
 
 

 

 

На основу члана 19. став 3) Закона о систему 

јавних служби („Службени гласник Републике 

Српске“, број 68/07) и члана 33. Статута општине 

Вишеград („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 10/08-Пречишћени текст, 3/11 и 

5/12), Скупштина општине Вишеград на сједници 

одржаној 10.5.2012. године, д о н о с и  

   
О Д Л У К У 

о усвајању годишњег извјештаја о пословању и 

годишњег обрачуна за 2011. годину ЈУ РЦ 

„Вилина влас“ Вишеградска бања, Вишеград 

 

Члан 1.  

Усваја се годишњи извјештај о пословању и 

годишњи обрачун за 2011. годину ЈУ РЦ „Вилина 

влас“ Вишеградска бања, Вишеград. 

 

Члан 2. 

Саставни дио ове одлуке је годишњи извјештај о 

пословању и годишњи обрачун 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: 01-022-67/12   

Датум: 10.5.2012. год.    Мр Билал Мемишевић, с.р. 

 

На основу члана 19. став 3) Закона о систему 

јавних служби („Службени гласник Републике 

Српске“, број 68/07) и члана 33. Статута општине 

Вишеград („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 10/08-Пречишћени текст, 3/11 и 

5/12), Скупштина општине Вишеград на сједници 

одржаној 10.5.2012. године, д о н о с и  

 

 

 

О Д Л У К У 

о усвајању годишњег извјештаја о пословању и 

годишњег обрачуна за 2011. годину ЈЗУ  

„Дом здравља“ Вишеград 

 

Члан 1.  

Усваја се годишњи извјештај о пословању и 

годишњи обрачун за 2011. годину ЈЗУ „Дом 

здравља“ Вишеград. 

 

Члан 2. 

Саставни дио ове одлуке је годишњи извјештај о 

пословању и годишњи обрачун за 2011. годину 

ЈЗУ „Дом 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: 01-022-68/12   

Датум: 10.5.2012. год.    Мр Билал Мемишевић, с.р. 

 

На основу члана 19. став 3) Закона о систему 

јавних служби („Службени гласник Републике 

Српске“, број 68/07) и члана 33. Статута општине 

Вишеград („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 10/08-Пречишћени текст, 3/11 и 

5/12), Скупштина општине Вишеград на сједници 

одржаној 10.5.2012. године, д о н о с и  

 
О Д Л У К У 

о усвајању годишњег извјештаја о пословању и 

годишњег обрачуна за 2011. годину ЈЗУ 

„Апотека Вишеград“ Вишеград  

 

Члан 1.  

Усваја се годишњи извјештај о пословању и 

годишњи обрачун за 2011. годину ЈЗУ „Апотека 

Вишеград“ Вишеград. 
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Члан 2. 

Саставни дио ове одлуке је годишњи извјештај о 

пословању и годишњи обрачун за 2011. годину 

ЈЗУ „Апотека Вишеград“ Вишеград. 

 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД  

                     ПРЕДСЈЕДНИК СО  

Број: 01-022-69/12   

Датум: 10.5.2012. год.    Мр Билал Мемишевић, с.р. 
 

На основу члана 19. став 3) Закона о систему 

јавних служби („Службени гласник Републике 

Српске“, број 68/07) и члана 33. Статута општине 

Вишеград („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 10/08-Пречишћени текст, 3/11 и 

5/12), Скупштина општине Вишеград на сједници 

одржаној 10.5.2012. године, д о н о с и  

 

О Д Л У К У 

о усвајању годишњег извјештаја о пословању и 

годишњег обрачуна за 2011. годину ЈУ „Центар 

за социјални рад Вишеград“ Вишеград 

 

Члан 1.  

Усваја се годишњи извјештај о пословању и 

годишњи обрачун за 2011. годину ЈУ „Центар за 

социјални рад Вишеград“ Вишеград. 

 

Члан 2. 

Саставни дио ове одлуке је годишњи извјештај о 

пословању и годишњи обрачун за 2011. годину ЈУ 

„Центар за социјални рад Вишеград“ Вишеград. 

 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД  

                     ПРЕДСЈЕДНИК СО  

Број: 01-022-70/12   

Датум: 10.5.2012. год.    Мр Билал Мемишевић, с.р. 
 

На основу члана 19. став 3) Закона о систему 

јавних служби („Службени гласник Републике 

Српске“, број 68/07) и члана 33. Статута општине 

Вишеград („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 10/08-Пречишћени текст, 3/11 и 

5/12), Скупштина општине Вишеград на сједници 

одржаној 10.5.2012. године, д о н о с и  

   

О Д Л У К У 

о усвајању годишњег извјештаја о пословању и 

годишњег обрачуна за 2011. годину ЈУ Дјечије 

обданиште „Невен“ Вишеград   

 

Члан 1.  

Усваја се годишњи извјештај о пословању и 

годишњи обрачун за 2011. годину ЈУ Дјечије 

обданиште „Невен“ Вишеград . 

 

Члан 2. 

Саставни дио ове одлуке је годишњи извјештај о 

пословању и годишњи обрачун за 2011. годину ЈУ 

Дјечије обданиште „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: 01-022-71/12   

Датум: 10.5.2012. год.    Мр Билал Мемишевић, с.р. 
 

На основу члана 19. став 3) Закона о систему 

јавних служби („Службени гласник Републике 

Српске“, број 68/07) и члана 33. Статута општине 

Вишеград („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 10/08-Пречишћени текст, 3/11 и 

5/12), Скупштина општине Вишеград на сједници 

одржаној 10.5.2012. године, д о н о с и  

   

О Д Л У К У 

о усвајању годишњег извјештаја о пословању и 

годишњег обрачуна за 2011. годину ЈУ 

„Туристичка организација општине Вишеград“ 

Вишеград 

 

Члан 1.  

Усваја се годишњи извјештај о пословању и 

годишњи обрачун за 2011. годину ЈУ „Туристичка 

организација општине Вишеград“ Вишеград. 

 

Члан 2. 

Саставни дио ове одлуке је годишњи  извјештај о 

пословању и годишњи обрачун за 2011. годину ЈУ 

„Туристичка организација општине Вишеград“ 

Вишеград. 

 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“.  
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД  

                     ПРЕДСЈЕДНИК СО  

Број: 01-022-72/12   

Датум: 10.5.2012. год.    Мр Билал Мемишевић, с.р. 
 

На основу члана 19. став 3) Закона о систему 

јавних служби („Службени гласник Републике 

Српске“, број 68/07) и члана 33. Статута општине 

Вишеград („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 10/08-Пречишћени текст, 3/11 и 

5/12), Скупштина општине Вишеград на сједници 

одржаној 10.5.2012. године, д о н о с и  

   

О Д Л У К У 

о усвајању годишњег извјештаја о пословању и 

годишњег обрачуна за 2011. годину ЈУ за 

културне дјелатности „Дом културе“ Вишеград   

 

Члан 1.  

Усваја се годишњи извјештај о пословању и 

годишњи обрачун за 2011. годину ЈУ за културне 

дјелатности „Дом културе“ Вишеград.   

 

Члан 2. 

Саставни дио ове одлуке је годишњи извјештај о 

пословању и годишњи обрачун за 2011. 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: 01-022-73/12   

Датум: 10.5.2012. год.    Мр Билал Мемишевић, с.р. 
 

На основу члана 19. став 3) Закона о систему 

јавних служби („Службени гласник Републике 

Српске“, број 68/07) и члана 33. Статута општине 

Вишеград („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 10/08-Пречишћени текст, 3/11 и 

5/12), Скупштина општине Вишеград на сједници 

одржаној 10.5.2012. године, д о н о с и  

   

О Д Л У К У 

о усвајању годишњег извјештаја о пословању и 

годишњег обрачуна за 2011. годину ЈУ Народна 

библиотека „Иво Андрић“ Вишеград   

 

Члан 1.  

Усваја се годишњи извјештај о пословању и 

годишњи обрачун за 2011. годину ЈУ Народна 

библиотека „Иво Андрић“ Вишеград.   

 

Члан 2. 

Саставни дио ове одлуке је годишњи извјештај о 

пословању и годишњи обрачун за 2011. годину ЈУ 

Народна библиотека „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: 01-022-75/12   

Датум: 10.5.2012. год.    Мр Билал Мемишевић, с.р. 
 

На основу члана 19. став 3) Закона о систему 

јавних служби („Службени гласник Републике 

Српске“, број 68/07) и члана 33. Статута општине 

Вишеград („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 10/08-Пречишћени текст, 3/11 и 

5/12), Скупштина општине Вишеград на сједници 

одржаној 10.5.2012. године, д о н о с и  

   

О Д Л У К У                                                                       

о усвајању годишњег извјештаја о пословању и 

годишњег обрачуна за 2011. годину ЈСУ 

„Дрина“ Вишеград   

 

Члан 1.  

Усваја се годишњи извјештај о пословању и 

годишњи обрачун за 2011. годину ЈСУ „Дрина“ 

Вишеград.   

 

Члан 2. 

Саставни дио ове одлуке је годишњи извјештај о 

пословању и годишњи обрачун 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: 01-022-76/12   

Датум: 10.5.2012. год.    Мр Билал Мемишевић, с.р. 
 

На основу члана 19. став 3) Закона о систему 

јавних служби („Службени гласник Републике 

Српске“, број 68/07) и члана 33. Статута општине 

Вишеград („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 10/08-Пречишћени текст, 3/11 и 

5/12), Скупштина општине Вишеград на сједници 

одржаној 10.5.2012. године, д о н о с и  
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О Д Л У К У 

о усвајању годишњег извјештаја о пословању и 

годишњег обрачуна за 2011. годину ЈУ 

„Територијална ватрогасна једница општине 

Вишеград“ Вишеград  

 

Члан 1.  

Усваја се годишњи извјештај о пословању и 

годишњи обрачун за 2011. годину ЈУ 

„Територијална ватрогасна једница општине 

Вишеград“ Вишеград. 

 

Члан 2. 

Саставни дио ове одлуке је годишњи извјештај о 

пословању и годишњи обрачун за 2011. годину ЈУ 

„Територијална ватрогасна једница општине 

Вишеград“ Вишеград . 

 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД  

                     ПРЕДСЈЕДНИК СО  

Број: 01-022-77/12   

Датум: 10.5.2012. год.    Мр Билал Мемишевић, с.р. 
 

На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 

101/04, 42/05 и 118/06) и члана 33. Статута 

oпштине Вишеград („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 10/08-Пречишћени текст, 3/11 и 

5/12), Скупштина општине Вишеград на сједници 

одржаној 10.5.2012. године, д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о учешћу на јавном надметању за куповину 

дијела имовине стечајног дужника Конфекција 

„Напредак“ а.д. у стечају 

 

Члан 1.  

Доноси се Одлука о учешћу на јавном надметању 

за куповину дијела имовине стечајног дужника 

Конфекција „Напредак“ а.д. у стечају, која се 

састоји од пословно-продајног простора у Улици 

краља Петра I бб у Вишеграду у приземљу 

стамбене зграде, површине 63 m², изграђеног на 

к.ч. број 1271 и уписаног у п.л. број 1656 к.о. 

Вишеград I, за коју је утврђена почетна цијена у 

износу од 80.000,00 КМ 

 

Члан 2. 

Овлашћује се начелник општине да у име општине 

поднесе пријаву за учешће на јавном надметању за 

куповину пословно-продајног простора из члана 1. 

ове одлуке и на име учешћа у јавном надметању 

уплати на име гаранције (депозита) износ од 

10.000,00 КМ на рачун назначен у Јавном позиву 

за прикупљање понуда ради избора најповољније 

понуде.  

 

Члан 3. 

Задужује се Одјељење за финансије да средства за 

евентуално купљену имовину уврсти у ребаланс 

буџета за 2012. годину. 

 

Члан 4.  

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД  

                     ПРЕДСЈЕДНИК СО  

Број: 01-022-80/12   

Датум: 10.5.2012. год.    Мр Билал Мемишевић, с.р. 
 

На основу члана 21. Закона о грађевинском 

земљишту Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“, број 112/06), члана 20. Одлуке 

о грађевинском земљишту („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 2/08 и 14/08) и члана 33. 

Статута општине Вишеград („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 10/08-Пречишћени 

текст, 3/11 и 5/12) Скупштина општине Вишеград 

на сједници одржаној 10.5.2012. године, д он о с и 

 

О Д Л У К У 

о начину плаћања накнаде за трошкове 

уређења градског грађевинског земљишта и 

накнаде за природне погодности градског 

грађевинског земљишта (једнократна рента) 

 

Члан 1. 

Овом одлуком уређује се начин плаћања накнаде 

за трошкове уређења градског грађевинског 

земљишта и накнаде за природне погодности 

градског грађевинског земљишта-једнократна 

рента (у даљем тексту: Накнада). 

 

Члан 2. 

Инвеститори изградње објеката из категорије 

породица погинулих бораца, ратних војних 

инвалида од I-IV категорије и бораца прве 

категорије, накнаду из члана 1. ове одлуке могу 

платити у ратама. Накнада ће се плаћати на 

сљедећи начин: 

1. 20% у року од 8 (осам) дана од дана 

закључења уговора, 

2. 80% на одгођено плаћање, и то: 

а) за изградњу индивидуалних стамбених, 

стамбено-пословних и пословних објеката чија 
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нето површина не прелази 150 m² у 24 

(двадесетчетири) једнаке мјесечне рате; 

б) за изградњу индивидуалних стамбених 

и стамбено-пословних објеката чија нето 

површина прелази 150 m² у 36 (тридесетшест) 

једнаких мјесечних рата; 

в) за изградњу објеката за колективно 

становање (стамбено-пословних и пословних), за 

лица која надзиђивањем или адаптацијом 

заједничких просторија у зградама колективног 

становања рјешавају стамбено питање, као и за 

изградњу објеката за производне и занатске 

намјене у 12 (дванаест) једнаких мјесечних рата. 

 

Члан 3. 

Право на одгођено плаћање имају инвеститори 

који врше изградњу објеката у оквиру пројеката 

који су посебним актом проглашени за пројекте од 

посебне важности за општину Вишеград или 

Републику Српску. 

Инвеститори из претходног става дужни су 

обрачунати износ уплатити у року од 12 (дванаест) 

мјесеци од дана издавања одобрења за грађење, а у 

сваком случају прије издавања одобрења за 

употребу. 

 

Члан 4. 

Инвеститори који користе погодности из ове 

одлуке потписују уговор са општином Вишеград о 

начину измирења обавеза. 

 

Члан 5. 

Уговор из претходног члана, у име општине, 

потписује начелник општине. 

 

Члан 6. 

Инвеститор се не може укњижити у јавним 

књигама док не исплати у цјелости накнаду 

трошкова уређења и ренту према уговору. 

 

Члан 7. 

Инвеститор може, и прије уговореног времена, 

исплатити у цјелини накнаду на име уређења 

градског грађевинског земљишта и ренте. 

 

Члан 8. 

Инвеститор је дужан, у случају кашњења у 

плаћању приспјеле рате, платити затезне камате 

почев од дана доспјећа рате па све до наплате, а 

истовремено преостале рате мора одмах 

исплатити. 

 

Члан 9. 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи 

Одлука о начину плаћања накнаде за трошкове 

уређења градског грађевинског земљишта и 

накнаде за природне погодности градског 

грађевинског земљишта (једнократна рента), 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 

6/10). 

 

Члан 10. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД  

                     ПРЕДСЈЕДНИК СО  

Број: 01-022-81/12   

Датум: 10.5.2012. год.    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 („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 10/08-Пречишћени текст, 3/11 и 

5/12), Скупштина општина Вишеград на сједници 

одржаној 10.5.2012. године, д о н о с и  

 

О Д Л У К У 

о измјени Одлуке о именовању 

Комисије за планирање општинског развоја 

 

Члан 1.  

У Одлуци о именовању Комисије за планирање 

општинског развоја („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 1/09 и 7/09) у члану 1. у тачки 4. 

умјесто Аца Савића, за члана комисије именује се 

Бранислав Топаловић, дипломирани економиста. 

 

Члан 2. 

Члан 3. мијења се и гласи: 

„Комисија обавља сљедеће послове:  

- промовише ширу заступљеност и 

ангажованост цивилног друштва у  

активностима које се односе на развој 

општине, 

- подржава и унапређује механизме за учешће 

грађана у активностима на развоју општине, 

- унифицира методе предлагања пројеката од 

стране локалне заједнице ипрати 

имплементацију одобрених пројеката, 

- израђује план капиталних инвестиција за 

период од пет година на основама Стратегије 

развоја општине Вишеград, 

- верификује приједлоге пројекта за капитално 

инвестирање, тј. потврђује да су приједлози 

потпуни, као и да су реални у техничком и 

правном смислу,  

- допуњава потребне податке у приједлозима 

пројекта за капитално инвестирање додавањем 

информација и бројки које недостају, 
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- рангира пројекте у складу са прихваћеним 

критеријумима, тако што ће израчунати 

број бодова за сваки пројекат и рангирати 

сваки пројекат према броју добијених 

бодова,  

- групише пројекте програма капиталних 

инвестиција према усвојеним 

критеријумима (друмски, канализациони 

итд.), на основу бодова, техничких 

критеријума и процјене степена 

спремности програма за реализацију,  

- распоређује пројекте по годинама 

реализације на тај начин да пројекти буду 

разврстани унутар категорија, а по основу 

броја бодова, техничких критеријума и 

процјене степена спремности за 

реализацију, 

- усваја коначну листу пројеката за план 

капиталних инвестиција; 

анализира и утврђује финансијска 

средства за реализацију пројеката, на 

основу финансијских могућности 

општине; 

- утврђује план капиталних инвестиција са 

образложењем;  

- упућујее план капиталних инвестиција 

Скупштини општине на усвајање;  

- учествује у планирању општинског 

развоја-изради Стратегије развоја општине 

Вишеград, 

- по потреби ажурира Стратегију развоја 

општине Вишеград,  

- врши другe послове везане за развој 

општине и планирање и реализацију 

капиталних инвестиција“. 

 

Члан 3.  

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД  

                     ПРЕДСЈЕДНИК СО  

Број: 01-022-82/12   

Датум: 10.5.2012. год.    Мр Билал Мемишевић, с.р. 
 

На oснову члана 33. Статута општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 

10/08-Пречишћени текст, 3/11 и 5/12), члана 125. и 

133. Пословника Скупштине општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 

10/08-Пречишћени текст и 14/08), а након 

разматрања Извјештаја о раду ЈУ за културну 

дјелатност „Градска галерија“ Вишеград, 

Скупштина општине Вишеград на сједници 

одржаној 10.5.2012. године, д о н о с и  

З А К Љ У Ч А К 

 

 1. Скупштина општине Вишеград не 

усваја Извјештај о раду ЈУ за културну дјелатност 

„Градска галерија“ Вишеград 

 

 2. Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД  

                     ПРЕДСЈЕДНИК СО  

Број: 01-022-74/12   

Датум: 10.5.2012. год.    Мр Билал Мемишевић, с.р. 
 

На oснову члана 33. Статута општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 

10/08-Пречишћени текст, 3/11 и 5/12), члана 125. и 

133. Пословника Скупштине општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 

10/08-Пречишћени текст и 14/08), а након 

разматрања Извјештаја о раду ЈП „Радио-

телевизија Вишеград“ Вишеград, Скупштина 

општине Вишеград на сједници одржаној 

10.5.2012. године, д о н о с и  

 

З А К Љ У Ч А К 

 

 1. Скупштина општине Вишеград не 

усваја Извјештај о раду ЈП „Радио-телевизија 

Вишеград“ Вишеград. 

 2. Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД  

                     ПРЕДСЈЕДНИК СО  

Број: 01-022-78/12   

Датум: 10.5.2012. год.    Мр Билал Мемишевић, с.р. 
 
На oснову члана 33. Статута општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 

10/08-Пречишћени текст, 3/11 и 5/12), члана 125. и 

133. Пословника Скупштине општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 

10/08-Пречишћени текст и 14/08), а након 

разматрања Извјештаја о раду ОО Црвени крст 

Вишеград, Скупштина општине Вишеград на 

сједници одржаној 10.5.2012. године, д о н о с и  

 

З А К Љ У Ч А К 

 

 1. Скупштина општине Вишеград усваја 

Извјештај о раду ОО Црвени крст Вишеград. 
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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: 01-022-79/12   

Датум: 10.5.2012. год.    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 

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 («Сл. гласник 

Општине Вишеград»,бр.10/08 и 3/11), Приједлога 

комисије за комуникац ије и односе с јавношћу 

број: 02-053-8/12 од 20.04.2012. године,  начелник 

Општине Вишеград, д о н о с и      

 

О Д Л У К У 

о одобрењу средстава буџетске резерве 

                                                                

Члан 1. 

 

Одобравају се средства буџетске резерве, у 

укупном износу од 3.000,00 КМ 

(трихиљадеконвертибилнехмарака) у сврху 

припреме, израде текстова и штампања Билтена 

издање мај 2012. године за потребе општине 

Вишеград. 

 

Члан 2. 

Средства наведена у члану 1. ове Одлуке ће се 

уплатити по Уговорима о дјелу и Директног 

споразума РТВ Вишеград. 

  

Члан 3. 

За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење 

за финансије. 

 

Члан 4. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења а биће 

објављена у «Службеном гласнику општине 

Вишеград». 

 

ОПШТИНА ВИШЕГРАД  

                                           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-88/12                

Датум: 26.4.2012. 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 и 

118/05), члана 51. Статута општине Вишеград-

Пречишћени текст („Службени гласник општине 

Вишеград“ број 10/08 и 3/11), начелник општине,  

д о н о с и  

 

О Д Л У К У 

о измјени и допуни Правилника о платама и 

другим личним примањима запослених у 

општинској Административној служби 

општине Вишеград 

 

           1. Којом се одобрава приступање измјени и 

допуни Правилника о платама и другим личним 

примањима запослених у општинској 

Административној служби Општине Вишеград 

број: 02-013-307/08 од 24.06.2008 године који се 

односи на члан 9. одјељак Стручна служба 

начелнка општине у коме се у тачки 10. „Стручни 

сарадник за припрему тендерске документације и 

оператер на рачунару“ измјена се врши на основу 

члана 9. под III Појединачног колективног уговора. 

 

           2. Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављена у „Службени 

гласнику Општине Вишеград“. 

 

ОПШТИНА ВИШЕГРАД  

                                           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-013-127/12                

Датум: 27.4.2012. 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  

(„Сгужбени гласник општине Вишеград“, број 

10/08) и члан 9. Одлуке о оснивању 

Административне службе Општине Вишеград 

(„Службени гласник Општине Вишеград“ број 

5/05), Одлуке о измјенама и допунама Правилника 

о платама и другим личним примањима 

запослених у општинској административној 

служби општине Вишеград број 02-013-127/12 од 

27.04.2012. године, начелник Општине, д о н о с и 

 

П Р А В И Л Н И К 

о измјенама и допунама Правилника о платама 

и другим личним примањима запослених у 

општинској Административној 

служби општине Вишеград 

 

Члан 1. 

У члану 9. Правилника о платама и другим личним 

примањима запослених у општинској 

администеативној служби Општине Вишеград», 
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број 02-013-307/08 од 24.06.2008 године у табели  

који се односи на Стручну службу начелника 

општине редни број 10. „Стручни сарадник за 

припрему тендерске документације и оператер 

на рачунару“ прописана стручна спрема ССС 

„повећање по члану 9. Појединачног 

колективног уговора „10%“, Коефицијент за 

обрачун се мијења и гласи „4,95“. 

 

Члан 2. 

Овај Правилник о измјени и допуни Правилника о 

платама и другим личним примањима запослених 

у општинској административној служби општине 

ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у 

„Службеном гласнику општине Вишеград“.  

 

ОПШТИНА ВИШЕГРАД  

                                           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-013-127/12                

Датум: 27.4.2012. г.       Мр Томислав Поповић, с.р. 

 

На основу члана 38. Закона о буџетском систему 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 

96/03 и 14/04, 67/05, 34/06 и 128/06), члана 51. 

Статута општине Вишеград- Пречишћени текст 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број: 

10/08 и 3/11), члана 11. Одлуке о извршењу буџета 

Општине Вишеград за 20121. годину („Службени 

гласник Општине Вишеград“, бр.13/11), 

Правилника о коришћењу буџетске резерве број 

02-013-185/09 од 01.06.2009.године, захтјева,   

начелник Општине Вишеград, д о н о с и      

 

О Д Л У К У 

о одобрењу средстава буџетске резерве 

                                                                

Члан 1. 

Одобравају се средства буџетске резерве у 

укупном износу од 200, 00 КМ 

(двијестотинеконвертибилнихмарака) у сврху 

организације хуманитарног традиционалног 

турнира у стоном тенису под слоганом „Будимо 

људи“, а иста ће бити усмјерена за помоћ 

ученицима СШ „Иво Андрић“ који су слабог 

имовног стања. 

 

Члан 2. 

Средства наведена у члану 1. ове одлуке ће се 

уплатити на жиро рачун Синдиката СШ „Иво 

Андрић“ број:, број: 562 006 60000245708 отворен  

у Развојној банци Вишеград. 

 

Члан 3. 

За реализацију ове одлуке задужује се Одјељење за 

финансије. 

 

Члан 4. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења а биће 

објављена у «Службеном гласнику општине 

Вишеград». 

 

ОПШТИНА ВИШЕГРАД  

                                           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-66-11/12                

Датум: 07.5.2012. 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 и 

118/05), члана 51. Статута општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, 10/08 - 

Пречишћени текст и 3/11), 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 

(„Службени гласник општине Вишеград 1/11). 

години у дијелу који се односи на  Одјељење за 

општу управу (измјена броја извршилаца на 

радном мјесту матичар), Одјељењу за привреду и 

друштвене дјелатности, Одјељењу за просторно 

уређење и  стамбено-комуналне послове и 

стручној служби начелника општине (повећање 

броја извршилаца). 

 

2. Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Вишеград“. 

 

ОПШТИНА ВИШЕГРАД  

                                           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-013-142/12                

Датум: 10.5.2012. 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 („Службени гласник 

Општине Вишеград“, број 10/08-Пречишћени 

текст и 3/11) и члана 9. Одлуке о оснивању 

Административне службе Општине Вишеград 

(«Службени гласник општине Вишеград» број 

5/05), Одлуке о измјенама и допунама Правилника 

о организацији и систематизацији радних мјеста 

административне службе општине Вишеград – 

Пречишћени текст («Службени гласник Општине 

Вишеград», број 1/11) број 02-013-142/12 од 

10.05.2012. године, начелник Општине д о н о с и: 
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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 Административне 

службе Општине Вишеград – Пречишћени текст  

(«Службени гласник Општине Вишеград», бр. 

1/11) у табели која се односи на Одјељење за 

општу управу под редним бројем 5. назив радног 

мјеста „стручни сарадник – матичар, матичар за 

дупликате МК и матичари у мјесним 

канцеларијама“ број извршилаца  „5“ мијења се и 

гласи „6“ назив радног мјеста и опис радног мјеста  

остају исти. 

У истом члану табеле која се односи на Одјељење 

за привреду и друштвене дјелатности редни број 4. 

који гласи  „Самостални стручни сарадник за 

локално--економски развој, Опис радног мјеста 

„ВСС–економског, правног или друштвеног 

смјера, 3 године радног искуства, положен  

стручни испит“  мијења се и гласи „ВСС – 

економског смјера, 1 година радног искуства и 

положен стручни испит“, „број извршилаца 

умјесто  досадашњег „1“ гласиће „2“ извршоца“.  

У истом члану у табели који се односи на 

Одјељење за просторно уређење и стамбено-

комуналне послове додаје се нови редни број: 

„14.“ и назив радног мјеста „Самостални стручни 

сарадник за правне послове“ , Опис радног 

мјеста „ВСС – правног смјера, једна година 

радног искуства, положен стручни испит“,   
број: извршилаца „1“ 

У истом члану који се односи на одјељење за 

финансије иза редног броја „6“ додаје се нови 

редни број “7“ и назив радног мјеста 

„Самостални стручни сарадник за наплату 

општинских потраживања, праћење и кретање 

финансијско-књиговодствене документације и 

вођење књиге основних средстава“, Опис радног 

мјеста „ ВСС-економског смјера, једна година 

радног искуства, положен стручни испит“, број 

извршилаца „1“. 

У истом члану табеле која се односи на Стручну 

службу начелника Општине редни број 5. и  назив 

радног мјеста „ Самостални стручни сарадник за 

имовинско – правне послове“ опис радног мјеста 

„ВСС – правног смјера, три године радног 

искуства положен стручни испит, мијења се и 

гласи „ВСС – правног смјера, једна година 

искуства и положен стручни испит“ број 

извршилаца „1“, мијења се и гласи “ 2“. 

 

Члан 2. 

У члану 16. Правилника који се односи на 

одјељење за просторно уређење и стамбено-

комуналне послове  иза редног броја  „13“ додаје 

се нови број „14“ који у називу радног мјеста 

гласи „ Самостални стручни сарадник за правне 

послове“ и опис радног мјеста „ Извршава 

законе и друге прописе и општа акта у оквиру 

права и дужности општине који се односе на 

надлежност Одјељења, припрема и проводи 

управни поступак, припрема нацрте 

нормативних аката, учествује у припреми 

подлога за израду просторно-планске 

документације коју доноси СО-е, одржава 

расправе и увиђаје на лицу мјеста, комплетира 

и прослеђује другостепеном органу предмете на 

чије рјешење је изјављена жалба, припрема 

документацију и непосредно сарађује са 

Републичким јавним правобраниоцем, 

припрема и проводи конкурс за додјелу 

градског грађевинског земљишта, станова и 

других просторија у државној својини, указује 

начелнику општине и начелнику одјељења на 

уочене недостатке и предлаже мјере  за њихово 

отклањање, обавља и друге послове по 

наређењу начелника општине и начелника 

одјељења, за свој рад одговара начелнику 

одјељења.   

У члану 16. Правилника који се односи на 

одјељење за финансије иза редног број „6“ додаје 

се нови редни број „7“ који у називу радног мјеста 

гласи „Самостални стручни сарадник за 

наплату општинских потраживања, праћење и 

кретање финансијско-књиговодствене 

документације и вођење књиге основних 

средстава“ и опис радног мјеста 

„Прати, анализира, припрема извјештаје и 

предузима све потребне мјере и радње за 

наплату потраживања, прати кретање 

финансисјко-књиговодствене докментације, 

припрема извјештаје и редовно  писмено 

обавјештава начелника одјељења о степену 

реализације активности по пријему 

финансијско-књиговодствене документације, 

врши припрему налога за плаћање, води и 

ажурира књигу основних средстава, задужује и 

врши раздужење основних средстава, додјељује  

инвентурне бројеве, прати стање основних 

средстава и предлаже расходовање дотрајалих 

основних  средстава.  Обавља  и друге послове у  

складу са Законом и другим прописима по 

налогу начелника општине и начелника 

одјељења, за свој рад одговара начелнику 

одјељења“.  
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Члан 3. 

Овај Правилник о измјени и допуни Правилника о 

организацији и систематизацији радних мјеста 

Административне службе општине Вишеград- 

Пречишћени текст („Службени гласник општине 

Вишеград“    број:   1/11)   ступа   на   снагу   даном  

 

 

 

 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Вишеград».  

 

ОПШТИНА ВИШЕГРАД  

                                           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-013-142/12                

Датум: 10.5.2012. г.       Мр Томислав Поповић, с.р. 
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