
На основу члана 19.  став 3)  Закона о систему
јавних служби („Сл.гласник РС“, бр. 68/07) и
члана 33. Статута Општине Вишеград («Сл.
гласник Општине Вишеград», бр. 8/05, 10/06,
12/07 и 5/08), Скупштина општине Вишеград на
сједници одржаној дана  26.06.2008  године,
д о н о с и

О Д Л У К У
о усвајању годишњег извјештаја о пословању и

годишњег обрачуна за 2007 годину Центра за
социјални рад  Вишеград

Члан 1.
Усваја се годишњи  извјештај о пословању и
годишњи обрачун за 2007  годину  Центра за
социјални рад   Вишеград.

Члан 2.
Сасатавни дио ове Одлуке је годишњи  извјештај
о пословању и годишњи обрачун за 2007 годину
Центра за социјални рад  Вишеград.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
      ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-122/08
Датум:  26.06.2008. године      Реџеп Јелачић,с.р.

На основу члана 19.  став 3)  Закона о систему
јавних служби („Сл.гласник РС“, бр. 68/07) и
члана 33. Статута Општине Вишеград («Сл.
гласник Општине Вишеград», бр. 8/05, 10/06,

12/07 и 5/08), Скупштина општине Вишеград на
сједници одржаној дана  26.06.2008  године,
д о н о с и

О Д Л У К У
о усвајању годишњег извјештаја о пословању и
годишњег обрачуна  за 2007 годину ЈУ Дјечије

обданиште „Невен“  Вишеград

Члан 1.
Усваја се годишњи  извјештај о пословању и
годишњи обрачун за 2007  годину  ЈУ Дјечије
обданиште „Невен“  Вишеград.

Члан 2.
Сасатавни дио ове Одлуке је годишњи  извјештај
о пословању и годишњи обрачун за 2007 годину
ЈУ Дјечије обданиште „Невен“ Вишеград.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
      ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-123/08
Датум:  26.06.2008. године      Реџеп Јелачић,с.р.

На oснову члана 40.  и 49. Закона о буџетском
систему Републике Српске – Пречишћени текст
(„Сл.гласник РС“, бр. 54/08) и члана 10. став 3.
Одлуке о извршењу буџета Општине Вишеград за
2008 годину („Сл.гласник Општине Вишеград“,
бр. 15/08) и 33. Статута Општине Вишеград («Сл.
гласник Општине Вишеград», бр. 8/05, 10/06,
12/07 и 5/08), након разматрања Извјештаја о
прераспоређивању буџетских средстава у буџету
Општине Вишеград,  Скупштина општине
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Вишеград на сједници одржаној дана  26.06.2008
године,   д о н о с и

                 О Д Л У К У
о усвајању Извјештаја начелника
   Општине о прераспоређивању
    средстава  у буџету Општине
        Вишеград  за 2008 годину

Члан 1.
Усваја се Извјештај начелника Општине  о
прераспоређивању средстава у буџету Општине
Вишеград  за 2008 годину  за период  01.април -
26. јун 2008 године.

Члан 2.
Саставни дио ове Одлуке је Извјештај начелника
Општине о прераспоређивању средстава у буџету
Општине Вишеград за 2008 годину за период
01.април - 26. јун 2008 године.

Члан 3.
Ова Одлука  ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у «Сл. гласнику Општине
Вишеград».

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
    ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-124/08
Датум:  26.06.2008. године      Реџеп Јелачић,с.р.

На основу члана 6.  став 2.,  а у вези са чланом 7.
став 6. Закона о министарским, владиним и
другим именовањима Републике Српске
(«Сл.гласник РС», бр. 41/03), члана 18. став  4.
Закона о систему јавних служби („Сл.гласник
РС“, бр. 68/07), члана 23. Статута Центра за
социјални рад (пречишћени текст) број 01-53-
227/08 од 13.03.2008 године, и члана 33. Статута
Општине Вишеград («Службени гласник
Општине Вишеград» број: 8/05, 10/06, 12/07 и
5/08), Скупштина општине Вишеград на сједници
одржаној дана  26.06.2008. године,    д о н о с и

О  Д  Л  У  К  У
о утврђивању критеријума за избор и

именовање  директора
Центра за социјални рад   Вишеград

Члан 1.
Овом Одлуком ближе се утврђују услови и
критеријуми за избор и именовање директора
Центра за социјални рад  Вишеград.

Под критеријумима за избор и именовање из
претходног става сматрају се општи и посебни
услови  утврђени овом Одлуком.

Члан 2.
Кандидати за директора Центра за социјални рад
Вишеград треба да испуњавају сљедеће.
Опште услове:
1. да су држављани Репубике Српске или Босне

и Херцеговине;
2. да су старији од 18 година;
3. да нису отпуштени из државне службе на

основу дисциплинске мјере на било којем
нивоу власти у периоду од 3 (три) године
прије дана објављивања конкурса;

4. да нису осуђивани за кривично дјело које их
чини неподобним за обављање послова у
наведеном органу;

5. да се против њих не води кривични поступак;
6. да се на њих не односи члан 9. став 1. Устава

БиХ.
Посебне услове:
 1. ВСС  - VII степен стручне спреме,
дипломирани социјални радник
2.   Пет  година радног искуства у струци
социјалне и дјечије заштите
3. Доказани резултати током досадашњег рада
4. Познавање дјелатности којом се бави Центар

     Члан 3.
Директора Центра за социјални рад  Вишеград на
основу спроведеног јавног конкурса  и приједлога
комисије за избор, именује Скупштина Општине
Вишеград, у складу са критеријумима утврђеним
овом Одлуком .
Комисију за избор именује Скупштина општине
Вишеград, у складу са Законом.

Члан 4.
У комисију за избор именоваће се лица која имају
професионално  знање, на истом или вишем од
нивоа за које се спроводи поступак,  те лица која
су упозната са одредбама Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике
Српске.
Комисију  за избор чини пет  чланова, од којих су
три општински службеници, који се именују на
приједлог начелника Општине, док су остала два
члана лица која познају надлежност директора и
постпупак избора.

Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
биће објављена  «Службеном гласнику Општине
Вишеград».

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
    ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-126/08
Датум: 26.06.2008.године      Реџеп Јелачић,с.р.
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На основу члана 8. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике
Српске («Службени гласник РС» број: 41/03) и
члана 33.Статута општине Вишеград («Службени
гласник Општине Вишеград» број: 8/05, 10/06,
12/07 и 5/08), Скупштина општине Вишеград на
сједници одржаној дана  26.06.2008.  године,
д о н о с и

              О Д Л У К У
о расписивању јавног  конкурса  за избор и

именовање  директора   Центра
 за социјални рад  Вишеград

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

Члан 2.
Општи и посебни услови и критеријуми за избор
и именовање директора прописани су Одлуком
Скупштине општине о утврђивању критеријума
за избор и именовање директора  Центра за
социјални рад Вишеград .

                                    Члан 3.
Рок за подношење пријава на конкурс из члана  1.
ове Одлуке  је 15 дана од дана објављивања јавног
конкурса.
Јавни конкурс за избор и именовање директора
Центра за социјални рад  Вишеград биће
објављен  у «Сл. гласнику Републике Српске» и
дневном листу «Глас Српске».

Члан 4.
Поступак избора, укључујући преглед приспјелих
пријава  на конкурс и предлагање кандидата, у
складу са утврђеним критеријумима, извршиће
комисија за избор  директора Центра за социјални
Вишеград.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
      ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022- 127/08
Датум:  26.06.2008 године     Реџеп Јелачић,с.р.

На основу члана 24. став 1. Закона о подстицању
развоја малих и средњих предузећа („Сл.гласник
РС“, бр. 64/02 и 34/06) , члана 12. и 13. Закона о
систему јавних служби („Сл. гласник РС“

бр.68/07) и члана 33. Статута општине Вишеград
(«Службени гласник Општине Вишеград» број:
8/05, 10/06, 12/07 и 5/08), Скупштина општине
Вишеград на сједници одржаној дана  26.06.2008.
године,    д о н о с и

   О Д Л У К У
о оснивању Општинске развојне агенције

„ВИРА“ Вишеград

I –НАЗИВ ОСНИВАЧА

Члан 1.
Оснива се Општинскa развојнa агенцијa „ВИРА“
Вишеград (у даљем тексту: Агенција).

Члан 2.
Оснивач Агенције је Скупштина општина
Вишеград (у даљем тексту: oснивач).
Оснивачки улог оснивача износи 2.000,00 КМ
(двије хиљаде КМ).

II – ПРАВНИ СТАТУС

Члан 3.
Агенција је непрофитна организација и има
својство правног лица, које стиче уписом у судски
регистар код надлежног суда .

Члан 4.
У правном промету са трећим лицима, Агенција
иступа у своје име и за свој рачун, самостално и
без ограничења.
За обавезе створене у правном промету са трећим
лицима Агенција одговара цјелокупном својом
имовином.
За обавезе Агендије оснивач одговара до висине
својих средстава које је усмјерио из буџета за
пословање Агенције.

III – НАЗИВ И СЈЕДИШТЕ

Члан 5.
Агенција која се оснива ће пословати под називом
Општинска развојна агенција  „ВИРА“ Вишеград.
Сједиште Агенције је у Вишеграду, Улица краља
Петра Првог.

IV – ДЈЕЛАТНОСТ

Члан 6.
Агенција обавља следеће дјелатности:
65.210 – Финансијски закуп (лизинг)
65.222 -  Остало кредитно посредовање
70.320 -  Управљање некретнинама преко
                посредника
72.400 – Израда и управљање базама података,
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74.130 –  Истраживање тржишта и испитивање
                 јавног мњења,
74.140 –  Пословни и менаџмент консалтинг,
74.401 -   Приређивање сајмова
75.135 – Регулисање и допринос успјешнијем
                пословању привреде на
                општинском нивоу.

Члан 7.
Агенција у обављању регистроване дјелатности,
усмјерава активности на остваривању следећих
циљева и задатака:

- обезбјеђује стручне и консалтинг услуге,
информације и професионално усавршавање за
развој домаћег предузетништва,

- обезбјеђује квалитетну сарадњу са
привредницима и подстиче њихове иницијативе
за развој и пословање привредних субјеката,
њихово стабилно и успјешно пословање,

- успоставља координирану сарадњу
органа Општине, Владе РС, пословних банака и
других институција и самих предузетника
међусобно и преко различитих облика интересног
удруживања (коморе, удружења послодаваца и
сл),

- пружа услуге из различитих сегмената
савјетовања у свакој од фаза развоја
предузетништва, од предузетничке идеје до њене
реализације, па и даље до специјализације и
интернационализације пословања (радно право,
организација пословања, финансије, маркетинг,
нове технологије...),

- учествује у прирпеми стратегије развоја
и усмјерава своје дјеловање према вашим
нивоима власти, кроз покретање активности на
измјени и доградњи прописа, те уклањању
баријера за развој предузетништва на локалном
нивоу (поједностављење законских и
административних процедура, стимулативне
мјере, пореске олакшице), а све у циљу креирања
инфраструктуре за економски развој и
успостављање подржавајућих механизама за
економски развој,

- идентификација, прикупљање, припрема
и израда пројекта из свих области
(инфраструктурна подршка, пољопривреда,
занатство, индустрија и сл.), који ће омогућити
кредите за развој малих и средњих предузећа и
приватног предузетништва,

- координира активности на плану
обезбјеђења и кориштења средстава за
финансирање програма, пројеката и других
подухвата у области предузетништва,

- давање подршке за повећање
запошљавања, преквалификацију и
доквалификацију  радника,

- промоција предузетништва кроз израду
промотивног материјала и учешће на сајмовима и
изложбама,

- сарадња са међународним
оранизацијама и институцијама на размјени
искуства, знања и нових метода у области мале
привреде и предузетништва,

- координира активности на уређењу
локација за повољну изградњу објеката мале
привреде за производно-услужне намјене, са
стимулативним мјерема пореске и кредите
политике,

- успоставља централни регистар,
односно јединствену електронску базу података о
постојећим предузетницима на подручју општине,
као и информациони систем статистичких
података и информација од значаја за развој
привредних субјекта,

- учествује о остваривању програма
привредног развоја, те у изради програма јавних
пројеката општине,

- испитује кретања на домаћем и страном
тржишту,

- припрема и прати реализацију програма
рада Агенције, укључујући и финансијске
планове,

- прати, анализира и извјештава
Скупштину општине о резултатима подстицајних
мјера,

- обавља и друге послове и задатке у вези
подстицања привредног развоја у складу са
Законом, Статутом или захтјевом Оснивача.

V – СРЕДСТВА ЗА РАД АГЕНЦИЈЕ

                                     Члан 8.
Средства за рад Агенције обезбјеђује оснивач у
буџету, без обавеза враћања истих оснивачу.
Средства за рад Агенције обезбјеђују се поред
буџета Општине и из буџета Републике Српске,
донација, прилога и спонзорства домаћих и
страних правних и физичких лица, прихода које
оствари обављањем послова из своје надлежности
и других извора у складу са Законом.
Оснивач обезбјеђује почетна средства за рад
Агенције која се користе за плаћање трошкова
оснивања, закупнине, опремање канцеларијским
намјештајем,  почетне материјалне трошкове
пословања и почетне плате запослених.

      VI -  ОРГАНИ УПРАВЉАЊА И
               ЊИХОВА ОВЛАШЋЕЊА

Члан 9.
Органи Агенције су: Управни одбор и директор.
Предсједника и чланове Управног одбора као и
директора  именује и разрјешава Скупштина
општине Вишеград након спроведеног поступка
јавне конкуренције.
Мандат чланова Управног одбора и директора
траје четири године,  а по истеку мандата могу
бити поново именовани.
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Директор и  запослени у Агенцији не могу бити
чланови Управног одбора.

Члан 10.
Управни одбор Агенције има предсједника и два
члана .
Управни одбор:

1. доноси Статут
2. разматра и усваја извјештај о пословању

и годишњи  обрачун
3. доноси програм рада и финансијски план
4. одлучује о коришћењу средстава , у

складу са законом и статутом Агенције
5. врши друге послове утврђене актом о

оснивању  и статутом.

Члан 11.
Директор руководи Агенцијом ,  представља и
заступа Агенцију и одговоран је за  законитост
њеног рада .
Директора Агенције именује и разрјешава
Скупштина општине Вишеград , на период од
четири године и уз претходно спроведен поступак
јавне конкуренције
Услови за избор и именовање директора Агенције
утврђују се статутом Агендије
До именовања директора послове вршиоца
дужности директора ће обављати лице које ће
именовати Скупштина општине.

VII – ОПШТИ АКТИ АГЕНЦИЈЕ

Члан 12.
Општи акти Агенције су: Статут, Правилник и
други општи акти у складу са законом.
Статут је основни општи акт Агенције, којим се
ближе одређује дјелокруг рада и унутрашња
организација Агенције, надлежност, органа,
заступање и представљање, права, обавезе и
одговорности запослених, начин организовања
послова и друга питања од заначаја за пословање
Агенције.

       VIII – ОБАВЉАЊЕ ПОЈЕДИНИХ
                 СТРУЧНИХ И ДРУГИХ ПОСЛОВА

Члан 13.
Агенција може, у складу са статутом, уговором
повјерити обављање одређених послова из своје
надлежности другим правним или физичким
лицима.

      IX – НАДЗОР  НАД  РАДОМ  АГЕНЦИЈЕ

Члан 14.
У складу са Законом и овом Одлуком оснивач
путем својих органа даје сагласност на статут
Агенције, именује и разрјешава директора и
чланове Управног одбора, даје сагласност на
годишњи програм рада и финансијски план ,

разматра и усваја годишњи извјештај о пословању
и годишљи обрачун и даје сагласност на акт о
унутрашњој организацији и систематизацији
радних мјеста.

X – РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ СТАТУТА И
              ИМЕНОВАЊЕ ОРГАНА АГЕНЦИЈЕ

Члан 15.
Статут Агнеције донијеће се  у року д 30 дана, од
дана доношења Одлуке о оснивању.

Члан 16.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у «Сл.гласнику Општине
Вишеград».

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
        ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-129/08
Датум: 26.06.2008.године         Реџеп Јелачић,с.р.

На основу члана 15. став 1. Закона о трговини
(„Сл. гласник Републике Српске, број 6/07), члана
12. Закона о занатско-предузетничкој дјелатности
- Пречишћени текст („Службени гласник
Републике Српске“, број 72/07) и  члана 33.
Статута Општине Вишеград, („Сл. гласник
Општине Вишеград“ број: 8/05, 10/06, 12/07 и
5/08), Скупштина општине Вишеград на  сједници
одржаној дана 26.06.2008 године,    д о н  о с и

О Д Л У К У
о одређивању радног времена правним лицима
и предузетницима који обављају трговинску,

занатску и услужну дјелатност
на подручју општине Вишеград

Члан 1.
Овом Одлуком, одређује се радно вријеме
правним лицима и предузетницима који обављају
трговинску, занатску и услужну дјелатност ( у
даљем тексту: субјекти) на подручју општине
Вишеград.
Под трговинским објектима, у смислу ове Oдлуке,
сматрају се продајни објекти правних лица и
предузетника у којима се обавља трговина на
мало, и то: класичне продавнице, самопослуге,
драгстори, дисконтне продавнице, бутици, робне
куће, киосци, трговине на мало прехрамбеним и
непрехрамбеним робама на бензинским пумпним
станицима, даљинска продаја, продаја од врата до
врата, продаја на покретном столу, покретне
продавнице, тржнице на мало-пијаце, трговачки
центри, складишта и стоваришта у којима се
обавља  трговина на велико и мало.
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Под занатском и услужном дјелатношћу, у смислу
ове Oдлуке, сматрају се занатске и услужне
дјелатности-дефинисане Законом (нпр.одржавање
и оправка моторних возила, фризерски и други
третмани за уљепшавање, оправка обуће, оправка
предмета за личну употребу и употребу у
домаћинству и сл.)
Одредбе ове Oдлуке односе се  на правна лица, и
предузетнике који обављају дјелатност
производње хљеба, пецива, свјеже тјестенине и
колача и продаје истих.

Члан 2.
Радно вријеме субјектима из члана 1. ове Одлуке,
одређује се – сваким радним даном:

- у времену од 7.00 - 22.00 часа, у зимском
периоду,

- у времену од 7.00 - 23.00 часа, у љетном
периоду.

У оквиру радног времена утврђеног овим чланом,
субјекти могу слободно организовати своје
пословање – у једнократном или двократном
радном времену,  које не може трајати мање од 8
часова – радним данима.

Члан 3.
Изузетно од одредби члана 2., у времену од 00.00
–  24.00  часа,  радним даном и недељом,  могу да
раде:
         (а) правна лица, и предузетници који
обављају дјелатност производње: хљеба, пецива,
свјеже тјестенине и колача и продаје истих;
         (б) трговински објекти типа „драгстор“,
         (в) трговински објекти у аутобуској и
жељезничкој станици, и на бензинским пумпним
станицама.

Члан 4.
Радно вријеме тржница на мало, односно пијаца,
одређује се пијачним редом, који доноси трговац
који пружа услуге тржнице на мало, односно
пијаце, и на који сагласност даје надлежни орган
локалне самоуправе.

Члан 5.
Радно вријеме субјеката који пружају услуге
забаве и приређивање игара на срећу (видео-
клубови, салони забавних игара, спортске
кладионице, аутомати за игре на срећу и аутомати
за забаву, класичне томболе и сл.) одређује се
радним данима:

- у времену од 7.00 – 22.00 часа, у зимском
периоду,

- у времену од 7.00 – 23.00 часа, у љетном
периоду.

Унутар радног времена из овог члана, субјекти
могу слободно одредити радно вријеме у којем ће

пословати,  а које не може трајати мање од 8
часова.

Члан 6.
Нерадним даном, односно недјељом,  могу да раде
у времену од 6.00 – 23.00 часа:

- трговине на мало прехрамбеним и
непрехрамбеним производима
(дјелатност продавница мјешовите робе);

- поред трговине на мало прехрамбеним и
непрехрамбеним производима
(дјелатност продавница мјешовите робе)
која послује у оквиру објекта који је
уређен као посебна просторна цјелина,
унутар истог објекта могу да раде и сви
други субјекти, без обзира на врсту
дјелатности;

- киосци;
- субјекти регистровани за трговину на

мало-кориштеним возилима;
- трговине на мало цвијећем;
- трговина на мало погребном опремом;
- субјекти који пружају услуге забаве и

приређивања игара на срећу из члана
5.ове Одлуке;

- вулканизери и аутопраонице;

Члан 7.
На дан републичког празника који се не ради
један дан, субјекти обухваћени овом Одлуком –
не раде. Изузетно, могу да раде:

- у времену од 00.00 – 24.00 часа – субјекти
из члана 3. (правна и физичка лица која обављају
дјелатност производње хљеба, пецива, свјеже
тјестенине и колача, и продаје истих; трговински
објекти, типа „драгстор“, трговински објекти у
аутобуској и жељезничкој станици, и на
безнизнским пумпним станицама)
      -    у времену од 6.00 – 23.00 часа – трговине
на мало и погребном опремом.
За вријеме републичког празника који се не ради
два дана, други дан, осим субјеката из претходног
става могу да раде и субјекти наведени у члану 6.
у времену како је одређено тим чланом.
У случају да други дан републичког празника
пада у недјељу, и преноси се у складу са Законом
о празницима РС, на понедјељак, могу да раде све
трговине из претходног става и то у времену како
је назначено истим.

Члан 8.
Под љетним периодом, у смислу ове Одлуке,
подразумијева се период од 1. априла до 30.
септембра текуће године, а под зимским
периодом – од 1. октобра текуће године до 31.
марта наредне године.
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Члан 9.
Одредбе ове Одлуке примјењују се на
организационе јединице које послују у оквиру
правних лица и све издвојене пословне просторије
предузетника.

Члан 10.
Обавијест о радном времену (дневни и седмични
распоред, радно вријеме у дане републичких
празника и нерадних дана) – мора бити истакнуто
на видном мјесту, на улазу у објекат, односно
пословни простор у којем се обављају дјелатности
обухваћене овом Одлуком.
Сви субјекти обухваћени овом Одлуком дужни су
да се придржавају истакнутог распореда и
прописаног почетка и завршетка радног времена.

Члан 11.
Новчаном казном од 500 до 3.000 КМ, казниће се
правно лице – ако на уочљив начине не истакне, и
не придржава се прописаног почетка и завршетка
радног времена.
За радње из става 1. овог члана, казниће се за
прекршај и одговорно лице-у правном лицу
новчаном казном од 100 до 1.000 КМ.
За радње из става 1.  овог члана  казниће се
предузетник, новчаном казном од 300 до 1.000
КМ.
За прекршаје наведене у овом члану, овлаштени
орган – тржишни инспектор и комунални
полицајац, починиоцу прекршаја изриче
прекршајну санкцију, у складу са Законом о
прекршајима Републике Српске.

Члан 12.
Надзор и контролу провођења ове Одлуке вршиће
надлежна Тршижна инспекција и Комунална
полиција.

Члан 13.
Ступањем на снагу ове Одлуке, престаје да важи
Одлука о одређивању радног времена
трговинским и занатско-предузетничким радњама
на подручју општине Вишеград („Службени
гласник Општине Вишеград“ бр.3/05).

Члан 14.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања  у Службеном гласнику Општине
Вишеград.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРА
                                     ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-132/08
Датум:  26.06.2008. године       Реџеп Јелачић,с.р.

На основу члана 21.и 30. Закона о лакалној
самоуправи  („Службени гласник РС“, број:
101/4.42/05,118/05) и члана 33. Статута Општине
Вишеград, („Сл. гласник Општине Вишеград“
број: 8/05, 10/06, 12/07 и 5/08), Скупштина
општине Вишеград на сједници одржаној
26.06.2008.године, д о н о с и

О Д Л У К У
о распореду радног времена за дјелатности од

посебног значаја за општину Вишеград

Члан 1.
Овом Одлуком утврђује се распоред радног
времена за дјелатности у којима је пружање
услуга од посебног значаја за грађане oпштине
Вишеград.

Члан 2.
Дјелатностима у којима се пружају услуге од
посебног значаја за грађане oпштине Вишеград, у
смислу ове Одлуке сматрају се услуге у области
здравства, ветеринарске услуге, услуге саобраћаја,
дистрибуција електричне енергије, комуналне
услуге и противпожарна заштита.

Члан 3.
Радним временом, у смислу ове Одлуке, сматра се
вријеме у које објекти, у којима се обављају
дјелатности из члана 2. морају бити отворени и
пружати услуге грађанима ради задовољења
њихових потреба.
Радно вријеме мора бити истакнуто на видном
мјесту на улазу у пословне просторије.

Члан 4.
 Овом oдлуком обавезују се  установе и
предузећа које пружају услуге у дјелатностима из
члана 2. ове Oдлуке да се придржавају радног
времена одређеној у овој Oдлуци.

Члан 5.
Дом здравља у Вишеграду дужан је обезбиједити
непрекидно пружање здравствених услуга.
Пружање здравствених услуга Дом здравља ће
вршити сваким даном, осим суботе, недјеље и
државних празника од 07.00 – 15.00 часова.
У времену од 15.00 - 07.00 часова наредног дана,
суботом, недјељом и државним празником Дом
здравља је дужан организовати дежурну службу.

Члан 6.
Апотеке у Вишеграду морају бити отворене
сваким радним даном од 08.00 – 20.00 часова, а
недjељом и празником од 08.00- 13.00 часова.
 Недјељом и државним празником апотеке морају
истаћи на улазу име и презиме дежурног
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апотекара са бројем телефона,  који ће бити
спреман да по потреби пружа услуге.

Члан 7.
Ветеринарска станица у Вишеграду дужна је
обезбиједити непрекидно пружање ветеринарских
услуга.
Пружање ветеринарских услуга врши се сваким
радним даном од 07.00-15.00 часова и суботом од
09.00 – 12.00 часова.
 Недjељом, државним празником и послије радног
времена на улазу у Ветеринарску станицу мора се
истаћи име и презиме дежурног ветеринара са
бројем телефона који ће бити спреман да по
потреби пружа услуге.

Члан 8.
Пошта у Вишеграду дужна је пружати услуге
радним даном од 7.00-20.00 часова, a суботом од
07-16.00 часова.

Члан 9.
Аутобуска станица Вишеград дужна је да ради
према распореду аутобуских линија, с тим што
мора бити отворена пола сата прије одласка
најранијег аутобуса у дану, а може се затворити
по доласку задњег аутобуса који по распореду
стиже на станицу.

Члан 10.
 ЗП“Електродистрибуција“ад Пале,РЈ Вишеград
дужна је радити од 07.00 – 15.00 часова сваким
радним даном.
У времену од 15.00 – 07.00 часова наредног дана,
а у дане државних празника и викенда од 00.00 –
24.00  часа.  Пословна јединица дужна је
обезбиједити дежурну екипу за пружање услуга
по потреби.

Члан 11.
Јавно комунално предузеће „15 април“ дужно је
радити сваким радним даном од 07.00 до 15.00
часова и организовати дјелатности тако да у току
свих седам дана у седмици грађани буду
снадбјевени водом за пиће.
Истовремено предузеће је дужно да организује
дежурну службу ради отклањања кварова на
водоводној и канализационој мрежи који се
догоде ван радног времена.

Члан 12.
Oсновно државно комунално предузеће
„Комуналац“ Вишеград дужно је радити сваким
радним даном од 07.00 -15.00 часова.
Предузеће је дужно организовати екипу која ће
вршити одвоз смећа у дане викенда и државних
празника у складу са Програмом за пружање
комуналних услуга.

Члан 13.
Територијална ватрогасна јединица Вишеград
дужна је обезбиједити дежурство свих седам дана
у седмици од 00.00 – 24.00 часа.

Члан 14.
Бензинске пумпе дужне су да раде сваким радним
даном, недјељом и у дане државних празника  од
06-24 часа, а најмање једна од 00-24 часа.
Плинске станице дужне су да раде сваким радним
даном,  недјељом и у дане државних празника  од
06-22 часа.

Члан 15.
Установе  и предузећа дужни су да,  у року од 15
дана од дана ступања на снагу ове Одлуке,
ускладе радно вријеме са одредбама  ове Одлуке.

Члан 16.
Новчаном казном од 500 до 3.000 КМ, казниће се
правно лице – ако на уочљив начине не истакне и
не придржава се прописаног почетка и завршетка
радног времена.
За радње из става 1. овог члана, казниће се за
прекршај и одговорно лице у правном лицу
новчаном казном од 100 до 1.000 КМ.
За прекршаје наведене у овом члану овлаштени
орган – тржни инспектор и комунални полицајац,
починиоцу прекршаја изричу прекршајну
санкцију, у складу са Законом о прекршајима
Републике Српске.

Члан 17.
Надзор и контролу провођења ове Одлуке
вршиће надлежна тржишна инспекција и
комунална полиција.

Члан 18.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи
Одлука о распореду радног времена за
дјелатности од посебног значаја за Општину
Вишеград („Сл. гласник Општине Вишеград“
број: 3/05).

Члан 19.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у  Службеном гласнику Општине
Вишеград.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
     ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-133/08
Датум:  26.06.2008. године    Реџеп Јелачић,с.р.

На основу члана  30. Закона о локалној
самоуправи („Сл.гласник РС“,бр. 101/04, 42/05 и
118/05) и члана 33.Статута Општине Вишеград
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(„Службени гласник Општине Вишеград“ број:
8/05, 10/06, 12/07 и 5/08), Скупштина Општине
Вишеград на сједници одржаној дана 26.06.2008
године,  д о н о с и:

О Д Л У К У
о измјенама и допунама Одлуке о формирању

мјесних заједница на подручју општине
Вишеград

Члан 1.
У Одлуци о формирању мјесних заједница на
подручју општине Вишеград („Сл. гласник
Општине Вишеград“, број: 2/02 и 6/02) у
поглављу I  УВОДНЕ ОДРЕДБЕ члан 2. мијења се
и гласи:
„Мјесна заједница нема статус правног лица“.

Члан 2.
Члан 3. мијења се и гласи:
„Мјесна заједница има печат округлог облика са
грбом општине Вишеград,  пречника  35  мм,  на
коме је ћириличним  и латиничним писмом  у
концентричним круговима  исписан текст који
гласи: Општина Вишеград, Мјесна заједница
(назив МЗ).“

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
                    ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-134/08
Датум: 26.06.2008 .године       Реџеп Јелачић,с.р.

На основу члана  30. и 107. Закона о локалној
самоуправи („Сл.гласник РС“,бр. 101/04, 42/05 и
118/05) и члана 33.Статута Општине Вишеград
(„Службени гласник Општине Вишеград“ број:
8/05, 10/06, 12/07 и 5/08), Скупштина Општине
Вишеград на сједници одржаној дана  26.06.2008
године,  д о н о с и:

О Д Л У К У
о измјенама и допунама Одлуке о образовању

Мјесне заједнице Дринско

Члан 1.
У Одлуци о образовању Мјесне заједнице
Дринско („Сл.гласник Општине Вишеград“, бр.
8/6) члан 3. мијења се  и гласи:

„ Мјесна заједница Дринско има печат округлог
облика са грбом општине Вишеград, пречника 35
мм, на коме је ћириличним и латиничним писмом
у концентричним круговима исписан текст који
гласи:  Општина Вишеград Мјесна заједница
Дринско.“

Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Сл.гласнику Општине
Вишеград“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
                     ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-135/08
Датум:  26.06.2008 .године       Реџеп Јелачић,с.р.

На основу члана 8. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике
Српске («Службени гласник РС» број: 41/03) и
члана 33.Статута општине Вишеград («Службени
гласник Општине Вишеград» број: 8/05, 10/06,
12/07 и 5/08), Скупштина општине Вишеград на
сједници одржаној дана  26.06.2008.године,
д о н о с и

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

избор и    именовање  чланова   управних
одбора у   јавним установама чији је

оснивач Општина Вишеград

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

- ЈУ за културне дјелатности „Дом
културе“ Вишеград

- Народна библиотека „Иво Андрић“
Вишеград

- ЈУ Дјечије обданиште „Невен“ Вишеград.

Члан 2.
Општи и посебни услови и критеријуми за избор
и именовање чланова управних одбора у јавним
установама чији је оснивач Општина  Вишеград
прописани су Одлуком Скупштине општине о
утврђивању критеријума  за избор и именовање
чланова управних одбора у јавним установама
чији је оснивач Општина  Вишеград.

Члан 3.
Рок за подношење пријава на конкурс из члана  1.
ове Одлуке  је 15  дана од дана објављивања
поновног јавног конкурса.
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Поновни јавни конкурс за избор и именовање
чланова управних одбора у јавним установама
чији је оснивач Општина  Вишеград биће
објављен  у «Сл. гласнику Републике Српске» и
дневном листу «Глас Српске».

Члан 4.
Поступак избора, укључујући преглед приспјелих
пријава  на конкурс и предлагање кандидата, у
складу са утврђеним критеријумима, извршиће
комисија за избор  и именовање чланова управних
одбора у јавним установама чији је оснивач
Општина  Вишеград.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
        ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-136/08
Датум: 26.06.2008 године          Реџеп Јелачић,с.р.

На основу члана 9. Закона о министарстим,
владиним и другим именовањима Републике
Српске, („Сл.гласник РС“, бр. 25/03), члана 3. и 4.
Одлуке о утврђивању  критеријума за избор и
именовање директора Центра за социјални рад
Вишеград , број: 01-022-126/08, Скупштина
општине Вишеград на сједници одржаној  дана
26.06.2008 . године,    д о н о с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању Комисије за избор  директора

Центра за социјални рад  Вишеград

I
У Комисију за избор директора Центра за
социјални рад   Вишеград, именују се:

1. Добривоје Станојевић, предсједник
2. Милијана Шкобо, члан
3. Ковиљка Марковић, члан
4. Раде Ђурић, члан
5.  Мирко Јоксимовић, члан

II
Задатак Комисије за избор  је да размотри све
пријаве приспјеле на Конкурс, сачини листу са
ужим избором кандидата који испуњавају
критеријуме за именовање, по потреби прикупи
додатне информације о кандидатима, обави
интервјуе са кандидатима и након тога  предложи
ранг-листу са кандидатима Скупштини општине

Вишеград, на разматрање и доношење коначне
одлуке о избору.

III
Администртивне и техничке послове за потребе
Комисије обављаће Стручна служба.

IV
Комисија престаје са радом даном именовања
директора Центра за социјални рад  Вишеград .

V
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
биће објављено у „Сл.гласнику Општине
Вишеград“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
         ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-128/08
Датум:  26.06.2008.године           Реџеп Јелачић,с.р.

На основу члана 4. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике
Српске („Сл.гласник РС“, бр. 41/03), члана 16.
тачка 1.  Закона о систему јавних служби
(„Сл.гласник РС“, бр. 68/07),   и члана 33. Статута
Општине Вишеград („Сл.гласник Општине
Вишеград“, бр. 8/05, 10/06, 12/07 и 5/08),
Скупштина општине Вишеград на сједници
одржаној дана 26.06.2008 године, д о н о с и

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

Управног одбора Општинске развојне
агенције „ВИРА“ Вишеград

I
За вршиоце дужности чланова Управног одбора
Општинске развојне агенције „ВИРА“ Вишеград
именују се:

1. Проф. др Александар Стојановић
2. Тихомир Куљани дипл.инг.шумарства
3. Верољуб Шимшић,дипл.правник.

Именовање се врши на период од два мјесеца,  а
најдуже до окончања поступка јавне конкуренције

II
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
биће објављено у „Сл.гласнику Општине
Вишеград“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
                                     ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број:  01-022-130/08
Датум:  26.06.2008 године           Реџеп Јелачић,с.р.
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На основу члана 18. Закона о систему јавних
служби („Сл.гласник РС“, бр 68707), члана 4.
Закона о министарским, владиним и другим
именовањима Републике Српске («Сл. гласник
РС» број: 41/03), и члана 33.Статута општине
Вишеград («Сл. гласник Општине Вишеград»
број: 8/05, 10/06, 12/07 и 5/08), Скупштина
општине Вишеград на сједници одржаној дана
26.06.2008 .  године,   д о н о с и

              Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању вршиоца дужности
  директора Општинске развојне
      агенције  „ВИРА“ Вишеград

1. Славко Андрић, дипломирани
економиста,  именује се за вршиоца дужности
директора Општинске развојне агенције „ВИРА“
Вишеград, до окончања поступка јавне
конкуренције, а најдуже два мјесеца.

2.  Вршилац дужности директора има сва
права и обавезе директора без ограничења.

3.  Ово Рјешење ступа на снагу даном
доношења, а биће објављено у „Сл. гласнику
Општине Вишеград“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
                    ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-131/08
Датум: 26.06.2008 .године        Реџеп Јелачић,с.р.

На основу члана 4. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике
Српске („Сл.гласник РС“, бр. 41/03), члана 16.
тачка 1.  Закона о систему јавних служби
(„Сл.гласник РС“, бр. 68/07) и члана 33. Статута
Оппштине Вишеград („Сл.гласник Општине
Вишеград“, бр. 8/05, 10/06, 12/07и 5/08),
Скупштина општине Вишеград на сједници
одржаној дана 26.06. 2008 године, д о н о с и

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

 Апотеке Вишеград

I
За  члана Управног  одбора  Апотеке

Вишеград , именује се:
1. Бране Смиљић, дипл.ецц.

II
Именовање се врши на период до истека мандата
претходно именованих чланова Управног одбора.

III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
биће објављено у „Сл.гласнику Општине
Вишеград“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
         ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-137/08
Датум: 26.06.2008 године         Реџеп Јелачић,с.р.

На основу члана 4. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике
Српске („Сл.гласник РС“, бр. 41/03), члана 16.
тачка 1.  Закона о систему јавних служби
(„Сл.гласник РС“, бр. 68/07) и члана 33. Статута
Оппштине Вишеград („Сл.гласник Општине
Вишеград“, бр. 8/05, 10/06, 12/07и 5/08),
Скупштина општине Вишеград на сједници
одржаној дана 26.06. 2008 године, д о н о с и

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

ЈУ за културну дјелатност
„Градска галерија“  Вишеград

I
За  чланове Управног  одбора ЈУ за културну
дјелатност „Градска галерија“   Вишеград ,
именују се:

1. Др Соња Митрашиновић,
специјалиста радиолог

2. Проф. Славко Топаловић.

II
Именовање се врши на период до истека мандата
претходно именованом члану Управног одбора.

III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
биће објављено у „Сл.гласнику Општине
Вишеград“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД

     ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01-022-138/08
Датум: 26.06.2008 године        Реџеп Јелачић,с.р.
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На основу члана 33. Статута Општине Вишеград
(«Сл. гласник Општине Вишеград», бр. 8/05,
10/06, 12/07 и 5/08), након разматрања Извјештаја
о праду ЈП Радио телевизија Вишеград,
Скупштина општине Вишеград на сједници
одржаној дана  26.06.2008  године,   д о н о с и

З А К Љ У Ч А К

1.Усваја се Извјештај о раду ЈП Радио
телевизија Вишеград.

2.Овај Закључак ступа на снагу даном
доношења,  а биће објављен у «Сл.  гласнику
Општине Вишеград».

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
                  ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-125/08
Датум:  26.06.2008. године       Реџеп Јелачић,с.р.

На основу члана 38.Закона о буџетском систему
(«Сл.гласник   РС»,број: 96/03,  14/04,67/05,34/06
и 128/06), члана 11.Одлуке о извршењу буџета
Општине Вишеград за 2008годину («Сл.гласник
Општине Вишеград», бр.15/07) и   члана 51.
Статута општине Вишеград («Сл.гласник
Општине Вишеград», бр.8/05, 10/06, 12/07 и 5/08),
Начелник Општине Вишеград,  д о н о с и

О Д Л У К У
о одобрењу средстава буџетске резерве

I
Одобравају се средства буџетске резерве у
укупном   износу од  1355.00, КМ (словима:
једнахиљадатристотинепедесетпетконвертибилни
хмарака)  Слађани Кондић  из Вишеград  у сврху
исплате извршених услуга у провођењу
прописаних мјера у области санитарне,хигјенске и
противепидемијске заштите људи на подручју
општине Вишеград .

II
Наведена средства ће се уплатити на текући рачун
именоване  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 «Сл.гласнику Општине
Вишеград».

ОПШТИНА ВИШЕГРАД
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Број: 02-131-30/08
Датум: 30.05.2008 год.    Миладин Милићевић,с.р.

На основу члана 38.Закона о буџетском систему
(«Сл.гласник   РС», број:96/03 и 14/04, 67/05,34/06
и 128/06), члана 11.Одлуке о извршењу буџета
Општине Вишеград за 2008 годину («Сл.гласник
Општине Вишеград», бр.15/07), члана 51.Статута
општине Вишеград («Сл.гласник Општине
Вишеград», бр.8/05, 10/06, 12/07 и 5/08), начелник
Општине Вишеград,    д о н о с и

О Д Л У К У
о одобрењу средстава буџетске резерве

I
Одобравају се средства буџетске резерве у
укупном   износу од  100,00 КМ (словима:
једнустотинуконвертибилнихмарака) ЈП РАДИО-
ТЕЛЕВИЗИЈИ Републике Српске Бања Лука за
организацију донаторског излета за прикупљање
новца за помоћ у лијечењу дјеце на Клиници за
онкологију у Бања Луци .

II
 Наведена средства ће се уплатити на жиро -рачун
551101-11289751-22 у Новој Бањалучкој банци за
хуманитарну акцију «Нека дјеца побиједе».
За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење
за финансије.

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

ОПШТИНА ВИШЕГРАД
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Број: 02-40-92/08
Датум: 10.06.2008 год.    Миладин Милићевић,с.р.

На основу члана 38.Закона о буџетском систему
(«Сл.гласник   РС», број:96/03 и 14/04, 67/05,34/06
и 128/06), члана 11.Одлуке о извршењу буџета
Општине Вишеград за 2008 годину («Сл.гласник
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Општине Вишеград», бр.15/07), члана 51.Статута
општине Вишеград («Сл.гласник Општине
Вишеград», бр.8/05, 10/06, 12/07 и 5/08), те
захтјева Манастира Вазнесења господњег
Вардиште у Вардишуту, број: 14/08 од 01.06.2008
године, начелник Општине Вишеград,   д о н о с и

О Д Л У К У
о одобрењу средстава буџетске резерве

I
Одобравају се средства буџетске резерве у
укупном   износу од  500,00 КМ (словима:
петстотина КМ) Манастира Вазнесења господњег
Вардиште у Вардишуту, за помоћ у набавци
намјештаја.

II
 Наведена средства ће се уплатити на жиро -рачун
бр. 562-006-80677065-11 Развојна банка
Вишеград.
За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење
за финансије.

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

ОПШТИНА ВИШЕГРАД
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Број: 02-40-190/08
Датум: 10.06.2008 год.    Миладин Милићевић,с.р.

На основу члана 38.Закона о локалној самоуправи
(„Сл.гласник РС“, бр. 101/04, 42/05 и 1118/05) и
члана 51.Статута општине Вишеград («Сл.гласник
Општине Вишеград», бр.8/05, 10/06, 12/07 и 5/08),
начелник Општине Вишеград,    д о н о с и

О Д Л У К У
о одобрењу средстава буџетске резерве

I
Одобравају се средства буџетске резерве у
укупном   износу од  300,00 КМ (словима:
тристотина КМ) и то по 100,00 КМ (словима:
једнастотина конвертибилних марака) ученицима
генерације СШ „Иво Андрић“ Баранац Реденку и
Ђукановић Данки и ученику ОШ „Вук Караџић“
Бојковић Бојану.

II
Средства у укупном износу од 300,00 КМ
додјелиће се именованим ученицима генерације у
готовини путем благајне Општине Вишеград.

III
За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење
за финансије.

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

ОПШТИНА ВИШЕГРАД
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Број: 02-013-221/08
Датум: 10.06.2008 год.    Миладин Милићевић,с.р.

На основу члана 38.Закона о буџетском систему
(«Сл.гласник РС», број:96/03, 14/04, 67/05, 34/06 и
128/06), члана 11.Одлуке о извршењу буџета
Општине Вишеград за 2008 годину («Сл.гласник
Општине Вишеград», бр.15/07) и   члана 51.
Статута општине Вишеград («Сл.гласник
Општине Вишеград», бр.8/05 ), и у складу са
тачком 1 Закључка Скупштине општине
Вишеград број: 01-022-66/08 од 21.03.2008године,
те захтјева Дома здравља Вишеград број:01-
823/08 од 17.06.2008 године, начелник Општине
Вишеград, д о н о с и

О Д Л У К У
о одобрењу средстава буџетске резерве

I
Одобравају се средства буџетске резерве у
укупном   износу од  5.294,25 КМ
(петхиљададвијестотинедеведесетчетири
конвертибилнихмарака и 25/100КМ) као прва рата
Дому здравља Вишеград за набавку «Мини
Видас» имунолошки анализатор за потребе
лабораторије за Дом здравља Вишеград.

II
Наведена средства ће се уплатити на жиро рачун
Дома здравља Вишеград.
За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење
за финансије.

III
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а
биће објављена у «Сл.гласнику Општине
Вишеград».
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ОПШТИНА ВИШЕГРАД
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Број: 02-40-196/08
Датум: 20.06.2008 год.    Миладин Милићевић,с.р.

На основу члана 72 Закона о локалној самоуправи
(Сл. гласник  РС. број 101/04) Закона о раду
(“Службени гласник Републике Српске“ број
55/07) Општег колективног уговора (“Службени
гласник Републике Српске“,број 85/07) и члана
31. Посебног колективног уговора за запослене у
области управе у Републици Српској (“Сл.гласник
РС“, бр.114/07) члана 51. Статута општине
Вишеград (Сл.гласник Општине Вишеград, бр:
8/05,10/06,12/07,5/08), начелник Општине доноси

П  Р  А  В  И  Л  Н  И  К
о платама и другим личним примањима

запослених у општинској
административној служби

             I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1
Овим Правилником,  у складу са Законом о
локалној самоуправи,Општим колективним
уговором и Посебним колективним уговором за
запослене у области управе у Републици Српској,
утврђују се права на зараде и друга примања
запослених у општинској административној
служби, која нису довољно уређена наведеним
прописима.

Члан 2
Одредбама овог Правилника не може се утврдити
мањи обим права, од права која су утврђена
Законом, Општим, Посебним и Појединачним
колективним уговором.

           II ПЛАТЕ И ДРУГА ПРИМАЊА
               ЗАПОСЛЕНИХ

Члан 3
Основна плата за пуно радно вријеме утврђује се
тако што се утврђена цијена рада помножи са
коефицијентом/коефицијент по посебном
колективном уговору увећан по основу
руковођења,сложености,одговорности и услова
рада/ утврђеним овим Правилником. Утврђена
цијена рада не може бити мања од минималне
цијене рада коју утврди Влада Републике Српске
у сарадњи са Савезом Синдиката Републике
Српске.
За рад испод пуног радног времена основна плата
се утврђује пропорционално времену проведеном
на раду.

Члан 4
Саставни дио основне плате је увећање по основу
укупног радног стажа радника од 0,5% за сваку
навршену годину стажа.
Износ топлог оброка и регреса не улази у
основицу обрачуна накнаде из става 1.овог члана.

Члан 5
Запослени се разврставају у зависности од
сложености послова ,одговорности и степена
стручне спреме у осам платних група,према
јединственој номенклатури занимања,а у складу
са Правилником о унутрашњој организацији и
систематизацији радних мјеста са следећим
коефицијентима за рад са пуним радним
временом.

I
- Платна група-Именовани сужбеници-

начелници Одјељења коеф. 10,00 у коме је
садржано увећање за послова руковођења од  30%
и нема увећања по основу високосложених
најсложенијих и изузетно значајнихпослова),
секретар скупштине 10,50 и исто нема увећања
по основу високосложених најсложенијих и
изузетно значајних послова , Начелник комуналне
полиције коеф.8,
-  Платна група –висока стручна
  спрема VII степен..............................................  7,0
-  Платна група –виша стручна спрема
   VI степен............................................................ 5,5
-Платна група-ВКВ радник    V  степен...........   4,7
-  Платна група –ССС  спрема IV  степен........   4,5
-  Платна група –КВ радник и III степен..........   3,5
-  Платна група –послови полуквалификованог
    радника.............................................................  2,5
- Платна група –послови неквалификованог
   радника .............................................................  2,5
Радницима по основу дужине радног стажа преко
30 година  увећава се 10%.

II
Коефицијенти из става 1  под I  овог члана
увећавају се по основу сложености и то:
-  Платна група/самостални стручни сарадник/ до
   30%
-  Платна група/виши стручни сарадник/ до 25 %
-  Платна група/стручни сарадник/ до 20%
-  Платна група/технички,помоћни и други
    послови/ од 15%-30%

Члан 6
Плата службеника,који немају положен стручни
или одговарајући други испит,који су дужни
положити,умањује се за 20%.Примјена овог члана
је годину дана од дана уручивања рјешења о
платама по овом Правилнику.
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Члан 7
Начелник Општине може на приједлог замјеника
начелника, начелника Одјељеља и секретара
Општине,за посебно залагање и резултате
рада,рад у комисијама које формира начелник
Општине и др, увећати плате службеника и
осталих радника до 15%  основне плате,с тим да
издвајања по овом  основу не могу прелазити 10%
средстава предвиђених за исплату плата у
административној служби.
Евентуално увећање из претходног става утврђује
се за сваки мјесец посебно.
Начелник Општине може на приједлог замјеника
начелника, начелника одјељења и секретара
Општине, умањити плату радника до 35 % по
основу лакших повреда радне обавезе дефинисане
Законом о раду, као и за недовоњно залагање у
извршавању радних обавеза,недолично
понашање,неколегијалан однос према
сарадницима и др.

Члан 8
Основна плата увећава се за:

- 35% по основу рада ноћу
- 35% по основу прековременог рада
- 50% за рад на државне празнике
- 50% за рад у нерадне дане

Прековремени рад нарећује и одобрава начелник
пштине.
Ако се прековремени рад обавља ноћу увећање се
врши по оба основа из тачке 1  и 2  став 1  овог
члана.

Члан 9
Ако орган управе нема довољно средстава за
исплату плате радника Начелник општине је
дужан свим радницима исплатити гарантовани
износ плате.
Гарантовани износ плате је 65% од висине плате
коју би радник требао примити.
Гарантована плата се може исплаћивати до 6
мјесеци у току календарске.

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ
Ред
бр.

Назив радног
мјеста

Прописана
стручна
спрема

Стварна
стручна
спрема

Прописани
коефицијент
по Посебном
кол.угов.чл.6.

Одређени
коефицијент
по чл.8.
Појединачн
ог кол.угов.

Увећање по
основу чл.8.
II Појед.
уговора

Увећање по
основу чл.9.
Под III
Појединачн
ог уг.

Коефицијент
за обрачун.

1. Начелник
одјељења за
општу управу

ВСС ВСС 7 10 10

2. Сам.стручни
сарад. за
персоналне
посл,радне
односе и
грађ.стања

ВСС
или
ВШС

ВШС 5,5 5,5 25% 6,88

3. Сам.стр.сар. за
управно
рјешавање
борачко-
инв.заштите

ВСС
или
ВШС

ВШС 5,5 5,5 25% 6,88

4. Стр.сар за
прикупљање
података за
остваривање
борачко –
инв.заштите

ССС ССС 4,5 4,5 10% 4,95

5. Стручни сарад
матичар

ССС IV ССС
IV

4,5 4,5 4,5

6. Стр.сар. за ССС-IV ССС- 4,5 4,5 4,5
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војне ев. IV
7 Виши стр.сар.-

шеф писарнице
ВШС ВШС 5,5 5,5 10% 10% 6,60

8. Стручни сар. за
послове
писарнице

ССС IV ССС-
IV

4,5 4,5 10% 4,95

9. Стр.сар за
овјеру потписа

ССС-IV ССС-
IV

4,5 4,5 10% 4.95

10. Стр.сар за
послове архиве

ССС-IV ССС-
IV

4,5 4,5 4,5

11 Стр.сар за
мјесне
заједнице

ССС-IV ССС-
IV

4,5 4,5 10% 4,95

12. Возач
путничког
аутомобила

ВКВ ВКВ 1.--4,7-
2.  4,7

4,7
4,7

10%
-----

15%
15%

5,88
5,41

13. Ложач парног
гријања

ВКВ
или КВ

КВ 3,5 3,5 20% 4,2

14 Радници на
одржавању
чистоће

НСС-
ОШ

ОШ 2,5 2,5 15% 2,88

15. Кафе куварица НСС-
ОШ

ОШ 2,5 2,5 15% 2,88

16. Портир-
обезбјеђење

ССС _ 3,5 3,5 3,5

17. Курир -
достављач

ССС-IV ССС-
IV

4,5 4,5 4,5

18. Руковалац
тел.централом

ССС-III ССС-
III

3,5 3,5 3,5

19. Дактилограф НСС-
ОШ
курс I A
класе

ОШ-
курс I
A
класе

2,5 2,5 15% 2,88

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ
Ред
бр.
1. Начелник

Одјељења
ВСС ВСС 7 10 10,00

2. Самост.стр.сара
д. за занатско
предузетничку
дјелатност

ВСС ВСС 7 7 10% 7,70

3. Сам.стр.сарад.
за друштвене
дјелатности-

ВСС
или
ВШС

ВШС 5,5 5,5 10% 10% 6,60

4. Сам.стручни
сар. за локално
економски
развој

ВСС ВСС 7 7 10% 7,70

5. Тржишни
инспектор

ВСС ВСС 7 7 20% 8,40

6. Пољопривредни
инспектор

ВСС ВСС 7 7 20% 8,40

7. Санитарни
инспектор

ВСС
или
ВШС

ВШС 5,5 5,5 20% 6,60

8. Ветеринарски
инспектор

ВСС ВСС 7 7 10% 20% 9,10.
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9. Виши стручни
сарадник за
спорт

ВШС ВШС 5,5 5,5 5,5

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ
Р.б
1. Начелник

одјељења
ВСС ВСС 7 10 10% 11.00.

2. Сам.стр.сард.за
урбанизам
просторно
уређење и
грађење

ВСС ВСС 7 7 15% 8.75

3. Стручни
сарад.за
ком.послове и
грађење

ССС-IV ССС-
IV

4,5 4,5 10% 4.95

4. Сам.стр.сарад
за саобраћај

ВСС ВСС 7 7 7.00

5. Стручни сар.за
локалне путеве

ССС-IV ССС-
IV

4,5 4,5 10% 10% 5.40

6. Урбанистичко
грађевински
инспектор

ВСС
или
ВШС

ВШС 5,5 7 25% 8.75

7. Сам.стр.сар.за
стамбено ком
послове

ВСС ВСС 7 7 15% 8.75

8. Виши стр.сар.
за
грађевинарство

ВШС ВШС 5,5 5,5 10% 6,05

9. Начелник
Комуналне
полиције

ВСС ВСС 7 8 20% 9.60

10. Комунални
полицајац

ВССили
ВШС

ВШС 5,5 7 5% 7,35

11. Виши
стр.сар.за
стамбено ком
послове

ВШС ВШС 5,5 5,5 10% 6.05

12. Инспектор за
животну
средину

ВСС ВСС 7 7 10% 7,70

  ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ
Рб.
1. Начелник

одјељења
зафинансије

ВСС ВСС 7 10 10

2. Сам.стр.сарадник
за буџет

ВСС ВСС 7 8 20% 9.60

3. Сам.стр сарадник
за рачуноводство
књиговодственим
пословима,
финансијским
извјеш.

ВСС ВСС 7 7 10% 7.70

4. Стручни сарад.за
књиговодство

ССС-
IV

ССС
.IV

4,5 4,5 10% 4.95
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5. Стручни сар.-
благајник и
обрачунски
радник

ССС-
IV

ССС-IV 4,5 4,5 10% 10% 5,40

6. Стручни сарад.за
послове набавке

ССС-
IV

ССС-
IV

4,5 4,5 10% 10% 5,40

СТРУЧНА СЛУЖБА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Рб
1. Секретар

Скупштине
општине

ВСС ВСС 7 10,5 10,5

2. Стручни сарадник
за скупштинске
послове

ССС-
IV

ССС-IV 4,5 4,5 10% 10% 5.40

3. Стручни сарадник
за припрему,
умножавање и
доставу
скупшт.матер.

ССС-
IV

ССС-IV 4,5 4,5 4.5

СТРУЧНА СЛУЖБА НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
Рб.
1. Самостални

стр.сар.за
послове
начелника –Шеф
кабинета

ВСС
или
ВШС

ВШС 5.5 7 20% 8,40

2. Сам.стр.сарад.за
односе са
јавошћу

ВСС ВСС 7 7 7,00

3. Сам.стр.сар.за
јавне набавке

ВСС ВСС 7 7 10% 7.70

4. Сам.стр.сар за
односе ХЕ на
Дрини

ВСС ВСС 7 7 10% 7.70

5. Сам.стр сар.за
имовинско
правне послове

ВСС ВСС 7 7 10% 7.70

6. Сам.стр.сар.за
послове ЦЗ

ВСС ВСС 7 7 7,00

7. Стр.сар.за
послове
техн.секретара

ССС-
IV

ССС-IV 4,5 4,5 4,5

8. Стручни сар. за
послове веза и
узбуњивања

ССС
III

ССС
III

3,5 3,5 10% 10% 4,20

9. Координатор
комисије за мост

ВСС - 7 7 7,00

10 Стручни сарад.за
припрему
тендерске
документ и
оператер на
рачунару

ССС
IV

ССС-IV 4,5 4,5 4,5
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Члан 10
Остала примања радника:
1.Дневнице за службена путовања у
РС,Федерацији БиХ и иностранству у висини коју
одреди Влада Републике Српске посебним актом.
За правдање путног налога потребно је донијети
позив или печатом овјерити путни налог да је
путовање обављено, а у ситоацијама у којима није
могиће написати извјештај. Налог правдати у року
од 5 дана. од дана   повратка са пута.
2.Накнада трошкова доласка на посао и повратка
са посла,у висини до пуне    цијене превозне карте
у јавном саобраћају,
3.За повећане трошкове боравка за вријеме рада
на терену у висини од 10% најниже цијене рада
дневно,
4.Трошкове једног топлог оброка за вријеме
једног радног дана,као и за обављање
прековременог рада дужег од три часа дневно,у
висини од 50% најниже плате сразмјерно броју
дана проведених у редовном радном
времену,односно прековременом раду,уколико
није организована исхрана.
5.Регрес за кориштење годишњег одмора,највише
у висини од три просјечне плате у органима
управе  у мјесецу који претходи отпочињању
коришћења годишњег одмора,а најмање у висини
3 (три)најниже утврђене плате у РС..
6.Отпремнина приликом одласка радника у
пензију у висини до троструке плате радника
остварене у мјесецу који претходи мјесецу
одласка у пензију.
7.Накнаде трошкова коришћења сопственог
аутомобила у службене сврхе,по налогу
послодавца,у висини од 20 % цијене горива по
једном литру за сваки пређени километар.
8.Услучају смрти радника његовој породици
припада помоћ у висини три просјечне плате у
Републици Српкој
9.Услучају смрти ужег члана породице раднику
припадају двије просјечне плате у Републици
Српској.
10.Услучају теже инвалидности и дуготрајне
болести раднику ће се исплатити
Двије просјечна плата у Републици Српској.
11.У случају болести радника  по налазима
љекара,раднику ће се исплатити Једна просјечна
плата у Републици Српској.
12.Послодавац исплаћује радницима јубиларне
награде са навршених 10 година радног стажа у
висини најниже  плате  у РС ,а са  20  двадесет
година стажа у висини од једне просјечне плате
запослених у Општинској административној
служби,30 тридесет година стажа у висини двије
просјечне плате запослених у Општинској
административној служби.

Члан 11
Накнаде за вријеме привремене спријечености за
рад /боловање/исплаћује се у висини 90%,нето

плате (неовисно од дужине боловања) која је у
складу са прописима о здравственом осигурању.

Члан 12
Радник коме престане радни однос отказом
уговора о раду од стране послодавца због
престанка потребе за радом радника из
економских,организационих и технолошких
разлога,припада право на отпремнину на терет
послодавца и то:
-за рад од  2  до 10  година,35%мјесечне плате
радника исплаћене у последња три мјесеца прије
престанка уговора о раду или која му припада у
складу са колективним уговором за сваку
навршену годину рада,
-  за рад од 10  до 20  година,40%  плате из
претходног става
- за рад од 20 до 30 година,45% плате
-  за рад од преко30  година,  50%  плате из
претходног става

Члан 13
Послодавац је обавезан да појединачним актом
утврди плату и све накнаде запосленом раднику у
складу са Законом, Општим, Посебним,
Појединачним колективним уговором и овим
Правилником.

Члан 14
Плате радника представљају службену тајну,тако
да плате радника нико не може саопштавати у
јавности,изузев лица које је за то овлаштено.
Не придржавање одредаба овог члана представља
тежу повреду радне дужности.

Члан 15
Послодавац ће у року од 15  дана од дана
доношења овог Правилника донијети рјешења о
платама запослених у Општинској
административној служби.

III ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 16
Овај Правилник ступа на снагу 01.07.2008 године
и исти ће се објавити у Служеном гласнику
Опшрине Вишеград

Члан 17
Ступањем на снагу овог Правилника престају да
важе Појединачни колективни уговор за
запослене у Општинској административној
служби  општине Вишеград,закључен у августу
2001 године. Општинском органу управе
Општине.

ОПШТИНА ВИШЕГРАД
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Број: 02-013-307/08
Датум: 24.06.2008 год.    Миладин Милићевић,с.р.
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На основу члана 14. Закона о печатима (“Сл.
гласник РС“, бр. 17/92 и 63/01) и члана  72. став 3.
Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“,
бр. 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 51. Статута
општине Вишеград („Сл.гласник Општине
Вишеград“, бр. 8/05, 10/06, 12/07 и 5/08),
начелник Општине Вишеград дана 26.06.2008
године, д о н о с и

П Р А В И Л Н И К
о употреби и чувању печата и штамбиља

Општине Вишеград

        I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овим Правилником се уређује начин употребе и
чувања печата и штамбиља Општине Вишеград (у
даљем тексту: Општина) које Општина користи у
вршењу послова из свог дјелокруга,  а чија се
садржина и облик утврђују у складу са Законом.

Члан 2.
О изради печата и њиховој употреби одлучује
начелник Општине, као и о свим другим
питањима везаним за печате који се корисе у
Општини за обављање послова из надлежности
Опптине.

Члан 3.
Општина има печате са гром Републике Српске,
који су округлог облика пречника 35 мм (велики
печат) и печате са амблемом  Републике Српске,
округлог облика пречника 20 мм (мали печат).

Члан 4.
Општина има печате са грбом Босне и
Херцеговине, који су округлог облика, пречника
35 мм.

Члан 5.
Општина има штамбиљ правоугаоних облика,
који се употребљавају на начин прописан Законом
и овим Правилником.

      II  УПОТРЕБА ПЕЧАТА И  ПТАМБИЉА
           ОПШТИНЕ

          Члан 6.
Печатом Општине Вишеград са амблемом
Републике Српске потврђује се тачност јавне
исправе или другог акта којим се одлучује или
службено општи са другим органима, правним
лицима и грађанима.

Члан 7.
Печат Општине са грбом Босне и Херцеговине
употребљава се само за потврђивање јавних
исправа и аката Општине који се корите у
иностранству.

Члан 8.
На сваком акту Општине који се отпрема, са
лијеве стране потписа овлашћеног лица ставља се
отисак печата Општине и то тако да отисак печата
не захвати текст назива фукције потписаника
акта.

Члан 9.
Велике печате могу употребљавати само:

- Предсједник Скупштине
- Начелник Општине
- Виши стручни сарадник за борачко-

инвалидску заштиту
- Стручни сарадник за послове писарнице,
- Стручни сарадник за послове матичара,
- Начелник Одјељења за привреду и

друшвене дјелатности
- Начелник Одјељења за финансије
- Начелник Одјељења за просторно

уређење и стамбено комуналне послове,
- Грађевинска инспекција,
- Комунална полиција,
- Стручни сарадник за послове матичара у

Мјесној канцеларији Вардиште
- Стручни сарадник за послове матичара у

Мјесној канцеларији Добрун,
- Стручни сарадник за послове матичара у

Мјесној канцеларији Прелово,
- Стручни сарадник за послове матичара у

Мјесној канцеларији Међеђа,
- Стручни сарадник за Мјесне заједнице,
- Предсједници мјесних заједница: Међеђа,

Горња и Доња Лијеска, Клашник,
Прелово, Добрун, Вардиште и Дринско.

Члан 10.
Мале печат могу употребљавати само:

- за послове матичара Мјесна канцеларија:
Прелово, Добрун, Вардише и Међеђа

- Начелник Одјељења за финансије,
- Стручни сарадник за персоналне послове

за овјеравање радних књижица и других
докумената (пријаве , одјаве и сл.)

- Стручни сарадник за послове матичара у
Вишеград и

- Стручни сарадник за исправку у
Матичним књигама.

      Члан 11.
Уколико су лица задужена за употребу печата
отсутна, печате могу употребљавати само лица
која су овлаштена да их замјењују.
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Члан 12.
Штамбиљи Општине користе се само у
унутрашњем пословању Општине.
Штамбиље Општине могу употребљавати само
службеници који су распоређени на одређена
радна мјеста на којима се употребљавају
штамбиљи Општине.
Службеници из претходног става могу у своме
раду употребљавати само оне штамбиље који се
употребљавају у оквиру послова и задатака
радног мјеста на које су распоређени.

Члан 13.
О примопредаји печата и штамбиља саставља се
записник.

     III  ЧУВАЊЕ ПЕЧАТА И ШТАМБИЉА
            ОПШТИНЕ

Члан 14.
Када се печати и штамбиљи не употребљавају
морају бити у сефу или на другом мјету које се
може закључити.
Печати и штамбиљи Општине могу се налазити на
радном столу само за вријеме које потребно да би
се одговарајући акт овјерио.

Члан 15.
Печати се чувају и употребљавају у службеним
просторијама Општине, а изузетно се могу
употребљавати изван зграде Општине, када треба
извршити одређене службене радње ван
службених просторија Општине и то по одобрењу
надлежног старјешине.

Члан 16.
Лица која су овим Правилником овлашћена да
употребљавају печате и штамбиље Општине
одговорна су за њихово чување.

Члан  17.
Ако печат или штамбиљ Општине нестане, лица
из претходног члана дужна су о томе одмах
обавијестити надлежног старјешину и доставити
писани извјештај који ће садржати детаљне
информације о томе како је дошло до нестанка
печата, односно штамбиља.
У случају из претходног става старјешина ће,
након што размотри извјештај, предузети
активности у складу са Законом.

Члан 18.
Печат, односно штабиљ Општине који је због
истрошености или из других разлога
неупотребљив, као и у случају промјене назива
органа или његовог дјела садржаног у печату,
односно штамбиљ или престанка рада органа,
мора се одмах уништити, о чему се стара
надлежни старјешина.
Уништавање печата врши се на начин и по
поступку утврђеном Законом о печатима.

      IV ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 19.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у „Сл.гласнику Општине Вишеград“.

ОПШТИНА ВИШЕГРАД
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Број: 02-013-311/08
Датум: 26.06.2008 год.    Миладин Милићевић,с.р.

Година 16      Број: 7                 Општина Вишеград, 27.06.2008.год.                        Страна 21



С а д р ж а ј

Одлука о усвајању годишњег извјештаја о пословању и годишњег обрачуна за 2007 годину
Центра за социјални рад  Вишеград .............................................................................................................. 1
Одлука о усвајању годишњег извјештаја о пословању и годишњег обрачуна  за 2007 годину
ЈУ Дјечије обданиште „Невен“  Вишеград .................................................................................................. 1
Одлука о усвајању Извјештаја начелника Општине о прераспоређивању   средстава  у буџету
Општине    Вишеград  за 2008 годину ........................................................................................................               2
Одлука о утврђивању критеријума за избор и именовање  директора Центра за социјални рад
Вишеград .......................................................................................................................................................... 2
Одлука о расписивању јавног  конкурса  за избор и именовање  директора   Центра за социјални
рад  Вишеград ................................................................................................................................................. 3
Одлука о оснивању Општинске развојне агенције „ВИРА“ Вишеград .................................................... 3
Одлука о одређивању радног времена правним лицима и предузетницима који обављају
трговинску, занатску и услужну дјелатност на подручју општине Вишеград ............................................ 5
Одлука о распореду радног времена за дјелатности од посебног значаја за општину Вишеград .............. 7
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о формирању мјесних заједница на подручју  општине
Вишеград ............................................................................................................................................................ 9
Одлука о измјенама и допунама одлуке о  образовању Мјесне заједнице Дринско .................................... 9
Одлука о расписивању поновног јавног конкруса за избор и именовање чланова управних одбора
у јавним установама чији је оснивач Општина Вишеград .............................................................................         9
Рјешење о именовању Комисије за избор директора Центра за социјални рад Вишеград ...........................     10
Рјешење о именовању вршилаца дужности чланова Управног одбора Општинске развојне агенције
„ВИРА“ Вишеград ...............................................................................................................................................      10
Рјешење о именовању вршиоца дужности директора Општинске развојне агенције „ВИРА“ Вишеград..      11
Рјешење о именовању члана Управног одбора Апотеке Вишеград.................................................................      11
Рјешење о именовању чланова Управног одбора ЈУ за културну дјелатност „Градска галерија“
Вишеград ................................................................................................................................................................     11
Закључак ................................................................................................................................................................     12
Одлуак о одобрењу средстава буџетске резерве .................................................................................................    12
Одлуак о одобрењу средстава буџетске резерве .................................................................................................    12
Одлуак о одобрењу средстава буџетске резерве .................................................................................................    13
Одлуак о одобрењу средстава буџетске резерве .................................................................................................    13
Одлуак о одобрењу средстава буџетске резерве .................................................................................................    13
Правилник о платама и другим личним примањима запослених у општинској аминистративној служби ...  14
Правилник о употреби и чувању печата и штмбиља Општине Вишеград  ......................................................    20

_____________________________________________________________________________________________
И з д а в а ч:  Стручна служба  Скупштине општине Вишеград,  За издавача:  Снежана Нешковић,  секретар
СО, одговорни уредник Драгица Јањић, Службени гласник Општине Вишеград. Адреса Краља Петра првог
бб. 73240 Вишеград. Телефон: 058/620-823 Појединачни примјерак 5 КМ. Уплата претплате се врши на жиро
рачун број: 562-0060000126204, Развојна банка Вишеград.


