
На основу члана 4. Одлуке о установљењу
признања  и награда Општине Вишеград („Сл.
гласник Општине Вишеград “ бр. 3/08 и 8/08)  и
члана 33. Статута Општине Вишеград („Сл.
гласник Општине Вишеград“ бр. 8/05, 10/06,
12/07 и 5/08), Скупштина општштине Вишеград
на сједници одржаној дана 18.09.2008.године,
д о н о с и

О Д Л У К У
о додјели повеље Општине Вишеград

Митрополиту Дабробосанском
 господину Николају

Члан 1.
Митрополиту Дабробосанском господину
Николају  додјељује се ПОВЕЉА ОПШТИНЕ
ВИШЕГРАД

Члан 2.
Митрополит Дабробосански господин Николај
рођен је 1928 године  у селу Смољани, општина
Босански Петровац. Монашки постриг примио
је у другом разреду Богословије, а Богословски
факултет завршио је у Београду, чији је почасни
доктор богословских наука. Ректор је
Богословије у Фочи и члан Међурелигијског
вијећа Босне и Херцеговине.
Митрополит Дабробосански господин Николај
учинио је много на развоју духовности на
подручју општине Вишеград. Захваљујући
њему, а вољом народа вишеградског краја,
враћен је стари средњевјековни сјај  Манастиру
Добрун  и изграђено више храмова на подручју
општине Вишеград, као што су: храмови у
Вардишту, Блацама, Вишеградској Бањи,
Горњој Лијесци и Дражевини.  Посебно је
заслужан за увођење монаштва у манастирима:
Добрун, Горња Лијеска и Вардиште. Његов рад
на пољу духовног просвећења допринио је да се
Вишеграду, а посебно Манастиру Добрун,
врати немањићки сјај. Обнављањем
манастирског комплекса и издавањем часописа

за духовни препород „Дабар“ и „Соко“,
Манастир Добрун постаје центрар српске
духовности, традиције и културе. Српско
соколско друштво „Соко“, које је изњедрио
Манастир Добрун својим наступима
промовише, српску духовност, Манастир
Добрун  и вишеградски крај.  Манастир Добрун
постао је прави духовни центар поред којег се
не пролази, него долази. Пролазак ускотрачне
пруге погодује и доприноси развоју вјерског
туризма на подручју општине Вишеград. Поред
духовног рада, Митрополит ће у општини
Вишеград остати запамћен и по хуманитарном
раду. Рехабилитационом центру „Вилина влас“
дарује велику пољску болницу , а Дому здравља
медицинску опрему и лијекове. Даје  велики
допринос на прикупљању и дистрибуцији хране,
одјеће, обуће, школског прибора и ђачке опреме
за најугроженије, обезбјеђује стипендије за
дјецу погинулих бораца и лошијег имовног
стања.
Митрополит Даброгосански господин Николај
очит је примјер како се стрпљивим, упорним и
планским радом ни од чега може постићи много
на добробит цијеле заједнице.
Митрополиту Дабробосанском господину
Николају додјељује се повеља Општине
Вишеград,  као највеће признање,   за
самопрегоран рад  на развоју српске
духовности, традиције и културе.

Члан 3.
Митрополиту Дабробосанском господину
Николају повељу Општине Вишеград
уручиће начелник Општине Вишеград на
свечаној сједници Скупштине општине.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
     ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-169/08
Датум: 18.09.2008 године       Реџеп Јелачић,с.р.
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На основу члана 6. и 9. Одлуке о установљењу
признања  и награда Општине Вишеград („Сл.
гласник Општине Вишеград “ бр. 3/08 и 8/08)  и
члана 33. Статута Општине Вишеград („Сл.
гласник Општине Вишеград“ бр. 8/05, 10/06,
12/07 и 5/08), Скупштина општштине Вишеград
на сједници одржаној дана 18.09.2008.године,
д о н о с и

О Д Л У К У
о додјели награде за животно дјело – златне

плакете Општине Вишеград професору у
пензији, Божидару Полићу

Члан 1.
Професору у пензији, БОЖИДАРУ ПОЛИЋУ,
додјељује се НАГРАДА ЗА ЖИВОТНО
ДЈЕЛО – ЗЛАТНА ПЛАКЕТА ОПШТИНЕ
ВИШЕГРАД.

Члан 2.
Професор у пензији, Божидар Полић, рођен је
1928 године у Ужицу. Дипломирао је на
Природно-математичком факултету - одсјек за
географију и геологију у Београду 1954 године.
Од 1955 године ради као професор Гимназије у
Вишеграду гдје је провео цио радни вијек.   У
периоду од 1966-1978 године обавља дужност
директора Гимназије у Вишеграду, а од 1978 па
све до пензионисања 1996 обавља послове
помоћника директора задуженог за
организацију наставе културног и васпитног
рада. Био је посебно активан у Општинској
организацији Црвеног крста, гдје постиже
изузетне резултате у прикупљању и
дистрибуцији хуманитарне помоћи. Активно је
радио у многим организацијама од којих
истичемо рад у културно-умјетничком,
библиотечким, туристичким и просветним
друштвима, а скоро да није било манифестације
из обих области којој  није дао свој упечатљив
допринос.
Од увођења култуно-просветне манифестације у
част књижевника Иве Андрића „Вишеградска
стаза“ стални је представник Општине
Вишеград за додјелу Андрићеве књижевне
награде, која се додјељује сваке године 10.
октобра у Београду.  Носилац је више награда,
признања и одликовања локалног и ширег
друштвеног значаја.
Професор у пензији  Божидар Полић својим
дугогодишњим радом на пољу просвјете и
културе постао је препознатљив у цијелом
вишеградском крају и шире. Као професор
вишеградске гимназије образовао је многе
генерације, а својим  дјеловањем како  у области
просвјете и културе  тако и на хуманитарном

пољу оставио је дубок и неизбрисив траг у
историји Вишеграда.
Господин Божидар  Полић заслужан је за
промовисање угледа општине Вишеграда, зашта
му се додјељује награда за животно дјело –
златна плакета.

Члан 3.
Господину Божидару Полићу награду за
животно дјело – златну плакету уручиће
начелник Општине Вишеград на свечаној
сједници Скупштине општине.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
     ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-170/08
Датум: 18.09.2008 године      Реџеп Јелачић,с.р.

  На основу члана 43 и 72 .Закона о локалној
самоуправи («Сл.гласник РС», број: 101/04,
42/05 и 118/05) и члана 51.Статута Општине
Вишеград («Сл. гласник Општине Вишеград»
брoj: 8/05,10/06, 12/07 и 5/08),   те на основу
члана 19. тачка 4. Закона о систему јавних
служби  («Сл. гласник РС», број: 68/07) и
захтјева Туристичке организације   Вишеград,
начелник Општине Вишеград дана 13.08.2008
године ,   д о н о с и

О Д Л У К У

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о
измјенама и допунама Статута Туристичке
организације „Вишеград“ Вишеград број.: 01-
58/08 од 21.07.2008године.

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

ОПШТИНА ВИШЕГРАД
           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Број:  02-023-11/08
Датум: 13.08.2008 год. Миладин Милићевић,с.р.
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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
члана 51.Статута општине Вишеград («Сл.
гласник општине  Вишеград 8/05, 10/06, 12/07 и
5/08), у складу са тачком 1.Закључка Скупштине
општне Вишеград број: 01-022-66/08 од
21.03.2008 године, те захтјева Дома здравља
Вишеград број: 01-823/08 од 17.06.2008 године,
начелник Oпштине Вишеград, д о н о с и

О Д Л У К У
о одобрењу средстава буџетске резерве

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

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

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

ОПШТИНА ВИШЕГРАД
           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Број:  02-013-428/08
Датум: 21.08.2008 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  1.600,00 КМ
(једнахиљадашестстотина КМ) ОШ »Вук
Караџић» Вишеград за куповину школског
прибора за ђаке прваке због пада животног
стандарда и велике незапослености родитеља.

II
Наведена средства ће се исплатити на жиро
рачун ОШ »ВУК Караџић» 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:  02-40-122/08
Датум: 02.09.2008 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) и
члана 51.Статута општине Вишеград («Сл.
гласник Општине Вишеград», бр.8/05, 10/06,
12/07 и 5/08 ),те захтјева Његоша Томића  из
Вишеграда насеље Гарча, 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
(тристотинеконвертибилнихмарака) Његошу
Томићу     из Вишеграда  у сврху  помоћи у
плаћања болничких трошкова за супругу која се
лијечи у клиничком центру у Фочи.

II
Наведена средства ће се уплатити на текући
рачун именованог отворен код Xipo alpe- adria-
bank  Вишеград 552000-99999999-17.
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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:  02-532-46/08
Датум: 08.09.2008 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», број: 15/07) и
члана 51. Статута општине Вишеград («Сл.
гласник Општине Вишеград», број: 8/05, 10/06,
12/07 и 5/08) те захтјева СШ »Иво Андрић»
број: 02-40-229/08 од 08.09.2008 године
начелник Општине Вишеград,  д о н о с и

О Д Л У К У
о одобрењу средстава буџетске резерве

I
Одобравају  се  средства буџетске резерве у
укупном   износу од  1.900,00  КМ (једна
хиљададеветстотинаконвертибилнихмарака)
СШ »Иво Андрић»  Вишеград за куповину
дијела опреме за школовање дјеце без родитеља
и дјеце гдје нико у породици није запослен
према приложеном списку ученика достављеног
од стране СШ»Иво Андрић»Вишеград.

II
Наведена средства ће се исплатити путем
благајне општине 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:  02-40-229/08
Датум: 08.09.2008 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», број: 15/07)
и       члана 51. Статута општине Вишеград («Сл.
гласник Општине Вишеград», број: 8/05, 10/06,
12/07 и 5/08), те Закључка Одбора за
организовање славе општине Вишеград
именованог рјешењем  број:02-013-470/08 од
29.08.2008 године начелник Општине
Вишеград,  д о н о с и

О Д Л У К У
о одобрењу средстава буџетске резерве

I
Одобравају  се  средства буџетске резерве у
укупном   износу од  450,00  КМ
(четиристотинепедесетконвертибилнихмарака)
добровољним даваоцима крви и то;

1.Милошевић Петар ............... 200,00 КМ
2. Рибар Ненад ........................ 150,00 КМ
3. Јовичић Ненад ..................... 100,00 КМ

II
Наведена средства ће се исплатити у готовини
путем благајне општине 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:  02-013-493/08
Датум: 16.09.2008 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 Закључка Одбора за
организовање славе општине Вишеград
именованог рјешењем  број: 02-013-470/08 од
28.08.2008 године начелник Општине
Вишеград,  д о н о с и
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О Д Л У К У
о одобрењу средстава буџетске резерве

I
Одобравају  се  средства буџетске резерве у
укупном   износу од  2.700,00 КМ
(двијехиљадеиседамстотинаконвертибилнихмар
ака) пензионисаним радницима општине
Вишеград поводом крсне славе општине
Вишеград. Износ од по 100,00
(једнастотинаконвертибилнихмарака) по
пензионисаном раднку исплатиће се према
приложеном списку свих пензионера општине
Вишеград.

II
Наведена средства ће се исплатити у готовини .

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:  02-013-495/08
Датум: 16.09.2008 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 Наде Лугоње  из
Вишеграда, 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  150.00, КМ
(једнастотинапедесетконвертибилнихмарака)
Нади Лугоњи  самохраној мајци (породица
погинулог)   из Вишеграда  у сврху  помоћи  за
куповину књига за троје дјеце која се школују .

II
Наведена средства ће се уплатити на текући
рачун  именоване.

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:  02-532-48/08
Датум: 16.09.2008 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 Правилника о давању поклона
број: 02-013-328/08 од 30.06.2008 године,
начелник Општине 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  600,00  КМ
(шестстотинаконвертибилнихмарака) за
куповину ручних сатова пензионисаним
радницима општине Вишеград Војину Лугоњи ,
Мирку Ђукановићу и Николи Јовичићу

II
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:  02-013-496/08
Датум: 17.09.2008 год. Миладин Милићевић,с.р.
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