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На основу члана 30. и 93. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 33.
Статута општине Вишеград („Службени гласник
општине Вишеград“, број 10/08 - Пречишћени
текст и 3/11), Скупштина општине Вишеград на
сједници одржаној 23.6.2011. године, д о н о с и

О Д Л У К У
о приступању изградњи регионалне санитарне

депоније чврстог комуналног отпада на
локацији „Царево гувно“, општина Чајниче

Члан 1.
Одобрава се приступање изградњи регионалне
санитарне депоније за одлагање чврстог
комуналног отпада на локацији „Царево гувно“,
општина Чајниче, у границама и на земљишту које
се утврди студијом о утицају на животну средину
и главним пројектом за изградњу исте.

Члан 2.
Општина Вишеград се обавезује да ће сав чврсти
комунални отпад са подручја општине Вишеград
одлагати на регионалној санитарној депонији из
члана 1. ове одлуке, по изградњи исте.

Члан 3.
Скупштина општине Вишеград је сагласна да
Општина Вишеград заједно са осталим општинама
горњедринског региона, а које приступе изградњи
ове депоније, оснује јавно предузеће за управљање
регионалном санитарном депонијом.

Члан 4.
Овлашћује се начелник Општине Вишеград да
закључи уговор о оснивању јавног предузећа, као
друштва са ограниченом одговорношћу, за
управљање регионалном санитарном депонијом,
којим ће се утврдити: фирма и сједиште предузећа,
права и обавезе оснивача, улози у оснивачком

капиталу, удјели у добити, као и одговорност за
обавезе јавног предузећа.

Члан 5.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи
Одлука о изградњи регионалне санитарне депоније
за одлагање чврстог отпада и оснивању Јавног
предузећа за управљање депонијом („Службени
гласник општине Вишеград“, број 4/06).

Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине
Вишеград“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
                                              ПРЕДСЈЕДНИК СО
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На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи
(„Службени  гласник Републике Српске“, број
101/04, 42/05 и 118/05), члана 8. Закона о
грађевинском земљишту („Службени гласник
Републике Српске“ број 112/06), члана 2. Одлуке о
одређивању органа Општине за изјашњавање о
праву прече куповине („Службени гласник
општине Вишеград“, број 3/09) и члана 33. Статута
општине Вишеград („Службени гласник општине
Вишеград“, број 10/08 - Пречишћени текст и 3/11),
Скупштина општине Вишеград на сједници
одржаној 23.6.2011. године, д о н о с и

О Д Л У К У
о прихватању права прече куповине
 градског грађевинског земљишта од

Богдановић Михајла из Сарајева

Члан 1.
Скупштина општине Вишеград  прихвата понуду
Богдановић (Јосиф) Михајла, обала Кулина бана
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број 31, из Сарајева, заступаног по пуномоћнику
Андрић Душку из Вишеграда, пуномоћје број ОПУ
878/10 од 23.11.2010. године, дато у канцеларији
нотара Миломира Пророка у Вишеграду, за
куповину некретнина означених са:
          - к.ч. 1747 уписане у п.л. број 107/2, к.о.
Вишеград I (нови премјер), што по старом
премјеру одговара к.ч. 1747, уписаној у з.к. уложак
56, к.о. Вишеград I,  по праву прече куповине које
je Општини Вишеград понудио Богдановић
Михајло по цијени од 7.000,00 КМ.

Члан 2.
Овлашћује се начелник општине да закључи
уговор о купопродаји некретнина из члана 1. ове
одлуке са Богдановић Михајлом, заступаног по
пуномоћнику Андрић Душану.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
                                              ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01-022-97/11
Датум: 23.6.2011. год.    Мр Билал Мемишевић, с.р.
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На основуј члана 30., 93 и 94. став 1. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број: 101/04, 42/05 и 118/05) и
члана 33. Статута општине Вишеград („Службени
гласник општине Вишеград“, број 10/08 -
Пречишћени текст и 3/11), Скупштина општине
Вишеград на сједници одржаној 23.6.2011. године,
д о н о с и

О Д Л У К У
о приступању општине Вишеград у Савез

општина и градова Републике Српске

Члан 1.
Општина Вишеград приступа Савезу општина и
градова Републике Српске.

Члан 2.
Овлашћује се начелник општине да у име општине
потпише споразум о чланству у Савезу општина и
градова Републике Српске.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
                                              ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01-022-98/11
Датум: 23.6.2011. год.    Мр Билал Мемишевић, с.р.
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На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник Републике Српске'', брoj:
101/04, 42/05 и 118/05) и члана 33. Статута
општине Вишеград (''Службени гласник општине
Вишеград'', број 10/08 - Пречишћени текст и 3/11),
Скупштина општине Вишеград на сједници
одржаној 23.06.2011. године, д о н о с и

О Д Л У К У
о утврђивању критеријума за додјелу

стипендија редовним студентима виших
и високих школа из буџета општине Вишеград

за школску 2010/2011 годину

Члан 1.
Овом одлуком прописују се општи и посебни
услови, начин, критеријуми, поступак  за додјелу
стипендија, као и друга питања од значаја за
додјелу стипендија.

Члан 2.
За додјелу стипендијe могу конкурисати студенти
који су први пут уписали одговарајућу годину
студија и који су држављани Републике Српске и
Босне и Херцеговине, са сталним мјестом
пребивалишта у општини Вишеград (у даљем
тексту: општина), и да не примају стипендије из
других јавних извора финасирања.
Студенти у смислу става 1. овог члана су студенти
високошколских установа који су уписали студије
на високошколским установама у складу са
одредбама Закона о високом образовању.

Члан 3.
Ученик генерације Средње школе „Иво Андрић“ у
Вишеграду за школску 2009/2010 годину добија
стипендију за школску 2010/2011 годину, уз
достављање доказа о статусу ученика генерације .

Члан 4.
За додјелу стипендијe не могу конкурисати
студенти који су уписали постдипломске студије

Члан 5.
Средства за стипендије обезбјеђују се из буџета
општине.

Члан 6.
Стипендије се додјељују за једну школску годину,
и то за период од десет мјесеци,  на основу
расписаног конкурса.
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Исплата стипендије се врши путем текућег рачуна,
на име студента.

Члан 7.
Стипендије се додјељују на основу проведеног
јавног конкурса, којег проводи Комисија за
додјелу стипендија. Одлуку о расписивању
конкурса за додјелу стипендија доноси Скупштина
општине.
Конкурс садржи:
а) назив органа који расписује конкурс,
б) вријеме трајања конкурса,
в) опште и посебне услове,
г) потребне доказе о испуњавању услова конкурса,
д) друге податке потребне за потпуну
    информисаност и одлучивање о избору учесника
    конкурса.
Конкурс се објављује путем огласне табле
Општине, локалних средстава јавног
информисања, као и на веб страници Општине.

Члан 8.
Пријаве на конкурс за додјелу стипендија разматра
и листу утврђује Комисија за додјелу стипендија (у
даљем тексту: Комисија), коју именује начелник
општине.
Административне, техничке и стручне послове за
Комисију из става 1.  овог члана обавља радник
Административне службе општине, којег именује
начелник општине.
Комисија има три члана,  од којих су два из
Општине, а  један из реда студената.
Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве
неће бити разматране.
Комисија је дужна, у року од два дана од дана
затварања конкурса, утврдити тачан број
пристиглих пријава на конкурс.
Комисија је дужна размотрити пријаве у року од
седам дана од затварања конкурса.
Подносилац захтјева за остваривање права на
стипендију има право приговора на листу у року
од пет (5) дана од дана објављивања коначне
незваничне ранг-листе.
Приговор на листу разматра Комисија уз писмену
сагласност начелника општине.
Рјешење о додјели стипендије доноси начелник
општине и исто је коначно.

Члан 9.
Критеријуми за утврђивање права  на додјелу
стипендије су:
а) Просјечан успјех у току претходног
школовања: бодовање по овом критеријуму врши
се тако што се просјек оцјена у претходном
школовању помножи са 2,5 а за студенте прве
године са 4.

б) Уписана година студија: бодовање по овом
критеријуму врши се на сљедећи начин
Година студија која се уписује први пут
             I           година.............................  3 бода
             II         година.............................  6 бодова
             III        година ............................  9 бодова
             IV        година...........................  12 бодова
             V         година...........................  15 бодова
             VI        година...........................  18 бодова
в) Социјално економски статус: бодовање по
овом критеријуму врши се према сљедећем
обрасцу
број бодова =  25×  (1-  мјесечна примања по члану
домаћинства)
                                 200 КМ
                0-100 КМ  ............................... 20 бодова
            100-200 КМ  ............................... 10 бодова
г) Борачко - инвалидски статус: бодовање по
овом критеријуму врши се на сљедећи начин:
- студенти из породица погинулих и несталих
бораца.......................................................... 20 бодова
- студенти из породица РВИ-ВРС од I-IV
категорије.................................................... 15 бодова
- студенти из породица РВИ-ВРС од V-VIII
категорије.................................................... 10 бодова
- студенти из породица бораца I-II
категорије ..................................................    5 бодова
Бодовање по овој тачки може бити само по једном
основу.
 д) Додатни критеријуми: бодовање по овом
критеријуму врши се на сљедећи начин:
1. тјелесни инвалиди и студенти са рјешењем
Центра за социјални рад  ......................    10 бодова,
2. студент без оба родитеља .................    10 бодова,
3. студент без једног родитеља ............      5 бодова,
(Критеријуми под тачкама 3. и 4. не односе се на
студенте из породица погинулих бораца)
4. браћа и сестре на школовању по 3 бода за сваког
студента и по 1 бод за сваког ученика;
5. освојене награде на такмичењима у
организацији Просветно педагошког завода:
- регионални ниво 1 - 3 бода,
- републички ниво 3 - 5 бодова,
- државни и међународни ниво 5 - 10 бодова.
6. за исказане посебне резултате на културном,
спортском и умјетничком пољу  ......... 1-3 бода;
7.  у случају истог броја бодова предност имају
студенти који су уписали факултет са више
семестара, односно уписних година.

Члан 10.
На основу рјешења о додјели стипендије Општина
и корисник стипендије закључују уговор о
стипендирању који садржи:
а) податке о уговорним странама,
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б) назив високошколске установе, годину студија,
ниво студија и назив студијског програма,
в) вријеме за које је стипендија додијељена - за
период студирања.
г) висину и начин исплате стипендије,
д) динамику исплате стипендије,
е) остала права и обавезе уговорних страна.

Члан 11.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине
Вишеград“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
                                              ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01-022-103/11
Датум: 23.6.2011. год.    Мр Билал Мемишевић, с.р.
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На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број
101/04, 42/05 и 118/05) и члана 33. Статута
општине Вишеград („Службени гласник општине
Вишеград“, број 10/08 - Пречишћени текст и 3/11),
Скупштина општине Вишеград на сједници
одржаној дана 23.6.2011. године, д о н о с и

О Д Л У К У
о расписивању Конкурса за додјелу стипендија
редовним студентима виших и високих школа

из буџета општине Вишеград за школску
2010/2011 годину

Члан 1.
Расписује се Конкурс за додјелу 10 (словима:
десет) стипендија редовним студентима виших и
високих школа из буџета општине Вишеград за
школску 2010/2011. годину.

Члан 2.
Услови за додјелу стипендија прописани су
Одлуком о утврђивању критеријума за додјелу
стипендија редовним студентима виших и високих
школа из буџета општине Вишеград за школску
2010/2011 годину.

Члан 3.
Рок за подношење пријава на конкурс из члана 1.
ове одлуке је 15 дана од дана објављивања
Конкурса.

Члан 4.
Конкурс за додјелу стипендија објавиће се
истовремено на огласној табли општине Вишеград,
Радио-телевизији Вишеград, као и на веб страници
општине Вишеград.

За расписивање конкурса задужује се начелник
општине.

Члан 5.
Поступак провођења Конкурса, укључујући
преглед приспјелих пријава и утврђивање ранг -
листе у складу са прописаним критеријумима,
извршиће Комисија за додјелу стипендија.

Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине
Вишеград“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
                                              ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01-022-104/11
Датум: 23.6.2011. год.    Мр Билал Мемишевић, с.р.
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На основу члана 2.  и 5.  Уредбе о давању
сагласности на цијене одређених производа и
услуга („Службени гласник Републике Српске“
број 11/11) и члана 33. Статута општине Вишеград
(„Службени гласник општине Вишеград“, број
10/08 - Пречишћени текст и 3/11), Скупштина
општине Вишеград на сједници одржаној
23.6.2011. године, д о н о с и

О Д Л У К У
о давању сагласности на цијене услуга одвоза и

депоновања смећа КП „Комуналац“
 а.д. Вишеград

Члан 1.
Скупштина општине Вишеград даје сагласност на
цијене услуга одвоза и депоновања смећа КП
„Комуналац“ а.д. Вишеград.

Члан 2.
Саставни дио ове одлуке је цјеновник услуга
одвоза и депоновања смећа КП „Комуналац“ а.д.
Вишеград број 46/11од 23.03.2011. године.

Члан 3.
Услуге одвоза и депоновања смећа КП
„Комуналац“ а.д. Вишеград вршиће према плану
одвоза смећа – камион I, број 02-100/11 oд
9.06.2011.  године,  а који се налази у прилогу ове
одлуке.

Члан 4.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи
Одлука о давању сагласности на цјеновник услуга
ОДЈКП „Комуналац“ Вишеград („Службени
гласник општине Вишеград“ број 12/05) и Одлука
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о стављању ван снаге Одлуке о давању сагланости
на цјеновник услуга одвоза смећа ОДЈКП
„Комуналац“ Вишеград („Службени гласник
општине Вишеград“ број 7/10).

Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику oпштине
Вишеград“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
                                              ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01-022-105/11
Датум: 23.6.2011. год.    Мр Билал Мемишевић, с.р.

ЦЈЕНОВНИК УСЛУГА ОДВОЗА И ДЕПОНОВАЊА
СМЕЋА К.П. „КОМУНАЛАЦ“ ВИШЕГРАД

Ре
д.

бр.

Услуга одвоза комуналног отпада Нове
цијене без

ПДВ-а
КМ/m²

1. Домаћинства у индивидуалном и
колективном становању цјена је по
члану домаћинства

2,50

2. Установе (фабричке хале, магацини,
спортске дворане и остали објекти
сличне намјене)

0,10

3. Корисници из области привреде и
установе које нису обухваћене
редним бројем 2 (школе средње и
основне, вјерски објекти, дом културе,
библиотеке, галерије, позоришта и
објетки сличне намјене)

0,15

4. Пословни простори I категорије
(пекаре, месаре, пржионице као и
објекти сличне намјене)

0,85

5. Пословни простори II категорије
(хотели комплет са пратећом баштом,
мотели, робне куће рехабилитациони
центри, домови здравља, љекарске
ординације, здравствене установе и
објекти сличне намјене )

0,20

6. Пословни простори III категорије
(управне зграде, бирои агенције,
удружења, привати факултети,
сервиси, пословнице, филијале,
представништва, салони забаве,
салони, и дјелатности сличне намјене)

0,70

7. Пословни простори IV категорије
(бензиске пумпе, вулканизери,
сервиси, продавнице водо и електро
материјала, аутодијелови, складишта
грађевиснког материјала, продавнице
текстилне робе, парфимерије, апотеке,
књижаре, продавнице компјутерске
опреме, продавнице мобилних
телефона, цвјећаре, као и дјелатности
сличне намјене)

0,80

8. Пословни простори IV категорије
(продавнице мјешовите робе, кафићи,
ресторани, кафане, прехрамбене робе,
пиљаре, самопослуге, маркети,
дисконти пића, као и дјелатности
сличне намјене). Објекат преко 50 m²
сваки наредни квадрат ће се
фактурисати по 1 КМ/m²

1,32
преко

50m² 1,00
КМ/m²

9. Киосци (паушално) 12,82
10. Љетне баште 1,20
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На основу члана 29. и 41. Закона о уређењу
простора и грађењу („Службени гласник
Републике Српске“, број 55/10) и члана 33. Статута
oпштине Вишеград („Службени гласник oпштине
Вишеград“, број 10/08 - Пречишћени текст и 3/11),
Скупштина oпштине Вишеград на сједници
одржаној 23.6.2011. године, д о н о с и

О Д Л У К У
о доношењу Регулационог плана

„Ушће“ у Вишеграду

Члан 1.
Доноси се Регулациони план „Ушће“ у Вишеграду
(у даљем тексту: План).

Члан 2.
Границе простора, који је обухваћен планом,
одређене су у графичком дијелу плана.

Члан 3.
Елаборат плана састоји се од текстуалног и
графичког дијела.
Текстуални дио садржи :
I   ОПШТИ ДИО
II  ТЕКСТУАЛНИ ДИО
а) УВОДНИ ДИО
б) СТАЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ, УРЕЂЕЊА И
    КОРИШТЕЊА ПРОСТОРА
в) ПОТРЕБЕ, МОГУЋНОСТИ И ЦИЉЕВИ
    ОРГАНИЗАЦИЈЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШТЕЊА
    ПРОСТОРА
г) ПЛАН ОРГАНИЗАЦИЈЕ, УРЕЂЕЊА И
    КОРИШТЕЊА ПРОСТОРА
д) ОРЈЕНТАЦИОНИ ТРОШКОВИ УРЕЂЕЊА
    ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
ђ) ОДРЕДБЕ И СМЈЕРНIЦЕ ЗА ПРОВОЂЕЊЕ
    ПЛАНА
Графички дио садржи :
1. Геодетску подлогу                                  Р = 1:1000
2. Намјену и бонитет постојеће физичке
    структуре                                                 Р = 1:1000
3. Извод из просторно - планске
    документације у контактној зони         Р = 1:1000
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4. Инжењерско - геолошку карту              Р = 1:1000
5. План просторне организације               Р = 1:1000
6. План саобраћаја и нивелације               Р = 1:1000
7. План инфраструктуре - хидротехника Р = 1:1000
8. План инфраструктуре - електроенергетика
    и телекомуникације                               Р = 1:1000
9. План инфраструктуре-топлификација Р = 1:1000
10. План инфраструктуре - синтезна
      карта                                                       Р = 1:1000
11. План грађевинских и регулационих
      линија                                                     Р = 1:1000
12. План парцелације                                  Р = 1:1000
13. План рушења                                         Р = 1:1000

Члан 4.
Елаборат плана, израђен у предузећу „ROUTING“
д.о.о. Бањалука у мјесецу јуну 2011. године, у
прилогу је и саставни је дио ове одлуке.

Члан 5.
Планом је утврђен општи интерес за изградњу
објеката и за уређење земљишта за ту изградњу
(члан 15.  став 2.  и 48.  Закона о експропријацији
„Службени гласник Републике Српске“, број
112/06 и 37/07). План је основа за утврђивање
општег интереса за експропријацију
непокретности за остале намјене (члан 15. став 1.
Закона о експропријацији).

Члан 6.
План је основа за промјену облика и површине
постојећих парцела градског грађевинског
земљишта и осталог грађевинског земљишта у
смислу члана 26 став 2. Закона о уређењу простора
и грађењу „Службени гласник Републике Српске“,
број 55/10  и члана 23.  став 1.  тачка 2.  Закона о
премјеру и катастру непокретности („Службени
гласник Републике Српске“, број 34/06).

Члан 7.
План се излаже на стални јавни увид код
општинског органа управе надлежног за послове
просторног уређења.

Члан 8.
О провођењу ове одлуке стараће се орган из члана
7. ове одлуке.

Члан 9.
Ступањем на снагу ове одлуке престају да важе
раније донесени просторно - плански документи
проведбеног карактера у дијелу у којем нису у
сагласности са планом.

Члан 10.
Ова одлука ступа на снагу данoм објављивања у
„Службеном гласнику oпштине Вишеград“.

СКУПШТIНА ОПШТIНЕ ВIШЕГРАД
                                              ПРЕДСЈЕДНIК СО
Број: 01-022-107/11
Датум: 23.6.2011. год.    Мр Билал Мемишевић, с.р.
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На основу члана 12. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике
Српске („Службени гласник Републике Српске“,
број 41/03), члана 18. став 2. Закона о систему
јавних служби („Службени гласник Републике
Српске“, број 68/07) и члана 33. Статута општине
Вишеград („Службени гласник општине
Вишеград“, број 10/08 - Пречишћени текст и 3/11),
Скупштина општине Вишеград на сједници
одржаној 23.6.2010. године, д о н о с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о измјени и допуни Рјешења о именовању

директора ЈУ Рехабилитациони центар
„Вилина влас“ Вишеградска бања, Вишеград

1. У Рјешењу о именовању директора ЈУ
Рехабилитациони центар „Вилина влас“
Вишеградска бања, Вишеград („Службени гласник
општине Вишеград“, број 4/08), иза тачке 1. додаје
се тачка 2. која гласи:
„Именовани представља и заступа Јавну установу
из тачке 1. овог рјешења, без ограничења“.
Досадашња тачка 2. постаје тачка 3.

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

СКУПШТIНА ОПШТIНЕ ВIШЕГРАД
                                              ПРЕДСЈЕДНIК СО
Број: 01-022-99/11
Датум: 23.6.2011. год.    Мр Билал Мемишевић, с.р.

159
На основу члана 12. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике
Српске („Службени гласник Републике Српске“,
број 41/03), члана 18. став 2. Закона о систему
јавних служби („Службени гласник Републике
Српске“, број 68/07) и члана 33. Статута општине
Вишеград („Службени гласник општине
Вишеград“, број 10/08 - Пречишћени текст и 3/11),
Скупштина општине Вишеград на сједници
одржаној 23.6.2010. године, д о н о с и
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Р Ј Е Ш Е Њ Е
о измјени и допуни Рјешења о именовању

директора Јавне установе за културну
дјелатност „Градска галерија“ Вишеград

1. У Рјешењу о именовању директора
Јавне установе за културну дјелатност „Градска
галерија“ Вишеград („Службени гласник општине
Вишеград“, број 10/10), иза тачке 1. додаје се тачка
2. која гласи:
„Именовани представља и заступа Јавну установу
из тачке 1. овог рјешења, без ограничења“.
Досадашња тачка 2. постаје тачка 3.

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

СКУПШТIНА ОПШТIНЕ ВIШЕГРАД
                                              ПРЕДСЈЕДНIК СО
Број: 01-022-100/11
Датум: 23.6.2011. год.    Мр Билал Мемишевић, с.р.
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На основу члана 12. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике
Српске („Службени гласник Републике Српске“,
број 41/03),  члана 18.  став 2.  Закона о систему
јавних служби („Службени гласник Републике
Српске“, број 68/07) и члана 33. Статута општине
Вишеград - Пречишћени текст („Службени
гласник општине Вишеград“, број 10/08),
Скупштина општине Вишеград на сједници
одржаној 23.6.2010. године, д о н о с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о измјени и допуни Рјешења о именовању

директора Јавне установе „Туристичка
организација општине Вишеград“ Вишеград

1. У Рјешењу о именовању директора
Јавне установе „Туристичка организација општине
Вишеград“ Вишеград („Службени гласник
општине Вишеград“, број 5/10), иза тачке 1. додаје
се тачка 2. која гласи:
„Iменована представља и заступа Јавну установу
из тачке 1. овог рјешења, без ограничења“.
Досадашња тачка 2. постаје тачка 3.

2.  Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Вишеград“.
СКУПШТIНА ОПШТIНЕ ВIШЕГРАД
                                              ПРЕДСЈЕДНIК СО
Број: 01-022-101/11
Датум: 23.6.2011. год.    Мр Билал Мемишевић, с.р.
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На основу члана 18. став 2. Закона о јавним
путевима - Пречишћени текст (,,Службени гласник
Републике Српске“,, брoj 16/10) и члaна 33.
Статута општине Вишеград („Службени гласник
општине Вишеград“, број 10/08 - Пречишћени
текст и 3/11), Скупштина општине Вишеград на
сједници одржаној 23.6.2011. године, д о н о с и

Г О Д И Ш Њ И   П  Л А Н
одржавања, заштите, реконструкције и
изградње локалних и некатегорисаних
путева и улица у насељу, за општину

Вишеград у 2011. години.

            I  УВОД
Закон о јавним путевима - Пречишћени текст
(„Службени гласник Републике Српске“, број
16/10), Правилник о одржавању јавних путева и
објеката („Службени гласник Републике Српске“,
број 23/05) и Одлука о разврставању, управљању и
заштити локалних и некатегорисаних путева
(„Службени гласник општине Вишеград“, број
4/09) утврђују начин изградње, одржавање и
заштиту јавних путева и објеката.
Одржавање јавних путева обухвата радове на:
коловозу, банкинама, косинама насипа, усјека и
засјека, трупу пута, облогама, обложеним
зидовима, објектима за одводњавање, пропустима,
мостовима, саобраћајној сигнализацији и путној
опреми, као и радове у путном појасу и пружним
прелазима. Јавни путеви морају се одржавати у
таквом стању које омогућава вршење трајног,
безбједног и несметаног саобраћаја за који су
путеви намијењени. Обим, врста, вриједност и
динамика извођења радова на одржавању јавних
путева, утврђују се (у складу са планираним
буџетским средствима) годшњим планом
одржавања, заштите, реконструкције и изградње
локалних и некатегорисаних путева и улица у
насељу, за општину Вишеград у 2011. години.
Материјали који се употребљавају за одржавање
јавних путева морају у цјелости одговарати
важећим техничким прописима и стандардима,
односно за одржавање асфалтних коловоза морају
се употребљавати материјали од којих су
изграђени коловози, а за оправку оштећених
дијелова шљунчаног, туцаничког, макадамског или
земљаног коловоза употребљавају се туцаник,
камена ситнеж, шљунак и камена дробина.
Шљунак мора одговарати техничким прописима и
стандардима, а камена дробина мора да садржи
камени материјал различитих величина зрна са
максималном величином зрна до 60 мм и
глиновитних примјеса до 5%. Неопходно је
одржавати објекте за одводњу, односно мора се
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обезбиједити нормално прихватање и одвођење
површинских и подземних вода, уз редовно
кошење траве и уклањање растиња. Објекти на
путевима се морају одржавати како би се
обезбиједило нормално и безбједно одвијање
саобраћаја на путу.
Саобраћајна сигнализација и опрема пута мора
бити уочљива и функционална, а у радове на
одржавању вертикалне саобраћајне сигнализације
спадају: уграђивање знакова који недостају,
замјена дотрајалних и порушених знакова и
постављање одговарајућих знакова у случају
промјена на путу.
Зимски период одржавања путева траје од 15.
новембра текуће до 15. марта наредне године, а
под одржавањем се подразумијева:

- неутралисање поледице и уклањање снијега са
коловоза и путних објеката,

- спречавање стварања поледице на коловозу,
- посипање залеђених и засњежених коловоза

абразивним и другим материјалима.
Извођач радова зимског одржавања путева
обавезан је започети са чишћењем снијега прије
него што се накупи 5 (пет) cм снијега на коловозу
и прије него што се снијег сабије.
У случају сусњежице, ледене кише и настанка
поледице, извођач на радовима одржавања путева
мора одмах реаговати одговарајућим начином
посипања. Планом зимске службе утврђен је
приоритет одржавања путних праваца.

Редовно и ванредно одржавање локалних и
некатегорисаних путава као и улица у насељу од
интереса а општину Вишеград, у складу са
Одлуком о разврставању, управљању и заштити
локалних и некатегорисаних путева („Службени
гласник општине Вишеград“, број 4/09), вршиће се
према годишњем плану.

II  АКТИВНОСТИ
- санација и одржавање макадамских коловаза и

путева;
- изградња нових и санација постојећих

цјевастих пропуста за одводњу и мостова;
- санација клизишта и одрона;
- изградња и чишћење постојећих јарака за

одводњу површинских вода са локалних
путева,

- насипање локалних путева природним
ломљеним каменим материјалом;

- чишћење снијега и леда са колозова и
посипање у циљу спречавања поледице и
проходности путева;

- реконструкција макадамских путава
(проширење коловоза, радијуса кривина и
мјеста за мимоилажење и нормално одвијање
саобраћаја);

- крпажа ударних рупа на асфалтираним
дијеловима локалних путева;

- раскресивање самониклог растиња.

ПРЕГЛЕД РАДОВА НА ОДРЖАВАЊУ ЛОКАЛНИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ
 ПУТЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД ЗА 2011. ГОДИНУ

МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА КЛАШНИК

Редни

број

Опис радова Јединица

мјере

Количина

Ручно чишћење одводних канала поред пута -  у
цијену урачунати ископ у материјалу III и IV
категорије са одвозом ручним колицима до 15  м
(димензије 0,50 x 0,30 м) обрачун по м¹.

Преловска Ријека (од моста) - Ђуревићи - Поље -
Стари Брод

м¹ 1800,00

Пут за Блаце м¹ 480,00

Блаце – Ђуревићи м¹ 950,00

1.

Ђуревићи – Ристићи м¹ 500,00
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Поздерчићи м¹ 400,00

Паочићи м¹ 450,00

Обравње – Жлијеб – Крагујевац м¹ 3500,00

Пут за Земљице м¹ 1000,00

Чишћење постојећих пропуста од наноса

Преловска Ријека (од моста) - Ђуревићи - Поље -
Стари Брод

ком 2

Пут за Блаце ком 1

Блаце – Ђуревићи ком 1

2.

Израда пропуста (у цијену урачунати ископ
земље III и IV категорије,  набавку и постављање
бетонских цијеви, затрпавање око цијеви
пијеском или пробраном земљом из ископа,
затрпавање канала тампонским материјалом и
одвозом вишка земље) обрачун по м¹.

Преловска Ријека (од моста) -Ђуревићи -Поље -
Стари Брод

м¹ 10,00

(ф 300)

Поздерчићи м¹ 6,00

(ф 300)

3.

Насипање и ваљење пута тампонским
материјалом у слоју од 10  -  15  cм,  у цијену
урачунати утовар и превоз материјала из
позајмишта и разастирање материјала на путу).

Обрачун по м³.

Преловска Ријека (од моста) -Ђуревићи –Поље -
Стари Брод

м³ 350,00

Пут за Блаце м³ 130,00

Блаце – Ђуревићи м³ 130,00

4.

Ђуревићи – Ристићи м³ 250,00
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Поздерчићи м³ 90,00

Паочићи м³ 120,00

Обравње – Жлијеб – Крагујевац м³ 350,00

Пут за Земљице м³ 250,00

Чишћење и нивелисање трасе пута од наноса
машински.

Обрачун по м³.

Преловска Ријека (од моста) - Ђуревићи -Поље-
Стари брод

м³ 100,00

Ђуревићи – Ристићи м³ 80,00

Обравње – Жлијеб – Крагујевац м³ 150,00

Пут за Земљице м³ 100,00

5.

МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ПРЕЛОВО

Редни

број

Опис радова Јединица

мјере

Количина

Ручно чишћење одводних канала поред пута -  у
цијену урачунати ископ у материјалу III и IV
категорије са одвозом ручним колицима до 15 м (
димензије 0,50 x 0,30 м), обрачун по м¹.

На правцу Коритник – Лозница м¹ 500,00

Лозница – Гостиља м¹ 1800,00

Преловска Ријека м¹ 600,00

Дубово м¹ 1600,00

Сасе – Халуге – Убава м¹ 600,00

Дубово – Јелашци м¹ 400,00

Косово Поље - Вељи Луг – Омар м¹ 900,00

1.

2. Чишћење постојећих пропуста од наноса
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Лозница – Гостиља ком 8

Преловска Ријека ком 2

Израда пропуста (у цијену урачунати ископ
земље III и IV категорије,  набавку и постављање
бетонских цијеви, затрпавање око цијеви
пијеском или пробраном земљом из ископа,
затрпавање канала тампонским материјалом и
одвозом вишка земље), обрачун по м¹.

Дубово м¹ 2x5,00

(ф.300)

Сасе – Халуге – Убава м¹ 5,00

(ф.300)

Косово Поље - Вељи Луг - Омар м¹ 2x 5,00

(ф.300)

3.

Насипање и ваљење пута тампонским
материјалом у слоју од 10 - 15cм (у цијену
урачунати утовар и превоз материјала из
позајмишта и разастирање материјала на путу),
обрачун по м³.

На правцу Коритник – Лозница м³ 110,00

Лозница – Гостиља м³ 250,00

Курталићи – Ресник м³ 300,00
(сјелина)

Преловска Ријека м³ 80,00

Дубово м³ 200,00

Дубово - Црнчићи (Шимшићи -Стјепићи) м³     200,00

Сасе – Халуге – Убава м³ 180,00

Дубово – Јелашци м³ 120,00

4.

Засеок Дикићи м³ 100,00

Прелово (Ново насеље) м³ 30,00
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Никитовићи м³ 70,00

Косово Поље - Вељи Луг – Омар м³ 300,00

Чишћење и нивелисање трасе пута од наноса
машински.

Обрачун по м³.

Лозница – Гостиља м³ 250,00

Дубово - Црнчићи (Шимшићи -Стјепићи) м³ 100,00

Косово Поље - Вељи Луг - Омар м³ 100,00

5.

МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ДРИНСКО

Редни

број

Опис радова Јединица

мјере

Количина

Ручно чишћење одводних канала поред пута - у
цијену урачунати ископ у материјалу III и IV
категорије са одвозом ручним колицима до 15 м
(димензије 0,50 x 0,30 м), обрачун по м¹.

Пијавице - Рудина м¹ 1400,00

Дринско - до раскрснице према Бодежнику м¹ 2400,00

Раскрсница Бодежник - Паштан Брдо м¹ 1800,00

Засеок Биљези м¹ 1200,00

Гајеви - Језернице м¹ 800,00

Бјеговићи м¹ 850,00

Ћаћице - раскрсница Творница м¹ 350,00

1.

Раскрсница Творница - Ћаћице м¹ 1400,00

Од раскшћа у правцу Стражбеница м¹ 950,00

Стражбеницe - Шип м¹ 1800,00

2. Чишћење постојећих пропуста од наноса
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Пијавице - Рудина ком 2

Дринско - до раскрснице према Бодежнику ком 2

Засеок Биљези ком 1

Од раскшћа у правцу Стражбеница ком 1

Израда пропуста (у цијену урачунати ископ
земље III  и IV  категорије,  набавку и
постављање бетонских цијеви, затрпавање око
цијеви пијеском или пробраном земљом из
ископа, затрпавање канала тампонским
материјалом и одвозом вишка земље), обрачун
по м¹.

Пијавице - Рудина м¹ 4x6,00

(ф300)

Гајеви - Језернице м¹ 6,00

(ф300)

3.

Насипање и ваљење пута тампонским
материјалом у слоју од 10 – 15 cм у цијену
урачунати утовар и превоз материјала из
позајмишта и разастирање материјала на путу),
обрачун по м³.

Раскрсница Бодежник - Паштан Брдо м³ 350,00

Засеок Биљези м³ 500,00

Гајеви - Језернице м³ 80,00

Бјеговићи м³ 70,00

Раскрсница Творница - Ћаћице м³ 230,00

Од раскшћа у правцу Стражбеница м³ 60,00

4.

Чишћење и нивелисање трасе пута од наноса
машински, обрачун по м³

5.
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Засеок Биљези м³ 315,00

Гајеви - Језернице м³ 15,00

Раскрсница Творница - Ћаћице м³ 90,00

Санирање мостова - замјена оштећене дрвене
конструкције

Раскрсница Бодежник - Паштан Брдо м³ 15,00

6.

МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ГОРЊА И ДОЊА ЛИЈЕСКА

Редни

број

Опис радова Јединица

мјере

Количина

1. Ручно чишћење одводних канала поред пута - у
цијену урачунати ископ у материјалу III и IV
категорије са одвозом ручним колицима до 15 м
(димензије 0,50 x 0,30 м), обрачун по м¹.

Доња Лијеска - Дрокан м¹ 200,00

Паљевине - Чанчари - Медићи м¹ 400,00

Од споменика - Каберник м¹ 1000,00

Повјестача – Буковица - Претиша м¹ 600,00

Црни Врх м¹ 1800,00

Холијаци - Козар м¹ 800,00

Ораховци м¹ 800,00

Чишћење постојећих пропуста од наноса

Паљевине - Чанчари- Медићи ком 2

Медићи ком 1

2.

Од споменика - Каберник

Повјестача – Буковица - Претиша

ком 2
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Црни Врх ком 2

Горњи Кочарим ком 1

Ораховци ком 2

Израда пропуста (у цијену урачунати ископ
земље III и IV категорије, набавку и постављање
бетонских цијеви, затрпавање око цијеви
пијеском или пробраном земљом из ископа,
затрпавање канала тампонским материјалом и
одвозом вишка земље), обрачун по м¹.

Паљевине - Чанчари - Медићи м¹ 6,00

Ф(300)

Повјестача - Буковица - Претиша м¹ 4x 5,00

Ф(300)

3.

Насипање и ваљање пута тампонским
материјалом у слоју од 10 - 15 cм (у цијену
урачунати утовар и превоз материјала из
позајмишта и разастирање материјала на путу),
обрачун по м³.

Доња Лијеска - Дрокан м³ 120,00

Паљевине - Чанчари - Медићи м³ 50,00

Од споменика - Каберник м³ 100,00

Горњи Каберник - Твртковићи м³ 200,00

Повјестача - Буковица - Претиша м³ 350,00

Црни Врх м³ 180,00

Горњи Кочарим м³ 50,00

Холујаци - Козар м³ 200,00

Ораховци м³ 250,00

Брштаница - Баримо - Милошевићи м³ 150,00

Бирчанска улица м³ 120,00

4.
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Чишћење и нивелисање трасе пута од наноса
машински, обрачун по м³.

Повјестача - Буквица - Претиша м³ 150,00

Горњи Каберник - Твртковићи м³ 100,00

Црни Врх м³ 100,00

Холијаци - Козар м³ 100,00

Ораховци м³ 50,00

5.

МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ВАРДИШТЕ

Редни

број

Опис радова Јединица

мјере

Количина

Ручно чишћење одводних канала поред пута - у
цијену урачунати ископ у материјалу III и IV
категорије са одвозом ручним колицима до 15 м
(димензије 0,50 x 0,30 м), обрачун по м¹.

Правац према засеоку Лазаревићи м¹ 100,00

Јовичићи м¹ 100,00

Оплавине м¹ 100,00

Присоје м¹ 200,00

Батковица м¹ 1100,00

Добрун - Станишевац м¹ 2000,00

Мацуте м¹ 1200,оо

1.

Чишћење постојећих пропуста од наноса

Правац према засеоку Лазаревићи ком 1

Јовичићи ком 2

Оплавине ком 1

Присоје ком 3

2.

Зековићи ком 2
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Батковица ком 3

3. Израда пропуста (у цијену урачунати ископ
земље III  и IV  категорије,  набавку и
постављање бетонских цијеви, затрпавање око
цијеви пијеском или пробраном земљом из
ископа, затрпавање канала тампонским
материјалом и одвозом вишка земље), обрачун
по м¹.

Батковица м¹ 5,00

(ф 300)

Насипање и ваљење пута тампонским
материјалом у слоју од 10  -  15  cм (у цијену
урачунати утовар и превоз материјала из
позајмишта и разастирање материјала на путу),
обрачун по м³.

Правац према засеоку Лазаревићи м³ 20,00

Јовичићи м³ 60,00

Присоје (нова траса) м³ 70,00

Зековићи - Масали м³ 100,00

Добрун - Станишевац м³ 250,00

Батковица м³ 70,00

Мацуте м³ 200,00

Оплавине м³ 30,00

4.

Чишћење и нивелисање трасе пута од наноса
машински, обрачун по м³.

Батковица м³ 80,00

Добрун - Станишевац м³ 120,00

5.

Мацуте м³ 150,00
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МJEСНА ЗАЈЕДНИЦА ДОБРУН

Редни

број

Опис радова Јединица

мјере

Количина

Ручно чишћење одводних канала поред пута (у
цијену урачунати ископ у материјалу III и IV
категорије са одвозом ручним колицима до 15 м
(димензије 0,50 x 0,30 м), обрачун по м¹.

Пољанице м¹ 850,00

Зарићи - Бабићи м¹ 500,00

Исићи м¹ 100,00

Грање м¹ 1200,00

Јабланица м¹ 1000,00

Смријечје - Жагре м¹ 300,00

Тасићи – Јакибов - Добрун м¹ 700,00

Јаџићи - Бијела Вода - Максимовићи - Чедина
Бара - Борија

м¹ 500,00

Велетово м¹ 1200,00

Црнчићи м¹ 800,00

Милина Воденица - Баранци - кривина м¹ 400,00

Тасићи м¹ 100,00

Ледине - Девесиље м¹

Лагер - Провалије - Баранци м¹ 1000,00

Добрунска Ријека - Бабићи м¹ 800,00

1.

Чишћење постојећих пропуста од наноса

Пољанице ком 3

Веље Поље ком 1

Зарићи ком 1

Велетово ком 8

Тасићи - Јакибов - Добрун ком 3

2.
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Израда пропуста (у цијену урачунати ископ
земље ИИИ и ИV  категорије,  набавку и
постављање бетонских цијеви, затрпавање око
цијеви пијеском или пробраном земљом из
ископа, затрпавање канала тампонским
материјалом и одвозом вишка земље), обрачун
по м¹.

Пољанице м¹        6,00(ф300)

5,00(ф500)

Веље Поље м¹ 4,00(ф300)

Зарићи м¹ 6,00(ф300)

Велетово м¹ 3x6,00(ф300)

8,00(ф300)

Тасићи – Јакибов - Добрун м¹ 5,00(ф300)

3.

Насипање и ваљење пута тампонским
материјалом у слоју од 10 - 15 cм (у цијену
урачунати утовар и превоз материјала из
позајмишта и разастирање материјала на путу),

обрачун по м³.

Пољанице м³ 350,00

Пут према гробљу м³ 50,00

Тасићи – Јакибов - Добрун м³ 150,00

Јаџићи - Бијела Вода - Максимовићи - Чедина
Бара - Борија

м³ 220,00

Веље Поље м³ 110,00

Зарићи м³ 70,00

Исићи м³ 40,00

Грање м³ 250,00

Јабланица м³ 180,00

Смријечје - Жагре м³ 60,00

Велетово м³ 200,00

4.

Црнчићи м³ 100,00
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Милина Воденица - Баранци м³ 80,00

Ледине - Девесиље м³ 30,00

Лагер - Провалије - Баранци м³ 50,00

Добрунска Ријека - Бабићи м³ 110,00

Чишћење и нивелисање трасе пута од наноса
машински, обрачун по м³.

Пољанице м³ 100,00

Пут према гробљу м³ 70,00

Тасићи – Јакибов - Добрун м³ 50,00

Јаџићи - Бијела Вода - Максимовићи - Чедина
Бара - Борија

м³ 70,00

Веље Поље м³ 30,00

Грање м³ 50,00

Велетово м³ 80,00

Црнчићи м³ 150,00

Лагер - Провалије - Баранци м³ 100,00

5.

МJЕСНА ЗАЈЕДНИЦА МЕЂЕЂА

Редни

број

Опис радова Јединица

мјере

Количина

Ручно чишћење одводних канала поред пута - у
цијену урачунати ископ у материјалу III и IV
категорије са одвозом ручним колицима до 15 м
(димензије 0,50 x 0,30 м), обрачун по м¹.

Широки Вински поток м¹ 120,00

Јелићи м¹ 840,00

Хуреми на Дрини м¹ 30,00

Храст м¹ 200,00

1.

Година 19      Број: 8               Општина Вишеград, 24. јун 2011. године    Страна 20



Чишћење постојећих пропуста од наноса

Бистриводе сјелина ком 1

Јелићи ком 3

 2.

Израда пропуста (у цијену урачунати ископ
земље III  и IV  категорије,  набавку и
постављање бетонских цијеви, затрпавање око
цијеви пијеском или пробраном земљом из
ископа, затрпавање канала тампонским
материјалом и одвозом вишка земље), обрачун
по м¹.

Широки Вински поток м¹ 5,00

Бистриводе сјелина (ф300)

Јелићи м¹      17,00(ф500)

17,00(ф300)

Хуреми на Дрини м¹ 10,00(ф1000)

3.

Насипање и ваљење пута тампонским
материјалом у слоју од 10 - 15 cм (у цијену
урачунати утовар и превоз материјала из
позајмишта и разастирање материјала на путу),
обрачун по м³.

Широки Вински поток м³ 20,00

Бистриводе сјелина м³ 70,00

Јелићи (са огранцима) м³ 180,00

Храст м³ 120,00

Хуреми на Дрини м³ 60,00

Катовићи м³ 60,00

Бродар - Рохци - Дубочица м³ 200,00

4.

Чишћење и нивелисање трасе пута од наноса
машински, обрачун по м³.

5.
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Јелићи сјелина м³ 50,00

Бродар - Рохци - Дубочица м³ 100,00

Израда армирано - бетонске стазе

Широки Вински поток м³ 16,00

6.

IV  ДИНАМИКА ИЗВОЂЕЊА РАДОВА
Одржавање локалних и некатегорисаних путева
вршиће се према годишњем плану, у складу са
приливом финансијских средстава за ове намјене у
буџет општине Вишеград.
Динамику и редослијед одржавања путева из овог
плана утврдиће начелник општине. Уврштавање
нових путева, због хитности извођења радова,
утврдиће начелник општине.

V  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Овај план ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине
Вишеград“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
                                              ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01-022-106/11
Датум: 23.6.2011. год.    Мр Билал Мемишевић, с.р.

162
На основу члана 33. Статута општине Вишеград
(„Службени гласник општине Вишеград“, број
10/08 - Пречишћени текст и 3/11), а након
разматрања Извјештаја о мониторингу реализације
активности „Акционог плана социјалног
укључивања у систем дјечије заштите у општини
Вишеград за 2010-2011 годину“, временски
период: 01.01-31.12.2010. године, Скупштина
општине Вишеград на сједници одржаној
23.6.2011. године, д о н о с и

З А К Љ У Ч А К

1. Скупштина општине Вишеград усваја
Извјештај о мониторингу реализације активности
„Акционог плана социјалног укључивања у систем
дјечије заштите у општини Вишеград за 2010-2011
годину“, временски период: 01.01-31.12.2010.
године.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
                                              ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01-022-102/11
Датум: 23.6.2011. год.    Мр Билал Мемишевић, с.р.

163
На основу члана 38. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Српске“, број:
96/03, 14/04, 67/05, 34/06 и 128/06), члана 51.
Статута општине Вишеград („Службени гласник
општине Вишеград“, број: 10/08 - Пречишћени
текст и 3/11), члана 11. Одлуке о извршењу буџета
општине Вишеград за 2011. годину („Службени
гласник општине Вишеград“, број 12/10),
Правилника о коришћењу буџетске резерве број:
02-013-185/09 од 01.06.2009. године, начелник
општине Вишеград, д о н о с и

О Д Л У К У
о одобрењу средстава буџетске резерве

Члан 1.
Одобравају се средства буџетске резерве у
укупном износу од 200,00 КМ
(двијестотинеконвертибилнихмарака) у сврху
финансијске подршке Савјетовању правника
„Октобарски правнички дани“

Члан 2.
Средства наведена у члану 1. ове Одлуке ће се
уплатити на жиро рачун Удружења правника
Републике Српске број: 562-099-00016144-77 код
НЛБ Развојна банка а.д. Бања Лука.

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

Година 19      Број: 8               Општина Вишеград, 24. јун 2011. године    Страна 22



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

ОПШТИНА ВИШЕГРАД
                                          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-40-98/11
Датум: 06.6.2011. г.      Мр Томислав Поповић, с.р

164
На основу члана 43. и 72. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 101/04, 42/04 и 118/05), члана 51.
Статута општине Вишеград („Службени гласник
општине Вишеград“, број: 10/08 - Пречишћени
текст и 3/11),  те на основу члана 19.  тачка 2.
Закона о систему јавних служби („Службени
гласник Републике Српске“, број: 68/07), начелник
општине Вишеград дана 13.6.2011. године,
д о н о с и

О Д Л У К У

1. Даје се сагласност на Статут Јавне
установе Туристичке организације Вишеград број:
01-14/2011 од 28.04.2011. године.

2. Ова одлука ступа на снагу даном
доношења а биће објављена у „Службеном
гласнику општине Вишеград“.
ОПШТИНА ВИШЕГРАД
                                          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-023-10/11
Датум: 13.6.2011. г.      Мр Томислав Поповић, с.р

165
На основу члана 38. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Српске“, број:
96/03, 14/04, 67/05, 34/06 и 128/06), члана 51.
Статута општине Вишеград („Службени гласник
општине Вишеград“, број: 10/08 - Пречишћени
текст и 3/11), члана 11. Одлуке о извршењу буџета
општине Вишеград за 2011. годину („Службени
гласник општине Вишеград“, број 12/10),
Правилника о коришћењу буџетске резерве број:
02-013-185/09 од 01.06.2009. године, начелник
општине Вишеград, д о н о с и

О Д Л У К У
о одобрењу средстава буџетске резерве

Члан 1.
Одобравају се средства буџетске резерве у
укупном износу од 450,00 КМ
(четиристотинеипедесетонвертибилнихмарака)
Дјечијем обданишту „Невен“ Вишеград у сврху

финансирања једнодневног излета у Сарајево у
посјету ЗОО врту.

Члан 2.
Средства наведена у члану 1. ове Одлуке ће се
уплатити на жиро рачун Дјечијег обданишта
„Невен“.

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

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

ОПШТИНА ВИШЕГРАД
                                          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-40-102/11
Датум: 13.6.2011. г.      Мр Томислав Поповић, с.р

166
На основу члана 43. и 72. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 101/04, 42/04 и 118/05), члана 51.
Статута општине Вишеград („Службени гласник
општине Вишеград“, број: 10/08 - Пречишћени
текст и 3/11), начелник општине Вишеград,
д о н о с и

О Д Л У К У
о додјели новчане награде ученику генерације

ОШ „Вук Караџић“ Вишеград

I
Одобрава се исплата у виду новчане награде у
износу од 1.000,00 КМ (словима:
једнахиљадаконвертибилнихмарака) Марији
Митрашиновић ученици генерације Основне
школе „Вук Караџић“ Вишеград у школској
2010/2011. године

II
Наведени износ ће се исплатити готовински са
благајне општине Вишеград.

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

ОПШТИНА ВИШЕГРАД
                                          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-013-235/11
Датум: 17.6.2011. г.      Мр Томислав Поповић, с.р.
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167
На основу члана 43. и 72. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 101/04, 42/04 и 118/05), члана 51.
Статута општине Вишеград („Службени гласник
општине Вишеград“, број: 10/08 - Пречишћени
текст и 3/11), начелник општине Вишеград,
д о н о с и

О Д Л У К У
о додјели новчане награде ученику генерације

СШ „Иво Андрић“ у Вишеграду

I
Одборава се исплата у виду новчане награде у
износу од 1.000,00 КМ (словима:
једнахиљадаконвертибилнихмарака) Ранки
Баранац ученици генерације СШ „Иво Андрић“
Вишеград у школској 2010/2011. године

II
Наведени износ ће се исплатити готовински са
благајне општине Вишеград.

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

ОПШТИНА ВИШЕГРАД
                                          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-013-236/11
Датум: 17.6.2011. г.      Мр Томислав Поповић, с.р.

168
На основу члана 38. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Српске“, број:
96/03, 14/04, 67/05, 34/06 и 128/06), члана 51.
Статута општине Вишеград („Службени гласник
општине    Вишеград“,    број:  10/08 - Пречишћени

текст и 3/11), члана 11. Одлуке о извршењу буџета
општине Вишеград за 2011. годину („Службени
гласник општине Вишеград“, број 12/10),
Правилника о коришћењу буџетске резерве број:
02-013-185/09 од 01.06.2009. године, начелник
општине Вишеград, д о н о с и

О Д Л У К У
о одобрењу средстава буџетске резерве

Члан 1.
Одобравају се средства буџетске резерве у
укупном износу од 240,00 КМ
(двијестотинечетрдесетконвертибилнихмарака) у
сврху симболичног џепарца за 17-теро дјеце из
социјално угрожених породица која путују у
Кумбор у оквиру Пројекта „Социјализације дјеце
Републике Српске“.

Члан 2.
Средства наведена у члану 1. ове Одлуке ће се
уплатити на жиро рачун Центра за социјални рад
Вишеград.

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

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

ОПШТИНА ВИШЕГРАД
                                          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-40-109/11
Датум: 17.6.2011. г.      Мр Томислав Поповић, с.р.
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