
На основу члана 43. и 72. Закона о локалној
самоуправи («Сл.гласник РС» 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 5/07), начелник Општине дана
11.08.2008 године,   д о н о с и

О Д Л У К У
о допунској помоћи у стипендирању

појединих студената
за школску 2007/2008 годину

Члан 1.
Цјенећи новонастале околности о доношењу
Одлуке о студентским стипендијама за школску
2007/2008 годину  од стране Скупштине
општине Вишеград , број: 01-022-85/08 од  од
29.04.2008 године додјељујем додатних пет (5)
стипендија студентима виших школа и
факултета.

Члан 2.
Правни основ ове Одлуке је раскидање уговора о
стипендирању са  стипендистима Општине
Вишеград: Продан Миљом и Ћећез  Рајком те
могућношћу финансирања три нове стипендије
из буџетске резерве начелника Општине
Вишеград, као ванредне помоћи студентима.

Члана 3.
Додатна помоћ у стипендирању  за школску
2007/2008 годину додјељује се:
1. Видаковић Радивоје, студент прве године

Правног факултета у Источном Сарајеву,
општи смјер – 1.000,00 КМ.

2. Марић Бојана, студент прве године Правног
факултета у Источном Сарајеву, општи
смјер – 1.000,00 КМ.

3. Андрић Александар, студент друге године
Електротехничког факултета у Београду,
смер информатика – 1.000,00 КМ.

4. Шиниковић Сунчица, студент друге године
Пословног факултета у Вишеграду, смјер
општи – 1.000,00 КМ

5. Тасић Бранка, студент друге године
Пословног факултета у Вишеграду, смјер
општи – 1.000,00 КМ.

Члан 4.
Приликом доношења ове Одлуке цјенила се
свеукупна материјална и социјална ситуација
породица именованих студената, те досадашњи
успјех у школовању.

Члан 5.
Ова додатна помоћ односи се само на школску
2007/2008 годину, уз обавезу закључења
појединачних уговора о стипендирању.

Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења ,  а
биће објављена у «Сл.гласнику општине
Вишеград».

ОПШТИНА ВИШЕГРАД
           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Број:02- 40-5.2 /08
Датум : 11.08. 2008г.    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 -
пречишћени текст («Сл. гласник Општине
Вишеград» ,бр. 10/08), начелник Општине
Вишеград,  д о н о с и

О Д Л У К У
о одобрењу средстава буџетске резерве

I
Одобравају  се  средства буџетске резерве у
укупном   износу од  300,00 КМ
(тристотинеконвертибилнихмарака) Зорану
Димитријевићу, неуропсихијатру из Ужица за
предавање на тему «Борба против наркоманије»
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које ће се одржати 30.09.2008године у Дому
културе у Вишеграду .

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- 013-517 /08
Датум : 29.09. 2008г.    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 -
пречишћени текст («Сл. гласник Општине
Вишеград», бр. 10/08) те захтјева Вељка Бајића
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  300.00, КМ
(тристотинеконвертибилнихмарака) Вељку
Бајићу     из Вишеграда  у сврху  помоћи .

II
Наведена средства ће се уплатити на текући
рачун именованог отворен код Hipo Alpe Adria
bank број:1533598156  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- 532-49 /08
Датум : 29.09. 2008г.    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 - пречишћени текст
(«Сл. гласник Општине Вишеград» , бр. 10/08),
те захтјева Леле Шекарић 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  100.00, КМ
(једнастотинатконвертибилнихмарака) Лели
Шекарић      из Вишеграда  у сврху  помоћи за
куповину трака за инсулин које су потребне за
шестогодишњу кћерку која је обољела од
шећерне болести и од треће године је на
инсулину. У породици нико није запослен и
станују као подстанари.

II
Наведена средства ће се уплатити на текући
рачун именоване отворен код Развојне банке
Вишеград број:652-006-80362032-39 .
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:02-532-65 /08
Датум : 29.09. 2008г.    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
- пречишћени текст («Сл. гласник Општине
Вишеград» , бр. 10/08),  те захтјева ОШ „Вук
Караџић» број: 05-396/08 од 24.09.2008 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  7.100,00  КМ
(седамхиљадаједнастотина КМ) ОШ »Вук
Караџић» Вишеград за додјелу помоћи
ученицима који примају социјалну помоћ,који
имају сметње у психофизичком развоју и чији
родитељи нису запослени за ниже и више
разреде према списку који је достављен од
стране школе ОШ »Вук Караџић».

II
Наведена средства ће се уплатити на жиро рачун
Основне школе.
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:02-40-223 /08
Датум : 30.09. 2008г.    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 2008годину («Сл.гласник
Општине Вишеград», бр.15/07), члана 51.
Статута општине Вишеград - пречишћени текст
(«Сл. гласник Општине Вишеград» , бр. 10/08),
те захтјева Савеза удружења пчелара РС,
Удружење пчелара Вишеград, 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  1.500,00  КМ
(једнахиљадаипетстотинаКМ) Савезу удружења
пчелара РС Удружењу пчелара Вишеград према
приложеном списку пчелара који имају 30 и
више друштава због елементарне непогоде .

II
Наведена средства ће се уплатити на жиро рачун
Удружења пчелара 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:02-40-223 /08
Датум : 30.09. 2008г.    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 - пречишћени текст
(«Сл. гласник Општине Вишеград» , бр. 10/08),
те захтјева Немање Калинића 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  200.00, КМ
(двијестотинеконвертибилнихмарака) Немањи
Калинићу из Вишеграда  у сврху  исплате за
ангажовање озвучења сале и тонског снимања
свечане сједнице Скупштине општине.

II
Наведена средства ће се уплатити на текући
рачун именованог отворен код Развојне банке
Вишеград број:5621008013072766 .
 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:02-40-247 /08
Датум : 01.10. 2008г.    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 2008годину («Сл.гласник
Општине Вишеград», бр.15/07), члана 51.
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Статута општине Вишеград - пречишћени текст
(«Сл. гласник Општине Вишеград» , бр. 10/08),
те захтјева Општинске борачке организације
Вишеграда број: 02-114/08 од 29.09.2008 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  9.566,82  КМ
(деветхиљадапетстотинашесдесетшестконвертиб
илнихмарака и 82/100) Општинскј борачкој
организацији Вишеград  за прикључак
електричне енергије за породице погинулих
бораца и ратне војне инвалиде који су добили
станове у згради 11 и нису у могућности да сами
сносе трошкове прикључења а све према списку
са назначеног захтјева.

II
Наведена средства ће се уплатити на Борачкој
организацији  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:02-40-251/08
Датум : 01.10. 2008г.    Миладин Милићевић,с.р.

На основу  члана 95.  Закона о здравственој
заштити («Сл.гласник РС», бр. 18/99, 58/01 и
62/02) и члана 51. Статута Општине Вишеград -
пречишћени текст («Сл.гласник Општине
Вишеград», бр. 10/08), начелник Општине дана
15.10.208 године,    д о н о с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о разрјешењу дужности мртвозорника

I
Др Славица Лончаревић разрјешава се дужности
мртвозорника са 15.10.2008 године, на лични
захтјев.

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

ОПШТИНА ВИШЕГРАД
            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Број: 01-504-4.1/08
Датум:  15.10.2008 г.     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 - пречишћени текст («Сл.
гласник општине Вишеград“, бр. 10/08),
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“, бр. 15/07 од 26.12.2007
године) која се односи на Одјељење за
просторно уређење и стамбено-комуналне
послове и одјељење за привреду и друштвене
дјелатности за радна мјеста и то:
- Виши стручни сарадникза екологију
- Виси стрчни сарадник за водопривреду.

 2. Ова одлука ступа на снагу даном
доношења и биће објављена у Службеном
гласнику општине Вишеград.

ОПШТИНА ВИШЕГРАД
           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Број:02-013-532/08
Датум : 27.10. 2008г.    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“ - пречишћени текст, бр. 10/08) , члана
9.Одлуке о оснивању административне службе
Општине Вишеград («Сл.гласник Општине
Вишеград», број: 5/05) и члана 1 Одлуке о
приступању измјени и допуни Правилника о
систематизацији радних мјеста административне
сллужбе општине Вишеград број:02-013-532/ 08
од 27.10.2008године, начелник Општине ,
д о н о с и
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П Р А В И Л Н И К
о измјенама и допунама Правилника о

организацији и систематизацији радних
мјеста административне службе Општине

Вишеград

I
У члану 15. Правилника о организацији и
систематизацији радних мјеста административне
службе општине Вишеград («Сл.гласник
Општине Вишеград», број: 15/07 ) у опису
радног мјеста иза тачке 4. додаје се нова тачка 5.
која се односи на Одјељење за привреду,  а
остале тачке се помијерају за једно мјесто у
називу радног мјеста ће стајати »Самостални
стручни сарадник за водопривреду « а у опису
радног мјеста ће стајати «ВСС или ВШС
грађевинског смјера , 5 година радног искуства ,
положен сртучни испит ».
У члану 15. Правилника о организацији и
систематизацији радних мјеста административне
службе Општине Вишеград («Сл.гласник
Општине Вишеград»,број: 15/07 ) у опису радног
мјеста иза тачке 5. додаје се нова тачка 6. која се
односи на Одјељење за просторно уређење и
стамбено-комуналне послове, а остале тачке се
помијерају за једно мјесто у називу радног
мјеста ће стајати »Самостални стручни сарадник
за екологију « а у опису радног мјеста ће стајати
«ВСС или ВШС грађевинског смјера ,5 година
радног искуства ,положен сртучни испит ».
У члану 16. Правилника о организацији и
систематизацији радних мјеста административне
службе општине Вишеград («Сл.гласник
Општине Вишеград»,број: 15/07 )у одјељку II –
Одјељења за привреду и друштвене дјелатности
иза тачке  4. додаје се нова тачка 5. и текст»Води
управни поступак везан за издавање свих аката
везаних за послове водопривреде и обавља све
друге послове који му се ставе  у надлежност».
У одјељку III истог члана  –Одјељења просторно
уређење и стамбено-комуналне послове иза
тачке  5.  додаје се нова тачка 6.  и текст»Води
управни поступак везан за издавање свих аката
везаних за послове екологије и обавља све друге
послове који 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:02-013-533/08
Датум : 27.10. 2008г.    Миладин Милићевић,с.р.

На основу члана и  72.  Закона о локалној
самоуправи Републике Српске («Сл.гласник РС»,

број:101/04, 42/05 118/05), члана 51.Статута
Општине Вишеград - пречишћени текст
(«Сл.гасник Општине Вишеград, бр. 10/08)
начелник Општине Вишеград,  д о н о с и

О Д Л У К У

           1. Којом се одобрава приступање
доношења пречишћеног текста Правилника о
организацији и систематизацији радних мјеста
административне службе општине Вишеград.

2. Ова одлука ступа на снагу даном
доношења и биће објављена у Службеном
гласнику општине Вишеград.

ОПШТИНА ВИШЕГРАД
           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Број:02-013-534/08
Датум : 27.10. 2008г.    Миладин Милићевић,с.р.

На основу члана 43.става 1. алинеје 8.  Закона о
локалној самоуправи («Сл.гласник Републике
Српске», бр. 101/04, 42/05 и 118/05) , чл. 9.
Одлуке о оснивању Административне службе
Општине Вишеград («Сл. гласник Општине
Вишеград»бр.5/05) и члана 51 . Статута
Општине Вишеград («Сл.гласник Општине
Вишеград», бр. 8/05) ,Правилника о измјенама и
допунама Правилника о организацији и
систематизацији радних мјеста административне
службе општине Вишеград број: 02-013-47/08 од
04.02.2008 године, број: 02-013-128/08 од
10.03.2008 године број: 02-013-140/08 од
14.03.2008 године и 02-013-222/08 од 30.04.2008
године, број: 02-013-388/08 од 07.08.2008 године,
02-013-475/08 од 03.09.2008године, број:02-013-
533/08 од 27.10.2008 године, начелник Општине
Вишеград дана 27.10.2008  д о н о с и

П р е ч и ш ћ е н и    т е к с т

П Р А В И Л Н И К А
о организацији и систематизацији радних

мјеста административне службе
Општине Вишеград

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овим Правилником утврђује се : унутрашња
организација и систематизација послова из
дјелокруга  Административне службе Општине
Вишеград (у даљем тексту: Општинска
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административна служба), организационе
јединице унутар Општинске административне
службе и њихов дјелокруг рада ,  распоред
послова на извршиоце са описом радних мјеста,
број извршилаца потребних за извршавање
послова и услови за њихово обављање, начин
руковођења организационим јединицама,
одговорност запослених ,  јавност рада и друга
питања значајна за рад Општинске
административне службе.

Члан 2.
Општинска административна служба  извршава
и спроводи прописе Скупштине општине и
начелника општине , припрема нацрте одлука и
других аката које доноси Скупштина општине и
начелник Општине , извршава и спроводи законе
и друге прописе и обезбјеђује вршење послова
чије је извршење повјерено општини и врши
стручне и друге послове које јој повјери
Скупштина општине и начелник Општине.

Члан 3.
Средства за финансирање послова општинске
административне службе обезбјеђују се у буџету
Општине , а при утврђивању висине средстава
полази се, у првом реду , од потребе
обезбјеђивања потпуног и ефикасног вршења
тих послова ,  њихове природе ,  обима и од
других услова утврђених посебним законом .

II   ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНСКЕ
      АДМИНИСТРАТИВНЕ СЛУЖБЕ

Члан 4.
- Општинска административна служба

има четири одјељења и двије службе,  и
то:

- одјељење за општу управу,
- одјељење за привреду и друштвене

дјелатности,
- одјељење за просторно уређење  и

стамбено- комуналне послове и
- одјељење за финансије
- стручна служба Скупштине општине
- стручна служба начелника Општине.

Члан 5.
Одјељење за општу управу врши стручне и
управне  послове који се односе на послове који
се односе на припрему одлука и других аката ,
послове пријемне канцеларије, послове
грађанских-личних стања (матичне књиге,
држављанство, лично име и др.) персоналне
послове, послове који се односе на права
породица погинулих бораца , ратних војних
инвалида и бораца , послове мјесних заједница,
архиве, овјере потписа, преписа и рукописа,
издавање увјерења из јавних регистара, пружање

правне помоћи, технички, помоћни и други
послови који се односе на возаче, дактилографе ,
одржавање чистоће и  слично, те друге послове
општинске административне службе који нису у
надлежности других одјељења.

Члан 6.
Одјељење за привреду и друштвене дјелатности
врши стручне и управне послове који се односе
на припрему одлука и других аката , студијске и
аналитичке послове из области привреде и
друштвених дјелатности, а нарочито: индустрија,
трговина и снабдијевање, угоститељство,
туризам, предузетничка дјелатност , саобраћај и
везе, пољопривреда, шумарство и водопривреда ,
предшколско, основно и средње образовање,
здравствена заштита, социјална заштита , спорт
и омладина, надзор из области привреде и
друштвених дјелатности, као и друге послове
који му се ставе у надлежност.

Члан 7.
Одјељење за просторно уређење и стамбено-
комуналне послове врши : стручне и управне
послове који се односе на припрему одлука и
других аката , припрему просторно-планске
документације, развојних планова, издавање
урбанистичких сагланости и одобрења за
грађење, технички прегледи и употребне дозволе
изграђених објеката, контрола инвестиционо-
техничке документације, надзор у области
грађења и заштите животне средине и путне
инспекције, послови комуналне полиције,
контролу законитог кориштења станова у
државној својини, додјелу, замјену и откуп
станова, кориштење градског грађевинског
земљишта, утврђивање накнада и друго, послове
из области заједничке комуналне потрошње
(водовод и канализација), као и други послови
који му се ставе у надлежност.
У оквиру овог одјељења образује се одсјек за
урбанизам и просторно планирање ,одсјек за
комуналне послове и комунална полиција.

Члан 8.
Одјељење за финансије врши стручне и друге
послове који се односе на праћење остваривања
политике финасирања у општини, припрема
нацрт буџета, завршни рачун, прати приходе и
извршење расхода буџета , врши контролу
правилности и законитости кориштења
буџетских средстава, финансијско , материјално
и рачуноводствено пословање општинске
административне службе и других корисника
који се финансирају из буџета општине, као и
други послове који му се ставе у надлежност.
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Члан 9.
За вршење стручних и других послова за потребе
Скупштине општине образује се Стручна служба
Скупштине општине .
За вршење стручних и других послова за потребе
начелника општине  образују се Стручна служба
начелника општине.

Члан 10.
Стручна служба Скупштине општине врши
стручне, организационе и друге послове за
потребе Скупштине општине, одбора , савјета,
комисија и других радних тијела Скупштине
општине, пружа стручну помоћ одборницима у
извршавању њихових одборничких дужности и
врши сручне и административно- техничке
послове за потребе клубова одборника у
Скупштини општине , припрема материјале за
сједнице Скупштине општине и њених радних
тијела,  стара се о њиховој достави,  као и друге
послове везане за рад Скупштине општине.

Члан 11.
Стручна служба начелника општине врши
стручне, организационе , административне и
друге послове из надлежности начелника
општине, колегија начелника ,  комисија и
других радних тијела које образује начелник
општине , а нарочито: учествује у припреми
нацрта односно приједлога одлука , других
прописа , општих и појединачних аката које
доноси Скупштина општине и начелник
општине , уколико њихова припрема није у
искључивом дјелокругу одјељења или стручне
службе Скупштине, обавља управне послове
који су у надлежности начелника општине и
врши координацију са ХЕ на Дрини око наплате
потраживања за коришћење природних ресурса,
даје стручне савјете из надлежности начелника
општине и општинске административне службе,
обавља послове цивилне заштите и
метеорологогије , врши обезбјеђење зграде
Општине и службеника локалне управе, врши и

друге послове из надлежности начелника
општине.

Члан 12.
Ради ефикасније извршавања законских и
статутарних обавеза из дјелокруга општинске
административне службе  и повјерених послова
државне управе и стварање услова да се ти
послови обављају ефикасније, рационалније и
ближе мјесту становања и рада грађана, у оквиру
одјељења за општу управу образују се мјесне
канцеларије у Добруну, Вардишту, Прелову и
Међеђи.

III   РУКОВОЂЕЊЕ  ОПШТИНСКОМ
        АДМИНИСТРАТИВНОМ СЛУЖБОМ

Члан 13.
Општинском административном службом
руководи начелник Општине.
Начелник Општине има замјеника , који му
помаже у вршењу дужности, извршава дужности
које му повјери начелник и дјелује у његово име
у случају његове одсутности или спријечености
у извршавању својих дужности.

Члан 14.
Одјељењем руководи начелник одјељења који
може доносити и потписивати акта из дјелокруга
рада одјељења.
Стручном службом руководи секретар
Скупштине општине.
Стручном службом начелника општине
непосредно руководи начелник општине.

IV СИСТЕМАТИЗАЦИЈА РАДНИХ МЈЕСТА

Члан 15.
Систематизацијом радних мјеста утврђују се
називи радних мјеста са врстом и степеном
школске, односно стручне спреме, потребним
радним искуством, стручним испитом и бројем
извршилац

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ

Ред.
Бр.

Назив радног мјеста Опис радног мјеста Број
извр.

1.
Начелник Одјељења  за општу управу

ВСС правног,економског или
другог друштвеног смјера,5
година радног искуства и
положен стручни испит

      1

2.

Самостални стручни сарадник за персоналне
послове ,радне односе и грађанска стања .

ВСС или ВШС правног смјера ,
3 године радног искуства и
положен стручни испит

1

3.

Самостални стручни сарадник за управно
рјешавање борачко -инвалидске заштите

  ВСС или ВШС правног смјера,
3  године радног искуства и
положен стручни испит

1
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4.
Стручни сарадник  за прикупљање података за
остваривање права борачко-инвалидске заштите

ССС-гимназија,управна или
економска школа,1 година
радног искуства и положен
стручни испит

1

5.

Стручни сарадник за послове из војне евиденције
и документацију цивилних жртава рата оператер
на рачунару

ССС економског смјера или
гимназија,1 година радног
искуства,положен стручни испит

   1

6.

Стручни сарадник-матичар, матичар за
дупликате МК,и матичари у мјесним
канцеларијама

ССС-гимназија,економска или
управна школа, 1година радног
искуста и положен стручни
испит

5

7.
Виши стручни сарадник –шеф писарнице ВШС-правног смјера,3 године

радног искуства и положен
стручни испит.

1

8.
Стручни сарадник за послове писарнице .

ССС-гимназија,економска или
управна школа,1 година радног
искуства и положен стручни
испит

1

9.  Стручни сарадник за  овјеру потписа, преписа и
рукописа

ССС-гимназија 1 година радног
искуства и положен стручни
испит

1

10.

Стручни сарадник за послове архиве ССС-гимназија,економска или
управна 1 година радног
искуства и положен стручни
испит

1

11. Стручни сарадник за мјесне заједнице

ССС гимназија,економска или
управна школа 1 година радног
искуства, положен стручни испи 1

12. Возач путничког аутомобила
ВКВ- возач,1 година радног
искуства. 3

13. Ложач парног гријања-портир обезбјеђење
ВКВ или КВ,6 мјесеци радног
искуства 1

14. Радници на одржавању чистоће НСС – основна школа
2

15. Кафе куварица НСС- основна школа
1

16 Курир-достављач и руковалац копир апаратом
ССС-најмање трећи степен
,управног или неког другог
смјера. 1

17 Руковалац телефонском централом
ССС трећи степен економског
или управног смјера,три године
радног искуства. 1

18 Дактилограф
НСС-осмогодишња
школа,положен курс I а класе 2

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ

Ред.
Бр. Назив радног мјеста Опис радног мјеста

Број
извр.

1.
Начелник Одјељења за привреду и друштвене
дјелатности

ВСС – економског, правног или
друштвеног смјера, 5 година радног
искуства, положен стручни испит 1
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2. Самостални стручни сарадник за занатско
предузетничку дјелатност

ВСС правног смјера,3 године радног
искуства, положен стручни испит 1

3.
Самостални стручни сарадник за друштвене
дјелатности

ВСС или ВШС економског, правног
или друштвеног смјера,  3  године
радног искуства, положен стручни
испит

1

4. Самостални стручни сарадник за локално-
економски развој

ВСС  економског, правног или
друштвеног смјера, 3 године радног
искуства, положен стручни испит

1

5. Самостални стручни сарадник за водопривреду

ВСС или ВШС грађевинског смјера,
5 год. радног искуства и положен
стручни испит. 1

6. Тржишни инспектор

ВСС економског смјера, 5 година
радног искуства, положен стручни
испит 1

7. Пољопривредни инспектор

ВСС пољопривредног смјера, 5
година радног искуства, положен
стручни испит

1

8. Санитарни инспектор

ВСС или ВШС медицинског смјера,
5 година радног искуства, положен
стручни испит 1

9. Ветеринарски инспектор

ВСС -  ветеринарски факултет ,  5
године радног искуства, положен
стручни испит 1

10. Виши стручни сарадник за спорт

ВШС –  спортског смјера 3  године
радног искуства положен стручни
испит 1

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ И СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

Ред.
Бр. Назив радног мјеста Опис радног мјеста Број

извр.

1. Начелник Одјељења за просторно уређење
и стамбено-комуналне послове

ВСС – архитектонског, грађевинског ,
правног срмјера, 5 година радног искуства,
положен стручни испит 1

2. Самостални стручни сарадник за
урбанизам, просторно уређење и грађење

ВСС архитектонског или грађевинског
смјера, 3 године радног искуства и положен
стручни испит 1

3. Стручни сарадник за комуналне послове и
грађење .

ССС грађевинског смјера, 1година радног
искуства и положен стручни испит 1

4. Самостални стручни сарадник за саобраћај ВСС саобраћајног смјера, 1 година радног
искуства и положен стручни испит 1

5. Стручни сарадник за локалне путеве ССС саобраћајног смјера,3 године радног
искуства и положен стручни испит 1

6. Самостални стручни сарадник за екологију ВСС или ВШС грађевинског смјера,5  год.
радног искуства и положен стручни испит. 1

7. Урбанистичко-грађевински инспектор

ВСС или ВШС архитектонског или
грађевинског смјера, 5 година радног
искуства овлашћење за израду просторно-
планске,односно техничке документације
или овлашћење за грађење објекта ,
положен стручни испит

1
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8. Самостални стручни сарадник за стамбено-
комуналне послове

ВСС архитектонског или грађевинског
смјера, 3 године радног искуства и положен
стручни испит 1

9. Виши стручни сарадник за грађевинарство и
заштиту човјекове околине

ВШС грађевинског смјера,1 година радног
искуства и положен стручни испит.

1

10. Начелник комуналне полиције

ВСС-VII степен стручне спреме,
3 године радног искуства и положен
стручни испит    1

11. Комунални полицајац
ВССили ВШС ,1 година радног искуства  и
положен  стручни испит.    2

12. Виши стручни сарадник за стамбене и
комуналне послове

ВШС –правног смјера ,3 године  радног
искуства и положен стручни испит    1

13. Инспектор за заштиту човјекове средине
ВСС- техничких или природних наука ,5
година радног искуства,положен стручни
испит.

  1

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ

Ред.
бр. Назив радног мјеста Опис радног мјеста број

 извр.

1. Начелник Одјељења за финансије ВСС економског смјера  , 5 година радног
искуства, положен стручни испит 1

2.
Самостални стручни сарадник за буџет и
буџетске кориснике

ВСС економског смјера, 3 године радног
искуства, положен стручни испит и лиценца
за самосталног рачуновођу

1

3.

Самостални  стручни сарадник на
рачуноводствено књиговодственим
пословима,финансијским извјештајима и
анализи непореских прихода.

ВСС економског смјера 1 година радног
искуства, положен стручни испит . 1

4.
Стручни сарадник за књиговодство

ССС економског смјера или гимназија, 6
мјесеци радног искуства, положен стручни
испит 1

5.
Стручни сарадник-благајник и обрачунски
радник

ССС економског смјера или   гимназија, 6
мјесеци радног искуства, положен стручни
испит 1

6.
Стручни сарадник за послове набавке

ССС економског смјера или гимназија, 6
мјесеци радног искуства, положен стручни
испит 1

СТРУЧНА СЛУЖБА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Ред.
Бр.

Назив радног мјеста Опис радног мјеста Број
 извр.

1. Секретар Скупштине општине
ВСС -правног смјера, 5 година      радног
искуства, положен стручни испит или
правосудни испит

1

2.  Стручни сарадник  за скупштинске послове ССС управног смјера,3 година радног
искуства, положен стручни испит 1
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3. Стручни сарадник за  припрему и
умножавање и доставу материјала

ССС-гимназија или економска, или неког
другог смјера, познавање рада на рачунару
и 1 година радног искуства и положен
стручни испит.

1

СТРУЧНА СЛУЖБА НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ

Ред.
бр.

Назив радног мјеста Опис радног мјеста Број
извр.

1. Самостални стручни сарадник за послове
начелника општине-Шеф кабинета

ВСС  правног смјера, 3 године радног
искуства или ВШС први степен Правног
факултета,5 година радног искуства
положен стручни испит

 1

2. Самостални стручни сарадник за односе са
јавношћу

ВСС – факултет политичких наука – смјер
журналистика, 2 године радног искуства
положен стручни испит

    1

3. Самостални стручни сарадник за јавне
набавке

ВСС- економског смјера  , 1 године радног
искуства и положен стручни     1

4. Самостални стручни сарадник за односе са
ХЕ на Дрини

ВСС- економског смјера,или другог
друштвеног смјера  , 3 године радног
искуства и положен стручни испит    1

5. Самостални стручни сарадник за
имовинско –правне послове

ВСС –правног смјера ,три године
радног искуства положен стручни испит    1

6. Самостални стручни сарадник за
послове цивилне заштите

ВСС друштвеног смјера – факултет
политичких наука ОНО и ДСЗ, 3 године
радног искуства и положен стручни испит

1

7. Стручни сарадник за послове техничког
секретара

Стручни сарадник-технички секретар
управног  економског или неког другог
смјера, 3  године радног искуства ,положен
стручни испит,

1

8. Стручни сарадник за послове веза и
узбуњивања

ССС управног или неког другог смјера ,1
година радног искуства, положен стручни
испит.

1

9. Координатор  Комисије  за мост

ВСС Архитектонског, Економског или
неког другог смјера, активно познавање
енглеског језика познавање рада на
 рачунару ,1 година радног искуства и
положен стручни испит.

1

10.
Стручни сарадник за припрему и
 реализацију тендерске документације и
оператер на рачунару

ССС економског смјера,1 година радног
искуства,положен стручни испит. 1

11. Руковалац материјално –техничким
средствима

ССС-трећи степен  техничког смјера,3
 године радног искуства,положен испит
 за управљача чамца.

1

Члан 16.
Извршиоци на радним мјестима предвиђеним у
члану 15. овог Правилника обављаће послове и
радне задатке како слиједи:

I  - ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ

1.Начелник Одјељења за општу управу

Руководи Одјељењем и организује рад
Одјељења, обавјештава начелника Општине о
стању опште управе, доноси и потписује
рјешења и друге акте из надлежности свог
одјељења,обавља послове управљања људским
ресурсима у Административној служби општине
израђује анализе,извјештаје,информације и друге
стручне и аналитичке материјале о стручној
оспособљености кадрова општине
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Вишеград,израђује нацрте и приједлоге новог
распоређивања запослених  с циљем развоја
кадровске политике и стручног усавршавања
,осигурава благовремено информисање
начелника општине о стању у области људских
ресурса ,учествује у свим пословима из области
кадровске политике,креирању новог Правилника
о систематизацији и процесу одабира нових
кадрова,припрема план поступка оцјењивања
израђује крајњи извјештај и пружа помоћ
руководећим службеницима при оцјењивању
,израђује планове и програме за обучавање и
оспособљавање запослених у административној
служби општоне  и друге послове који мусе
ставе у надлежност осим оних која су у
надлежности начелника Општине.

 2. Самостални стручни сарадник за
персоналне послове,редне односе и грађанска
стања.

Води евиденцију о функционерима и запосленим
у општинској Административној служби, врши
пријаве и одјаве радника у ЈФ за здравствено и
пензијско осигурање, израђује све врсте рјешења
и одлука везане за радне односе.

Обавља послове накнадног уписа рођења,
накнадног уписа смрти, промјене личног имена,
стицање држављанства РС и БиХ и отпуста из
држављанства РС и БиХ,  контактира са
релевантним институцијама, обавља послове
координације матичних послова матичних уреда,
одговара за законит и благовремен рад матичних
уреда, обавља и остале послове у складу са
прописима о личном статусу грађана, обавља и
остале послове које му наложи начелник
одјељења.

3. Самостални стручни сарадник за
    борачко- инвалидску заштиту
Води управни поступак за признавање и
остваривање права по Закону о правима бораца,
војних инвалида и породица погинулих бораца,
као и подзаконским актима донешеним у складу
са законом, припрема податке и израђује
извјештаје и информације за надлежно
Министарство и начелника Општине, врши и
друге послове који му се ставе у надлежности.

4.Стручни сарадник за прикупљање података
за остваривање права из  борачко-
инвалидске заштите.

Обавља послове на прикупљању података за
евиденције и картотеку корисника борачко-
инвалидске заштите, обрађује упитнике и друга
документа за евиденције и картотеке сарађује са
удружењима породица погинулих бораца, РВИ и
ОБОР.

5. Стручни сарадник за  послове евиденције о
лицима која су регулисала војну
обавезу и документацијуе о цивилним
жртвама рата и оператер на рачунару

Води евиденције о лицима која су регулисала
војну обавезу,издаје увјерења о служењу војног
рака,увјерења о дужини учешћа у оружаним
снагама,увјерења о времену проведеном у радној
обавези,издаје и друга увјерења и чињенице
сагласно подацима из евиденције и све друге
послчове који му се ставе у надлежност.

6. Стручни сарадник-матичар,замјеник
матичара,    матичар за дупликате МК,
матичар у Мјесним канцеларијама

Води матичне књиге рођених, вјенчаних и
умрлих, уз матичне књиге води прописане
евиденције, саставља статистичке извјештаје и
доставља их надлежним органима, издаје
увјерења и изводе из матичних књига по захтјеву
грађана ,  обавља и друге послове који му се
ставе у надлежност.

7. Виши стручни сарадник-шеф писарнице

Прима,отвара прегледа и сигнира пошту,
евидентира и архивира повјерљиве и строго
повјерљиве предмете води преписку у вези са
канцеларијским пословањем, организује рад
писарнице,стара се о правилној примјени
прописаног система канцеларијског пословања
,подноси извјештаје о стању и кретању предмета
и врши друге послове који му се ставе у
надлежност.

8.Стручни сарадник за послове писарнице

Врши пријем и завођење свих аката и поднесака
који су упућени општинским органима управе
или другим организацијама, даје странкама
упуте и информације око подношења захтјева и
поднесака, приспјелу пошту доставља
надлежним одјељењима и службама прати
кретање предмета у управном поступку, отпрема
пошту,обавља и друге послове који му се ставе у
надлежност.

9.Стручни сарадник за послове овјере
потписа, преписа и рукописа

Врши овјеру потписа, преписа и рукописа и о
томе води одговарајуће евиденције, води послове
у вези са комплетирањем документације о
имовном стању и кућној заједници,као и друге
послове који му се ставе у надлежност.

10.Стручни сарадник за  архиву

Одлаже архивиране предмете у архиву, чува
архивску грађу,  води архивске књиге по
захтјевима референата и грађана проналази
поједине предмете у архиви, те врши друге
послове који му се ставе у надлежност.
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11.Стручни сарадник за мјесне заједнице

Обавља послове око формирања и организовања
рада мјесних заједница, пружа стручну помоћ у
раду органа мјесних заједница,као и друге
административно-техничке послове везане за рад
мјесних заједница

12. Возач путничког аутомобила

Обавља послове возача путничког аутомобила за
службена путовања општинских функционера и
радника општинске административне службе,
стара се о уредном одржавању, употреби и
чувању путничког аутомобила, брине о
техничкој исправности аутомобила и
благовремено на аутомобила и благовремено
најављује уочене кварове на возилима, врши и
друге послове, који му се ставе у надлежност.

13. Ложач парног гријања – портир
обезбјеђење

Рукује централним гријањем у згради општине ,
чува и обезбјеђује објекат и имовину зграде
Општине,врши контролу улаза и излаза у објекат
и просторије зграде Скупштине општине.
Спрећава неовлаштено уношење експлозивних
,запаљивих и других материја у објекат,
недозвољава окупљање већег броја грађана
испред улаза зграде Скупштине општине.
Води евиденцију о свим питањима из дјелокруга
свога рада у складу са Правилником о
организацији послова физичког и техничког
обезбјеђења зграде и врши све друге послове
које му се ставе у надлежност.

14. Радник на одржавању чистоће

Врши одржавање чистоће свих радних
просторија у општинској административној
служби према распореду који утврди начелник
Одјељења за општу управу стара се да радне
просторије буду примјерно чисте и уредне,
бирне о чувању инвентара у згради, врши све
друге послове који му се ставе у надлежност

15. Кафе куварица

Обавља све послове услуживања за потребе
функционера,врши услуге према наруџби за
запослене у општинској административној
служби,брине се о чистоћи просторије у којој
врши спремање напитака,као и о посуђу,те врши
друге послове који јој се ставе у надлежност.

16. Курир- достављач поште и руковаоц
копир апаратом

Врши доставу за све органе општинске
административне службе, подиже пошту и
пошиљке и разноси пошту по одјељењима и
службама и врши све друге послове који му се

ставе у надлежност,обавља послове
фотокопирања на фотокопир апарату .

17. Руковаоц  телефонском централом

Обавља послове и руковања телефонском
централом и брине се о уредном техничком
одржавању фотокопир апарата и централе,по
указаној потреби обавља и друге послове који му
се ставе у надлежност.

18. Дактилограф

 Обавља послове техничког секретара, послове
оператера и дактилографске послове, врши
препис,сравњавање и контролу откуцаног
материјала и друге послове по налогу Начелника
одјељења.

II  ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И
ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ

1.Начелник одјељења за привреду и
друштвене дјелатности

Руководи одјељењем, организује рад Одјељења,
обавјештава начелника Општине о стању у
области привредних и друштвених дјелатности,
доноси и потписује рјешења и друге акте из
надлежности  свог Одјељења осим оних који су у
надлежности начелника Општине, сачињава
студијско-аналитичке информације у области
привреде и друштвених дјелатности.

2.Самостални стручни сарадник  за занатско
предузетничку дјелатност

Води поступак и рјешава по захтјевима за
обаљање занатско-предузетничке дјелатности,
води регистре и евиденције из области занатско-
предузетничке дјелатности, припрема
информације о стању у занатско-предузетничкој
дјелатности,  те врши друге послове који му се
ставе у надлежност.

3. Самостални стручни сарадник  за
друштвене дјелатности

Прати стање у областима предшколског,
основног и средњег образовања, здравствене
заштите и других друштвених дјелатности, у
сарадњу са начелником одјељења сачивањава
информације о стању у области друштвених
дјелатности и пратии примјену усвојених
критерија и намјенског кориштења средстава  те
врши друге послове који му се ставе у
надлежност.

 4. Самостални стручни сарадник за локално-
економски развој

Самостални стручни сарадник за локално-
економски развој врши стручне послове на
унапређењу локалног економског развоја,
учествује у изради и реализацији програма,
пројеката, планова и процјена битних за
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локално-економски развој и предузетништво,
иницира и судјелује у реализацији радних
договора са носиоцима развоја општине у вези са
бржим остваривањем  циљева из програма
развоја и предузимања одговарајућих мјера,
остварује сарадњу са регионалним и
републичким развојним организацијама,
републичким министарствима, међународним
институцијама и фондовима, пружа помоћ у
спровођењу најбољих пројеката за развој
занатско предузетничке дјелатности и и друге
послови који му се ставе у надлежност.

5. Самостални стручни сарадник за
водоприврду

Води управни поступак везан за издавање свих
аката везаних за послове водопривреде и обавља
све друге послове који му се ставе у надлежност.

6.Тржишни инспектор

Обавља послове надзора над извршавањем
закона и других прописа којима се уређује
промет робе, угоститељства и туризма и вршење
свих услуга које обављају правна и физичика
лица, прописа којим се регулишу цијене и
квалитет производа и услуга,  услови за вршење
привредних дјелатности, као и прописа о
сузбијању нелојалне утакмице и
монополистичких споразума, предузима и све
мјере и радње у оквиру овлаштења утврђених
законом и другим прописима, уколико исте нису
стављене у надлежност републичке тржне
инспекције.

7. Пољопривредни инспектор

Врши надзор у области пољопривредне
производње, врши преглед пољопривредних
радова уређаја и опреме, пољопривредних
култура и предузима мјере за спречавање штета
у пољопривредној производњи, врши надзор над
прометом сјеменске робе, врши контолу
квалитета вјештачких ђубрива, предузима мјере
на заштити пољоприврених култура, уочава
појаве болести, врши контролу над примјеном
минималних агротехничких мјера, сарађује са
предузећима из области пољопривреде и
сточарства, пружа им стручну помоћ на
унапређењу дјелатности, те врши друге послове
и задатке који муј се ставе у надлежност.

8.Санитарни инспектор

Врши надзор над извршавањем закона и других
прописа и над спровођењем прописаних мјера у
области санитарне, хигијенске и
противепидемијске заштите људи, односно врши
надзор над свим објектима, дјелатностима и
производима који могу угрозити или штетно
дјеловати на здравље људи, а нарочито
предузимање мјера које се односе на спречавање
сузбијања заразних болести, производњу и

промет животних намирница, здравствено стање
лица која раде на пословима на којима могу
угрозити здравље људи,  врши контролу воде за
пиће, објеката, постројења и уређаја за
снабдијевање водом за пиће,  производњу и
промет лијекова, помоћних љековитих
средстава, отрова, прописане санитарно
хигијенске мјере у објектима здравствених
установа, школских установа, угоститељско
туристичким објектима, занатско услужним
објектима, индустријским објектима и
средствима јавног саобраћаја,  те врши и друге
послове у складу са овлаштењима која има по
закону.

9. Ветеринарски инспектор

Врши надзор над извршавањем Закона и прописа
из области ветеринарске инспекције. Прати
појаве и кретање заразних болести животиња на
подручју општине ,наређује мјере за отклањање
спречавање заразних болести ,сузбијање и
искорјењивање заразних болести животиња које
се појаве и угрозе територију
општине,обезбјеђује становништво од заразних
болести и наређује отклањање недостатака
односно забрањује рад на пословима здравствене
заштите животиња док недостатци отклоне
,врши здравствену контролу птрехрамбених
производа анималног поријекла и провјерава
њихову здравствену исправност и сточне
хране.Привремено забрањује унутрашњи промет
животиња,намирница ,отпадака сјемена за
осјемењавање .

10. Виши стручни сарадник за спорт
      Припрема програм развоја спорта, остварује
сарадњу са спортским организацијама и
спортским друштвима у вези доношења њихових
програма и трошкова реализације.
Припрема и предлаже критерије за годишњи
план расподјеле средстава. Координира начин
оснивања спортских организација и спортских
друштава и врши све друге послове у складу са
законом о спорту и друге послове који му се
ставе у надлежност.

III  ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО
УРЕЂЕЊЕ И СТАМБЕНО
КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

1.Начелник одјељења за просторно уређење и
стамбено-комуналне послове

Руководи редом Одјељења, организује његов
рад, доноси и потписује рјешења и друге акте из
надлежности свог Одјељења сачињава
информације о стању у области урбанизма,
просторног уређења стамбено комуналних
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послова и о томе обавјештава начелника и
Скупштину општине, те врши друге послове из
дјелокурга рада Одјељења

2. Самостални стручни сарадник за
урбанизам, просторно уређење и грађење

Предузима све радње на припреми просторно
планске документације, развојних планова,
контроли инвестиционо техничке документације,
издавања урбанистичких сагласности одобрења
за грађење,  у вршењу техничких прегледа и
употребних дозвола изграђених објеката, као и
друге послове које му се ставе у надлежност .

 3. Стручни сарадник за комуналне послове,
грађење и локалне путеве.

Врши послове и радне задатке у поступку
утврђивања урбанистичко-техничких услова за
изградњу грађевина, врши увиђај на лицу мјеста,
те прикупља релевантне податке за издавање
урбанистичке сагласности и одобрења за
грађење. Прати стање локалних путева,
предлаже санацију локалних путева те друге
послове који му се ставе у надлежност.

4. Самостални  стручни сарадник за саобраћај

 Прати стање саобраћајница на подручју града,
утврђује стање оштећења коловоза на
саобраћајница и предлаже њихову санацију,
одређује мјеста за постављање сигнализације и
опреме на саобраћајницама, стара се о уклањању
и благовременој замјени дотрајале
сигнализације, те друге послове који му се ставе
у надлежност.

5. Стручни сарадник за локалне путеве
Прати стање локалних путева предлаже санацију
локалних путева ,те друге послове који му се
ставе у надлежност.

6. Самостални стручни сарадник за екологију

Води управни поступак везан за издавање свих
аката везаних за послове екологије и обавља све
друге послове који му се ставе у надлежност.

7.Урбанистичко-грађевински инспектор

Врши послове надзора у области урбанизма и
грађења уколико поједини послови законом нису
стављени у надлежност друге инспекције, а
посебно врши инспекцијски надзор над
остваривањем и провођењем просторног
односно урбанистичког плана Општине,
грађењем објеката односно извођењем радова за
које је Општина издала одобрење за грађење,
провјерава да ли су планови, који се односе на
уређење и кориштење простора израђени у
складу са законом и другим прописима да ли су
урбанистичке сагласности и одборења за
грађење издата у складу са плановима и на

прописани начин, да ли се грађевина гради са
одобрењем за грађење,  да ли је одобрење за
употребу објекта издато на прописани начин, те
друге послове утврђене законом или прописима
донијетим на основу закона.

8. Самостални стручни сарадник за стамбено -
комуналне  послове

Предузима мјере на законитом кориштењу
станова у државној својини, додјели и откупу
станова, кориштењу градског грађевинског
земљишта, утврђивању накнада за кориштење
градског грађевинског земљишта, обавља
послове из области заједничке комуналне
потрошње (водовод и канализација) као и друге
послове који му се ставе у надлежност.

 9.Виши стручни сарадник за грађевинарство
и заштиту човјекове околине

 Врши издавање урбанистичких сагласности и
одобрења за грађење,издаје еколошке и
водопривредне сагласности ,прати наплату
закупа јавних површина од корисника и води
евиденцију о истој, води евиденцију о наплати
ренте као и друге послове који му се ставе у
надлежност.

10. Начелник комуналне полиције
Руководи комуналном полицијом, врши надзор
над провођењем Закона о комуналној полицији,
односно над одржавањем, уређењем, употребом
и заштитом комуналних објеката и уређаја,
јавних површина и дрвореда, одржавањем
културних, историјских националних споменика
и спомен обиљежја, одржавањем гробаља,
постављањем назива фирми , натписа и реклама,
одржавањем јавне водоводне мреже и јавних
извора и фонтана, одржавањем јавне
канализационе мреже, одржавањем  и заштитом
корита обала ријека и других водених површина
на подручју општине, одржавањем чистоће на
јавним површина, одржавањем јавних депонија,
начином истицања државних и ентитетских
застава, врши прегледе општих и појединачних
аката које се односе на обављање надзора из
његовог дјелокуга, налаже предузимање
одговарајућих мјера и радњи ради отклањања
утврђених недостатака или неправилности у
року који одреди, подноси одговарајуће пријаве
надлежним органима, изриче и наплаћује
новачне казне на лицу мјеста и предузима друге
мјере и радње за које је законом или другим
прописима овлашће

11. Комунални полицајац
Врши надзор над провођењем Закона о
комуналној полицији, односно над
одржравањем, уређењем, употребом и заштитом
комуналних објеката и уређаја, јавних површина
и дрвореда, одржавањем културних, историјских
националних споменика и спомен обиљежја,
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одржавањем гробаља, постављањем назива
фирми и натписа и реклама, одржавањем јавне
водоводне мреже и јавних извора и фонтана,
одржавањем јавне канализационе мреже,
одржавањем  и заштитом корита обала ријека и
других водених површина на подручју општине,
одржавањем чистоће на јавним површина,
одржавањем јавних депонија, начином истицања
државних и ентитетских застава, врши прегледе
општих и појединачних аката које се односе на
обављање надзора из његовог дјелокуга, налаже
предузимање одговарајућих мјера и радњи ради
отклањања утврђених недостатака или
неправилности у року који одреди, подноси
одговарајуће пријаве надлежним органима,
извриче и наплаћује новачне казне на лицу
мјеста и предузима друге мјере и радње за које је
законом или другим прописима овлашћен.

12. Виши стручни сарадник за стамбено
комуналне послове

рши послове и задатке на припреми и изради
извјештаја и информација и нормативних аката
из области стамбено комуналних послова, води
поступак и спроводи принудна извршења
поводом незаконитог кориштења
станова,прикупља податке и води службену
евиденцију о стамбеном фонду на подручју
општине у приватном и државном
власништву,податке о старости и стању
стамбених објеката,води прописане регистре
заједница становања и сличне послове ,предлаже
одлуке о висини накнаде за одржавање и хитне
интервенције на стамбеним објектима,предлаже
начин кориштења и одржавања станова у
власништву општине , затим на уклањању
привремених објеката који су постављени на
јавним површинама, издаје рјешења о
кориштењу јавних површина, те врши и друге
посове који му се ставе у надлежност.

13.Инспектор за заштиту човјекове средине.

Врши инспекцијски надзор над спровођењем
одредаба Закона о заштити животне средине и
других прописа донесених на основу
њега,између осталог контролише сва
документа,уређаје и материјале који се налазе у
погону и постројењима ,узима узорке и спроводи
мјерења,врши инспекцијски надзор постројења и
погона која користе опасне материје укључујући
и складиштење опасних материја,односно врши
контролу на свим мјестима гдје постоји
могућност угрожавања животне средине, те
уколико утврди да је повријеђен Закон или неки
други пропис наређује мјере и рокове за њихово
отклањање,односно подноси одговарајућу
пријаву за кривично дјело или прекршај,доноси
рјешења о забрани рада одређених
постројења,односно правних лица која обављају

дјелатност,те предузима све друге мјере и радње
за које је законом и другим прописима
овлашћен.

IV – ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ

1.Начелник Одјељења за финансије

Руководи радом Одјељења и организује њихов
рад,  обавља стручне и друге послове из
надлежности одјељења који се односе на
остваривања политике финасирања у Општини,
припрема нацрт буџета, завршни рачун, прати
остваривање и прилив средстава у буџет,
извршење буџета, врши контролу правилности и
законитости кориштења буџетских средстава, те
друге послове који му се ставе у надлежност.

 2.Самостални стручни сарадник за буџет и
буџетске кориснике

Врши послове и радне задатке који се односе на
израду нацрта буџета, завршног рачуна, прати
извршење прихода и расхода у појединим
ставкама из буџета,  послове који се односе на
периодичне обрачуне буџета, распоређује
средства из буџета по корисницима, предузима
послове на праћењу финансијског, материјалног
и рачуноводственог пословања општинске
административне службе, фондова и других
органа који се финасирају из буџета Општине,
као и друге послое који му се ставе у
надлежност.

 3.Самостални стручни сарадник на
рачуноводственим и књиговодственим
пословима финансијским извјештајима и
анализи наплате непореских прихода.

Врши послове и радне задатке који се односе на
извршење буџета, обрађује документа која се
односе на извршење буџета, учествује у изради
периодичних обрачуна, мјесечних и годишњих
статистичких извјештаја о извршењу буџета који
се достављају надлежним органима,обавља
рачунодствено књиговодствене послове и
финансијске извјештаје и врши анализу  наплате
непореских прихода. те обавља и друге послове
који му се ставе у надлежност.

4.Стручни сарадник за књиговодство

Обавља послове и друге радне задатке
контирања и књижења буџетског, синтетичног и
аналитичког књиговодства, књиговодства рачуна
посебних намјена, отвара картице о контном
плану, врши књижење, сабирање дневника,
усаглашавање књижења са изводима, сортирање
картица, води евиденцију о задуживању
општине, о кредитима, те отплате истих са
израдом прегледа, те друге послове који му се
ставе у надлежност.
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 5.Стручни сарадник-благајник и обрачунски
радник.

Обавља послове и друге радне задатке који се
односе на исплату путних налога и путних
трошкова, дневница одборницима и члановима
скупштинских тијела, води благајничке
извјештаје, израђује извјештаје и врши књижење
дневне благајне, као и исплату по благајничким
извјештајима и друге послове који му се ставе у
надлежност.

6.Стручни сарадник за послове набавке

Врши писање наруџбеница, прима требовања
канцеларијског материјала, врши набавку
потрошног и кацеларијског материјала,
инвентарисање основних средстава, крупног и
ситног материјала, врши пријем фактура и
заводи их у књиге и картице,  врши и друге
послове који му се ставе у надлежност.

V – СТРУЧНА СЛУЖБА

       СКУПШТИНЕ ОПШПТИНЕ

1.Секретар Скупштине општине

Руководи Стручном службом, обавља
организационе и техничке послове у вези са
одржавањем сједница СО и њених радних тијела,
проучава нацрте и предлоге аката који доноси
СО и брине о њиховој уставности и законитости,
припрема и израђује програм рада и извјештај о
раду СО, врши стручни преглед материјала који
се износи на сједници Скупштине и њених
радних тијела, израђује нацрте и приједлоге
одлука, односно општих аката који не спадају у
дјелокруг општинске административне службе,
врши послове у вези сарадње Скупштине са
предузећима и установама, пружа стручну помоћ
одборницима у извршавању њихових
одборничких дужности, као и друге послове
везане за рад Скупштине општине.

2. Стручни сарадник за скупштинске послове

Обавља послове везане за припреме сједница
Скупштине општине и њених радних тијела,
обавља послове на прикупљању материјала за
сједнице од надлежних субјеката у складу са
програмом рада Скупштине, води записник на
сједницама Скупштине и њених радних тијела,
стара се о изради и чувању записника и других
материјала са сједница скупштине, води
регистар одлука и чува збирку оригиналних
примјерака одлука и других аката које доноси
скупштина,стара се о њиховом благовременом
обављању у «Сл.гласнику општине Вишеград»,
те врши друге послове који му се ставе у
надлежност.

3.Стручни сарадник за умножавање и доставу
материјала

Обавља послове умножавања материјала за
сједнице скупштине и њених радних тијела,
сједнице колегија начелника општине, стара се о
комплетирању и благовременој достави
материјала одборницима скупштине за сједнице
Скупштине и њених радних тијела, обавља
дактилографске послове за потребе начелника и
замјеника начелника општине, предсједника и
секретара скупштине, као и друге послове који
му се ставе у надлежност.

3. Стручни сарадник за умножавање и
доставу материјала

Обавља послове умножавања материјала за
сједнице скупштине и њених радних тијела,
сједнице колегија начелника општине, стара се о
комплетирању и благовременој достави
материјала одборницима скупштине за сједнице
Скупштине и њених радних тијела, обавља
дактилографске послове за потребе начелника и
замјеника начелника општине, предсједника и
секретара скупштине, као и друге послове који
му се ставе у надлежност.

VI -  СТРУЧНА СЛУЖБА
        НАЧЕЛНИКА    ОПШТИНЕ

1. Самостални стручни сарадник за послове
начелника  Општине-Шеф кабинета.

Даје стручна мишљења у вези послова из
дјелокруга начелника Општине, изврађује
поједине нацрте одлука, односно општих аката
које начелник предлаже Скупштини ради
доношења одлука, обавља организационе и
техничке послове за одржавање сједница
колегија начелника, припрема материјале за
сједнице колегија, врши координацију у раду
кабинета начелника Општине и
Административне службе, прима странке,
одговара на захтјеве странака  као и друге
послове везане за рад начелника општине.

2. Самостални стручни сарадник за односе са
јавношћу

Информише јавност о раду СО-е ,начелника
општине и Административне службе Општине
Вишеград,организује округле столове, јавне
трибине и конференције за штампу ,издаје
саопштења за јавност , уређује ВЕБ страну
општине и обавља послове службеника за
информисање у складу са Законом о слободи
приступа информацијама   (« Сл. гласник РС»
бр.20/01).
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3. Самостални стручни сарадник за јавне
набавке

Припрема план јавних набавки за Општинску
административну службу, спроводи цјелокуни
поступак јавних набавки у складу са Законом, те
и друге послове који му се ставе у надлежност.

4. Самостални стручни сарадник за односе са
ХЕ на Дрини

Самостални стручни сарадник-кoординатор за
економске односе са Хидроелектранама на
Дрини   води активности на извршењу Закона о
накнадама за коришћење природних ресурса у
сврху производње електричне енергије,
сачињава студијско-аналитичке информације
поводом извршења овог Закона,прати исплату
потраживања од стране ХЕ,предлаже пројекте
којима се подстиче економски развој и
задовољавају потребе грађана и обезбјеђује
заштита животне средине,подстиче
предузетничке иницијативе и стварање
приватно-јавних аражмана и
партнерства,подстиче и координира
инвестициона улагања и повлачење капитала и
иницира измјене и допуне прописа који
отежавају пословне иницијативе.

5. Самостални стручни сарадник за
имовинско-правне послове

Самостални стручни сарадник за имовинско
правне послове обавља послове око заступања
Општине у имовинско правним споровима,
односно у поступку експропријације, уређења
међа и парцелације код надлежних органа у
складу са законом, прикупља информације о
утрошку буџетских средстава од стране
буџетских корисника  и о томе упознаје
начелника Општине, пружа стручну помоћ
Одјељењу  за просторно уређење и стамбено
комуналне послове у поступку легализације
бесправно изграђених објеката.

6.Самостални стручни сарадник за послове
цивилне заштите

Врши припрему и учествује у изради програма
цивилне заштите, учествује у изради плана
цивилне заштите,организује и координира
спровођење мјера цивилне заштите,прадлаже
програме самосталних вјежби и врши израду
елабората за извођење вјежби цивилне заштите,
учествује у изради и предлаже планове
материјалног обезбјеђења штаба и јединица
цивилне заштите , стара се о исправности радио
уређаја и других средстава којима располаже
цивилна заштита, сарађује са штабом цивилне
заштите и учествује у његовом раду,  врши и
друге послове који му се ставе у надлежност.

7. Стручни сарадник за послове техничког
секретара

Обавља послове везане за најаву и пријем
странака код начелника и замјеника начелника
општине, успоставља телефонске везе за њихове
потребе, врши пријем и отпрему поште путем
телефакса, те обавља и друге послове који му се
ставе у надлежност.

8. Стручни сарадник за послове веза и
узбуњивања

Учествује у изради плана веза цивилне заштите и
плана веза за узбуњивање и уједно рукује
средствима за везу и узбуњивање, стара се о
исправности и функционалности средстава и
уређаја за узбуњивање,  врши и друге послове
који му се ставе у надлежност.

9. Кординатор Комисије за мост

Помаже кључним организацијама и локалној
заједници да раде заједно на провођењу Плана
управљања.Успоставља,подржава и помаже рад
мреже група како би се усмјеравао и водио рад
различитих организација.Израђује и проводи
годишње програме рада уз консултације с
релевантним партнерима ,како би се циљеви
Плана претворили у активности.Ради са
партнерима на промовисању важности Моста на
локалном и регионалном нивоу,ради са
партнерима на ревизији и допуњавању Плана
управљања и предложених активности.Планира
буџет према предвиђеном петогодишњем
плану,надзире провођење Плана, сарађује са
туристичким заједницама ,чува
документацију,односи с јавношћу,извјештава
Комисију за заштиту очување националних
споменика у Општини Вишеград о активностима
и буџету и друге задатке потребне за ефикасно
провођење Плана управљања.Координатор
Комисије за Мост склапат ће уговоре с другим
организацијама, стручњацима и даватељима
услуга с циљем провођења одређених
активности предвиђеним Планом управљања.

10.Стручни сарадник за припрему и
реализацију тендерске документацију и
оператер на рачунару

Учествује у припреми плана јавних набавки за
општинску административну службу и у
припреми и реализацији тендерске
докуиментације,послове оператера на рачунару и
друге послове који му се ставењ у надлежност.
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11. Руковалац материјално-техничким
       средствима.

Врши послова цивилне заштите на заштити и
спасавању становништва и материјалних добара,
руководи тим акцијама,врши попуну јединица
ЦЗ и води евиденцију о обвезницима ЦЗ,
учествује у сарадњи и координацији обучавања и
оспособљавања цивилне заштите, предузима
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 и обавља и
друге послове који му се ставе у надлежност.

VII – ОДГОВОРНОСТ ЗАПОСЛЕНИХ У
ОПШТИНСКОЈ

         АДМИНИСТРАТИВНОЈ СЛУЖБИ

Члан 17.
Запослени у општинској административној
служби су дужни да извршавају налоге
непосредног руководиоца .
Запослени за свој рад одговарају дисциплински и
материјално.
Услови и поступак за утврђивање дисциплинске
и материјалне одговорности утврђују се
Правилником о дисциплинској и материјалној
одговорности.

VIII – ЈАВНОСТ РАДА

       Члан 18.

Рад општинске административне службе је јаван.

Начелник општине се стара о примјени начела
јавности рада општинске административне
службе .

Члан 19.

Обавјештења и информације о обављању
послова општинске административне службе
може давати начелник општине , а за давање
одговарајућих информација може овластити
поједине службенике општинске
административне службе.

 IX – ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 20.

Ступањем на снагу Пречишћеног текста
Правилника престаје да важи: Правилник о
измјенама и допунама Правилника о
организацији и систематизацији радних мјеста
Административне службе општине Вишеград

број:02-013-47/08 од 04.02.2008године,број:02-
013-128/08 од 10.03.2008године,број:02-013-
140/08 од 14.03.2008године и 02-013-222/08 од
30.04.2008 године, број:02-013-388/08 од
07.08.2008 године, 02-013-475/08 од 03.09.2008
године, број:02-013-533/08 од 27.10.2008године.

Члан 21.

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана након
објављивања у  «Сл.гласнику Општине
Вишеград».

ОПШТИНА ВИШЕГРАД
           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Број:02-013-534/08
Датум : 27.10. 2008г.    Миладин Милићевић,с.р.

О г л а с

Одјељење за просторно уређење и стамбено-
комуналне послове Општине Вишеград, Ул.
краља Петра број 7, Вишеград  на основу
рјешења број: 05-372-175/08 од 08.10.2008
године, извршио је у регистру заједница етажних
власника стамбених зграда, у регистарском
листу број: 05-372-175/08 упис оснивања
Заједнице етажних власник «2 П.Б. 35“, Улица
друге подрињске бригаде бр. 35/2 Вишеград
Вишеград са сљедећим подацима:
Назив и сједиште: Заједница етажних власника
«2. П.Б 35“ , Ул. друге подрињске бригаде 53/2
Вишеград.
Оснивачи: шест етажних власника зграде.
Дјелатност 70320- управљање зградом етажних
власника. Иступа у правном промету самостално
у оквиру дјелатности, за обавезу одговара
цјелокупном имовином, чланови одговарају
супсидијарно до висине удјела у плаћању
трошкова одржавања зграде. Заступа Младен
Тасић, предсједник Скупштине етажних
власника самостално и без ограничења.

ОПШТИНА ВИШЕГРАД
Одјељење за просторно уређење
и стамбено комуналне послове

Број: 05-372-175/08     НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Датум: 08.10.2008. г.        Станко Стојановић,с.р.
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И з д а в а ч:  Стручна служба  Скупштине општине Вишеград,  За издавача:  Снежана Нешковић,  секретар
СО, одговорни уредник Драгица Јањић, Службени гласник Општине Вишеград. Адреса Краља Петра првог
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