
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  04.09.2008  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
ЈСУ „ Дрина “  Вишеград

Члан 1.
Усваја се годишњи  извјештај о пословању и
годишњи обрачун за 2007 годину ЈСУ „ Дрина “
Вишеград .

Члан 2.
Сасатавни дио ове Одлуке је годишњи
извјештај о пословању и годишњи обрачун за
2007 годину  ЈСУ „ Дрина “  Вишеград.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
   ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-141/08
Датум:  04.09.2008. 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  04.09.2008  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
„Дом здравља“  Вишеград

Члан 1.
Усваја се годишњи  извјештај о пословању и
годишњи обрачун за 2007 годину ЈУ „Дом
здравља“ Вишеград .

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

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
      ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-142/08
Датум:  04.09.2008. 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  04.09.2008  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
Туристичке организације  „Вишеград“

Вишеград
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Члан 1.
Усваја се годишњи  извјештај о пословању и
годишњи обрачун за 2007 годину Туристичке
организације  „Вишеград“ Вишеград .

Члан 2.
Сасатавни дио ове Одлуке је годишњи
извјештај о пословању и годишњи обрачун за
2007 годину  Туристичке организације
„ Вишеград“ Вишеград.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
    ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-143/08
Датум:  04.09.2008. 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) 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
04.09.2008. године,   д о н о с и

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

именовање  директора Општинске развојне
агенције „ВИРА“ Вишеград

Члан 1.
Овом Одлуком ближе се утврђују услови и
критеријуми за избор и именовање директора
Општинске развојне агенције „ВИРА“
Вишеград.
Под критеријумима за избор и именовање из
претходног става сматрају се општи и посебни
услови  утврђени овом Одлуком.

Члан 2.
Кандидати за директора Општинске развојне
агенције „ВИРА“ 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:
 - висока стручна спрема (ВСС - VII/1 степен
стручне спреме техничког или друштвеног
смјера),
-  најмање три године радног искуства на
руководећим пословима,
- познавање проблематике у дјелатности којом
се бави Агенција,
- програм рада

Члан 3.
Директора Општинске развојне агенције
„ВИРА“ 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 нивоу 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 поступак избора.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
      ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-148/08
Датум:  04.09. 2008.године     Реџеп Јелачић ,с.р.
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На основу члана 8. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике
Српске («Сл.гласник РС», бр. 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  04.09.2008. године,
д о н о с и

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

именовање директора Општинске развојне
агенције „ВИРА“ Вишеград

Члан 1
Расписује се јавни конкурс за избор и
именовање  директора Општинске развојне
агенције „ВИРА“ 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
Општинске развојне агенције „ВИРА“
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
Општинске развојне агенције „ВИРА“
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 Општинске развојне агенције
„ВИРА“ Вишеград.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
      ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-149/08
Датум:  04.09. 2008.године     Реџеп Јелачић,с.р.

На основу члана 8. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике
Српске («Сл.гласник РС», бр. 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  04.09.2008. године,
д о н о с и

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

именовање чланова Управног одбора
Општинске развојне агенције „ВИРА“

Вишеград

Члан 1.
Расписују се се јавни конкурс за избор и
именовање чланова Управног одбора
Општинске развојне агенције „ВИРА“
Вишеград.

Члан 2.
Општи и посебни услови и критеријуми за
избор и именовање чланова Управног одбора
Општинске развојне агенције „ВИРА“
Вишеград прописани су Одлуком Скпштине
општине о утврђивању критеријма за избор и
именовање чланова управних одбора у јавним
установама чији је оснивач Општина Вишеград.

Члан 3.
Рок за подношење пријаве на конкурс из члана
1.  ове Одлуке је 15  дана од дана објављивања
јавног конкурса.
Јавни конкурс за избор и именовање чланова
Управног одбора Општинске развојне агенције
„ВИРА“ 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: 01-022-151/08
Датум:  04.09. 2008.године    Реџеп Јелачић,с.р.
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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 („Сл.гласник Општине Вишеград“,
бр. 8/05, 10/06, 12/07и 5/08), Скпштина општине
Вишеград на сједници одржаној дана 04.09.2008
године, д о н о с и

О Д Л У К У
о приступању изради Стратегије развоја
Општине Вишеград за период 2009-2016

година

Члан 1.
Приступа се изради Стратегије развоја Општине
Вишеград за период 2009 – 2016 година.

Члан 2.
За израду Стратегије развоја из члана 1.  ове
Одлуке ангажоваће се консултанска кућа у
складу са процедурама предвиђеним Закном.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
    ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-152/08
Датум:  04.09.2008.године     Реџеп Јелачић,с.р.

На основу члана 33.  Статута Општине
Вишеград („Сл.гласник Општине Вишеград“,
бр. 8/05, 10/06, 12/07и 5/08) и члана 48.
Пословника Скупштине општине Вишеград
(„Сл.гласник Општине Вишеград“, бр. 12/05 и
2/08), а након разматрања Извјештаја Комисије
за избор и именовање Скупштине општине
Вишеград, Скупштина општине Вишеград на
сједници одржаној дана 04.09.2008 године,
д о н о с и

О Д Л У К У
о престанку чланства Петру Бугарину у
Школском одбору Основне школе „Вук

Караџић“, због смрти

Члан 1.
Усваја се Извјештај Комисије за избор и
именовање и констатује да је Петру Бугарину
престало чланство у Школском одбору Основне

школе „Вук Караџић“ дана 24.04.2008 године,
сбог смрти.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
    ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-153/08
Датум:  04.09.2008.године    Реџеп Јелачић ,с.р.

На основу члана 27. Закона о грађевинском
земљишту („Службени гласник Републике
Српске“, број: 112/06), 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  04.09.2008 , д о н о с  и

О  Д  Л  У  К  У
о просјечној коначној грађевинској цијени

стамбеног простора из претходне године

I
Просјечна коначана грађевинска цијене 1 м2
корисне стамбене површине изграђене на
подручју општине Вишеград у 2007. години,
која служи као основа за утврђивање накнаде за
погодности уређења градског и осталог
грађевинског земљишта (у даљем тексту: рента)
износи 540,00 КМ.

II
Просјечна коначна грађевинска цијена из
претходног члана валоризује се у току године
свака три мејсеца на основу индекса раста
цијена грађевинских радова у високоградњи и
нискоградњи по сумарној методологији и
подацима које објављује Републички завод за
статистику.

III
Просјечна цијена из претходног члана 1 ове
Одлуке ће се примјењивати на начин прописан
одредбама Закона о грађевинском земљишту
Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“, број: 112/06) и Одлуке о
грађевинском земљишту („Службени гласник
Општине Вишеград“, број 2/08).

Година 16      Број: 8                 Општина Вишеград, 05.09.2008.год.                        Страна 4



IV
Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да
важи Одлука о утврђивању просјечне коначне
грађевинске цијене 1 м2 корисне стамбене
површине на подручју општине Вишеград број:
01-022-139/07 од 27.11.2007. године.

V
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Општине
Вишеград“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
    ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-155/08
Датум: 04.09.2008 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 („Сл. гласник Општине Вишеград“
бр. 8/05, 10/06, 12/07 и 5/08), Скупштина
Општине Вишеград на сједници одржаној дана
04.09.2008 године,    д о н о с и

О Д Л У К У
о измјенама и допунама Одлуке о
установљењу признања  и награда

Општине Вишеград

Члан1.
У Одлуци о установљењу признања и награда
Општине Вишеград („Сл.гласник Општине
Вишеград“,  бр.  3/08)  у члану 4.  иза става 1
додаје се нови став 2., који гласи:
„Повеља Општине Вишеград може се додјелити
само једном истом појединцу или правном
лицу“.

Члан 2.
Члан 9. мијења се и гласи:
„Награде које додјељује Општина Вишеград:
награда за животно дјело и награда за
достигнућа у раду додјељују се у облику
плакете.
Плакета је:  златна, сребрена и бронзана“.

Члан 3.
Иза члана 9. додаје се нови члан 9а. који гласи:
У периоду од четири године може се додијелити
до:
            - три повеље
            - три златне плакете
            - пет сребрених плакета

            -  десет бронзаних плакета.

Члан 4.
У члану 13. иза става 1. умјесто „тачке“ ставља
се „зарез“ и додаје текст „ која се одржава
поводом обиљежавања славе Општине
Вишеград“.
У истом члану иза става 1. додаје се став 2. који
гласи „ Програм  одржавања свечане сједнице
Скупштине општине утврђује Колегиј
Скупштине“.
Досадашњи ставови „2. и 3. „ постају ставови
„3.  и 4.“

Члан 5.
Плакета је рељефно отиснут грб Општине
Вишеград у металу који садржи исписано име и
презиме, односно назив добитника.

Члан 6.
 Ова Одлука ступа на снагу даном додношења ,
а биће објављена у „Сл. гласнику Општине
Вишеград“

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
                    ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-161/08
Датум:  04.09.2008 године      Реџеп Јелачић,с.р.

На основу члана 15. Закона о утврђивању и
преносу права располагања имовином на
јединице локалне самоуправе („Службени
гласник Републике Српске“, број: 70/06) 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 04.09.2008. године,
д о н о с и

О  Д  Л  У  К  У

Члан 1.
Овом Одлуком утврђује се да је правни следник
СИЗ-ова који се финансирају из буџета
Општине Вишеград, Скупштина Општине
Вишеград, тј. некретнина које су уписане у:

- п.л. бр. 166/0 К.О. Вишеград 2,
- п.л. бр. 241/0 К.О. Вишеград 1,
- п.л. бр. 38/1 К.О. Међеђа,
- п.л. бр. 250/2 К.О. Вишеград 1,
- п.л. бр. 251/0 К.О. Вишеград 1,
- п.л. бр. 255/2 К.О. Вишеград 1,
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- п.л. бр. 1575/1 К.О. Вишеград 1,
- п.л. бр. 1656/4 К.О. Вишеград 1,
- п.л. бр 1907/0 К.О. Вишеград 1,
- п.л. бр. 170/3 К.О. Вишеград 2,
- п.л. бр. 256/8 К.О. Вишеград 1,
- п.л. бр.170 К.О. Вишеград 2.

Члан 2.
По правоснажности ове Одлуке орган управе
надлежан за имовинско-правне послове
донијеће образложено рјешење о преносу права
располагања имовином из тачке 1.  ове Одлуке,
на Скупштину општине Вишеград.

Члан 3.
Ова Одлуке ступа на снагу даном доношења, а
биће објављена у „Службеном гласнику
Општине Вишеград“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
    ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број:  01-022-162/08
Датум: 04.09.2008 године      Реџеп Јелачић,с.р.

На основу члана 4. став 2. Закона о промету
непокретности („Сл. гласник СР БиХ“, бр.
38/78), 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 04.09.2008.
године, д о н о с и

О  Д  Л  У  К  У
о престанку статуса непокретности

у општој употреби

Члан 1.
Утврђује се да је изгубило статус непокретности
у општој употреби земљиште означено као к.ч.
3262/2 ЈНА, улица, у површини од 3 м2 уписана
у п.л. 246 К.О. Вишеград I, (новог премјера)
које се воде у исказу 1 као јавно добро, а старог
премјера к.ч. број: III/330 уписана у З.К. број:
179, К.О. Вишеград.

Члан 2.
У земљишним књигама Основног суда у
Вишеграду, као и у Републичкој упрви за
геодетске и имовинско-правне послове ПЈ
Вишеград, брисаће се упис земљишта из члана
1. ове Одлуке као непокретност у општој
употреби, а наведено земљиште биће уписано

као државна својина чији је носилац права
располагања Општина Вишеград са дијелом 1/1.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
      ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-163/08
Датум: 04.09.2008.године      Реџеп Јелачић,с.р.

На основу члана 9. Закона о министарстим,
владиним и другим именовањима Републике
Српске („Сл.гласник РС“, бр. 41/03), члана 3. и
4.  Одлуке о утврђивању  критеријума за избор и
именовање директора Општинске развојне
агенције „ВИРА“ Вишеград , број: 01-022-
148/08, Скупштина општине Вишеград на
сједници одржаној  дана  04.09.2008. године,
д о н о с и

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

Општинске развојне агенције „ВИРА“
Вишеград

I
У Комисију за избор директора Општинске
развојне агенције „ВИРА“   Вишеград, именују
се:

 1. Ковиљка Марковић, предсједник
 2. Неђо Савић, члан
 3. Олга Костић, члан
 4.  Раде Тотић, члан, из реда одборника
 5.  Огњенка Тешовић, члан, из реда
             одборника

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.
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IV
Комисија престаје са радом даном именовања
директора Општинске развојне агенције
„ВИРА“ Вишеград.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
      ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-150/08
Датум:  04.09.2008.године      Реџеп Јелачић,с.

На основу члана 125. г) и члана 166 (2) Закона о
основном образовању и васпитању („Сл.гласник
РС“,  бр.  74/08),  члана 3.  и 9.  Правилника о
избору и раду Школског одбора („Сл. гласник
РС“, бр. 85/04) и члана  33. Статута Општине
Вишеград („Сл.гласник Општине Вишеград“,
бр. 8/05, 10/06, 12/07 и 5/08), Скпштина општине
Вишеград на сједници одржаној дана 04.09.2008
године, д о н о с и

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

ОШ „Вук Караџић“ Вишеград

I
За члана Школског одбора Основне школе „Вук
Караџић“ Вишеград из локалне заједнице
именује се Љиљана Стојановић, дипломирани
педагог.

II
Именовање се врши на период до истека
мандата осалих чланова Школског одбора.

III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Сл.гласнику Општине
Вишеград».

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
      ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-154/08
Датум:  04.09. 2008.године      Реџеп Јелачић,с.р.

На основу члана 30. Закона о локалној
самоуправаи („Службени гласник РС“ број:

101/04, 42/05 и 118/05), тачке 9. Упутства о
провођењу процедура за одабир корисника
програма помоћи у обнови стамбених јединица
у сврху повратка („Службени гласник БиХ“,
број: 48/06), 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 04.09.2008.године, д о н о с и

Р Ј Е Ш Е  Њ Е
о именовању Комисије за одабир корисника

програма помоћи у обнови стамбених
јединица у сврху повратка

I
У Комисију за одабир корисника програма
помоћи у обнови стамбених јединица у сврху
повратка, именују се:

1. Цвијета Делић, представник Општине,
2. Гордана Ђурић, представник Општине,
3. Хашим Омеровић, представник

Општине,
4. Расим Бајрактаревић, представник

повратника,
5. Вукадин Баранац, представник

донатора.

II
Задаци и начин рада Комисије за одабир
корисника програма помоћи у обнови
стамбених јединица у сврху повратка утврдиће
се Пословником о раду Комисије за одабир, који
Комисија мора донијети на првој
конститутивној сједници.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
     ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-156/08
Датум: 04.09.2008. 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, 12/07 и 5/08),
Скупштина општине Вишеград на сједници
одржаној дана 04.09.2008 године, д о н о с и
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Р Ј Е Ш Е Њ Е
о  разрјешењу  вршилаца дужности  чланова

Управног одбора Јавне     установе за
културне  дјелатности „Дом културе“

Вишеград

I
Разрјешавају се вршиоци дужности  чланова
Управног одбора Јавне установе за културне
дјелатности „Дом културе“ Вишеград , како
слиједи:

1. Мира Андрић и
2. Ненад Васиљевић

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
      ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-164/08
Датум: 04.09.2008 године        Реџеп Јелачић,с.р.

На основу члана 12. 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 5/0),
Скупштина општине Вишеград на сједници
одржаној дана 04.09.2008 године, д о н о с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о  именовању чланова Управног одбора
Јавне установе за културне дјелатности

 „Дом културе“ Вишеград

I
За чланове Управног одбора  Јавне установе за
културне дјелатности „Дом културе“ Вишеград ,
именују се:

1. Данка Митровић и
2. Марија Пејовић

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: 01-022-165/08
Датум: 04.09.2008 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 04.09.2008 године, д о н о с и

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

Управног одбора Народне библиотеке
„Иво Андрић“   Вишеград

I
Разрјешавају се вршиоци дужности чланова
Управног одбора Народне библиотеке „Иво
Андрић“  Вишеград, како слиједи:

1. Данка Митровић
2. Дијана Инђић
3. Данка Ђајић

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
      ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-166/08
Датум: 04.09.2008 године        Реџеп Јелачић,с.р.

На основу члана 12. 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, 10/06, 12/07и 5/08) и
члана 33. Статута Оппштине Вишеград („Сл.
гласник Општине Вишеград“, бр. 8/05),
Скупштина општине Вишеград на сједници
одржаној дана  04.09.2008 године, д о н о с и
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Р Ј Е Ш Е Њ Е
  о  именовању чланова Управног одбора

Народне библиотеке „Иво Андрић“ Вишеград

I
За чланова Управног одбора  Народне
библиотеке „Иво Андрић “ Вишеград , именују
се:

1. Данка Митровић
2. Дијана Инђић и
3. Весна Шимшић

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
    ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-167/08
Датум: 04.09.2008 године      Реџеп Јелачић,с.р.

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 извршењу буџета Општине
Вишеград за период 01.01.2008 – 30.06.2008
године,  Скупштина општине Вишеград на
сједници одржаној дана  04.09.2008  године,
д о н о с и

З А К Љ У Ч А К

1. Усваја се Извјештај о извршењу
буџета Општине Вишеград за период 01.01.2008
– 30.06.2008 године

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
    ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-139/08
Датум:  04.09.2008. године    Реџеп Јелачић,с.р.

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 извршењу средстава буџетске

резерве за период 01.04.2008 – 30.06.2008
године, Скупштина општине Вишеград на
сједници одржаној дана  04.09.2008  године,
д о н о с и

З А К Љ У Ч А К

1. Усваја се Извјештај о извршењу
средстава буџетске резерве за период 01.04.2008
– 30.06.2008 године.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
      ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-140/08
Датум:  04.09.2008. године     Реџеп Јелачић,с.р.

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 пословању АД „15 април“
Вишеград,  Скупштина општине Вишеград на
сједници одржаној дана  04.09.2008  године,
д о н о с и

З А К Љ У Ч А К

1. Усваја се Извјештај о
пословању АД „15 април“ Вишеград за период
јануар – децембар 2007 године.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
     ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-144/08
Датум:  04.09.2008. године    Реџеп Јелачић,с.р.

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 раду Општинске организације
Црвеног крста Вишеград,  Скупштина општине
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Вишеград на сједници одржаној дана
04.09.2008  године,   д о н о с и

З А К Љ У Ч А К

1. Усваја се Извјештај о раду
Општинске организације Црвеног крста
Вишеград.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
     ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-145/08
Датум:  04.09.2008. године    Реџеп Јелачић,с.р.

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 резултатима анализе отпада
одложеног на депонију Незуци, који је урадио
Градски завод за јавно здравље Београд,
Скупштина општине Вишеград на сједници
одржаној дана  04.09.2008  године,   д о н о с и

З А К Љ У Ч А К

1. Прихвата се Извјештај о резултатима
анализе узорака отпада депонованог на градску
депонију код Вишеграда – поријеклом из
Кожарско крзнарске индустрије из Високог,
који је урадио Градски завод за јавно здравље
Београд.

2. Задужује се надлежни орган Општине
Вишеград – Одјељење за просторно уређење
стамбено комуналне послове и екологију да у
сарадњи са надлежним министарством изврши
елиминацију отпада и деконтоминацију терена,
како би се умањили негативни ефекти на
природу и на грађане.

3.  Упутити допис Влади РС са молбом
да се што прије на дневни ред Владе уврсти
одлука о промјени облика организовања ОДП
Комуналац како би се организација овог

предузећа ускладила са Законом о јавним
предузећима.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
      ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-146/08
Датум:  04.09.2008. године     Реџеп Јелачић,с.р.

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 реализацији кредитних средстава
датих  по основу Закона о накнадама за
кориштење природних ресурса у сврху
производње електричне енергије,  Скупштина
општине Вишеград на сједници одржаној дана
04.09.2008  године,   д о н о с и

З А К Љ У Ч А К

1. Усваја се Извјештај о
реализацији кредитних средстава датих по
основу Закона о накнадама за кориштење
природних ресурса у сврху производње
електричне енергије.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
      ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-147/08
Датум:  04.09.2008. године      Реџеп Јелачић,с.р.

На основу члана 33.  Статута Општине
Вишеград («Сл. гласник Општине Вишеград»,
бр. 8/05, 10/06, 12/07 и 5/08), након разматрања
Информације о раду Основне и Средње школе
са пoсебним освртом на успјех ученика,
Скупштина општине Вишеград на сједници
одржаној дана  04.09.2008  године,   д о н о с и
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З А К Љ У Ч А К

1. Задужује се начелник Општине да
изнађе могућности за обезбјеђење средстава за
превоз ученика и  куповину куће по закључку
Скупштине општине.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
      ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-157/08
Датум:  04.09.2008. године      Реџеп Јелачић

На основу члана 33.  Статута Општине
Вишеград («Сл. гласник Општине Вишеград»,
бр. 8/05, 10/06, 12/07 и 5/08), након разматрања
Информације о стању криминалитета, јавног
реда и мира и безбједности јавног саобраћаја на
подручју општине у првој половини 2008
године, Скупштина општине Вишеград на
сједници одржаној дана  04.09.2008  године,
д о н о с и

З А К Љ У Ч А К

1.Прије одржавања локалних избора
заказаних за 5.  октобар  2008 године, одржати
тематску  сједницу Скупштине општине
Вишеград,  посвећену питању наркоманије и
просјачења на подручју општине.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
      ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-158/08
Датум:  04.09.2008. године      Реџеп Јелачић,с.р.

На основу члана 33.  Статута Општине
Вишеград («Сл. гласник Општине Вишеград»,
бр. 8/05, 10/06, 12/07 и 5/08), након разматрања
Закључака Колегија Скупштине, Скупштина
општине Вишеград на сједници одржаној дана
04.09.2008  године,   д о н о с и

З А К Љ У Ч А К

1. Свечана сједница Скупштине
општине Вишеград биће одржана 20.09.2008

године са почетком у 11,00  сати у великој сали
Дома културе у Вишеграду.

2. Прије одржавања свечане сједнице
Скупштине општине биће одржан Колегији
Скупштине који ће утврдити Програм
одржавања свечане сједнице Скупштине
општине.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
     ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-160/08
Датум:  04.09.2008. године    Реџеп Јелачић,с.р.

На основу члана 33.  Статута Општине
Вишеград («Сл. гласник Општине Вишеград»,
бр. 8/05, 10/06, 12/07 и 5/08), након разматрања
одборничких питања и одговора, Скупштина
општине Вишеград на сједници одржаној дана
04.09.2008  године,   д о н о с и

З А К Љ У Ч А К

1. Обавезује се начелник Општине да
формира стручну комисију која ће утврдити
оштећење кровова на зградама у граду.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
      ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-168/08
Датум:  04.09.2008. године      Реџеп Јелачић,с.р.

На основу члана 36. Закона о буџетском систему
РС („Сл. гласник РС“, број: 96/03, 14/04, 67/05),
члана 51. Статута Општине Вишеград („Сл.
гласник РС“, број 8/05, 10/06, 12/07 и 5/08),
члана 10. Одлуке о извршењу буџета Општине
Вишеград у 2008. години, те Одлуке Скупштине
општине Вишеград о одобрењу прерасподјеле
средстава борј: 01-022-76/08 од 29.04.2008
године, начелник Општине дана 24.06.2008
године, д о н о с и
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О Д Л У К У
о прерасподјели буџетских средстава

Члан 1.
У оквиру организационе јединице директна
плаћања са буџета, буџетски конто 8222-
позајмљивање домаћим финансијским
институцијама, извршити прераспоређивање
средстава у корист конта 8212 – набавка
грађевинских објеката (реализација прве фазе
пројекта „Главичи поток“) у износу од
350.000,00 КМ.

Члан 2.
Прерасподјела средстава из члана 1. ове Одлуке
ће се извршити из фонда наплаћених рата која
се остваре из повратка средстава за
стимулативно кредитирање у 2008 години.

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

Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Сл.гласнику Општине
Вишеград“.

ОПШТИНА ВИШЕГРАД
           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Број:  02-013-306/08
Датум: 24.06.2008 год. Миладин Милићевић,с.р.

На основу члана 36. Закона о буџетском систему
РС („Сл. гласник РС“, број: 96/03, 14/04, 67/05),
члана 51. Статута Општине Вишеград („Сл.
гласник РС“, број 8/05, 10/06, 12/07 и 5/08) и
члана 10. Одлуке о извршењу буџета Општине
Вишеград у 2008. године начелник Општине
дана 25.06.2008,   д о н о с и

О Д Л У К У
о прераспоређивању средстава у буџету

Општине Вишеград за 2008. годину

Члан 1.
Овом Одлуком прераспоређују се средства у
буџету Општине Вишеград за 2008. годину
према табели која је саставни дио ове Одлуке.

Члан 2.
Начелник Општине ће о овој Одлуци
обавјестити одборнике СО-е Вишеград.

Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном доношења и биће
објављена у Службеном гласнику Општине
Вишеград.

ОПШТИНА ВИШЕГРАД
           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Број:  02-013-308/08
Датум: 24.06.2008 год. Миладин Милићевић,с.р.

Прераспоређена средства у плану буџета за
2008. годину по одлуци Начелника

Буџетска

позиција

Конт

о

Износ Прераспо

ређено на

Износ Конт

о

Враћање

кредита

823 203.200 Пут

Вардиште

132.000 8212

Пут

Прелово-

Блаце

 30.000 8212

Пут

Душче

 20.000 8216

Ул.

Светог

Саве

 10.000 8216

Пут

Шегање-

Бикавац

 11.200 8216

Пут

Шегање-

Бикавац

 18.800 8216Канализ

ација

Бикавац

8212 56.000

Пут

Вучине

 37.200 8216

Пут

Вучине

 12.800 8216Пут

Плави

мост-

Тасићи

8212 18.000

Пут Омар   5.200 8216

Пут

Дринско

8212 30.000 Путеви у

Жупи

 30.000 8216

Пут Омар  50.000 8216Реконстр

у.локалн

их

путева

8216 50.500

Путеви у

Жупи

     500 8216

УКУПНО 357.700 357.700
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Образложење Одлуке о прераспоређивању
седстава у буџету Општине Вишеград

1. Приликом израде плана буџета
Општине Вишеград за 2008. годину није се знао
тачан датум почетка враћања кредита узетог за
капиталне инвестиције али се за сваки случај
морало у буџет уврстити ставка враћања
кредита домаћим банкама.
Предпоставка је била да се кредит може
најраније почети враћати у јулу мјесецу.
Како једна рата кредита износи око 40.000 КМ,
за 7 мјесеци – до краја године  било је потребно
40.6000 х 7 = 284.200 КМ.

У међувремену су се сазнали тачнији датуми
враћања кредита (дан када се  повуче задња рата
код банке).
Процјена је да ће се то десити у септембру или
октобру што значи да  вјероватно остају до краја
године да се врате 2 рате у укупном износу од
око 81.000 КМ,   остатак од 203.200 КМ може се
прераспоредити на друге буџетске позиције
( 284.200 – 81.000 = 203.200 КМ.)

2. Канализације Бикавац – првобитно
планирано 80.000 КМ. Пројекат ће бити
финансиран заједничким учешћем са Владом
РС, Општина 30% од 80.000 КМ = 24.000 КМ,
остатак Влада. Дакле разлика од 56.000 КМ (
80.000 – 24.000 = 56.000 КМ), може да буде
распоређен на друге буџетске позиције.

3. Пут Плави мост – Тасићи планирано
90.000 КМ. Направљен предмјер и предрачун
радова на око 72.000 КМ. Дакле око 18.000 КМ
(90.000-72.000=18.000) може бити распоређено
на друге позиције.

4. Пут за Дринско планирано 60.000 КМ.
Због изненадних радова на путевима у Жупи
дио средстава се распоређује и скида се са те
ставке ( 60.000 – 30.000=30.000 КМ).

5. Ставка реконструкције локалних путева
првобитно планирана 50.500 КМ која се
распоређује за реконструкцију пута за Омар
због изражених потреба за санацијом тога пута
за становнике овог приградског насеља.

На основу члана 43.  и члана 72.  Закона о
локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр.
101/04, 42/05 и 118/05),члана 30. и 31. Закона о
раду („Сл.гласник РС“, бр. 55/07) и члана 51.
Статута Општине Општине Вишеград („Сл.
гласник РС“, број: 8/05, 10/06, 12/07 и 5/08)
године, начелник Општине, д о н о с и

О Д Л У К У
о пријему волонтера у административну

службу Општине Вишеград

Члан 1.
У административну службеу Општине
Вишеград прима се 5(пет)  волонтера високе и
више школске спреме економског смјера ради
обављања волонтерског стажа и припремања за
полагање стручног испита.

Члан 2.
Накнада за обављање волонтерског стажа из
члана 1.  ове Одлуке ће износити 200,00  КМ
мјесечно (двијестотине конвертибилних
марака).

Члан 3.
Сва права и обавезе ће бити регулисане
Уговором који ће се закључити између
волонтера и начелника Општине Вишеград.

Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
биће објављена у Службеном гласнику Општине
Вишеград.

ОПШТИНА ВИШЕГРАД
           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Број:  02-013-342/08
Датум: 07.07.2008 год. Миладин Милићевић,с.р.

На основу чл.43. и 72. Закона о локалној
самоуправи («Сл.гласник РС» број:101/04,42/05
и 118/05) , чл.51. Статута Општине Вишеград
(«Сл.гласник Општине Вишеград «број; 8/05,
10/06, 12/07 и 5/08), те тачке 11. и 12. Упутства
о јединственој методологији за процјену штета
од елементарних непогода  («Сл.гласник РС
број:16/04 од 20.02.2004 године), начелник
општине дана 09.07.2008 године, д о н о с и

О Д Л У К У
о  предузимању мјера за  процјену штете

настале од елементарне непогоде

Члан 1.
На општинском штабу ЦЗ Вишеград дана
09.07.2008 године одлучено је да се именује
општинска Комисија за процјену штета
насталих од елементарних непогода које су
задесиле подручје општине Вишеград дана
08.07.2008 године у 13 часова и 15 минута ,те да
се именују стручне Комисије које ће изаћи на
терен и извршити процјену настале штете које
ће израдити збирни извјештај.
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Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења ,а
биће објављена у «Сл.гласнику општине
Вишеград».

ОПШТИНА ВИШЕГРАД
           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Број:  02-013-351/08
Датум: 09.07.2008 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,
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  450.00, КМ
(четиристотинепедесетконвертибилнихмарака)
Марку Видаковићу    из Вишеграда  у сврху
помоћи .

II
Наведена средства ће се уплатити на текући
рачун именованог 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:  02-532-25/08
Датум: 09.07.2008 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» број: 15/07) и
чл.51. Статута Општине Вишеград («Сл.гласник
Општине Вишеград»,број: 8/05, 10/06, 12/07 и

5/08) поступајући по захтјеву Цивилне заштите
општине Вишеград број: 04-81-71/08, начелник
Општине д о н  о с и

О Д Л У К У
о одобрењу средстава буџетске резерве

Члан 1.
ОДОБРАВА СЕ општинској цивилној заштити
износ од 700 (седамстотинаконвертибилних
марака) за гориво за аута која су ангажована за
излазак стручне комисије за обилазак терена
који је погођен елементарним непогодама
(градом и вјетром).

1.Ауто тојота-власништво Црвени крст
   регистрација 525-М-757
2.Џип Тојота –власништво,Милоје
   Јоксимовић,регистрација 468-Т-797
3.Лада Нива-власништво –Комуналац ,
    регистрације 492-Ј-993

Члан 2.
Наведена средства ће се уплатити на жиро рачун
БМ Петрол 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 «Сл.гласнику општине
Вишеград.

ОПШТИНА ВИШЕГРАД
           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Број:  02-013-358/08
Датум: 17.07.2008 год. Миладин Милићевић,с.р.

На основу члана 43.  и 72.  Закона о локалној
самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 101/04, 42/05
и 118/05), члана 51. Статута Општине Вишеград
(„Сл.гласник Општине Вишеград, број: 8/05,
10/06, 12/07 и 5/08), те на основу члана 19. тачка
4. Закона о систему јавних служби („Сл.гласник
РС“, бр. 68/07), и захтјева Општинске развојне
агенције „ВИРА“ Вишеград, начелник Општине
дана 22.07.2008 године, д о н о с и

О Д Л У К У

1. ДАЈЕ СЕ  сагласност на Статут
Општинске развојне агенције „ВИРА“
Вишеград, број: 01/08 од 22.07.2008 године.
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2. Ова Одлука ступа на снагу
даном доношења,  а биће објављена у
„Сл.гласнику Општине Вишеград“.

ОПШТИНА ВИШЕГРАД
           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Број:  02-023-10.1/08
Датум: 22.07.2008 год. Миладин Милићевић,с.р.

На основу члана 43  и 72  .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),   те на основу чл.19. тачка 4.
Закона о систему јавних служби  («Сл.гласник
РС број: 68/07) и захтјева ЈСУ «Дрина»
Вишеград, Начелник Општине Вишеград дана
07.08.2008 године , д о н о с и

О Д Л У К У

1. ДАЈЕ СЕ сагласност ЈСУ «Дрина»
Вишеград на Правилник  о унутрашњој
организацији и систематизацији радних мјеста
Вишеград број: 65/08/08 од 11.07.2008 године и
Статут ЈСУ «Дрина» Вишеград  број : 66/08  од
11.07.2008 године.

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

ОПШТИНА ВИШЕГРАД
           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Број:  02-023-5/08
Датум: 07.08.2008 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), те захтјева „Дабар“ Манастир
Успенија Пресвете Богородице Добрун,
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) Манастиру успенија Пресвете
Богородице (Дабар из Добруна), за штампање
зборника.

II
Наведена средства ће се уплатити на жиро -
рачун бр. 555-010-81270987-44 Нова 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: 02-40-208/08
Датум: 14.08.2008 год. Миладин Милићевић,с.р.

На основу члана 40. Закона о буџетском систему
Републике Српске („Сл. гласник РС“, број
54/08), члана 51. Статута Општине Вишеград и
члана 10. Одлуке о извршењу буџета Општине
Вишеград за 2008.године, начелник Општине
Вишеград дана 26.08.2008, д о н и о     ј е

О  Д  Л  У  К  У
о прераспоређивању средстава у буџету

Општине Вишеград

Члан 1.
Овом Одлуком прераспоређују се средства у
буџету Општине Вишеград у оквиру
организационе јединице кабинет Начелника
конто 8212 са буџетске позиције „Приступни
пут за Доње Шегање (180.000 КМ) на следеће
буџетске позиције у оквиру истог конта:

1.  Изградња канализације у Шегању
     (Станици) износ од ........................ 81.000 КМ
2. Израда потпорног зида (Дом здравља)
    износ од ..........................................  60.000 КМ.
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Члан 2.
Начелник Општине ће о овој Одлуци
обавјестити одборнике Скупштине општине
Вишеград.

Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном доношења и биће
објављена у Службеном гласнику Општине
Вишеград.

ОПШТИНА ВИШЕГРАД
           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Број: 02-013-456 /08
Датум: 26.08.2008.г.     Миладин Милићевић,с.р.

На основу члана 43.  и члана 72.  Закона о
локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр.
101/04, 42/05 и 118/05),члана 30. и 31. Закона о
раду („Сл.гласник РС“, бр. 55/07), члана 7. и 17.
Закона о волонтирању („Сл.гласник РС“, бр.
73/08) и члана 51. Статута Општине Општине
Вишеград („Сл. гласник РС“, број 8/05, 10/06,
12/07 и 5/08) године, начелник Општине дана
25.06.2008,  д о н о с и

О Д Л У К У
о пријему волонтера у административну

службу Општине Вишеград

Члан 1.
У административну службеу Општине
Вишеград прима се 1 (један) волонтер више
школске спреме економског смјера ради
обављања волонтерског стажа и припремања за
полагање стручног испита.

Члан 2.
Накнада за обављање волонтерског стажа из
члана 1. ове Одлуке ће износити 200,00 КМ
мјесечно (двијестотине конвертибилних
марака).

Члан 3.
Сва права и обавезе ће бити регулисане
Уговором који ће се закључити између
волонтера и начелника Општине Вишеград.

Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном доношења и биће
објављена у Службеном гласнику Општине
Вишеград.

ОПШТИНА ВИШЕГРАД
           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Број:  02-013-474/08
Датум: 02.09.2008 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), члана
51.Статута општине Вишеград («Сл.гласник
Општине Вишеград», бр.8/05, 10/06, 12/07 и
5/08),  те захтјева Љубомира Тошовића из
Вишеграда, Ул. Светог Саве бб., 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  200,00 КМ (словима:
двијестотина КМ) Љубомиру Тошовићу из
Вишеграда у сврху помоћи за лијечење.

II
Наведена средства ће се уплатити на текући
рачун именовног 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: 02-532-43/08
Датум: 03.09.2008 год. Миладин Милићевић,с.р.

На основу члана 43.  и 72.Закона о локалној
самоуправи Републике Српске («Сл.гласник
РС» број: 101/04,42/05 и 118/05), члана
51.Статута општине Вишеград («Сл.гласник
општине Вишеград 8/05, 10/06, 12/07 и 5/08),
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
број: 02-013-744/07 од 14.12.2007 године
објављен у («Сл.гласнику општине Вишеград ,
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број: 15/07 од 26.12.2007 године) у стручној
служби начелника општине .

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

ОПШТИНА ВИШЕГРАД
           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Број:  02-013-475/08
Датум: 03.09.2008 год. Миладин Милићевић,с.р.

На основу члана 43.и 72.   Закона о локалној
самоуправи («Сл.гласник Републике Српске»,
број: 101/04,42/05 и 118/05),члана 51.Статута
Општине Вишеград («Сл.гласник општине
Вишеград«, број: 8/05, 10/06, 12/07 и 8/05 ) и чл.
9.Одлуке о оснивању административне службе
Општине Вишеград («Сл.гласник Општине
Вишеград», број: 5/05) и члан 1 Одлуке о
приступању измјени и допуни Правилника о
систематизацији радних мјеста
административне службе општине Вишеград
број: 02-013-475/08       од 03.09. 2008 године ,
начелник Општине , д о н о с и

П Р А В И Л Н И К
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА

ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И
СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЈЕСТА

АДМИНИСТРАТИВНЕ СЛУЖБЕ
ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД

I
У члану 15. Правилника о организацији и
систематизацији радних мјеста
административне службе општине Вишеград
(«Сл. гласник Општине Вишеград»,број: 15/07 )
у графикону који се односи на стручну службу
начелника општине додаје се иза тачке 9. нова
тачка 10.  и ријечи у називу радног мјеста
«Руковалац материјално - техничким
средствима» а у опису радног мјеста ријечи»
ССС-трећи степен техничког смјера,3 године
радног искуства,положен испит за управљача
чамца «.
У члану 16. Правилника у одјељку VI., иза тачке
9. додаје се нова тачка 10. и назив »»Руковалац
материјално -техничким средствима» и
текст»Врши послове цивилне заштите на
заштити и спасавању становништва и
материјалних добара, руководи тим акцијама,
врши попуну јединица ЦЗ и води евиденцију о
обвезницима Ц.З.  и учествује у сарадњи и

координацији обучавања и оспособљавања
Цивилне заштите,предузма мјере на
материјалном обезбјеђењу припадника цивилне
заштите, учествује у планирању мјера на
унапријеђењу цивилне заштите ,стара се о
исправности радио уређаја као и правилном
складиштењу материјално-техничких средстава
којима располаже цивилна заштита, обавља и
друге послове које му се ставе у надлежност».

II
Овај Правилник ступа на снагу даном
доношења,а биће објављен у (» Сл.гласнику
општине Вишеград»).

ОПШТИНА ВИШЕГРАД
           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Број:  02-013-479/08
Датум: 03.09.2008 год. Миладин Милићевић,с.р.

На основу члана 43. и  72. Закона о локалној
самоуправи («Сл.гласник РС»бр.101/04,42/05 и
118/05), члана 54. Закона о правима бораца,
војних инвалида и породица погинулих бораца
одбрамбено-отаџбинског рата Републике
Српске  («Сл.гласник РС», број:55/07) и
предлога општнске борачке организације
Вишеград број:02-077-И/08 од 26.06.2008 за
доношење  рјешења о именовању Општинске
Комисије за бањску рехабилитацију РВИ и
породица погинулих бораца , начелник
Општине дана 02.07.2008 године, д о н о с и ,

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

корисника бањско-климатске
рехабилитације РВИ и породица погинулих

бораца за 2008 годину

I
У  Комисију за бањску рехабилитацију РВИ и
породица погинулих бораца именују се ;
        1.Ранка Цвијетић-представник општинског
органа управе надлежног за борачко-инвалидску
заштиту,предсједник,
        2.Трифковић Слободан –Одбор ППБ,члан
        3. Симић Душан – одбор ППБ,члан
        4. Рацковић Витомир – Одбор РВИ,члан,
        5. Шијаковић Радивоје – Одбор РВИ, члан.

II
Задатак Комисије је да изврши избор корисника
бењско-климатске рехабилитације РВИ и
породица погинулих бораца у складу са
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законском регулативом која регулише наведену
област.

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

ОПШТИНА ВИШЕГРАД
           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Број:  02-013-323/08
Датум: 02.07.2008 год. Миладин Милићевић,с.р.

На основу  члана 43. и 72. Закона о локалној
самоуправи  («Сл.гласник    РС»101/04,42/05
118/05),  и члана 51. Статута општине Вишеград
(«Сл.гласник општине Вишеград“ број:8/05,
10/06, 12/07 и 5/08) те на основу тачке 12. и 13
Упутства о јединственој методологији за
процјену штета од елементарних непогода («Сл.
гласник РС « број 16/04 од 20.02. 2004године) и
чл 1.  Одлуке о предизимању мјера за процјену
штете настале од елементарне непогоде,
начелник Општине , д о н о с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о оснивању стручних  комисија за процјену
штета насталих од елементарних непогода

на подручју општине Вишеград

Члан 1.
У циљу  процјене штета које су настале усљед
елементарних непогода  дана 08. 07.2008године
у 13 часова и 15 минута на подручју општине
Вишеград по мјесним заједницама именују се
следеће стручне комисије;

а. Комисије за процјену штете на
пољопривредним и биљним врстама на
подручју погођеном елементарном непогодом
у саставу;

МЗ Вардиште и Добрун
1. Драгомир Јевтић,предсједник МЗ Вардиште
    и Добрун,предсједник,
2. Баранац Бошко,члан
3. Кнежевић Милан,члан
4.Јовановић Марица,дипл.инг.пољопривреде.

МЗ Прелово и Клашник
1.Јоксимовић Милоје,предсједник,
2.Филиповац Станимир,члан,
3. Липовац Милорад,члан.
4.Папић Славимир,члан.

Град и ближа околина
1.Симић Драгиша,предсједник,

2.Гавриловић Срећко,члан,
3.Глоговац Драган,члан

б. Комисије за процјену штете на
грађевинским објектима на подручју
погођеном елементарном непогодом у
саставу;

За подручје града и МЗ.

1.Благојевић Предраг,инг.грађ.предсједник
2.Милан Савић,члан ,члан
3.Шимшић Владимир,члан

1.Антић Станојла,предсједник,
2.Васиљевић Миро,члан,
3.Ранко Рајић,члан.

Члан 2.
Све комисије свој извјештај о наведеној
процјени коју су извршили достављају
општинској комисији за процјену штете настале
од елементарне непогоде на подручју општине
Вишеград до 03.08.2008године.

Члан3.
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења,а
бића објављено у Сл.гласнику општине
Вишеград.

ОПШТИНА ВИШЕГРАД
           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Број:  02-013-353/08
Датум: 09.07.2008 год. Миладин Милићевић,с.р.

На основу  члана 43. и 72. Закона о локалној
самоуправи  («Сл.гласник    РС»101/04,42/05
118/05),  и чл.51. Статута општине Вишеград
(«Сл. гласник општине Вишеград број: 8/05,
10/06, 12/07 и 5/08) ) те на основу тачке 12. и 13
Упутства о јединственој методологији за
процјену штета од елементарних непогода («Сл.
гласник РС« , број 16/04 од 20.02. 2004 године)
и члана 1. Одлуке о предизимању мјера за
процјену штете настале од елементарне
непогоде , начелник Oпштине,   д о н о с и

РЈ Е Ш Е Њ Е
о именовању општинске комисије за

процјену штета насталих од елементарних
непогода на подручју општине Вишеград

I
У општинску комисију за процјену штета
насталих од елементарних непогода на подручју
општине Вишеград именују се;
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              1.  Љиља Павловић, ,предсједник,
              2.  Ковиљка Марковић,члан
              3.  Лепа Цвијетић-Васиљевић ,члан,
              4.  Станко Стојановић ,члан
              5.   Мирослав Нешковић,члан

II
Задатак општинске  Комисије за процјену штета
од елементарних непогода је да :
- оснује потребан број стручних комисија за
   процјену штета ,
- да одреди свакој комисији територију на којој
   ће процјенити штету,
-  да одреди рок до кога се мора завршити
    процјена,
- броне о примјени методологије за процјену
    штета,
- обједини рад свих стручних комисија за
   процјену штета на територији општине
   Вишеград и пружи им потребну помоћ,
-  да израђује збирни извјештај о процјењеним
    штетама на територији општини и достави
    Скупштини општине на усвајање,
-   усвојени извјештај доставља републичкој
    комисији за процјену штета .

III
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења,а
бића објављено у Сл.гласнику општине
Вишеград.

ОПШТИНА ВИШЕГРАД
           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Број:  02-013-354/08
Датум: 09.07.2008 год. Миладин Милићевић,с.р.

  На основу  чл.43.  и 72.  Закона о локалној
самоуправи  («Сл.гласник    РС»101/04,42/05
118/05),  ¸)  и чл.51.. Статута општине Вишеград
(«Сл.гласник општине Вишеград број:
8/05,10/06,12/07 и 5/08) те на основу тачке 12. и
13  Упутства о јединственој методологији за
процјену штета од елементарних
непогода(«Сл.гласник РС « број 16/04 од 20.02.
2004године) и чл 1. Одлуке о предизимању
мјера за процјену штете настале од елементарне
непогоде начелника Општине,  начелник
Општине ,  д о н о с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о измјени рјешења о оснивању стручних
комисија за процјену штета насталих од

елементарних непогода на подручју
општине Вишеград

Члан 1.
У рјешењу о оснивању стручних комисија за
процјену штета насталих од елементарних
непогода на подручју општине Вишеград
број:02-013-353/08 од 09.07.2008године у члану
1.  мијења се  састав комисије због бржег и
економичнијег обиласка терена.

Комисије у саставу:

 МЗ Вардиште и Добрун
1. Јевтић Драгомир ,предсједник МЗ Вардиште
     и Добрун,предсједник,
2. Јовановић Марица, дипл. инг. пољопривреде,
     члан
3.Шимшић Владимир,грађ.инжењер,члан.

МЗ Прелово и Клашник
1.Јоксимовић Милоје,предсједник МЗ ,
    предсједник,
2.Славомир Папић, пољоп.техничар ,члан,
3. Антић Станојла ,грађ.техничар ,члан.

Град и ближа околина
1.Симић Драгиша,дипл.инг.пољ.предсједник,
2.Предраг Благојевић,грађ.инжењер,члан,
3.Савић Милан,дипл.инг.саобраћаја ,члан.

Члан 2.
Остали дијелови рјешења број:02-013-353/08 од
09.07.2008године остају исти.

Члан3.
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења,а
бића објављено у Сл.гласнику општине
Вишеград.

ОПШТИНА ВИШЕГРАД
           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Број:  02-013-353.1/08
Датум: 14.07.2008 год. Миладин Милићевић,с.р.

На основу члана 43.  и 72.  Закона о локалној
самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 101/04, 42/05
и 118/05) и чана 51. Статута општине Вишеград
(„Сл.гласник Општине Вишеград“, 8/05, 10/06,
12/07 и 5/08) ,  начелник општине , д о н о с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о   оснивању стручне комисије за процјену

оштећености стамбених зграда на
подручју Општине Вишеград

Члан 1.
У   стручну   комисију  у  циљу процјене степена
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оштећености стамбених зграда на подручју
општине Вишеград, именују се:

1. Гордана Мојевић,дипл.инг.арх.,предсједник
2. Цвијета Делић,правник, члан
3. Гордана Ђурић, грађ.тех.,члан.

Члан 2.
Комисија ће свој извјештај о наведеној процјени
коју је извршила доставити начелнику
Одјељења за просторно уређење и стамбено-
комуналне послове и начелнику Општине
Вишеград.

Члан 3.
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења,а
бића објављено у Сл.гласнику општине
Вишеград.

ОПШТИНА ВИШЕГРАД
           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Број:  02-013-473/08
Датум: 02.09.2008 год. Миладин Милићевић,с.р.

На основу члана 43. Закона о локалној
самоуправи („Сл. гласник РС“, број 101/04,
42/05, 118/05) и члана 51. Статута општине
Вишеград („Сл. гласник Општине Вишеград“,
број 8/05, 10/06, 12/07 и 5/08), начелник
Општине Вишеград донио је дана
30.06.2008.год.

П Р А В И Л Н И К
о давању поклона лицима ван Општине

Члан 1.
Овим Правилником регулише се ко може да даје
поклон, које су врсте поклони те вриједност
поклона који може бити уручен.

Члан2.
Поклоне могу давати:

1. Начелник Општине,
2. Лица која овласти Начелник општине.

Члан 3.
Поклон који се уручује мора бити прикладан за
конкретну ситуацију те пажљиво одабран, а
његово давање мора бити у функцији
побољшања, функционисања и чувања угледа
Општине.
Право је начелника Општине да одреди коме
када због чега и какав поклон да уручи.

Члан 4.
Поклон не може прећи вриједност већу од 1000
КМ.

Члан 5.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења
и биће објављен у Службеном гласнику
Општине Вишеград, а његовим објављивањем
престају да важе сви акти који су регулисали
ову област.

ОПШТИНА ВИШЕГРАД
           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Број:  02-013-328/08
Датум: 30.06.2008 год. Миладин Милићевић,с.р.

На основу члана 43.  и 72.  став 3.  Закона о
локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број:
101/04, 42/05 и 118/05), члана 23. Уредбе о
канцеларијском пословању („Сл. гласник
Републике Српске, број: 1/04) и члана 51.
Статута Општине Вишеград, („Сл. гласник
општине Вишеград“, број: 8/05, 10/06, 12/07 и
5/08), Начелник општине Вишеград, 30.06.2008.
године,   д о сн о с и

П Р А В И Л Н И К
о канцеларијском пословању у органима

Општине Вишеград

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овим Правилником уређује се канцеларијско
пословање у органима Општине Вишеград које
обухвата примање, отварање и преглед поште
(докумената), евидентирање докумената, слање
докумената у сврху предузимања даљих радњи,
рад на документима, дистрибуирање,
архивирање и чување докумената.

Члан 2.
Канцеларијско пословање у оргнаима Општине
Вишеград организује се и води по начелима
обавезности, свеобухватности, уредности,
економичности, једноставности, тачности,
експедитивности, рационалности и чувања
виталне докуметације.

Члан 3.
У смислу канцеларијског пословања поједини
термини имају следеће значење:

а)  акт је сваки писани састав којим се
покреће, допуњује, мијења, прекида или
завршава нека службена радња органа општине;

б)  прилог је писани састав (документ,
табела, графиком, цртеж и сл.) или  физички
предмет, који се прилаже уз акт ради
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допуњавања, објашњења или доказивања
садржине акта;

в)  предмет је скуп свих аката и прилога
који се односе на исто питање или задатак и
чини посебну и самосталну цјелину;

г)   досије представља скуп више
предмета који се односе на исту материју или
исто правно или физичко лице и који се као
једна цјелина чувају на истом мјесту;

д)  фасцикл представља омот, кутију,
сандук, корице и слично у којим је сложено
више предмета или више досијеа који се послије
завршеног поступка чувају у тим фасциклама;

ђ) архивска грађа је сав изворни и
репродуцирани (писани, цртани и штампани,
фотографицани, филмовани, фонографирани
или на други начин забиљежени)
документацијски материјал од значаја за
историју, културу и остале друштвене потребе,
који је настао у раду органа општине без обзира
гдје је и када настао;

е) регистратурски материјал чине списи
(акти и предмети), фотографски и фонографски
снимци и на други начин састављени записи
(документи,  као и књиге и картотеке о
евиденцији тих списа, записа и докумената),
примљени и настали у раду органа државне
службе док су од значаја за њихов текући рад
или док из тог регистратурског материјала није
одабрана архивска грађа која ће се трајно
чувати;

ж) писарница је организацијска
јединица или радно мјесоу органу општине гдје
се врше послови из члана 5. овог Правилника;

з) архива је саставни дио писарнице гдје
се чувају завршени (архивирани) предмети и
акти, евиденције о актима и предметима, као и
остали документацијски материјал до њихове
предаје надлежном архиву или до њиховог
уништења.

Члан 4.
У оквиру канцеларијског пословања воде се
основне и помоћне евиденције о актима и
предметима из надлежности Општине, а то су:

1. Картотека предмета;
2. Књига рачуна;
3. Интерне доставне књиге;
4. Доставна књига за мјесто;
5. Архивска књига;
6. Картон за доставу службених листова;
7. Књига отпремне поште.

ПРИЈЕМ, ОТВАРАЊЕ, ПРЕГЛЕДАЊЕ,
ОЗНАЧАВАЊЕ, ЕВИДЕНТИРАЊЕ,
РАСПОРЕЂИВАЊЕ ПОШТЕ ОТПРЕМАЊЕ,
АРХИВИРАЊЕ И ЧУВАЊЕ ПРЕДМЕТА

а) Пријем поште

Члан 5.
(1). Примање поште обухвата пријем:

захтјева, молби, жалби, дописа, финансијских
докумената, пакета, телеграма и друго, а врши
се у писарници од стране радника писарнице
који је за то писмено овлашћен.

(2).     Пошту из поштанског прегратка
преузима радник који за то има писмено
овлашћење од начелника Општине.

(3).  Службеник који прима пошту
непосредно од странке не смије одбити пријем
ако је пошта адресирана на орган или
Административну службу Општине Вишеград,
осим ако је поднесак нетаксиран или недовољно
таксиран, а подлијеже плаћању таксе.

(4).  У погледу нетаксираних или
недовољно таксираних аката и њихових прилога
као и у погледу поступања са актима и њиховим
прилозима на којима се утврде неисправности у
таксирању, треба поступити по важећим
прописима о таксама.

(5).  Ако се приликом прегледа поште
примљене преко поштанске службе утврди да
поднесак није таксиран или је недовољно
таксиран, то ће се констатовати кратком
службеном забиљешком на поднеску која се
уписује поред отиска пријемног штамбиља.

б)   Отварање поште

Члан 6.
(1). Отварање и прегледање цјелокупне

службене поште:
           -  обичну пошту отвара стручни сарадник
за послове писарнице;
           - повјерљиву и строго повјерљиву,
вриједносне пошиљке и др. отвара шеф
кабинета Начелника Општине.
           -  пошту на лично име отвара онај коме је
намијењена.

(2). Пошиљке у вези са тендерима,
лицитацијама и слично, радник писарнице не
отвара. На затвореном коверту ставља се отисак
пријемног штамбиља са бројем,  датумом и
часом примања.

(3). Пошиљке у вези са објављеним
тендерима и лицитацијама отвара комисија
образована у ту сврху.

(4). Пошиљке примљене на име
одређеног службеника, запосленог у органу
општине, уручује се неотворена том
службенику. Ако службеник након отварања
утврди да пошиљка представља службени акт
упућен органу општине, дужан је у року од 24
часа доставити акт писарници на евидентирање.

Члан 7.
Отварање поште врши се пажљиво да се не
оштети поштански жиг и друге ознаке на акту
(адреса пошиљаоца, поштанске наљепнице,
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ознаке писмена и др.) као и акти и прилози који
се налазе у омоту. Уз примљени акт се прилаже
и коверат када је датум битан за рачунавање
рокова или када се из поднеска не може
утврдити мјесто и адреса пошиљаоца, а ови
подаци су означени на коверту.

Члан 8.
Прије отварања коверата које се односе на
препоручене пошиљке, као и омота пакета или
друге службене поште која је примљена
оштећена,  за коју постоји сумља да је
неовлаштено отварана, треба уз присуство још
два службеника сачинити службену забиљешку
у којој ће се констатовати врста и обим
оштећења, и шта у примљеним пошиљкама
недостаје.

Члан 9.
(1). Ако се након отварања пошиљке

утврди да постоје одређени недостаци, те
недостатке треба констатовати кратком
забиљешком на акту кој се исписује непосредно
уз отисак пријемног штамбиља ( на
примјер:“примљено без прилога“).

(2).  Ако се у пошиљци нађе акт
адресиран на неки други орган, службу или
друго правно или физичко лице,  на том акту се
уписује прибиљешка „покрешно достављен“ и
на најпогоднији начин, куриром или путем
поште доставља се ономе коме је насловљен.

(3). Ако се приликом отварања
пошиљке утврди да је уз акт приложен новац
или нека друга вриједност, на примљеном акту
треба кратком забиљешком констатовати
њихову врсту и износ (на примјер: „примљено 5
КМ“ или „примљено поштанских марака у
вриједности од 5 КМ“ итд.)

в)  Одређивање организационих јединица
      односно радних мјеста

Члан 10.
(1). Ради стварања услова да се може

вршити распоређивање поште на службенике
који су надлежни радити на добијеном акту,
морају се одредити организационе јединице,
односно радна мјеста којима ће се пошта
достављати у рад. Јединице, односно радна
мјеста одређују се рјешењем које доноси
начелник Одјељења за општу управу. Рјешење
садржи назив организационе јединице, односно
називе радних мјеста и њихове бројчане ознаке
почев од 01 па надаље.

(2). Рјешење се доноси на почетку сваке
календарске године, а у току године се мијења
ако дође до измјене организационих јединица,
односно радних мјеста којима се пошта
доставља у рад. Организационе јединице,

односно радна мјеста одређују се према
Правилнику о унутрашњој организацији.

г) Сигнирање и достављање поште у рад

Члан 11.
(1). Распоређивање поште врши шеф

кабинета Начелника Општине, а сигнирање
поште врше Начелници одјељења. Сигнирање
поште подразумијева распоређивање аката,
односно предмета на организационе јединице,
односно на радна мјеста. Сигнирање поште
врши се тако што се на сваки акт послије
прегледања, на првој страници у десном горњем
углу уписује број организационе јединице,
односно број радног мјеста којем се пошта
доставља у рад, датум отварања и прегледања
поште, класификациони знак из јединствене
класификације аката и редни број са бројчаника.

(2). Интерни достављач, путем интерне
доставне књиге врши дистрибуцију примљених
аката по организационим јединицама или
радним мјестима, након што их прегледа шеф
кабинета Начелника Општине или лице које он
овласти.

д) Враћање предмета писарници

Члан 12.
(1).  Предмет се закључује када је

ријешен, обустављен до одређеног рока,
припојен другом предмету или раздојен на два
или више предмета.

(2). Службеник који рјешава предмет
дужан је о свакој промјени статуса предмета без
одлагања обавјестити задуженог службеника
писарнице.

(3). Службеник који писарници предаје
предмете дужан је да их означи једном од
ознака развођења.

(4). Сви рјешени предмети које треба
отпремити, ставити у роковник, архивирати или
уступити некој другој организационој јединице,
враћају се писарници путем интерне доставне
књиге и електронски.

(5). На примјерку акта који се архивира,
на лијевој страни испод текста акта, службеник
ставља упутство писарници о начину отпреме и
развођења акта.

(6). Приликом преузимања ријешених
предмета службеник писарнице дужан је да
провјери формалну исправност предмета и да на
евентуалне недостатке укаже службенику и
врати му предмет на допуну (на примјер:  ако
адреса није тачна или потпуна, предмет није
комплетан, недостаје ознака кратке садржине,
веза бројева или број прилога, нису уписани
акти, прилози и сл. у евиденцији на првој
унутрашњој страници омота списа или ако
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недостају упутства писарници у погледу
отпреме и развођења јединица документације).

ђ) Отпремање поште

(1). Пошту у физичком облику отпрема
службеник писарнице задужен за отпрему
поште.

(2). Пошту у електронском облику
отпрема лице које има приступ електронској
адреси органа с које се ова пошта отпрема.

(3). Пошта у физичком облику отпрема
се путем јавне поштанске службе, властите
курирске службе или непосредном предајом
адресату или његовом пуномоћнику.

(4). Уколико се за пошту у физичком
облику тражи потврда о датуму или времену
пријема (доставница), иста се отпрема у коверту
са доставницом.

(5). Под временом отпреме
подрузумијева се дан,  а по потреби и вријеме
(сат и минут)  када је овлаштени службеник
пошиљку предао јавној поштанској служби,
односно када је пошиљку доставио на адресу
примаоца или му јке исту непосредно уручио.

(6). Сви предмети достављени на
отпрему, по правилу, отпремају се истог дана
када су и примљени у писарницу. Предмети
преузети послије закључивања књига отпреме
поште, ако нису хитни, отпремају се наредног
радног дана.

(7). Предмети или акти који се истог
дана упућују на исту адресу, стављају се у један
коверат. Ако се један од тих предмета или аката
отпрема препоручено, у заједнички коверат
ставиће се и остали предмети или акти кој б и се
иначе отпремали као обичне пошиљке, ако се
тиме постижу уштеде у пословању.

(8). По правилу пошта се отпрема у
ковертама одговарајућег формата. У лијевом
горњем углу предње стране коверта уписује се
пун назив, сједиште и ближа адреса органа
општине и евиденциони бројеви предмета или
аката који се налазе у коверту. За ове намјене
може да се користи и штамбиљ са отиснутим
орговарајућим текстом.

(9). У унутрашњем саобраћају у адреси
се исписује: име и презиме физичког или назив
правног лица, улица и број или број поштанског
фаха, поштански број и мјесто.

(11). Науив мјеста на адреси се исписује
великим штампаним словима.

(12). Акти и предмети управног
поступка, непоништене таксене марке и друге
вриједности, као и повјерљиве и строго
поврељиве пошиљке, отпремају се препоручено
(  у затвореним ковертама)  или путем књиге
отпремљене поште ако се достављање врши
путем курира.

13. Коверте са поверљивим и строго
повјерљивим актима морају бити запечаћене
или на други погодан начин обезбјеђене. Прије
стављања у коверат акт се заштићује комадом
чистог папира. Печаћење коверте врши се тако
што се на средини полеђине и на њеним
саставцима, преко растопљеног печатног воска
утисне жиг.

(14). Службеник који доставља предмет
или акт на отпрему дужан је да службенику
задуженом за отпрему поште да упутство о
распореду и броју аката, начину отпреме,
облику и садржају пошиљке.

(15). У писарници се обавезно води
евиденција о отпремљеној пошти.

е) Архивирање и чување предмета и аката

Члан 13.

1. Стављање предмета и аката и архиву
(1).  Предмети и акти у којима је

поступак у потпуности окончан  (ријешени
предмети и акти) одлажу се у архиву органа
општине.

(2).  Прије стављања предмета и аката у
архиву службеник писарнице је дужан
провјерити нарочито следеће чињенице:

а) да је посупак у предмету потпуности
окончан,

б) да ли се у предмету налазе прилози и
документи које би требало вратити странкама,

в)  да уз предмет нису погрешком
припојени акти неког другог предмета или
његови прилози и сл.,

г) да ли су у предмету хронолошким
редом сложени прилози евидентирани на првој
унутрашњој страници омота за предмет и акт.

(3). Ако су омоти за предмете и акте
знатно оштећени, предмет односно акт треба
прије стављања у архиву ставити у нови омог и
на њему уписати податке с омота који се
замјењује.

2. Сређивање и чување предмета у архиви

(1). Завршени предмети и акти сређују
се у архиви тако што се слажу по
класификационим ознакама, а унутар тих ознака
по редним бројевима са бројчаног картона (као
и картице у картотеци).

(2). За предмете и акте исте
класификационе ознаке по правилу треба
предвидјети посебан фасцикл у коју ће се
завршени предмети одлагати. На фасцикл се
уписују следећи подаци: назив органа општине,
класификациона ознака предмета и аката и
година у којој је поступак по тим предметима
окончан.
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(3). Поједини обимнији предмети могу
се чувати одвојено у посебном фасциклу. Поред
података из претходног става треба на овом
фасциклу написати ознаку кратке садржине
предмета, а на мјесту гдје би требало да се
налази тај предмет у редовном фасциклу ставља
се кратка забиљешка са назнаком мјеста гдје се
чува.

(4). Архивирани предмети са ознаком
„повјеррљиво“ односно „строго повјерљиво“,
чувају се у гвозденим орманима или касама.

(5). Предмети и акти одложени у архиву
органа општине, картотеке, дјеловодници и
друге евиденције морају се, до предаје
надлежном архиву, чувати у сређеном стању у
складу са прописом који се односи на чување
архивираних предмета и аката.

3. Руковање предметима стављеним у архиву

(1). Предметима и актима стављеним у
архиву рукује одређени радник писарнице.

(2). Предмети и акти стављени у архиву
издају се из архиве само уз реверс. Реверси се
чувају у посебном фасциклу, а по повратку
предмета, односно аката, реверс се поништава и
враћа службенику који га је потписао.

(3). Ако предмету који је стављен у
архиву треба ради здруживања (комплетирања)
прикључити акте примљене послије његовог
архивирања, тај предмет издаје се без реверса и
након здруживања враћа у архиву.

(4). Предмети и акти стављени у архиву
могу се издавати другим органима само по
писменом одобрењу начелника општине.

(5). Разгледање и преписивање
архивираних предмета и издавање и овјеравање
преписа докумената врши се на начин и по
поступку утврђеном прописима.

4. Рокови и чување документације

Члан 14.
(1). За сваку јединицу документације

(акт, предмет, досије) орган утврђује рок
чувања.

(2).  Рок чувања не може бити краћи од
рока утврђеног прописом или одлуком
надлежног органа, односно од рока утврђеног
листом категорија регистратурског материјала
са роковима чувања.

5. Листа категорије регистратурског
материјала са роковима чувања

(1). Рокови чувања утврђују се листом
категорије регистратурског материјала са
роковима чувања.  Орган општине дужан је да
донесе листу категорије за цјелокупну
документацију која настаје у његовом посједу.ж

(2). Поступак доношења и саставни
дјелови листе категорије регистратурског
материјала утврђени су прописима о чувању и
заштити регистратурског материјала код
ималаца. Листа категорија регистратурског
материјала са роковима, не може се
примјењивати прије него надлежни архив да
сагласност на њену примјену.

III ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 15.
На све што није регулисано овим Правилником
примњењиват ће се одредбе Уредбе о
канцеларијском пословању републичких органа
управе („Службени гласник Републике Српске“,
број: 1/04), Упутства о спровођењу
канцеларијског пословања републичких органа
управе („службени гласник Републике Српске“,
број: 31/05), Закона о архивској дјелатности
(„Службени гласник Републике Српске“, број:
35/99) Правилника о одабирању архивске грађе
из регистратурског материјала („Службени
гласник Републике Српске“, број 31/00),
Правилника о чувању и заштити архивске грађе
и регистратурског материјала ван архива
(„Службени гласник Републике Српске“, број:
31/00), Правилника о начину примопредаје
архивске грађе између ималаца архивске грађе и
Архива Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“, број: 31/00).

Члан 16.
Правилник ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Општине
Вишеград“.

ОПШТИНА ВИШЕГРАД
           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Број:  02-013-332/08
Датум: 30.06.2008 год. Миладин Милићевић,с.р.

На основу члана 43. Закона о локалној
самоуправи („Сл. гласник РС“, број 101/04,
42/05, 118/05) и члана 51. Статута општине
Вишеград („Сл. гласник Општине Вишеград“,
број 8/05), Начелник општине Вишеград донио
је дана  30.06.2008.год.

П Р А В И Л Н И К
о кориштењу службених мобилних телефона и

репрезентације и о ограничавању трошкова

Члан 1.
Овим Правилником одређују се корисницим
службених  мобилних телефона и
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репрезентације и органичавању трошкова
коришћења.

Члан 2.
Корисници службених мобилних телефона могу
бити:
1. Начелникк Општине,
2. Замјеник начелника Општине,
3. Предсједник Скупштине,
4. Потпредсједник Скупштине,
5. Секретар Скупштине општине
6. Возачи службених возила

Члан 3.
Корисницима мобилних телефона ограничавају
се мјесечни трошкови:
1. Начелникк Општине  до ............. ..  500, 00 КМ
2. Замјеник начелника Општине до..   100,00 КМ
3. Предсједник Скупштине до ............ 100,00 КМ
4. Потпредсједник СО .........................   50,00 КМ
5. Секретар Супштине општине..........   40,00 КМ
6. Возачи службених возила до.........     30,00 КМ

Члан 4.
У случају прекорачења износа из напријед
наведеног члана корисници мобилних телефона
дужни су разлику уплатити на благајни на
основу обавјештења из Одјељења за финансије.
У случају неиспуњења обавеза из претходног
става надлежна служба за обрачун и исплату
плата обуставиће одговарајући износ од плате
дужника.

Члан 5.
Куповину (набавку) мобилних телефона
одобрава Начелник општине.

Члан 6.
Корисници репрезентације из кафе кухиње су:
- Фунционери општине Вишеград, Секретар
Скупштине и начелници одјељења.

Члан 7.
Право на репрезентацију у угоститељским
објектима имају функционери општине
Вишеград и начелници одјељења или неки
други радници којима то одобри Начелник
Општине.

Члан 8.
Коришћење репрезентације мора бити
усклађено са стварним потребама и
финансијским ограничењима.

Члан 9.
Ступање на снагу овог Правилника престају да
важе сви акти који су регулисали ове области.

Члан 10.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења
и биће објављен у Службеном гласнику
Општине Вишеград.

ОПШТИНА ВИШЕГРАД
           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Број:  02-013-333/08
Датум: 30.06.2008 год. Миладин Милићевић,с.р.

На основу члана 43. Закона о локалној
самоуправи („Сл. гласник РС“, број 101/04,
42/05, 118/05) и члана 51. Статута општине
Вишеград („Сл. гласник Општине Вишеград“,
број 8/05), Начелник општине Вишеград  дана
22.08.2008.године, д о н о с и

П Р А В И Л Н И К
о кориштењу службених мобилних телефона и

репрезентације и о ограничавању трошкова

Члан 1.
Овим Правилником одређују се корисницим
службених  мобилних телефона и
репрезентације и органичавању трошкова
коришћења.

Члан 2.
Корисници службених мобилних телефона могу
бити:
1. Начелникк Општине,
2. Замјеник начелника Општине,
3. Предсједник Скупштине,
4. Возач службених возила

Члан 3.
Корисницима мобилних телефона ограничавају
се мјесечни трошкови:
1. Начелникк Општине  до ............. .. 500, 00 КМ
2.Замјеник начелника Општине до..   100,00 КМ
3.Предсједник Скупштине до ............ 100,00 КМ
4. Возач службених возила.................   30,00 КМ

Члан 4.
У случају прекорачења износа из напријед
наведеног члана корисници мобилних телефона
дужни су разлику уплатити на благајни на
основу обавјештења из Одјељења за финансије.
У случају неиспуњења обавеза из претходног
става надлежна служба за обрачун и исплату
плата обуставиће одговарајући износ од плате
дужника.
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Члан 5.
Куповину (набавку) мобилних телефона
одобрана Начелник општине.

Члан 6.
Корисници репрезентације из кафе кухиње су:
- Фунционери општине Вишеград, секретар
Скупштине и начелници одјељења.

Члан 7.
Право на репрезентацију у угоститељским
објектима имају функционери општине
Вишеград и начелници одјељења или неки
други радници којима то одобри Начелник
Општине.

Члан 8.
Коришћење репрезентације мора бити
усклађено са стварним потребама и
финансијским ограничењима

Члан 9.
Ступање на снагу овог Правилника престају да
важе сви акти који су регулисали ове области.

Члан 10.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења
и биће објављен у Службеном гласнику
Општине Вишеград.

ОПШТИНА ВИШЕГРАД
           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Број:  02-013-449/08
Датум: 22.08.2008 год. Миладин Милићевић,с.р.

С А Д Р Ж А Ј
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ЈСУ „Дрина“ Вишеград ........................................................................................................................... 1
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