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На основу члана 36. Закона о територијалној
организацији Републике Српске („Службени
гласник Републике Српске“, број 69/09), члана 8 и
64. Уредбе о насељеним мјестима која чине
подручје јединице локалне самоуправе
(„Службени гласник Републике Српске“ број
4/10) и члана 33. и 122. Статута oпштине
Вишеград („Службени гласник општине
Вишеград“, број 10/08), Скупштина општине
Вишеград на сједници одржаној 24.02.2011.
године, д о н о с и

О Д Л У К У
о измјени Статута општине Вишеград

Члан 1.
У Статуту општине Вишеград – Пречишћени
текст („Службени гласник општине Вишеград“,
број 10/08) члан 4. мијења се и гласи:
„Подручје општине Вишеград чине насељена
мјеста: Ајдиновићи, Бабин Поток, Бан Поље,
Баримо, Батковица, Баткушићи, Бијела, Биљези,
Бистриводе, Бјеговићи, Бјељајци, Блаце, Блаж,
Бодежник, Богдашићи, Богилице, Боровац, Брезје,
Бродар, Бурсићи, Велетово, Велика Гостиља,
Веље Поље, Вељи Луг, Вишеград, Вишеградска
Бања, Влаховићи, Воденице, Вучине, Газибаре,
Глогова, Горња Брштaница, Горња Јагодина,
Горња Лијеска, Горња Црнча, Горње Дубово,
Горње Штитарево, Горњи Добрун, Горњи
Дубовик, Грање, Гребен, Добрунска Ријека, Доња
Брштаница, Доња Јагодина, Доња Лијеска, Доња
Црнча, Доње Вардиште, Доње Дубово, Доње
Штитарево, Доњи Добрун, Доњи Дубовик,
Драгомиље, Дрина, Дринско, Дрокан, Дубочица,
Душче, Ђипи, Ђуревићи, Жагре, Жлијеб, Загорац,
Закрсница, Заножје, Земљице, Златник,
Јабланица, Јарци, Јелачићи, Јелашци, Јелићи,
Језернице, Каберник, Каменица, Капетановићи,
Клашник, Клисура, Кочарим, Копито, Коритник,
Косово Поље, Крагујевац, Кука, Купусовићи,
Курталићи, Кустур Поље, Ласци, Лозница,

Мацуте, Мала Гостиља, Мангалин Хан, Масали,
Маџаревићи, Међеђа, Међусеље, Мензиловићи,
Меремишље, Милошевићи, Мириловићи,
Мраморице, Мушићи, Небоговине, Незуци,
Обравње, Околишта, Округла, Омеровићи,
Оплаве, Ораховци, Оџак Палеж, Паочићи,
Пијавице, Повјестача, Подгорје, Поздерчићи,
Пољанице, Поље, Прелово, Пресјека, Претиша,
Присоје, Раонићи, Репушевићи, Ресник, Рзав,
Ријека, Родић Брдо, Рохци, Рујишта, Рутеновићи,
Сасе, Сендићи, Смријечје, Станишевац, Столац,
Стражбенице, Твртковићи, Тршевине, Тупеши,
Турјак, Туста Међ, Ћаћице, Убава, Уништа, Ушће
Лима, Фаљеновићи, Хадровићи, Халуге, Хамзићи,
Хан Брдо, Холијаци, Холијачка Лука, Храњевац,
Цријеп, Црни Врх, Црнчићи, Ченгићи, Чешаљ,
Џанкићи, Шегање, Шип и Шумице“.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
                                              ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01-022-14/11
Датум: 24.02.2011. г.    Мр Билал Мемишевић, с.р.
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На основу члана 19.  тачка 1.  Закона о систему
јавних служби („Службени гласник Републике
Српске“, број 68/07) и члана 33. Статута општине
Вишеград - Пречишћени текст („Службени
гласник општине Вишеград“, број 10/08),
Скупштина општине Вишеград на сједници
одржаној 24.02.2011. године, д о н о с и

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

рада и финансијски план за 2011. годину
ЈУ РЦ „Вилина влас“ Вишеградска бања,

Вишеград
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Члан 1.
Даје се сагласност на годишњи програм рада и
финансијски план за 2011. годину ЈУ РЦ „Вилина
влас“ Вишеградска бања, Вишеград.

Члан 2.
Саставни дио ове одлуке је годишњи програм
рада и финансијски план за 2011. годину ЈУ 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: 01-022-15/11
Датум: 24.02.2011. г.    Мр Билал Мемишевић, с.р.
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На основу члана 19.  тачка 1.  Закона о систему
јавних служби („Службени гласник Републике
Српске“, број 68/07) и члана 33. Статута општине
Вишеград - Пречишћени текст („Службени
гласник општине Вишеград“, број 10/08),
Скупштина општине Вишеград на сједници
одржаној 24.02.2011. године, д о н о с и

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

рада и финансијски план за 2011. годину
ЈЗУ „Апотека“ Вишеград

Члан 1.
Даје се сагласност на годишњи програм рада и
финансијски план за 2011. годину ЈЗУ „Апотека
Вишеград“.

Члан 2.
Саставни дио ове одлуке је годишњи програм
рада и финансијски план за 2011. 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: 01-022-17/11
Датум: 24.02.2011. г.    Мр Билал Мемишевић, с.р.
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На основу члана 19.  тачка 1.  Закона о систему
јавних служби („Службени гласник Републике

Српске“, број 68/07) и члана 33. Статута општине
Вишеград - Пречишћени текст („Службени
гласник општине Вишеград“, број: 10/08),
Скупштина општине Вишеград на сједници
одржаној 24.02.2011. године, д о н о с и

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

рада и финансијски план за 2011. годину
ЈУ „Центар за социјални рад Вишеград“

Члан 1.
Даје се сагласност на годишњи програм рада и
финансијски план за 2011. годину ЈУ „Центар за
социјали рад Вишеград“.

Члан 2.
Саставни дио ове одлуке је годишњи програм
рада и финансијски план за 2011. 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: 01-022-18/11
Датум: 24.02.2011. г.    Мр Билал Мемишевић, с.р.
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На основу члана 19.  тачка 1.  Закона о систему
јавних служби („Службени гласник Републике
Српске“, број 68/07) и члана 33. Статута општине
Вишеград - Пречишћени текст („Службени
гласник општине Вишеград“, број: 10/08),
Скупштина општине Вишеград на сједници
одржаној 24.02.2011. године, д о н о с и

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

рада и финансијски план  за 2011. годину ЈУ
Дјечије обданиште „Невен“ Вишеград

Члан 1.
Даје се сагласност на годишњи програм рада и
финансијски план за 2011. годину ЈУ Дјечије
обданиште „Невен“ Вишеград.

Члан 2.
Саставни дио ове одлуке је годишњи програм
рада и финансијски план за 2011. годину  ЈУ
Дјечије обданиште „Невен“ Вишеград.
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Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине
Вишеград“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
                                              ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01-022-19/11
Датум: 24.02.2011. г.    Мр Билал Мемишевић, с.р.

33
На основу члана 19.  тачка 1.  Закона о систему
јавних служби („Службени гласник Републике
Српске“, број 68/07) и члана 33. Статута општине
Вишеград - Пречишћени текст („Службени
гласник општине Вишеград“, број 10/08),
Скупштина општине Вишеград на сједници
одржаној 24.02.2011. године, д о н о с и

О Д Л У К У
о давању сагласности на годишњи програм
рада и финансијски план за 2011. годину ЈУ

„Туристичка организација општине
Вишеград“

Члан 1.
Даје се сагласност на годишњи програм рада и
финансијски план за 2011. годину ЈУ „Туристичка
организација општине Вишеград“.

Члан 2.
Саставни дио ове одлуке је годишњи програм
рада и финансијски план за 2011. 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: 01-022-20/11
Датум: 24.02.2011. г.    Мр Билал Мемишевић, с.р.

34
На основу члана 19.  тачка 1.  Закона о систему
јавних служби („Службени гласник Републике
Српске“, број 68/07) и члана 33. Статута oпштине
Вишеград - Пречишћени текст („Службени
гласник општине Вишеград“, број 10/08),
Скупштина општине Вишеград на сједници
одржаној 24.02.2011. године, д о н о с и

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

рада и финансијски план за 2011. годину
Народној библиотеци „Иво Андрић“ Вишеград

Члан 1.
Даје се сагласност на годишњи програм рада и
финансијски план за 2011. годину Народној
библиотеци „Иво Андрић“ Вишеград.

Члан 2.
Саставни дио ове одлуке је годишњи програм
рада и финансијски план за 2011. 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: 01-022-23/11
Датум: 24.02.2011. г.    Мр Билал Мемишевић, с.р.

35
На основу члана 19.  тачка 1.  Закона о систему
јавних служби („Службени гласник Републике
Српске“, број 68/07) и члана 33. Статута општине
Вишеград - Пречишћени текст („Службени
гласник општине Вишеград“, број 10/08),
Скупштина општине Вишеград на сједници
одржаној 24.02.2011. године, д о н о с и

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

рада и финансијски план за 2011. годину
 ЈСУ „Дрина“ Вишеград

Члан 1.
Даје се сагласност на годишњи програм рада и
финансијски план за 2011. годину ЈСУ „Дрина“
Вишеград.

Члан 2.
Саставни дио ове одлуке је годишњи програм
рада и финансијски план за 2011. 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: 01-022-24/11
Датум: 24.02.2011. г.    Мр Билал Мемишевић, с.р.
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На основу члана 8.  Закона о систему јавних
служби („Службени гласник Републике Српске“,
број 68/07), члана 50. Закона о социјалној заштити
(„Службени гласник Републике Српске“, број
5/93, 15/96 и 110/03) и члана 33. Статута општине
Вишеград - Пречишћени текст („Службени
гласник општине Вишеград“, број 10/08),
Скупштина општине Вишеград на сједници
одржаној 24.02.2011. године, д о н о с и

О Д Л УК У
о измјени и допуни Одлуке о усклађивању
акта о оснивању Центра за социјални рад

општине Вишеград

Члан 1.
У Одлуци о усклађивању акта о оснивању Центра
за социјални рад општине Вишеград („Службени
гласник општине Вишеград“, број 2/10), у члану
1. ријечи „Законом о класификацији дјелатности и
о регистру јединица разврставања („Службени
гласник Републике Српске“, број 113/04 и
110/05)“ замјењују се ријечима „Законом о
класификацији дјелатности и Регистру пословних
субјеката по дјелатностима у Републици Српској
(„Службени гласник Републике Српске“, број
74/10)“.

Члан 2.
Члан 6. мијења се и гласи:
„Дјелатност Јавне установе је:
     -  88.99 - Остале дјелатности социјалног рада
без смјештаја“.

Члан 3.
У члану 14. ријечи „Законом о класификацији
дјелатности и о регистру јединица разврставања“
замјењују се ријечима „Законом о класификацији
дјелатности и Регистру пословних субјеката по
дјелатностима у Републици Српској“.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
                                              ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01-022-26/11
Датум: 24.02.2011. г.    Мр Билал Мемишевић, с.р.

37
На основу члана 8.  Закона о систему јавних
служби („Службени гласник Републике Српске“,
број 68/07) и члана 33. Статута општине
Вишеград – Пречишћени текст („Службени

гласник општине Вишеград“, број 10/08),
Скупштина општине Вишеград на сједници
одржаној 24.02.2011. године, д о н о с и

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

акта о оснивању Јавне установе за културне
дјелатности „Дом културе“ Вишеград

Члан 1.
У Одлуци о усклађивању акта о оснивању Јавне
установе за културне дјелатности „Дом културе“
Вишеград („Службени гласник општине
Вишеград“, број 6/10), у члану 1. ријечи „Законом
о класификацији дјелатности и о регистру
јединица разврставања („Службени гласник
Републике Српске“, број 113/04 и 110/05)
замјењују се ријечима „Законом о класификацији
дјелатности и Регистру пословних субјеката по
дјелатностима у Републици Српској („Службени
гласник Републике Српске“, број 74/10)“.

Члан 2.
Члан 6. мијења се и гласи:
„Дјелатност Јавне установе је:

- 59.14 - Дјелатност приказивања филмова
- 85.52 - Образовање у области културе
- 85.59 - Остало образовање
- 90.01 - Извођачка умјетност
- 90.04 - Рад умјетничких објеката“.

Члан 3.
У члану 14. ријечи „Законом о класификацији
дјелатности и о регистру јединица разврставања“
замјењују се ријечима „Законом о класификацији
дјелатности и Регистру пословних субјеката по
дјелатностима у Републици Српској“.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
                                              ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01-022-27/11
Датум: 24.02.2011. г.    Мр Билал Мемишевић, с.р.
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На основу члана 8.  Закона о систему јавних
служби („Службени гласник Републике Српске“,
број 68/07) и члана 33. Статута општине
Вишеград - Пречишћени текст („Службени
гласник општине Вишеград“, број 10/08),
Скупштина општине Вишеград на сједници
одржаној 24.02.2011. године, д о н о с и
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О Д Л У К У
о измјени и допуни Одлуке о усклађивању

акта о оснивању Јавне установе за културну
дјелатност „Градска галерија“ Вишеград

Члан 1.
У Одлуци о усклађивању акта о оснивању Јавне
установе за културну дјелатност „Градска
галерија“ Вишеград („Службени гласник општине
Вишеград“, број 6/10), у члану 1. ријечи „Законом
о класификацији дјелатности и о регистру
јединица разврставања („Службени гласник
Републике Српске“, број 113/04 и 110/05)“
замјењују се ријечима „Законом о класификацији
дјелатности и Регистру пословних субјеката по
дјелатностима у Републици Српској („Службени
гласник Републике Српске“, број 74/10)“.

Члан 2.
Члан 6. мијења се и гласи:
„Дјелатност Јавне установе је:

- 90.03 - Умјетничко стваралаштво
- 90.04 - Рад умјетничких објеката
- 91.02 - Дјелатност музеја“.

Члан 3.
У члану 14. ријечи „Законом о класификацији
дјелатности и о регистру јединица разврставања“
замјењују се ријечима „Законом о класификацији
дјелатности и Регистру пословних субјеката по
дјелатностима у Републици Српској“.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
                                              ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01-022-28/11
Датум: 24.02.2011. г.    Мр Билал Мемишевић, с.р.

39
На основу члана 8.  Закона о систему јавних
служби („Службени гласник Републике Српске“,
број 68/07), члана 2. и 14. Закона о библиотечкој
дјелатности („Службени гласник Републике
Српске“, број 52/01, 39/03 и 112/08) и члана 33.
Статута општине Вишеград - Пречишћени текст
(„Службени гласник општине Вишеград“, број
10/08), Скупштина општине Вишеград на
сједници одржаној 24.02.2011. године, д о н о с и

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

акта о оснивању Народне библиотеке
„Иво Андрић“ у Вишеграду

Члан 1.
У Одлуци о усклађивању акта о оснивању
Народне библиотеке „Иво Андрић“ у Вишеграду
(„Службени гласник општине Вишеград“, број
5/10), у члану 1. ријечи „Законом о класификацији
дјелатности и о регистру јединица разврставања
(„Службени гласник Републике Српске“, број
113/04 и 110/05) замјењују се ријечима „Законом
о класификацији дјелатности и Регистру
пословних субјеката по дјелатностима у
Републици Српској („Службени гласник
Републике Српске“, број 74/10)“.

Члан 2.
Члан 6. мијења се и гласи:
„Дјелатност Јавне установе је:
   -  91.01 - Дјелатности библиотека и архива“.

Члан 3.
У члану 14. ријечи „Законом о класификацији
дјелатности и о регистру јединица разврставања“
замјењују се ријечима „Законом о класификацији
дјелатности и Регистру пословних субјеката по
дјелатностима у Републици Српској“.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
                                              ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01-022-29/11
Датум: 24.02.2011. г.    Мр Билал Мемишевић, с.р.

40
На основу члана 8.  Закона о систему јавних
служби („Службени гласник Републике Српске“,
бр. 68/07), члана 90. Закона о спорту („Службени
гласник Републике Српске“, број 4/02, 66/03 и
73/08) и члана 33. Статута општине Вишеград –
Пречишћени текст („Службени гласник општине
Вишеград“, број 10/08), Скупштина општине
Вишеград на сједници одржаној 24.02.2011.
године, д о н о с и

О Д Л У К У
о измјени и допуни Одлуке о усклађивању
акта о оснивању Јавне спортске установе

„Дрина“ Вишеград

Члан 1.
У Одлуци о усклађивању акта о оснивању Јавне
спортске установе „Дрина“ Вишеград („Службени
гласник општине Вишеград“,  број 3/10),  у члану
1. ријечи „Законом о класификацији дјелатности и
о регистру јединица разврставања („Службени
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гласник Републике Српске“, број 113/04 и 110/05)
замјењују се ријечима „Законом о класификацији
дјелатности и Регистру пословних субјеката по
дјелатностима у Републици Српској („Службени
гласник Републике Српске“, број 74/10)“.

Члан 2.
Члан 6. мијења се и гласи:
„Дјелатност Јавне установе је:

- 93.11 – Рад спортских објеката
- 93.19 – Остале спортске дјелатности
- 93.29 – Остале забавне и рекреативне
                дјелатности“.

Члан 3.
У члану 14. ријечи „Законом о класификацији
дјелатности и о регистру јединица разврставања“
замјењују се ријечима „Законом о класификацији
дјелатности и Регистру пословних субјеката по
дјелатностима у Републици Српској“.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
                                              ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01-022-30/11
Датум: 24.02.2011. г.    Мр Билал Мемишевић, с.р.

41
На основу члана 8.  Закона о систему јавних
служби („Службени гласник Републике Српске“,
број 68/07), члана 15. Закона о бањама
(„Службени гласник Републике Српске“, број
24/09) и члана 33. Статута општине Вишеград -
Пречишћени текст („Службени гласник општине
Вишеград“, број 10/08), Скупштина општине
Вишеград на сједници одржаној 24.02.2011.
године, д о н о с и

О Д Л У К У
о измјени и допуни Одлуке о усклађивању акта о
организовању Јавне установе Рехабилитациони

центар „Вилина влас“ Вишеградска бања,
Вишеград

Члан 1.
У Одлуци о усклађивању акта о организовању
Јавне установе Рехабилитациони центар „Вилина
влас“ Вишеградска бања, Вишеград („Службени
гласник општине Вишеград“, број 5/10), у члану
1. ријечи „Законом о класификацији дјелатности и
о регистру јединица разврставања („Службени
гласник Републике Српске“, број 113/04 и 110/05)
замјењују се ријечима „Законом о класификацији

дјелатности и Регистру пословних субјеката по
дјелатностима у Републици Српској („Службени
гласник Републике Српске“, број 74/10)“.

Члан 2.
Члан 6. мијења се и гласи:
„Дјелатност Јавне установе је:

 - 84.12 Регулисање дјелатности јавних установа
              које обезбјеђују здравствену заштиту,
              образовање, културне услуге и друге
              друштвене услуге, осим обавезног
              социјалног осигурања
 - 86.22 Дјелатности специјалистичке

медицинске праксе
 - 86.90 Остале дјелатности здравствене заштите
 - 55.10 Хотели и сличан смјештај
 - 55.30 Кампови и простори за камповање
 - 56.10 Дјелатности ресторана и услуге доставе
              хране
 - 56.21 Дјелатност кетеринга
 - 56.29 Остале дјелатности припреме и

послуживања (доставе) хране
 - 56.30 Дјелатности припреме и послуживања
              пића
 - 79.11 Дјелатности путничких агенција
 - 79.12 Дјелатности тур-оператера
 - 82.30 Организација састанака и пословних

сајмова
 - 96.02 Фризерски и други третмани за
              уљепшавање,
 - 96.04 Дјелатности за његу и одржавање
              тијела
 - 47.11 Трговина на мало у неспецијализованим
              продавницама, претежно прехрамбеним
              производима, пићима и дуванским
              производима,
 - 49.31 Градски приградски копнени превоз
             путника.

Јавна установа обавља послове
спољнотрговинског промета у оквиру
регистрованих дјелатности“.

Члан 3.
У члану 14. ријечи „Законом о класификацији
дјелатности и о регистру јединица разврставања“
замјењују се ријечима „Законом о класификацији
дјелатности и Регистру пословних субјеката по
дјелатностима у Републици Српској“.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
                                              ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01-022-31/11
Датум: 24.02.2011. г.    Мр Билал Мемишевић, с.р.
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42
На основу члана 8.  Закона о систему јавних
служби („Службени гласник Републике Српске“,
брoj 68/07), члана 48. Закона о туризму -
Пречишћени текст („Службени гласник
Републике Српске“, брoj 112/07) и члана 33.
Статута општине Вишеград - Пречишћени текст
(„Службени гласник општине Вишеград“, брoj
10/08), Скупштина општине Вишеград на
сједници одржаној 24.02.2011. године, д о н о с и

О Д Л У К У
о измјени и допуни Одлуке о усклађивању
актао оснивању Туристичке организације

Вишеград

Члан 1.
У Одлуци о усклађивању акта о оснивању
Туристичке организације Вишеград („Службени
гласник општине Вишеград“, број 2/10), у члану
1. ријечи „Законом о класификацији дјелатности и
о регистру јединица разврставања („Службени
гласник Републике Српске“, број 113/04 и 110/05)
замјењују се ријечима „Законом о класификацији
дјелатности и Регистру пословних субјеката по
дјелатностима у Републици Српској („Службени
гласник Републике Српске“, број 74/10)“.

Члан 2.
Члан 6. мијења се и гласи:
„Дјелатност Јавне установе је:

- 84.13 – Регулисање и допринос успјешнијем
               пословању привреде
- 58.11 – Издавање књига
- 58.14 – Издавање часописа и периодичних
               публикација
- 47.61 – Трговина на мало књигама у
               специјализованим продавницама
- 47.63 – Трговина на мало музичким и видео
                записима у специјализованим
                продавницама
- 47.78 – Остала трговина на мало новом робом
                у специјализованим продавницама
- 93.29 – Остале забавне и рекреативне
                дјелатности“.

Члан 3.
У члану 14. ријечи „Законом о класификацији
дјелатности и о регистру јединица разврставања“
замјењују се ријечима „Законом о класификацији
дјелатности и Регистру пословних субјеката по
дјелатностима у Републици Српској“.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
                                              ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01-022-32/11
Датум: 24.02.2011. г.    Мр Билал Мемишевић, с.р.

43
На основу члана 8.  Закона о систему јавних
служби („Службени гласник Републике Српске“,
број 68/07), члана 17. и 22. Закона о здравственој
заштити („Службени гласник Републике Српске“,
број 18/99, 58/01 и 62/02), члана 10 Закона о
апотекарској дјелатности („Службени гласник
Републике Српске“, број 119/08) и члана 33.
Статута општине Вишеград – Пречишћени текст
(„Службени гласник општине Вишеград“, број
10/08), Скупштина општине Вишеград на
сједници одржаној 24.02.2011. године, д о н о с и

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

 акта о оснивању Апотеке у Вишеграду

Члан 1.
У Одлуци о усклађивању акта о оснивању
Апотеке у Вишеграду („Службени гласник
општине Вишеград“, број 12/09), члан 1. мијења
се и гласи:
„Овом Одлуком врши се усклађивање оснивачког
акта Апотеке у Вишеграду са Законом о систему
јавних служби („Службени гласник Републике
Српске“, број 68/07), Законом о здравственој
заштити („Службени гласник Републике Српске“,
број 18/99, 58/01 и 62/02), Законом о апотекарској
дјелатности („Службени гласник Републике
Српске“, број 119/08) и Законом о класификацији
дјелатности и Регистру пословних субјеката по
дјелатностима у Републици Српској („Службени
гласник Републике Српске“, број 74/10)“.

Члан 2.
Члан 6. мијења се и гласи:
„Дјелатност Јавне установе је:

 - 47.73 Апотеке
 - 47.74 Трговина на мало медицинском
              робом и ортопедским помагалима у
              специјализованим продавницама
 - 47.75 Трговина на мало козметичким и

тоалетним препаратима у
специјализованим продавницама“.

Члан 3.
У члану 14. ријечи „Законом о класификацији
дјелатности и о регистру јединица разврставања“
замјењују се ријечима „Законом о класификацији
дјелатности и Регистру пословних субјеката по
дјелатностима у Републици Српској“.
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Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику oпштине
Вишеград“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
                                              ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01-022-33/11
Датум: 24.02.2011. г.    Мр Билал Мемишевић, с.р.

44
На основу члана 8.  Закона о систему јавних
служби („Службени гласник Републике Српске“,
број 68/07), члана 10. Закона о предшколском
васпитању и образовању („Службени гласник
Републике Српске“, број 119/08) и члана 33.
Статута општине Вишеград - Пречишћени текст
(„Службени гласник општине Вишеград“, број
10/08), Скупштина општине Вишеград на
сједници одржаној 24.02.2011. године, д о н о с и

О Д Л У К У
о измјени и допуни Одлуке о уклађивању акта

о оснивању Дјечијег обданишта „Невен“
Вишеград

Члан 1.
У Одлуци о усклађивању акта о оснивању
Дјечијег обданишта „Невен“ Вишеград
(„Службени гласник општине Вишеград“, број
3/10), у члану 1. ријечи „Законом о класификацији
дјелатности и о регистру јединица разврставања
(„Службени гласник Републике Српске“, број
113/04 и 110/05) замјењују се ријечима „Законом
о класификацији дјелатности и Регистру
пословних субјеката по дјелатностима у
Републици Српској („Службени гласник
Републике Српске“, број 74/10)“.

Члан 2.
Члан 6. мијења се и гласи:
„Дјелатност Јавне установе је:

- 85.10 - Предшколско образовање“.

Члан 3.
У члану 14. ријечи „Законом о класификацији
дјелатности и о регистру јединица разврставања“
замјењују се ријечима „Законом о класификацији
дјелатности и Регистру пословних субјеката по
дјелатностима у Републици Српској“.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
                                              ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01-022-34/11
Датум: 24.02.2011. г.    Мр Билал Мемишевић, с.р.

45
На основу члана 4.  Правила о оцјени рада
службеника јединице локалне самоуправе
(„Службени гласник Републике Српске“, број
37/05) и члана 33. Статута општине Вишеград –
Пречишћени текст („Службени гласник општине
Вишеград“, број 10/08), Скупштина општине
Вишеград на сједници одржаној 24.02.2011.
године, д о н о с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању Комисије за оцјену рада

секретара Скупштине општине Вишеград
у 2010. години

       1. У Комисију за оцјену рада секретара
Скупштине општине Вишеград у 2010. години,
именују се:

1) Билал Мемишевић, предсједник СО,
2) Соња Митрашиновић, одборник,
3) Предраг Маљукан, одборник.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
                                              ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01-022-35/11
Датум: 24.02.2011. г.    Мр Билал Мемишевић, с.р.

46
На основу члана 19.  тачка 1.  Закона о систему
јавних служби („Службени гласник Републике
Српске“, број 68/07) и члана 33. Статута општине
Вишеград - Пречишћени текст („Службени
гласник општине Вишеград“, број 10/08), након
разматрања годишњег програма рада и
финансијског плана за 2011. годину ЈЗУ „Дом
здравља“ Вишеград, Скупштина општине
Вишеград на сједници одржаној 24.02.2011.
године, д о н о с и

З А К Љ У Ч А К

1. Скупштина општине Вишеград не даје
сагласност на годишњи програм рада и
финансијски план за 2011.  годину ЈЗУ „Дом
здравља“ Вишеград.
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2. Овај закључак ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику општине Вишеград“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
                                              ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01-022-16/11
Датум: 24.02.2011. г.    Мр Билал Мемишевић, с.р.

47
На основу члана 19.  тачка 1.  Закона о систему
јавних служби („Службени гласник Републике
Српске“, број 68/07) и члана 33. Статута општине
Вишеград - Пречишћени текст („Службени
гласник општине Вишеград“, број 10/08), након
разматрања годишњег програма рада и
финансијског плана за 2011. годину ЈУ за
културне дјелатности „Дом културе“ Вишеград,
Скупштина општине Вишеград на сједници
одржаној 24.02.2011. године, д о н о с и

З А К Љ У Ч А К

1. Скупштина општине Вишеград не даје
сагласност на годишњи програм рада и
финансијски план за 2011. годину Јавној установи
за културне дјелатности „Дом културе“
Вишеград.

2. Овај закључак ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику општине Вишеград“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
                                              ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01-022-21/11
Датум: 24.02.2011. г.    Мр Билал Мемишевић, с.р.

48
На основу члана 19.  тачка 1.  Закона о систему
јавних служби („Службени гласник Републике
Српске“, број 68/07) и члана 33. Статута општине
Вишеград - Пречишћени текст („Службени
гласник општине Вишеград“, број 10/08), након
разматрања годишњег програма рада и
финансијског плана за 2011. годину ЈУ за
културну дјелатност „Градска галерија“
Вишеград, Скупштина општине Вишеград на
сједници одржаној 24.02.2011. године, д о н о с и

З А К Љ У Ч А К

1. Скупштина општине Вишеград не даје
сагласност на годишњи програм рада и
финансијски план за 2011. годину Јавној установи
за културну дјелатност „Градска галерија“
Вишеград.

2. Овај закључак ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику општине Вишеград“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
                                              ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01-022-22/11
Датум: 24.02.2011. г.    Мр Билал Мемишевић, с.р.

49
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
2011. годину ЈСУ „Дрина“ Вишеград, Скупштина
општине Вишеград на сједници одржаној
24.02.2011. године, д о н о с и

З А К Љ У Ч А К

1. Скупштина општине Вишеград
задужује начелника општине да,  у што краћем
року, организује састанак са директором ЈСУ
„Дрина“ Вишеград и представником управе ФК
„Дрина“ на којем ће се размотрити питање везано
за одржавање градског фудбалског стадиона.

2. Овај закључак ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику општине Вишеград“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
                                              ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01-022-25/11
Датум: 24.02.2011. г.    Мр Билал Мемишевић, с.р.

50
На основу члана 33. Статута општине Вишеград –
Пречишћени текст („Службени гласник општине
Вишеград“, број: 10/08), након разматрања
Извјештаја о спроведеним активностима на
реализацији Одлуке о условима и начину
коришћења средстава за подстицај запошљавања
на подручју општине Вишеград за 2010. годину,
Скупштина општине Вишеград на сједници
одржаној 24.02.2011. године, д о н о с и

З А К Љ У Ч А К

1. Скупштина општине Вишеград усваја
Извјештај о спроведеним активностима на
реализацији Одлуке о условима и начину
коришћења средстава за подстицај запошљавања
на подручју општине Вишеград за 2010. годину
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2. Овај закључак ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Вишеград“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
                                              ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01-022-36/11
Датум: 24.02.2011. г.    Мр Билал Мемишевић, с.р.

51
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 2010.
годину, Скупштина општине Вишеград на
сједници одржаној 24.02.2011. 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 2010.
годину.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
                                              ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01-022-37/11
Датум: 24.02.2011. г.    Мр Билал Мемишевић, с.р.

52
На основу члана 30. Закона о локалној
самоуправи(„Службени гласник Републике
Српске“ број 101/04, 42/05 и 118/05), члана 33.
Статута општине Вишеград - Пречишћен текст
(Службени гласник општине Вишеград“, број
10/08),  члана 11.  Одлуке о условима и начину
коришћења средстава за подстицај запошљавања
на подручју Општине Вишеград и Приједлога
Комисије за подстицај запошљавања на подручју
општине Вишеград за 2010. године број 01-022-
194/10 од 30.12.2010. године, начелник општине,
д о н о с и

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

послодаваца за додјелу средстава за подстицај
запошљавања на подручју општине Вишеград
по Програму коришћења средстава уплаћених

на основу накнаде за коришћење природних
ресурса у сврху производње електричне

енергије за 2010. годину

I
Средства у износу од 200.088,00 КМ распоређују
се сљедећим послодавцима за подстицај
запошљавања на подручју општине Вишеград у
износима:

Ред.
бр.

Назив
послодавца

Стручна
спрема

Број
новозап
ослених
радника

Износ
средстава

у КМ

ССС 26
ВШС 11. ДОО „ФКЛ“

Вишеград ВСС 2
104.718,00

ССС 4
2.

АД „ УНИС
УСХА“
Вишеград ВСС 1

18.942,00

3.
ДОО
„АДРИА“
Вишеград

ССС 7 24.318,00

4. СТР „АДРИА“
Вишеград ССС 8 27.792,00

5.
СТР
„ПАЛМА“
Вишеград

ССС 5 17.370,00

6. СТР „БИСЕР“
Вишеград ССС 1 3.474,00

7.
СТР
„ДУШЧЕ“
Вишеград

ССС 1 3.474,00

II
Средства из тачке I ове одлуке исплаћиваће се
након достављања доказа од стране послодаваца
да је новозапосленом раднику исплатио цијелу
бруто плату за претходни мјесец.

III
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у „Службеном гласнику општине
Вишеград“.

ОПШТИНА ВИШЕГРАД
                                        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-10-3/11
Датум: 02.02.2011. г.   Мр Томислав Поповић, с.р.

53
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 oпштине Вишеград за
2011. годину („Службени гласник општине
Вишеград“, број 12/10), Правилоника о
коришћењу буџетске резерве број: 02-013-185/09
од 01.06.2009. године, члана 51. Статута општине
Вишеград – Пречишћени текст Службени гласник
општине Вишеград“, број 10/08), захтјева Мјесне
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заједнице Горња и Доња Лијеска број: 03-016-
02/11 од 09.02.2011. године, Начелник општине
Вишеград, д о н о с и

О Д Л У К У
о одобрењу средстава буџетске резерве

Члан 1.
Одобравају се средства буџетске резерве Мјесној
заједници Горња и Доња Лијеска, општина
Вишеград у укупном износу од 400 КМ
(четиристотинеконвертибилнихмарака) за
организовање хајке на вукове дана 13.02.2011.
године.

Члан 2.
Средства наведена у члану 1. ове одлуке ће се
уплатити на жиро Мјесне заједнице Горња и
Доња Лијеска.

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

Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења а
биће објављена у „Службеном гласнику општине
Вишеград“.

ОПШТИНА ВИШЕГРАД
                                        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-013-26/11
Датум: 09.02.2011. г.   Мр Томислав Поповић, с.р

54
На основу члана 38.Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Српске“, број:
96/03, 14/04, 67/05, 34/06 и 128/06), члана 11.
Одлуке о извршењу буџета општине Вишеград за
2011. годину („Службени гласник општине
Вишеград“, број 12/10), Правилника о коришћењу
буџетске резерве број: 02-013-185/09 од
01.06.2009. године, члана 51. Статута општине
Вишеград – Пречишћени текст („Службени
гласник општине Вишеград“, број 10/08), захтјева
Мјесне заједнице Добрун број: 03-016-02/11 од
17.02.2011. године, начелник општине Вишеград,
д о н о с и

О Д Л У К У
о одобрењу средстава буџетске резерве

Члан 1.
Одобравају се средства буџетске резерве Мјесној
заједници Добрун, општина Вишеград у укупном
износу од 400 КМ
(четиристотинеконвертибилнихмарака) за

организовање хајке на вукове дана 27.02.2011.
године.

Члан 2.
Средства наведена у члану 1. ове одлуке ће се
уплатити на жиро Мјесне заједнице Добрун.

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

Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења а
биће објављена у „Службеном гласнику општине
Вишеград“.

ОПШТИНА ВИШЕГРАД
                                        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-013-29/11
Датум: 17.02.2011. г.   Мр Томислав Поповић, с.р

55
На основу члана 43. и 71. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“ број 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 51.
Статута општине Вишеград - Пречишћен текст
(„Службени гласник општине Вишеград“, број
10/08), начелник Oпштине, д о н о с и

О Д Л У К У
о успостављању регистра административних

поступака Oпштине Вишеград

     I. Основне одредбе

Члан 1.
Овом Одлуком успоставља се Регистар
aдминистративних поступака Општине
Вишеград, утврђују се основна начела његовог
рада, начин, рокови и носиоци активности на
успостављању и усклађивању Регистра
јединственог органа управе и стручних служби
Општине, те оснивање и надлежност
Административног тијела и Техничког тијела.

Члан 2.
Регистар административних поступака Oпштине
Вишеград (у даљем тексту:  Регистар)  је
централизована база свих података у вези са
административним поступцима које примјењује
Административна служба Oпштине Вишеград.

Члан 3.
Административни поступак, у смислу ове Одлуке,
представља процес рјешавања предмета који
заинтересовани субјекти подносе
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Административној служби Oпштине Вишеград, а
у циљу спровођења општинског прописа или
прописа вишег органа власти (закона,
подзаконског акта). Укључује све потребне
информације, документацију и обрасце које
заинтересовани субјекти морају поднијети у
складу са захтјевима Административној служби
Oпштине Вишеград, од подношења захтјева до
доношења одлуке по административном
поступку.
Појам административног поступка обухвата све
дозволе, одобрења, потврде, изводе из службених
евиденција, плаћање такси и накнада, овлаштења,
процјене, уступања, допуштења, ауторизације,
обавјештења и слично.

       II. Одговорна тијела

Члан 4.
У раду Регистра учествују и за њега су одговорна
два тијела: Административно тијело и Техничко
тијело.

Члан 5.
Административно тијело управља радом Регистра
и одговорно је за поштовање свих правила и
процедура рада те остваривање основних начела
рада електронског Регистра.
Административно тијело одговорно је да се они
поступци који се примјењују у општини налазе и
у електронском  Регистру доступном јавности.

Члан 6.
Административно тијело чине предсједавајући,
четири члана и један придружени члан пословне
заједнице, који ће бити укључен у фазу анализе
измјене или доношења нових поступака.
Административно тијело именује Начелник
општине својим рјешењем.

Члан 7.
Техничко тијело обавља стручне,
административне и техничке послове и одговорно
је за ажурирање, тачност података, рад и
техничко одржавање Регистра.
Техничко тијело је одговорно за тачност података
у Регистру, односно за правовремено и
континуирано уношење измјена
административних поступака у Регистар, зависно
од информација прослијеђених од стране
Административног тијела и организационих
јединица Административне службе Општине
Вишеград.

Члан 8.
Техничко тијело броји три члана, које својим
рјешењем именује начелник општине.

       III.  Основна начела рада Регистра

Члан 9.
Израду електронске форме Регистра
административних поступака Општине
Вишеград, извршиће информатичка служба
општине.
Рок за имплементацију Регистра је шездесет (45)
дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику oпштине Вишеград“.

Члан 10.
Административна служба Општине Вишеград ће
примјењивати само оне административне
поступке које се налазе у Регистру, у облику у
којем се налазе у Регистру.
Административни поступци које се налазе у
Регистру,  и сви њихови елементи морају бити
доступни широј јавности и у потпуности
транспарентни.

Члан 11.
Све организационе јединице Административне
службе Општине Вишеград одговорне су за
правовремено и тачно обавјештавање
Административног и Техничког тијела о
измјенама прописа који утичу на увођење нових,
измјене или елиминацију постојећих
административних поступака у Регистру.
Административно и Техничко тијело су обавезни
да, приликом доношења одлука о увођењу нових
или измјени постојећих административних
поступака,  обезбиједе да оне на најбољи могући
начин одражавају интересе пословних субјеката и
грађана.
Ово начело значи да се контролишу и оцјењују
поступци израде/усвајања општинских прописа о
административним поступцима, али и да се
контролише и оцјењује начин имплементације
административних поступака заснованих на
прописима виших органа власти.
У складу са тим, процес доношења нових или
измјене старих административних поступака, као
кључни корак,  треба да садржи консултације за
пословним сектором или грађанима, у Општини
Вишеград који ће бити консултовани приликом
измјене или увођења нових прописа, који се тичу
пословног сектора или цивилне заједнице.
Измјене садржаја образаца, као и увођење нових
образаца те измјене процедура или доношење
нових процедура ће се вршити у складу са
Правилником о раду Регистра.
Након извршене ревизије појединих образаца,
односно увођења нових образаца по поменутој
процедури, Административно тијело доставља
Одјељењу за општу управу ревидиран образац за
употребу у шалтер сали, односно Техничком
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тијелу за измјену на wеб страници Општине,
усклађен са листом административних поступака.

Члан 12.
Ради стварања одрживог система, Општина ће
ангажовати већ запослене службенике Општине
за рад у Административном и Техничком тијелу,
обезбиједиће континуирану буџетску подршку за
рад Регистра (по потреби), те ће усвојити или
измјенити и допунити правне документе потребне
ради обезбјеђења функционисања и рада
Регистра.

IV.  Прелазне и завршне одредбе

Члан 13.
Обавезује се Начелник да ће, у року од седам (7)
дана од дана доношења ове Одлуке, донијети
Рјешење о именовању чланова Административног
тијела и Рјешење о именовању чланова Техничког
тијела, којима ће одредити састав једног и другог
тијела и у којима ће прецизно бити наведени
послови и задаци чланова ових тијела, који ће
именовати обављати уз послове радног мјеста на
које су распоређени по Правилнику о
организацији и систематизацији радних мјеста у
Административној служби Општине Вишеград.

Члан 14.
Обавезује се Hачелник да ће у року од 8 (осам)
дана од дана доношења ове одлуке, донијети
Правилник о раду Регистра, којим ће се ближе
уредити надлежност Административног и
Техничког тијела, њихова права и обавезе, те
процедуре и правила рада Регистра.

Члан 15.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у ''Службеном гласнику oпштине
Вишеград''.

ОПШТИНА ВИШЕГРАД
                                        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-013-62/11
Датум: 17.02.2011. г.   Мр Томислав Поповић, с.р

56
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 oпштине Вишеград за
2011. годину („Службени гласник општине
Вишеград“, број 12/10), Правилоника о
коришћењу буџетске резерве број: 02-013-185/09
од 01.06.2009.године, члана 51. Статута општине
Вишеград – Пречишћени текст (“Службени
гласник општине Вишеград“, број 10/08), захтјева

Основне школе “Вук Караџић“ број: 02-40-37/11
од 22.02.2011. године, начелник општине
Вишеград, д о н о с и

О Д Л У К У
о одобрењу средстава буџетске резерве

Члан 1.
Одобравају се средства буџетске резерве
Основној школи „Вук Караџић“ Вишеград,
општина Вишеград у укупном износу од 1.500,00
КМ (једнахиљадапетстотинаконвертибилних
марака) за набавку угља .

Члан 2.
Средства наведена у члану 1. ове одлуке ће се
уплатити на жиро рачун Јединственог рачуна
трезора-Рачун посебних намјена број: 551-001-
00016050-88 код Нове банке АД Бања Лука.

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

Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења а
биће објављена у „Службеном гласнику општине
Вишеград“.

ОПШТИНА ВИШЕГРАД
                                        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-40-37/11
Датум: 22.02.2011. г.   Мр Томислав Поповић, с.р

57
На основу члана 43. и 72. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 101/04, 42/05 и 118/05), члана 54.
став 5. Закона о основном образовању и
васпитању („Службени гласник Републике
Српске“, број 74/08 и 71/09), члана 51. Статута
општине Вишеград - Пречишћени текст
(“Службени гласник општине Вишеград“, број
10/08) те захтјева Основне школе „Вук Караџић“
Вишеград број:05-50/11 од 16.02.2011. године),
начелник општине Вишегад, дана 17.02.2009
године, д о н о с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о формирању Комисије за упис у први разред

             1. У Комисију за упис дјеце у први разред
у текућу годину у ОШ „Вук Караџић“ Вишеград а
према приједлозима исте именују се:

- Славица Лончаревић, др спец.педијатрије,
- Мира Стојановић, педагог-психолог школе,
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- Мирјана Топаловић, наставник разредне
наставе.

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

ОПШТИНА ВИШЕГРАД
                                        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-610-1/11
Датум: 17.02.2011. г.   Мр Томислав Поповић, с.р

58
На основу члана 43. Закона о локалној
самоуправи Републике Српске (''Службени
гласник Републике Српске'' број 101/04, 42/05 и
118/05), члана 51. Статута општине Вишеград -
Пречишћен текст („Службени гласник општине
Вишеград“ број 10/08) и члана 14. Одлуке о
успостављању Регистра административних
поступака Oпштине Вишеград (''Службени
гласник Oпштине Вишеград'' број 3/11), начелник
општине Вишеград, д о н о с и

П Р А В И Л Н И К
о раду регистра административних

поступака општине Вишеград

       I.  Уводне одредбе

Члан 1.
Овим Правилником утврђују се правила и
процедуре рада Регистра административних
поступака (у даљем тексту: Регистар) Општине
Вишеград (у даљем тексту: Општина)
установљеног Одлуком о успостављању Регистра
административних поступака Општине, те
надлежност и начин рада тијела која управљају
његовим радом.
Овај Правилник дефинише прецизна правила рада
Регистра како би се обезбједила сигурност
пословних субјеката и грађана приликом
подношења захтјева за административне
поступке, али и боља сарадња администрације
Општине са пословним субјектима и грађанима,
те да би се обезбједило доношење квалитетнијих
прописа о административним поступцима у
будућности.
Процедуре овога Правилника примјењују сви
запослени у Административној служби  Oпштине
Вишеград, за предлагање, усвајање и измјену
административних поступака.

Члан 2.
Административни поступак, у смислу Одлуке о
успостављању Регистра административних
поступака Општине и овог Правилника,

представља процес рјешавања захтјева који
заинтересовани субјекти подносе или ће
поднијети надлежној општинској служби, а у
циљу спровођења општинског прописа или
прописа вишег органа власти (закона,
подзаконског акта).
Административни поступак укључује све
потребне информације, документацију и обрасце
које заинтересовани субјекти морају поднијети у
складу са захтјевима надлежне општинске
службе, а обухвата цјелокупан процес од
подношења захтјева до доношења одлуке по
административном поступку.
Појам административни поступак обухвата све
дозволе, одобрења, потврде, овлаштења, плаћање
такси и накнада, процјене, уступања, допуштења,
али и обавјештења потребна за обављање
привредних дјелатности, те свакодневни живот
грађана.

       II.  Регистар

Члан 3.
Регистар је централизована (материјална и
електронска) база свих података у вези са
административним поступцима у надлежности
Општине,  а коју технички води и одржава
Техничко тијело, а њиме управља
Административно тијело.
Садржај Регистра се објављује на посебном
дијелу интернет презентације Општине.
Сви административни поступци које
администрација Општине примјењује у своме
раду морају бити регистровани у Регистру,  те се
могу примјењивати само у облику у коме се
налазе у Регистру.

Члан 4.
Регистар мора садржавати слиједеће елементе за
сваки административни поступак:

1) регистрациони број административног
поступка

2) назив административног поступка
3) назив организационог дијела

администрације Општине који спроводи
поступак и доноси одлуку о
административном поступку (у даљем
тексту: овлаштена служба)

4) адресу, број телефона, број факсимила,
електронску адресу и сва друга средства
која заинтересовани субјекти могу
користити за тражење података и
преузимање захтјева за административни
поступак електронским путем

5) привредне дјелатности за које се
административни поступак примјењује

6) сврху административног поступка
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7) правни основ административног
поступка

8) износ таксе која се плаћа приликом
подношења захтјева за административни
поступак

9) износ накнаде која се плаћа приликом
подношења захтјева за административни
поступак

10) обавезне податке које треба доставити
приликом подношења захтјева за
административни поступак

11) обавезну документацију коју треба
доставити приликом подношења захтјева
за административни поступак

12) прописани рок у коме је овлаштена
служба обавезна донијети одлуку по
поднесеном захтјеву за административни
поступак

13) образац захтјева за административни
поступак (уколико је прописан или
припремљен)

III. Рад Регистра

Члан 5.
У функционисању Регистра постоје три (3)
основне процедуре:

1) регистрација административног поступка
у Регистар (у даљем тексту: регистрација
административног поступка)

2) измјена административног поступка у
Регистру (у даљем тексту: измјена
административног поступка)

3) брисање административног поступка из
Регистра (у даљем тексту: брисање
административног поступка)

IV. Регистрација административног
поступка

Члан 6.
1) Регистрација административног поступка

у Регистар се врши у складу са
процедурама дефинисаним у овом
Правилнику.

2) Овлаштена служба која намјерава да
региструје нови административни
поступак, упућује захтјев (у прилогу овог
Правилника) за регистрацију
административног поступка Техничком
тијелу.

3) Уколико је административни поступак
уведен прописом Босне и Херцеговине
или Републике Српске,  захтјев за
регистрацију административног поступка
се подноси у року од осам (8) дана од
објаве прописа.

4) Уколико се административни поступак
планира увести општинским прописом,
захтјев за регистрацију
административног поступка се подноси
док је пропис у форми нацрта.

5) Уз захтјев за регистрацију
административног поступка се предају
слиједећи документи (уз образац у
прилогу)
    а) Копија прописа којим се уводи
административни поступак, уколико је у
питању пропис државе Босне и
Херцеговине или Републике Српске
    б) Нацрт прописа којим се планира
увести административни поступак,
уколико је у питању општински пропис
    в) Образац:

- образац прописан државним/
  ентитетским прописом или
- приједлог обрасца локалне
  самоуправе или
- постојећи образац локалне
  самоуправе (само у случају измјене
  административног поступка)

Члан 7.
Техничко тијело прегледа захтјев (по процедури
која је примјењивања током пројекта регулаторне
реформе у општини), и у року осам (8) дана од
подношења захтјева за регистрацију
административног поступка, доставља мишљење
Административном тијелу.
Приликом прегледа захтјева, поред нормалне
процедуре, Техничко тијело утврђује и слиједеће:

a) да ли је захтјев комплетан,
б) да ли је административни поступак чије се

увођење предлаже, потребан за будући
развој тржишта или заштиту јавног
интереса,

в) да ли је административни поступак чије се
увођење предлаже заснован на прописима
(прописи државе Босне и Херцеговине,
Републике Српске) или ће након усвајања
општинског прописа од стране Скупштине
Општине, бити заснован на прописима,

г) да ли је административни поступак, у
облику у коме је предложен, повољан за
пословање односно да ли постоји
алтернатива административном поступку и
ако не постоји, да ли су предложеним
обликом административног поступка на
минимум сведени негативни утицаји на
пословне субјекте и грађане,

У случају када је административни поступак
уведен прописом Босне и Херцеговине, или
Републике Српске, Техничко тијело у своме
мишљењу не даје оцјену да ли се
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административни поступак може замијенити
другим рјешењем али има могућност да назначи
да је током разматрања захтјева дошло до
закључка да су алтернативе административног
поступка могуће.
У случају када је административни поступак
уведен прописом Босне и Херцеговине, или
Републике Српске, и када су тим прописом
дефинисани неки од елемената административног
поступка (нпр. рок за одговор овлаштене службе,
информације и документација која се предаје
приликом предаје захтјева за административни
поступак и сл.), Техничко тијело у свом
мишљењу не даје оцјену истих, већ дефинисаних
елемената административног поступка али има
могућност да назначи да је током разматрања
захтјева дошло до закључка да су алтернативна
рјешења за одређене елементе административног
поступка могућа.

Члан 8.
Административно тијело прегледа захтјев и
мишљење Техничког тијела. Административно
тијело у  року од осам (8)  дана од доставе
мишљења Техничког тијела, доноси и доставља
Техничком тијелу и овлаштеној служби, одлуку о
поднесеном захтјеву за регистрацију
административног поступка.

Члан 9.
Техничко тијело је, по одлуци Административног
тијела, дужно унијети административни поступак
у  Регистар у року од једног (1) дана од објаве
прописа у Службеном гласнику Општине
Вишеград.
У случају негативне одлуке Административног
тијела о уносу поступка у Регистар, надлежна
служба може Техничком тијелу доставити
измијењен или допуњен захјтев за регистрацију
поступка у року од осам (8) дана од доношења
горе поменуте одлуке.

V. Измјена административног поступка

Члан 10.
Приликом подношења захтјева за измјену
административног поступка примијењују се
правила наведена у члану 6-9.

VI.  Брисање административног поступка

Члан 11.
Приликом подношења захтјева за брисање
административног поступка, примјењују се
правила наведена у члану 6-9.

VII. Прелазне и завршне одредбе

Члан 12.
Почетну базу Регистра административних
поступака чине административни поступци који
се тренутно примјењују у Општини Вишеград.

Члан 13.
Административни поступци који нису обухваћени
Пројектом регулаторне реформе могу се накнадно
регистровати према процедурама дефинисаним
овим Правилником.

Члан 14.
Овај Правилник ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у ''Службеном гласнику
општине Вишеград''.

ОПШТИНА ВИШЕГРАД
                                        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-013-63/11
Датум: 18.02.2011. г.    Мр Томислав Поповић, с.р

59
На основу члана 43. и 71. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“ бр.101/04,
42/05 и 118/05) и члана 51. Статута општине
Вишеград (пречишћен текст) („Сл. гласник
општине Вишеград“, бр: 10/08), начелник
општине, доноси:

У П У Т С Т В О
о примјени одлуке о успостави регистра и

правилника о раду регистра
административних поступака

општине Вишеград

I
Ово Упутство се примјењује на све
организационе јединице Општинске
административне службе Вишеград.

II
У складу с одредбама Одлуке о успостави
Регистра административних поступака
општине Вишеград и Правилника о раду
Регистра административних поступака
општине Вишеград („Правилник“), објављеног у
„Службеном гласнику општине Вишеград“ број
3/11, обавезују се начелници свих одјељења
Административне службе да се упознају са радом
Регистра и да се у свом раду придржавају
основних начела његовог рада, процедура и
рокова прописаних овим актима.
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III
На основу чланова 5-9. овога Правилника,
утврђује се обавеза начелника надлежног
одјељења да, након прегледа захтјева за
регистрацију, измјену или брисање
административног поступка у Регистру и пријема
комплетне документације од стране Техничког
тијела, у року од три (3) дана достави Техничком
тијелу мишљење/сагласност за даље поступање.

IV
Техничко тијело, по прибављеном
мишљењу/сагласности начелника надлежног
одјељења и разматрању приједлога за измјене и
допуне, доставља комплетан захтјев за
регистрацију/измјену/брисање  административног

поступка Административном тијелу, у складу с
чланом 8. Правилника.

V
Ово упутство ступа на снагу даном објављивања
у „Службеном гласнику општине Вишеград“.

ОПШТИНА ВИШЕГРАД
                                        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-013-64/11
Датум: 18.02.2011. г.   Мр Томислав Поповић, с.р
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