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На основу члана 30. и 43. Закона о уређењу
простора и грађењу („Службени гласник
Републике Српске“, број 55/10) и члана 33. Статута
општине Вишеград („Службени гласник општине
Вишеград“, број 10/08-Пречишћени текст и 3/11),
Скупштина општине Вишеград на сједници
одржаној 30.11.2011. године, д о н о с и

О Д Л У К У
о измјени Одлуке о приступању изради измјене

Регулационог плана „Ушће“
 у Вишеграду

Члан 1.
У Одлуци о приступању изради измјене
Регулационог плана „Ушће“ у Вишеграду
(„Службени гласник општине Вишеград“ број
10/11) назив одлуке мијења се и гласи:
„Одлука о приступању изради измјене и допуне
Регулационог плана „Ушће“ у Вишеграду“.

Члан 2.
У члану 2. мијења се површина обухвата плана
тако што се број „2,76 ha“ замјењује бројем „3,10
ha“.

Члан 3.
У члановима 1,  4,  5,  6,  7,  9,  10  и 11.  иза ријечи
„измјене“ додају се ријечи „и допуне“ у
одговарајућем падежу.

Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине
Вишеград“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
                                                ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01-022-162/11
Датум: 30.11.2011. гoд.  Мр Билал Мемишевић, с.р.
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На основу члана 4. Закона о матичним књигама
(„Службени гласник Републике Српске“ број
111/09) и члана 33. Статута општине Вишеград
(„Службени гласник општине Вишеград“, број
10/08-Пречишћени текст и 3/11), Скупштина
општине Вишеград на сједници одржаној дана
30.11.2011. године, д о н о с и

О Д Л У К У
о одређивању матичних подручја за које

се воде матичне књиге

Члан 1.
Овом одлуком одређују се матична подручја за
која се воде матичне књиге рођених, матичне
књиге држављана, матичне књиге вјенчаних и
матичне књиге умрлих.

Члан 2.
Матичне књиге рођених, матичне књиге
држављана, матичне књиге вјенчаних и матичне
књиге умрлих, за свако насељено мјесто општине
Вишеград, воде мјесне канцеларије по матичним
подручјима, како слиједи:

1. Мјесна канцеларија Вишеград води
матичне књиге за сљедећа насељена мјеста:
Вишеград, Доња Црнча, Горња Црнча, Душче,
Бабин Поток, Незуци, Косово Поље, Вишеградска
Бања, Округла, Вучине, Повјестача, Околишта,
Родић Брдо,  Вељи Луг,  Жилићи,  Шегање,  Бан
Поље, Уништа, Међусеље, Мирловићи, Шиповице,
Дрокан, Доња Брштаница, Горња Брштаница,
Горња Лијеска, Доња Лијеска, Ораховци, Претиша,
Хамзићи, Храњевац, Каберник, Твртковићи,
Милошевићи, Закрсница, Туста Међ, Палеж,
Копито, Хан Брдо, Јелачићи, Црни Врх, Баримо,
Кочарим, Холијаци, Шип, Биљези, Бодежник,
Ћаћице, Меремишље, Стражбенице, Репушевићи,
Бјеговићи, Јарци, Узамница, Дринско, Блаж,
Брезје, Пијавице, Језернице, Фаљеновићи, Пољe-
Дринско и Палеж- Дринско.
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2. Мјесна канцеларија Прелово води
матичне књиге за сљедећа насељена мјеста: Блаце,
Велика Гостиља,  Влаховићи,  Горње и Доње
Штитарево, Гребен, Доње Дубово, Горње Дубово,
Ђуревићи, Жлијеб, Заграђе, Земљице, Јелашци,
Каменица, Капетановићи, Клашник, Коритник,
Крагујевац, Кука, Купусовићи, Курталићи, Ласци,
Лозница, Маџаревићи, Мала Гостиља,
Мензиловићи, Мушићи, Обравње, Оџак,
Омерагићи, Паочићи, Поздерчићи, Прелово,
Пресјека, Ресник, Ријека, Рујишта, Рутеновићи,
Сасе, Сендићи, Тршевине, Убава, Халуге, Хртар и
Чешаљ.

3. Мјесна канцеларија Добрун води
матичне књиге за сљедећа насељена мјеста:
Добрун, Велетово, Столац, Грање, Јелашци,
Босанска Јагодина, Веље Поље, Бјељајци,
Црнчићи, Богилице, Добрунска Ријека, Пољанице,
Небоговине, Јабланица, Бијела, Заножје, Ченгићи,
Турјак, Златник, Смријечје, Жагре, Горњи Дубовик
и Доњи Дубовик.

4. Мјесна канцеларија Вардиште води
матичне књиге за сљедећа насељена мјеста:
Вардиште, Доње Вардиште, Горње Вардиште,
Батковица, Подгорје, Масали, Станишевац,
Оплаве, Присоје и Мацуте.

5. Мјесна канцеларија Међеђа води
матичне књиге за сљедећа насељена мјеста:
Загорац, Баткушићи, Међеђа, Каоштице, Бродар,
Ђипи, Јелићи, Клисура, Џанкићи, Цријеп, Раонићи,
Ајдиновићи, Дубочица, Рохци, Бурсићи,
Хадровићи, Богдашићи, Међеђа-Бродар, Међеђа-
Цријеп и Ђипи-Бродар.

Члан 3.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи
Одлука о одређивању матичних подручја за које се
воде јединствене матичне књиге рођених и умрлих
(„Службени гласник општине Вишеград“, број
6/09).

Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику oпштине
Вишеград“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
                                                ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01-022-163/11
Датум: 30.11.2011. гoд.  Мр Билал Мемишевић, с.р.
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На основу члана 3.  став 1.  тачка б)  Закона о
превозу у друмском саобраћају Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“, број
111/08) и члана 33. Статута општине Вишеград
(„Службени гласник општине Вишеград“, број

10/08-Пречишћени текст и 3/11), Скупштина
општине Вишеград на Скупштина општине
Вишеград на сједници одржаној 30.11.2011.
године, д о н о с и

О Д Л У К У
о измјени и допуни Одлуке о такси превозу на

подручју општине Вишеград

Члан 1.
У Одлуци о такси превозу на подручју општине
Вишеград („Службени гласник општине
Вишеград“, број 1/10) члан 28. мијења се и гласи:
„Надзор над извршавањем одредби ове одлуке
врши саобраћајни инспектор и комунална
полиција.
Возила се заустављају таблицом облика
саобраћајног знака забрањен саобраћај свим
возилима са исписом „стоп инспекција“ или уз
асистенцију саобраћајне полиције“.

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине
Вишеград“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
                                                ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01-022-164/11
Датум: 30.11.2011. гoд.  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 30.11.2011.године, д о н о с и

О Д Л У К У
о финансирању/суфинасирању пројеката
невладиних и непрофитних организација

 које дјелују на подручју општине Вишеград

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Предмет одлуке

Овом одлуком утврђују се услови и критеријуми за
употребу средстава текућих грантова невладиних и
непрофитних организација (у даљем тексту:
организације) из буџета општине Вишеград за
текућу годину, поступак избора пројеката,
имплементацију средстава и надзор у циљу
доприноса развоју основа демократског друштва,
јачање локалне самоуправе и учешћа грађана у
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вршењу послова од јавног значаја у општини
Вишеград, осим невладиних и непрофитних
организација за чије активности су средства
планирана текућим грантовима у буџету општине
Вишеград.

Члан 2.
Дефиниције

У смислу ове одлуке:
a) Невладине организације су:

1. удружења-сваки облик добровољног
повезивања више физичких или
правних лица ради унапређења и
оставривања неког заједничког или
општег интереса или циља у складу са
Уставом и законом, а чија основна
сврха није стицање добити;

2. фондације-правна лица које немају
своје чланство, а која се оснивају ради
управљања одређеном имовином у
општем или заједничком интересу.

б) Пројекат је планирано провођење
активности осмишљених како би се остварили
одређени циљеви и посљедично одређена
промјена, а све у оквиру задатих временских и
буџетских оквира.
в) Области дјеловања су:

1. култура и умјетност,
2. спорт и рекреација,
3. образовање,
4. здравство,
5. социјална заштита и људска права,
6. екологија,
7. локална заједница и стамбени

послови,
8. право и политика,
9. гендер,
10. млади и волонтеризам,
11. религија,
12. пословни и финансијски сектор,
13. остало.
г) Стратешки документи општине су:

Стратегија развоја општине Вишеград 2011-
2016. година, Омладинска политика општине
Вишеград до 2012. године, Стратешки план
запошљавања младих ошптине Вишеград до
2012. године, Локални еколошки акциони план
ЛЕАП, Акциони план социјалног укључивања
у систем дјечије заштите у општину Вишеград
2010-2011. година, План управљања мостом
Мехмед-паше Соколовића.

д) Надлежно одјељење је Одјељење за
привреду и друштвене дјелатности у оквиру
којег је систематизована радно мјесто
стручног сарадника за друштвене дјелатности.

е) Надзор је праћење извршавања
уговорених обавеза.

Члан 3.
Средства

1) Средства за финансирање и суфинансирање
пројеката организација које дјелују на
подручју општине Вишеград осигуравају се у
буџету општине.

2) Средства се могу осигурати и од других
институција власти у Босни и Херцеговини,
међународних организација и других
институција из Босне и Херцеговине и
иностранства.

Члан 4.
Области дјеловања

Начелник општине ће за сваку годину дефинисати
приоритене области дјеловања за које ће се
средствима из буџета општине финансирати
пројекти невладиних организација.

Члан 5.
Консултације

1) Прије утврђивања приоритетних области
дјеловања, за које ће се финансирати пројекти
организација, начелник општине ће провести
процедуру консултација са грађанима,
организацијама и општинским одјељењима.

2) Процес консултација начелник општине ће
дефинисати Правилником о финансирању и
суфинансирању пројеката невладиних и
непрофитних организација.

Члан 6.
Пројектни приједлог

1) Пројектни приједлог се мора односити на
специфичне пројектне активности, односно на
низ утврђених активности које су у међусобној
вези и које могу да се индетификују
мјерљивим резултатима унутар одређеног
временског оквира.

2) Организација може поднијети више приједлога
пројеката али се средства могу одобрити за
финансирање само једног пројекта.

3) Дужина трајања пројекта за који се траже
средства је максимално у трајању од једне
буџетске године. Пројектни период може бити
и краћи од 12 мјесеци.

II УСЛОВИ И КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР
ПРОЈЕКАТА

Члан 7.
Услови

1) Организације које аплицирају са пројектима
морају задовољити сљедеће услове:
a) да су основане и регистроване у Босни и
Херцеговини,
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б) да су вођене од стране држављана Босне и
Херцеговине,
в) да своју активност развијају на подручју
општине Вишеград,
г) да су пројекти намијењени грађанима
општине Вишеград,
д) да се пројекти односе на области које је,

сходно члану 2. ове одлуке, дефинисао
начелник општине,

е) да организације не обављају било какву
активност у име политичке партије,
ф) да су организације које су од општине
добиле финансијска средства по претходном
јавном позиву испуниле обавезу подношења
наративног и финансијског извјештаја о
утрошку средстава уз финансијску
документацију и имају позитиван извјештај
мониторинг тима.

2) Органи државне власти не могу бити
финансирани као носиоци пројекта, али је
могуће њихово учешће у извођењу самог
пројекта у смислу пружања финансијске
подршке пројекту.

Члан 8.
Критеријуми

1) Критеријуме за рангирање приједлога
пројеката и бодовање утврдиће начелник
општине Правилником о финансирању и
суфинансирању пројеката невладиних и
непрофитних организација.

2) Приликом утврђивања критеријума обавезно
водити рачуна:
a) да пројекат побољшава квалитет живота
грађана општине Вишеград кроз остваривање
циљева дефинисаних стратешким
документима општине,
б)  да се пројекат тиче што више грађана и да
обухвата што већу територију општине,
в) о ранијим постигнутим резултатима
организације,
г) о бројности чланова организације,
д) да организације имају адекватне људске,
финансијске и техничке капацитете за
реализацију пројекта.

III ПОСТУПАК ИЗБОРА ПРОЈЕКАТА

Члан 9.
Јавни позив

1) Јавни позив за финансирање пројеката
организација расписује начелник општине,
одмах након усвајања буџета општине за
текућу годину.

2) Јавним позивом ће се јасно предочити области
дјеловања, услови за пријаву и критеријуми за
оцјењивање пројеката.

3) Рок за подношење пројеката и пратеће
документације је до 30  (тридесет)  дана по
објављивању Јавног позива.

4) Пројекти са пратећом документацијом се
достављају надлежном одјељењу  путем
писарнице општине и искључиво путем
утврђене апликационе форме.

Члан 10.
Суфинансирање мимо јавног позива

1) Начелник општине ће прихватити понуду за
суфинансирање пројеката мимо и изван
процедуре јавног позива само онда:

1. када се не крше одредбе прописа о
буџету,

2. када се не крше одредбе Закона о
јавним набавкама,

3. када је то услов донатора који
осигурава више од 51%  средстава за
реализацију пројектних активности,

4. када је то од интерса за грађане
општине.

Члан 11.
Обрада апликација

1) Комисија коју именује начелник општине и у
чији састав улазе одборници Скупштине
општине Вишеград, представници локалне
администрације и невладиних организација са
подручја општине Вишеград, врши
евидентирање приспјелих апликација,
контролу приложених докумената и
разврставање апликација по областима
дјеловања

2) Непотпуне апликације и апликације
достављене након рока за подношење
приједлога пројеката комисија неће узети у
даље разматрање.

Члан 12.
Вредновање пројеката

1) Комисија врши оцјењивање и вредновање
пројеката.

2) Комисија ради на састанцима и у свом раду
придржава се ове одлуке и Правилника о
финансирању и суфинансирању пројеката
невладиних и непрофитних организација.

3) Вредноване приједлоге пројекта комисија
доставља начелнику општине у року од 15
(петнаест) дана од дана завшетка јавног
позива.

4) Приједлог комисије обавезно садржи:
1. Приједлог за финансирање/суфансирање

пројеката по областима дјеловања са
износом средстава и висином бодова.
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2. Разлоге за неуврштавање приједлога
пројекта за финансирање/ суфансирање
средствима из буџета општине.

Члан 13.
Одлука о одобравању средстава

1) Начелник општине на приједлог комисије
доноси одлуку о резултатима јавног позива и
закључивању уговора са организацијама о
финансирању /суфинансирању пројеката.

2) Одлука начелника биће јавно објављена,  а сви
учесници на јавном позиву биће обавијештени
о резултатима јавног позива писаним путем.

3) Организације чији пројекти нису одобрени за
финансирање и суфинансирање биће
обавијештене о разлозима неодобравања
средстава.

IV ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА СРЕДСТАВА И
НАДЗОР

Члан 14.
Уговор

1) Општина ће са организацијама закључити
уговор о кориштењу одобрених средстава,
којим ће се дефинисати јасни и недвосмислени
услови којима се регулишу права, обавезе и
одговорности, начин праћења реализације
одобреног пројекта, начин праћења намјенског
кориштења средстава, те елементи описног и
финансијског извјештавања о реализацији
пројекта.

2) У случају неиспуњења одредби уговора од
стране организација Општина ће једнострано
раскинути исти и затражити поврат
исплаћених средстава, те задржати право да
тој организацији ускрати право учешћа на
јавном позиву за финансирање за прву наредну
годину.

Члан 15.
Намјена средстава

1) Одобрена средства општине користе се за
покривање трошкова одобреног пројекта.

2) Највише 20% одобрених средстава може се
користити за финансирање трошкова особља и
административних трошкова. Остатак од 80%
финансијских средстава треба бити предвиђен
за пројектне активности.

3) Одобреним буџетским средствима општине не
могу се финансирати трошкови као што је
куповина некретнина, покривање дефицита
или даривање капитала, као ни ретроактивно
финасирање пројеката који се већ проводе или
су окончани.

Члан 16.
Надзор

1) Начелник општине ће осигурати надзор над
провођењем пројеката који се финансирају или
суфинансирају из буџета путем мониторинг
тима.

2) У праћењу надзора, мониторинг тим прати
реализацију пројекта, уговора и доставља
иформацију о извршеном надзору надлежном
одјељењу и начелнику општине.

3) Начелник општине ће правилником уредити
вршење надзора над реализацијом активности
одобреног пројекта и утрошка додијељених
средстава за финансирање пројекта.

Члан 17.
Извјештавање

1) За пројекте чије је трајање краће од три (3)
мјесеца подносиће се само коначан описни и
финансијски извјештај у року од петнаест дана
након завршетка пројекта.

2) За пројекте чија реализација траје изнад три
(3) мјесеца носиоци пројекта ће подносити
периодични и коначни описни и финансијски
извјештај.

3) Периодични извјештај ће се подносити
приликом захтјева за уплату наредне транше
средстава, а коначни извјештај у року од
петнаест дана након завршетка пројекта.

4) Описни и финансијски извјештај подноси се
мониторинг тиму преко надлежног одјељења.

5) Надлежно одјељење информише Скупштину
општине о резултатима јавног позива,
имплементацији средстава и надзору.

Члан 18.
 Правилник и смјернице

У року од 30  дана од дана ступањана снагу ове
одлуке, начелник општине ће донијети Правилник
о финансирању и суфинансирању пројеката
невладиних и непрофитних организација и
Смјернице за достављање финансијских и описних
извјештаја од стране организација којим су
додијељена средства за финансирање пројеката.

V ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 19.
Поштовање прописа

1) Сви субјекти који учествују у процесу
реализације ове одлуке дужни су се
придржавати одредаба исте и других прописа
којим се регулише процес финансирања
пројеката организација које дјелују на
подручју општине Вишеград.

2) Одредбе ове одлуке и пратећих прописа
примјењују се и за додјелу средстава домаћих
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и страних донатора, осим у случевима
специфичних захтјева донатора.

Члан 20.
Ступање на снагу

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
                                                ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01-022-165/11
Датум: 30.11.2011. гoд.  Мр Билал Мемишевић, с.р.

248
На основу члана 43. и 72. Закона о локалној
самоуправи Републике Српске («Службени
гласник РС» број: 101/04, 42/05 и 118/05), члана 51.
Статута општине Вишеград – Пречишћени текст
(«Сл. гласник општине Вишеград број 10/08 и
3/11), начелник општине, д о н о с и

О Д Л У К У
о измјени и допуни Правилника о платама и

другим личним примањима запослених у
општинској Административној служби

Општине Вишеград

           1. Којом се одобрава приступање измјени и
допуни Правилника о платама и другим личним
примањима запослених у општинској
Административној служби Општине Вишеград
број:02-013-307 /08 од 24.06.2008 године .

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

ОПШТИНА ВИШЕГРАД
                                          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-013-384/11
Датум: 02.11.2011. г.     Мр Томислав Поповић, с.р.

248
На основу члана 43.и 72. Закона о локалној
самоуправи («Сл. гласник Републике Српске», бр.
101/04, 42/05 и 118/05), члана 51. Статута
Општине Вишеград–Пречишћени текст  («Сл.
гласник Општине Вишеград», бр. 10/08 и 3/11) и
члана 9. Одлуке о оснивању Административне
службе Општине Вишеград («Сл. гласник
Општине Вишеград» број 5/05), Одлуке о
измјенама и допунама Правилника о платама и
другим личним примањима запослених у
општинској административној служби општине
Вишеград број 02-013-384/11 од 02.11.2011.
године, начелник Општине, д о н о с и

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

О ПЛАТАМА И ДРУГИМ ЛИЧНИМ
ПРИМАЊИМА ЗАПОСЛЕНИХ У ОПШТИНСКОЈ

АДМИНИСТРАТИВНОЈ СЛУЖБИ
 ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД

Члан 1.
У члану 9. Правилника о платама и другим личним
примањима запослених у општинској
администеативној служби Општине Вишеград»,
бр. 02-013-307/08 од 24.06.2008 године у табели
који се односи на Одјељење за општу управу редни
број 3. „Самостални стручни сарадник за
управно рјешавање борачко-инвалидске
заштите“ прописана стручна спрема ВСС или
ВШС се мијења и гласи „ВСС“, Стварна стручна
спрема гласи „ВСС“, Одређени коефицијент по
члану 6. Појединачног колективног уговора се
мијења и гласи „7,00“. Oдређени коефицијент по
члану 8. Појединачног колективног уговора се
мијења и гласи “7“ Увећање по основу чл.9.Под III
Појединачног колективног уговора  мијења и гласи
„15%“, Коефицијент за обрачун се мијења и гласи
„8,05“.
У члану 9. Одјељка који се односи на Одјељење за
општу управу иза тачке 4. додаје се нова тачка 5.
која гласи „ Самостални стручни сарадник за
грађанска стања“Прописана стручна спрема
„ВСС“, Стварна стручна спрема „ВСС“ ,
прописани коефицијент по Посебном
колективном уговору чл. 6 је „7“, коефицијент
за обрачун „7“.
У члану 9. у табели која се односи на Одјељење за
просторно уређење и стамбено-комуалне послове
редни број 8.  Увећање по основу чл.9.  Под III
Појединачног клективног уговора се мијења
умјесто „10%“ и гласи „15%“а Коефицијент за
обрачун износи „6,32“.
У члану 9.  табеле која се односи на стручну
службу начелника општине редни број 4. и редни
број 9.се спајају у једно радно мјесто и тачку 4.
која гласи „Самостални стручни сарадник за
односе ХЕ на Дрини и Координатор комисије за
мост“ и увећање по основу чл.  9.  Под III
Појединачног колективног уговора гласи „20%“,
Коефицијент за обрачун мијења се и гласи
„8,40“.

Члан 2.
Овај Правилник о измјени и допуни Правилника о
платама и другим личним примањима запослених
у општинској административној служби општине
ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у
«Сл.гласнику Општине Вишеград».
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ОПШТИНА ВИШЕГРАД
                                          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-013-385/11
Датум: 02.11.2011. г.     Мр Томислав Поповић, с.р.

249
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-Пречишћени текст
(„Службени гласник општине Вишеград“, број:
10/08 и 3/11), члана 11. Одлуке о извршењу буџета
Општине Вишеград за 2011. годину («Службени
гласник Општине Вишеград», бр. 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

I
ОДОБРАВАЈУ СЕ средства буџетске резерве у
укупном износу од 367,00 КМ
(тристотинешесдесетседамконвертибилнихмарака)
за десет (10) припадника цивилне заштите у сврху
обуке из области заштите и спасавања од пожара  у
појединачном износу од 36,70 КМ по једном
припаднику.

II
Средства наведена у члану 1.  ове Одлуке биће
исплаћена на текуће рачуне именованих који су на
списку који је саставни дио ове Одлуке.

III
За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење
за финансије.

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

ОПШТИНА ВИШЕГРАД
                                          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-40-210/11
Датум: 08.11.2011. г.     Мр Томислав Поповић, с.р.

250
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
11.Одлуке о извршењу буџета Општине Вишеград
за 2011 годину («Службени гласник Општине
Вишеград», бр.12/10), Правилника о коришћењу
буџетске резерве број: 02-013-185/09 од

01.06.2009.године, члана 51.Статута општине
Вишеград – Пречишћени текст («Службени
гласник Општине Вишеград», број 10/08 и 3/11),
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
Савјету младих Вишеград у укупном износу од
1000,00 КМ (једнхиљадаконвертибилнихмарака) у
сврху суфинансирања здравственог пројекта који
Савјет младих у сарадњи са Општином Вишеград
и Домом здравља Вишеград проводи са GIZ-om на
подручју оштине Вишеград од 2009. године.

Члан 2.
Средства наведена у члану 1. ове Одлуке ће се
уплатити на жиро рачун Савјета младих 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: 02-40-214/11
Датум: 11.11.2011. г.     Мр Томислав Поповић, с.р.

251
На основу члана 38. Закона о буџетском систему
(«Службени гласник Републике Српске», број:
96/03 и 14/04, 67/05, 34/06 и 128/06), члана 51.
Статута општине Вишеград-Пречишћени текст
(„Службени гласник општине Вишеград“, број:
10/08 и 3/11), члана 11.Одлуке о извршењу буџета
Општине Вишеград за 2011. годину («Службени
гласник Општине Вишеград», брoj 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

I
ОДОБРАВАЈУ СЕ средства буџетске резерве у
укупном износу од 2.439,45 КМ
(двијехиљадечетиристотинетридесетдеветконверти
билнихмарака и 45/100) у сврху набавке застава
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Републике Српске укупно 26 (двадесет шест
комада).

II
Средства наведена у члану 1. ове Одлуке  биће
исплаћена на жиро рачун број: 562-006-80301419-
03 Развојна банка.

III
За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење
за финансије.

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

ОПШТИНА ВИШЕГРАД
                                          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-40-216/11
Датум: 16.11.2011. г.     Мр Томислав Поповић, с.р

252
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
11.Одлуке о извршењу буџета Општине Вишеград
за 2011 годину («Службени гласник Општине
Вишеград», бр.12/10), Правилника о коришћењу
буџетске резерве број: 02-013-185/09 од 01.06.2009.
године, члана 51.Статута општине Вишеград –
Пречишћени текст («Службени гласник Општине
Вишеград», бр.10/08 и 3/11), 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) Удружењу
„Помоћ дјеци Балкана“ из Горажда у сврху помоћи
Пројекту „Међуентитеска сарадња школа и
ученика- пут у будућност“

Члан 2.
Средства наведена у члану 1. ове Одлуке ће се
уплатити на жиро рачун Удружења „Помоћ дјеци
Балкана“број: 1990540054068572 код „Šparkase
Bank“ Горажде.

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: 02-610-9/11
Датум: 22.11.2011. г.     Мр Томислав Поповић, с.р.

253
Службени гласник Републике Српске»,број: 96/03,
14/04, 67/05, 34/06 и 128/06), члана 11.Одлуке о
извршењу буџета Општине Вишеград за 2011
годину («Службени гласник Општине Вишеград»,
бр.12/10), Правилника о коришћењу буџетске
резерве број: 02-013-185/09 од 01.06.2009.године,
члана 51.  Статута општине Вишеград –
Пречишћени текст («Сл. гласник Општине
Вишеград», брoj 10/08), захтјева Основне школе
“Вук Караџић“ број: 04-558/11 од 15.11.2011.
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
Основној школи „Вук Караџић“ Вишеград,
општина Вишеград у укупном износу од 1.500,00
КМ (једнахиљадапетстотинаконвертибилних
марака) за реконструкцију мокрог чвора у згради
број 1. у оквиру учешћа у Пројекту „Осигурање
водосадбјевању кроз институционални развој и
инфраструктуру“.

Члан 2.
Средства наведена у члану 1. ове Одлуке ће се
уплатити на жиро рачун Јединственог рачуна
трезора-Рачун посебних намјена број: 551-001-
00016050-88 код Нове банке АД Бања Лука,  позив
на број 08140181.

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: 02-40-219/11
Датум: 23.11.2011. г.     Мр Томислав Поповић, с.р.
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254
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(“Службени гласник РС“ број: 101/04, 42/05,
118/05), члан 51. Статута општине Вишеград –
Пречишћени текст («Службени гласник општине
Вишеград“ 10/08), захтјева МУП-а РС ПС за
безбједност саобраћаја Вишеград број: 11-1-11/01-
29-267/11 од 22.11.2011. године, начелник општине
Вишеград, д о н о с и

О Д Л У К У
о одобрењу средстава за точење горива

I
ОДОБРАВА СЕ сипање по 50 литара дизел горива
за потребе ПС и ПС за БС Вишеград (укупно
100литара), ради  обављања редовних полицијских
обавеза обиласка станичног подручја, провођења
појачаних мјера за вријеме викенда и курирске
службе.

II
За реализацију ове одлуке задужује се одјељење за
финансије.

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

ОПШТИНА ВИШЕГРАД
                                          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-40-224/11
Датум: 23.11.2011. г.     Мр Томислав Поповић, с.р.

255
На основу члана 38. Закона о буџетском систему
(«Службени гласник Републике Српске», број:
96/03 и 14/04, 67/05, 34/06 и 128/06), члана 51.
Статута општине Вишеград-Пречишћени текст
(„Службени гласник општине Вишеград“, број:
10/08 и 3/11), члана 11. Одлуке о извршењу буџета
Општине Вишеград за 2011. годину («Службени
гласник Општине Вишеград», бр. 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

I
ОДОБРАВАЈУ СЕ средства буџетске резерве у
укупном износу од 300,00 КМ
(тристотинеконвертибилнихмарака) у сврху
куповине слике.

II
Средства наведена у члану 1. ове Одлуке  биће
исплаћена на жиро рачун Ненада Деспића из
Вишеграда број: 562-100-80094991-89 Развојна
банка.

III
За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење
за финансије.

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

ОПШТИНА ВИШЕГРАД
                                          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-40-225/11
Датум: 23.11.2011. г.     Мр Томислав Поповић, с.р.

256
На основу члана 38. Закона о буџетском систему
(«Службени гласник Републике Српске», број:
96/03 и 14/04, 67/05, 34/06  и 128/06), члана 51.
Статута општине Вишеград-Пречишћени текст
(„Службени гласник општине Вишеград“, број:
10/08 и 3/11), члана 11.Одлуке о извршењу буџета
Општине Вишеград за 2011. годину («Службени
гласник Општине Вишеград», бр.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

I
ОДОБРАВАЈУ СЕ средства буџетске резерве у
укупном износу од 1.275,00 КМ
(једнахиљададвијестотинеседамдесетпетконвертиб
илнихмарака) у сврху набавке украсних кеса за
потребе општине Вишеград укупно 510
(петстотина и десет комада).

II
Средства наведена у члану 1.  ове Одлуке биће
исплаћена на жиро рачун број: 5550100027154581
Нова  банка.

III
За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење
за финансије.

IV
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а биће
објављена у «Службеном гласнику Општине
Вишеград».
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ОПШТИНА ВИШЕГРАД
                                          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-40-226/11
Датум: 23.11.2011. г.     Мр Томислав Поповић, с.р.

257
На основу члана 38. Закона о буџетском систему
(«Службени гласник Републике Српске», број:
96/03 и 14/04, 67/05, 34/06  и 128/06), члана 51.
Статута општине Вишеград-Пречишћени текст
(„Службени гласник општине Вишеград“, број:
10/08 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

I
ОДОБРАВАЈУ СЕ средства буџетске резерве у
укупном износу од 351,00 КМ
(тристотинепедесетједнуконвертибилнихмарку)
Институту заштите, екологије и информатике Бања
Лука у сврху одржавања обуке из заштите на раду
и заштите од пожара за 10 (десет) припадника
цивилне заштите општине Вишеград.

II
Средства наведена у члану I ове Одлуке биће
исплаћена на жиро рачун број: 5620990000088958
НЛБ Развојна банка.

III
За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење
за финансије.

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

ОПШТИНА ВИШЕГРАД
                                          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-40-228/11
Датум: 23.11.2011. г.     Мр Томислав Поповић, с.р.

258
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
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, члана 51.Статута општине Вишеград –
Пречишћени текст («Сл.гласник Општине
Вишеград», број 10/08), захтјева Основне школе
“Вук Караџић“ број: 04-558/11 од 15.11.2011.
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
СПКД “Просвјета“ Општински одбор  Вишеград, у
укупном износу од 2.000,00 КМ
(двијехиљадеконвертивилнихмарака) у сврху
приређивања Свечане академије посвећене имену
и дјелу нашег нобеловца Иве Андрића.

Члан 2.
Средства наведена у члану 1. ове Одлуке ће се
уплатити на жиро рачун број: 5620060000257736
код Развојне   банке АД Бања Лука.

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

Члан4.
За надзор над  извршењем ове одлуке и утрошку
средстава одређује се ССС за буџетске кориснике
Милан Јакшић који ће поднијети писмени
извјештај начелнику Општине о реализацији исте.

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

ОПШТИНА ВИШЕГРАД
                                          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-40-232/11
Датум: 30.11.2011. г.     Мр Томислав Поповић, с.р.
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_______________________________________________________________________________________________
И з д а в а ч: Скупштина општине Вишеград - Стручна служба Скупштине општине, Улица краља Петра Првог
број 7, 73240 Вишеград, телефон: 058/620-823. Излази у складу са потребама. Појединачни примјерак 5 КМ.
Уплата претплате се врши на жиро рачун број: 562-0060000126204, Развојна банка Вишеград


