А К

1. Утврђује се накнада члановима
управних одбора у јавним установама чији је
оснивач Општина Вишеград у висини једне
дневнице за службено путовање у земљи по
одржаној сједници.

2.  Накнаду из тачке 1.  овог закључка
члановима управних одбора исплаћиваће јавне
установе чији је оснивач Општина Вишеград.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-30/10
Датум: 26.02.2010. г.   Мр Билал Мемишевић,с.р.

На основу члана 33. Статута општине Вишеград
– Пречишћени текст («Службени гласник
општине Вишеград», број:  10/08), након
разматрања захтјева Предузећа за водовод и
канализацију „15. април“ а.д. Вишерад за давање
сагласности на цијене, Скупштина општине

Вишеград на сједници одржаној 26.02.2010.
године, д о н о с и

З А К Љ У Ч А К

1. Скупштина општине Вишеград не даје
Предузећу за водовод и канализацију „15. април“
а.д. Вишерад сагласност на повећање цијена.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-38/10
Датум: 26.02.2010. г.   Мр Билал Мемишевић,с.р.

На основу члана 38. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Српске“ број:
96/03, 14/04, 67/05, 34/06 и 128/06), члана 11.
Одлуке о извршењу буџета Општине Вишеград
за 2010 годину („Службени гласник Општине
Вишеград“, број: 13/09) 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 01.06.2009. године,
те захтјева Удружења «Четири и више дјеце» из
Вишеграда за помоћ за измирење дуговања,
начелник општине Вишеград,  д о н о с и

О Д Л У К У
о одобрењу средстава буџетске резерве

I
Oдобравају се средства буџетске резерве у
укупном износу од 611,33 КМ
(шестстотинаједанаестконвертибилнихмарака и
33/100) Удружењу „Четири и више дјеце“ из
Вишеграда као помоћ за измирење дуговања
према Телекомуникацијма РС а.д. Бања Лука
регионални телеком Фоча.

II
Средства ће се пребацити на текући рачун  број:
562-006-806 1129232 отворен код Развојне банке
Вишеград.
За реализацију ове одлуке задужује се Одјељење
за финансије .

III
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
биће објављена у „Службени гласнику општине
Вишеград“.

ОПШТИНА ВИШЕГРАД
           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Број:02-40-8/10
Датум: 08.02.2010. г.   Мр Томислав Поповић,с.р.
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На основу члана 38.Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Српске„ број:
96/03, 14/04, 67/05, 34/06 и 128/06), члана 11.
Одлуке о извршењу буџета Општине Вишеград
за 2010 годину („Службени гласник Општине
Вишеград“, број: 13/09) 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 те захтјева Српског
правпславног манастира Успења Пресвете
Богородице Добрун, начелник општине
Вишеград,  д о н о с и

О Д Л У К У
о одобрењу средстава буџетске резерве

I
Одобраваје се средства буџетске резерве у
укупном износу од 600,00 КМ
(шестстотинаконвертибилнихмарака) Српском
православном манастиру Пресвете Богородице у
Добруну као помоћ за одржавање прославе
годишњице Првог Српског Устанка.

II
Средства ће се пребацити на жиро  рачун  број:
562 006 00002405 67 1 отворен код Развојне
банке Вишеград.
За реализацију ове одлуке задужује се Одјељење
за финансије .

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

ОПШТИНА ВИШЕГРАД
           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Број: 02-40-34/10
Датум: 12.02.2010. г.   Мр Томислав Поповић,с.р.

На основу члана 43. и 72. Закона о локалној
самоуправи («Службени гласник Републике
Српске», број: 101/04 , 42/05 и 118/05), те на
основу члана 19 тачка 2. Закона о систему јавних
служби («Службени гласник Републике Српске“,
број: 68/07) и члана 51. Статута Општине
Вишеград – Пречишћени текст („Службени
гласник Општине Вишеград“, број: 10/08) у
поступку ревизије Статута јавних установа на
коју је начелника општине обавезала Скупштина
општине својим закључком број: 01-022-220/08
од   17.12.2008.   године,     начелник       општине

Вишеград дана 15.02.2010.  године,  д о н о с и

О Д Л У К У

           1. Даје се сагласност на Статут јавне
спортске установе «Дрина» Вишеград бр.12-
02/10 од 10.02.2010. године.

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

ОПШТИНА ВИШЕГРАД
           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Број:02-023-1/10
Датум: 15.02.2010. г.   Мр Томислав Поповић,с.р.

На основу члана 43. и 72. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 101/04 , 42/05 и 118/05), те на
основу члана 19. тачка 2. Закона о систему
јавних служби («Сл.гласник Републике Српске“,
број: 68/07) и члана 51. Статута Општине
Вишеград – Пречишћени текст („Службени
гласник Општине Вишеград“, број: 10/08), у
поступку ревизије Статута јавних установа на
коју је начелника општине обавезала Скупштина
општине својим закључком број: 01-022-220/08
од 17.12.2008 године, начелник општине
Вишеград дана 15.02.2010. године, д о н о с и

О Д Л У К У

           1. Даје се сагласност на Одлуку о
измјенама и допунама Статута Јавне установе за
културне дјелатности «Дом културе» Вишеград
број: 5/10 од 09.02.2010.  године.

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

ОПШТИНА ВИШЕГРАД
           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Број:02-023-1.3/10
Датум: 15.02.2010. г.   Мр Томислав Поповић,с.р.

На основу члана 38. Закона о буџетском систему
(«Службени гласник   Републике Српске», број:
96/02, 14/04, 67/05, 34/06 и 128/06), члана 11.
Одлуке о извршењу буџета Општине Вишеград
за 2010. годину („Службени гласник Општине
Вишеград», број 13/09), члана 51. Статута
општине Вишеград - Пречишћени текст
(«Службени гласник Општине Вишеград», број
10/08) Правилника о коришћењу буџетске
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резерве број 02-013-185/09, те захтјева СШ „Иво
Андрић“ број: 01-02-160 од 03.02.2010. године,
начелник општине Вишеград, д о н о с и

О Д Л У К У
о одобрењу средстава буџетске резерве

I
Одобрававају се  средства буџетске резерве у
укупном  износу од  2000,00 КМ
(двијехиљадеконвертибилнихмарака) СШ «Иво
Андрић» Вишеград за употпуњавање рада
драмске и рецитаторске секције

II
Наведена средства ће се исплатити на жиро
рачун СШ «Иво Андрић» Вишеград.
За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење
за финансије.

III
Ова одлука ступа на снагу даном доношења а
биће објављена у «Службеном гласнику општине
Вишеград».

ОПШТИНА ВИШЕГРАД
           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Број: 02-40-32/10
Датум: 18.02.2010. г.   Мр Томислав Поповић,с.р.

На основу члана 43. и 72. Закона о локалној
самоуправи Републике Српске („Службени
гласник Републике Српске» број: 101/04, 42/05,
118/05), члана 51. Статута Општине Вишеград -
Пречишћени текст („Службени гласник општине
Вишеград“, број: 10/08), те дописа Одјељења за
општу управу број 03-127-87/10 од 31.12.2009.
године начелник општине, д о н о с и

О Д Л У К У

           1. Којом се одобрава приступање измјени
и допуни Правилника о организацији и
систематизацији радних мјеста административне
службе Општине Вишеград – Пречишћени текст
(«Сл. гласник општине Вишеград број: 13/08)
која се односи на измјену и допуну у Одјељењу
за општу управу радно мјесто ложач парног
гријања-портир обезбјеђење.

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

ОПШТИНА ВИШЕГРАД
           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Број: 02-013-59/10
Датум: 26.02.2010. г.   Мр Томислав Поповић,с.р.

На основу члана 43. и 72. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске», број 101/04, 42/05 и 118/05), члана 51.
Статута општине Вишеград – Пречишћени текст
(„Службени гласник општине Вишеград“, број
10/08) и члана 9. Одлуке о оснивању
Административне службе Општине Вишеград
(„Службени гласник општине Вишеград“ број
5/05), Правилника о организацији и
систематизацији радних мјеста администативне
службе општине Вишеград – Пречишћени текст
(„Службени гласник општине Вишеград“, број
13/08) и Одлуке о приступању измјени и допуни
Правилника о систематизацији и организацији
радних мјеста у Административној службе
општине Вишеград број 02-013-59/10 од
26.02.2010 године, начелник Општине, д о н о с и

П Р А В И Л Н И К
о измјенама и допунама Правилника о

организацији и систематизацији радних
мјеста административне службе

општине Вишеград
- Пречишћени текст -

Члан 1.
У члану 15. Правилника о организацији и
систематизацији радних мјеста администативне
службе  Општине Вишеград – Пречишћени текст
(«Сл.гласник Општине Вишеград», бр. 13/08) у
графикону који се односи на Одјељење за општу
управу  тачка 13. у називу радног мјеста се
мијења и гласи » портир-обезбјеђење и домар»
опис радног мјеста и број извршилаца у истом
члану остају исти.

       Члан 2.
У члану 16.  Одјељка VI  који се односи на
Одјељење за општу управу мијења се назив
радног мјеста и опис послова и гласи « портир-
обезбјеђење и домар» и опис послова:
«Чува и обазбјеђује објекат и имовину зграде
Општине, врши контролу улаза и излаза у
објекат и просторије зграде општине. Спречава
неовлаштено уношење експлозивних, запаљивих
и других материја у објекат, недозвољава
окупљање већег броја грађана испред улаза у
зграду Општине. води евиденцију о свим
питањима из дјелокруга свога рада у складу са
Правилником о организацији  послова физичког
и техничког обезбјеђења зграде, врши послове
оправке канцеларијског намјештаја и опреме за
рад, одржава зграду општине и просторија у
згради, врши обилазак просторија, евидентира
недостатке и након договора са начелником
Одјељења за ошту управу отклања кварове и
врши и све друге послове који му се ставе у
надлежност.
Лично је одговран за тачно и ефикасно вршење
повјерених му послова начелнику одјељења за
општу управу и начелнику општине».

Година 18      Број: 2                Општина Вишеград, 01.03.2010. године                           Страна 15



Члан 3.
Овај Правилник о измјени и допуни Правилника
о организацији и систематизацији радних мјеста
Административне службе општине Вишеград
ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у
„Службени гласнику Општине Вишеград“.

ОПШТИНА ВИШЕГРАД
           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Број: 02-013-60/10
Датум: 26.02.2010. г.   Мр Томислав Поповић,с.р.

На основу члана 43. и члана 72. став 3. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број: 101/04, 42/05 и 118/05)
члана 51. Статута општине Вишеград -
Пречишћени текст („Службени гласник Општине
Вишеград“, број: 10/08), тачке 30. и 31. одјељка
II. Упутства о спровођењу канцеларијског
пословања («Службени гласник Републике
Српске“ број: 2/95), члана 1. став 2. и члана 9.
став 3. Уредбе о канцеларијском пословању
републичких органа управе («Службени гласник
Републике Српске», број 1/04), начелник
Општине Вишеград, д о н о с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о бројчаним ознакама Одјељења

административне службе
 Општине Вишеград

I
Овим Рјешењем утврђују се бројчане ознаке
Одјељења административне службе Општине
Вишеград, како слиједи:
- Скупштина Општине..........................  01
- Начелник Општине.............................  02
- Одјељење за општу управу................  03
- Одјељењу за привреду и друштвене
   дјелатности ........................................  04
- Одјељење за просторно уређење
   и стамбено-комуналне послове .......  05
- Одјељење за финансије .....................  06

II
За реализацију овог Рјешења задужује се
начелници Одјељења и писарница.

III
Oвo рјешење ступа на снагу даном доношења.,а
биће објавњено у «Сл.гласнику општине
Вишеград».

ОПШТИНА ВИШЕГРАД
                                       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број:02- 052-13/10
Датум: 01.02.2010. г.  Мр Томислав Поповић, с.р.

На основу члана 43. и члана 72. став 3. Закона о
локалној самоуправи («Службени гласник
Републике Српске», број: 101/04, 42/05 и 118/05),
члана 51. Статута општине Вишеград -
Пречишћени текст („Службени гласник Општине
Вишеград“, број: 10/08), те на основу тачке 49.
став 2. Упутства о канцеларијском пословању
(«Службени гласник Републике Српске», број
2/05), начелник Општине, д о н о с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е
којим се одређују предмети за које ће се

водити попис аката

I
Предмети за које ће се водити попис аката на
прописаном обрасцу  који служи за завођење
аката иасте или сличне врсте који се масовно
појављују а по којима се води исти поступак су:
· Увјерења о регулисању војне обавезе и друга

увјерења,
· Потврде о животу,
· Увјерења о издржавању из иностранства,
· Захтјеви за требовање средстава из буџета и

извјештаји о утрошеним       средствима,
· Изводи отворених ставки,
· Административне забране,
· Увјерења из области ђачког  и студентског

стандарда,
· Увјерења о чињеничном стању објекта,
· Увјерења која ће се водити у матучној

евиденцији ( увјерења  из матичне књиге
рођених, увјерења из матичне књиге
вјенчаних, увјерења из матичне књиге
држављана.

Попис аката.  се води и за предмете за које се
предвиђа да ће у току године бити примљен већи
број аката ( пријаве на конкурс, одговори на
расписе).

II
Oвo рјешење ступа на снагу даном доношења,  а
биће објавњено у „Службеном гласнику општине
Вишеград“.

III
Ступањем на снагу овог рјешења престаје да
важи рјешење број: 02-052-26/09 и измјена и
допуна рјешења којим се одређују предмети за
које ће се водити попис аката број: 02-052-26-
1/09.

ОПШТИНА ВИШЕГРАД
                                       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број:02- 052-14/10
Датум: 01.02.2010. г.  Мр Томислав Поповић, с.р.
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