
 
 

 

 

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 - Пречишћени текст 

(„Службени гласник општине Вишеград“ број 

10/08), Скупштина општине Вишеград на 

сједници одржаној 02.9.2010. године, д о н о с и 

 

 

О Д Л У К У 

о стављану ван снаге Одлуке о расподјели  

оствареног буџетског суфицита и салда 

готовине на жиро-рачунима која се не односе 

на измирење обавеза насталих у протеклом 

обрачунском периоду („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 3/10) 

 

Члан 1. 

Ставља се ван снаге Одлука о расподјели 

оствареног буџетског суфицита и салда 

готовине на жиро-рачунима која се не односе на 

измирење обавеза насталих у протеклом 

обрачунском периоду, број 01-022-43/10 од 

07.4.2010. године („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 3/10). 

 

 

 

 

 

 

Члан 2. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“.  

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРА 

                             ПРЕДСЈЕДНИК СО  

Број: 01-022-171/10   

Датум: 02.9.2010. г.   Мр Билал Мемишевић, с.р.  

 

 

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 - Пречишћени текст 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 

10/08), Скупштина општине Вишеград на 

сједници одржаној 02.9.2010. године, д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о измјени и допуни Плана капиталних 

улагања за 2010. годину 

 

Члан 1. 

План капиталних улагања за 2010. годину 

(„Службени гласник општине Вишеград“ број 

13/09) мијења се и гласи:  

 

 

„ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА ЗА 2010. ГОДИНУ“ 

 

Редни 

број 

 

НАЗИВ ПРОЈЕКТА 

Планирана вриједност 

изражена у КМ 

 

1.  Изградња приступног пута за Доње Шегање 

 

255.000,00 

2.  Реконструкција водовода за Доње Шегање 

 

65.000,00 

3.  Реконструкција остатка Улице Друге подрињске бригаде 

(водовод, канализација, собраћајница итд.) 

165.000,00 

4.  Израда пројектне документације 

 

200.000,00 

5.  Изградња пута Родић Брдо – Глогова 

 

95.000,00 
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6.  Реконструкција степеништа у насељу Гарча  

( степениште нови мост – насеље Гарча)   

11.000,00 

7.  Реконструкција степеништа у Улици краља Петра I - 

испред зграде Борова  

10.000,00 

8.  Изградња степеништа и стазе до Цркве на  

Мегдану 

29.000,00 

9.  Изградња капеле и уређење гробља у Косову Пољу 98.000,00 

10.  Изградња пјешачке стазе на лијевој обали Дрине 340.000,00 

 

11.  Објекти и земљиште за индустријску зону 117.200,00 

12.  Изградња Главичког потока - друга фаза 470.000,00 

 

13.  Изградња фискултурне сале СШ „Иво Андрић“ -прва фаза 200.000,00 

14.  Реконструкција зграде бившег МУП за потребе 

скупштинске сале и друго - прва фаза   

200.000,00 

15.  Поправка улица савременим асфалтним застором 170.000,00 

16.  Изградња дијела канализације у Доњем Шегању 18.000,00 

17.  Изградња саобраћајне мреже у насељу Гарча 

 

95.000,00 

18.  Одводња собраћајнице Бикавац – Шегање 

 

105.000,00 

19.  Изградња забавних паркова за дјецу у насељима: Гарча, 

Црнча и Бикавац 

10.000,00 

20.  Стратегија развоја општине 

 

40.000,00 

                                 

                                У К У П Н О                                                                                      2.693.700,00 КМ 

                                                                                                                

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Вишеград.  

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРА 

                             ПРЕДСЈЕДНИК СО  

Број: 01-022-172/10   

Датум: 02.9.2010. г.   Мр Билал Мемишевић, с.р.  

 

 

На основу члана 10. Закона о накнадама за 

коришћење природних ресурса у сврху 

производње електричне енергије („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 85/03 и 75/10) 

и члана 33. Статута општине Вишеград – 

Пречишћени текст („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 10/08), Скупштина 

општине Вишеград на сједници одржаној 

02.9.2010. године, д о н о с и 

 

 

 

О Д Л У К У 

о усвајaњу Програма коришћења  средстава 

уплаћених по основу накнада за коришћење 

природних ресурса у сврху производње 

електричне енергије за 2010. годину 

 

Члан 1. 

Скупштина општине Вишеград усваја Програм 

коришћења средстава уплаћених по основу 

накнада за коришћење природних ресурса у 

сврху производње електричне енергије за 2010. 

годину. 

 

Члан 2. 

Програм из члана 1. ове одлуке Скупштина 

општине Вишеград, у року од 15 дана од дана 

усвајања, доставиће Министарству финансија. 

 

Члан 3. 

Саставни дио ове одлуке је Програм коришћења 

средстава   уплаћених   по    основу    накнада  за 

коришћење природних ресурса у сврху 

производње електричне енергије за 2010. 

годину. 
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Члан 4. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРА 

                             ПРЕДСЈЕДНИК СО  

Број: 01-022-174/10   

Датум: 02.9.2010. г.   Мр Билал Мемишевић, с.р.  

 

 

П Р О Г Р А М 

коришћења средстава уплаћених по основу 

накнада за коришћење природних ресурса 

 у сврху производње електричне енергије 

за 2010. годину  

 

I 

Средства уплаћена по основу накнада за 

коришћење природних ресурса у сврху 

производње електричне енергије воде се на 

посебном жиро - рачуну буџета Општине и 

користиће се, у складу са овим Програмом, 

намјенски за: 

- изградњу нових привредних капацитета 

или проширење постојећих путем 

стимулативног кредитирања, 25% средстава 

уплаћених по овом основу, 

- изградњу примарних инфраструктурних 

објеката (водовод, канализација, топловод, 

локални путеви и слично) који су у функцији 

привредног развоја и запошљавања, 30% 

средстава уплаћених по овом основу. 

 

- остале сврхе утврђене овим Програмом, 

осим за плате и друга лична примања 

запослених у административној служби, 

функционера и одборника у Скупштини 

општине, 45% средстав уплаћених по овом 

основу. 

 

II 

Укупан износ средстава која се планирају 

утрошити овим програмом је 5.008.331,00 КМ, а 

иста се састојe од неутрошених средстава 

прикупљених од накнада до ступања на снагу 

Закона измјенама и допунама Закона о 

накнадама за коришћење природних ресурса у 

сврху производње електричне енергије, у износу 

од 4.238.331,00КМ, и пројектованог остварења 

прихода од накнада у периоду од 15. августа до 

31. децембра 2010. године, у износу од 

770.000,00 КМ. 

 

III 

Средства из тачке II овог програма биће 

утрошена за : 

1. изградњу нових привредних капацитета 

или проширење постојећих путем 

стимулативног кредитирања у износу од 

1.252.082,75КМ ( 25% средстава), 

2. изградњу примарних инфраструктурних 

објеката (водовод, канализација, топловод, 

локални путеви и слично) који су у функцији 

привредног развоја и запошљавања у износу од 

1.502.499,30 КМ ( 30% средстава) како слиједи: 

 

 

 

 

Редни 

број Назив пројекта Износ 

1. Оправка и одржавање путева 

 

170.000,00 КМ 

 

2. Камате на кредит домаћих банака 55.000,00 КМ 

 

3. Изградња приступног пута за Доње Шегање 255.000,00 КМ 

4. Обалоутврдни зид у Јонџи 4.500,00 КМ 

      

5. Санација висећег моста бр.1 у насељу Добрун 13.000,00 КМ 

 

6. Санација висећег моста брoj 2 у насељу Добрун 14.500,00 КМ 

7. 

Непредвиђени радови на пјешачко -бициклистичкој стази у 

Улици Друге подрињске бригаде 20.000,00 КМ 

8. Изградња саобраћајне мреже у насељу Гарча 

 

95.000,00 КМ 

 

9. Израда пројектне документације 90.500,00 КМ 

10. Реконструкција остатка Улице Друге подрињске бригаде 62.500,00 КМ 

 

11. 

 

Враћање рата кредита домаћим банкама 141.000,00 КМ 
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12. Изградња пјешачке стазе на лијевој обали Дрине 340.000,00 КМ 

 

13. Објекти и земљиште за индустријску зону 117.200,00 КМ 

14. 

 

Одводња саобраћајнице Бикавац - Шегање   8.799,30 КМ 

 

15. Изградња Главичког потока - друга фаза 105.500,00 КМ 

 

16. Изградња забавних паркова за дјецу 10.000,00 КМ 

  

                                 Инфраструктура - укупно 30%                    1.502.499,30 КМ 

 

 

 
3. остале сврхе утврђене овим програмом, 

осим за плате и друга лична примања 

запослених у Административној 

служби општине, функционера, 

одборника у Скупштини општине и 

корисника буџета општине, у износу од 

2.253.748,95КМ (45% средстава) како 

слиједи:

 

 

Редни 

број Намјена средстава Износ 

 

1. Изградња Главичког потока- друга фаза 82.000, 00 КМ 

 

2. Изградња фискултурне сале С.Ш  „Иво Андрић“ -  прва фаза 200.000.00 КМ 

3. 

Реконструкција зграде бившег МУП - прва фаза,  за потербе 

скупштинске сале и друго 200.000,00 КМ 

 

4. Средства за подстицај запошљавања 200.000,00 КМ 

 

5. Средства за буџетске кориснике 146.000,00 КМ 

6. 

Средства за помоћи појединцима корисницима новчане накнаде 

по Закону о социјалној заштити 100.000,00 КМ 

 

7. Трошкови за електричну енергију градске јавне расвјете 50.000,00 КМ 

 

8. Поправка улица савременим асфалтним застором 170.000,00 КМ 

 

9. Средства за формирање гарантног фонда 150.000,00 КМ 

 

10. Трошкови комуналне инфраструктуре 108.000,00 КМ 

 

11. Средства за новчане подстицаје развоја пољопривреде и села 150.000,00 КМ 

12. Рефундирање дијела штета од поплава правним лицима 100,000.00 КМ 

 

13. Фонд за пензионере 50,000.00 КМ 

14. 

Средства за суфинансирање пројеката у сарадњи са 

међународном организацијом ХЕЛП 20.748,95 КМ 

 

15. Субвенције ЗЕВ за набавку угља за котловнице 20.000,00 КМ 

 

16. Средства за израду промотивних материјала за потребе општине 10.000,00 КМ 

 

17. Пројекти Омладинске политике 20.000,00 КМ 

18. Израда хоризонталне сигнализације на подручју града 9.000,00 КМ 
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19.  

Завршетак пута Родић Брдо - Глогова 75.000,00 КМ 

20.  

Дјечије обданиште „Невен“ - пројекат припреме предшколске 

дјеце 5.000,00 КМ 

 

21. Средства за спортске клубове 40.000,00 КМ 

 

22. Куповина земљишта за градско гробље 25.000,00 КМ 

 

23. Избори у мјесним заједницама 10.000,00 КМ 

 

24. Средства за Комуникациони акциони план 5.000,00 КМ 

 

25. Рушење објекта и уређење земљишта - Павиљон 30.000,00 КМ 

26. 

Рјешење имовинских односа на изградњи саобраћајнице Сасе - 

Вишеградска бања 25.000,00 КМ 

 

27. Стипендије 30.000,00 КМ 

 

28. Накнада волонтерима 15.000,00 КМ 

 

29. Средства за израду Стратегије развоја општине 40.000,00 КМ 

 

30. Уређење приобаља Рзава 20.000,00 КМ 

 

31. Прикључак зграде број 14 у Гарчи на електричну мрежу 20.000,00 КМ 

 

32. Рушење зграде старе Апотеке 25.000,00 КМ 

 

33. Изградња дијела канализације у Доњем Шегању 18.000,00 КМ 

 

34. Набавка контејнера за одлагање отпада 20.000,00 КМ 

 

35. Трошкови одржавања уличне расвјете 35.000,00 КМ 

 

36. Средства за подстицај наталитета 30.000,00 КМ 

                          

                                   У К У П Н О  45%                                           2.253.748,95 КМ 

 

 

IV 

 

 

Овлашћује се начелник општине да неутрошени 

дио средстава, по завршетку пројеката из 

области инфраструктуре, може распоредити на 

друге инфраструктурне пројекте предвиђене 

овим програмом.  

 

V 

Праћење реализације овог програма вршиће 

начелник општине и о томе извјештавати 

Скупштину општине. 

VI 
Овај програм објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРА 

                             ПРЕДСЈЕДНИК СО  

Број: 01-022-174/10   

Датум: 02.9.2010. г.   Мр Билал Мемишевић, с.р.  

На основу члана 59. Закона о задуживању, дугу 

и гаранцијама Републике Српске („Службени 

гласник Републике Српске“, број 30/07 и 29/10)) 

и члана 33. Статута општине Вишеград - 

Пречишћени текст („Службени гласник 

општине Вишеград“ број 10/08), Скупштина 

општине Вишеград на сједници одржаној 

02.9.2010. године, д о н о с и  

  

 

О Д Л У К У 

о формирању гарантног фонда 

 Општине Вишеград 

 

Члан 1. 

За формирање гарантног фонда Општине 

Вишеград одобравају се новчана средства у 

износу од 150.000,00КМ (словима: стотину 
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педесетхиљада и 00/100 КМ), као гарантна 

депозитна средстава. 

 

Члан 2. 

Средства из члана 1. ове одлуке биће орочена на 

посебном рачуну банке која врши пласман 

кредита за привредни развој општине, као 

депозит са посебном намјеном, и служиће за 

обезбјеђење кредита одобрених из средстава за 

привредни развој општине.  

 

Члан 3. 

Овлашћује се начелник општине да потпише 

уговор о намјенском депозиту са банком која 

врши пласман стимулативних кредита из 

средстава остварених по основу Закона о 

накнадама за коришћење природних ресурса 

сврху производње електричне енергије      

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 

85/03 и 75/10 ). 

 

Члан 4. 

Одлуку о условима и начину коришћења 

средства гарантног фонда Општине Вишеград 

доноси Скупштина општине, на приједлог 

Комисије коју ће формирати начелник општине.  

 

Члан 5. 

Обавезује се начелник општине да периодично 

извјештава Скупштину општине о утрошку 

средстава из члана 1. ове одлуке. 

 

Члан 6. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                   ПРЕДСЈЕДНИК СО  

Број: 01-022-175/10   

Датум: 02.9.2010. г.   Мр Билал Мемишевић, с.р. 

 

 

На основу члана 7. Закона о подстицању развоја 

малих и средњих предузећа - Пречишћени текст 

(„Службени гласник Републике Срепске“, број 

23/09) и члана 33. Статута општине Вишеград, 

(„Службени гласник општине Вишеград“ број 

10/08), Скупштина општине Вишеград на 

сједници одржаној 02.9.2010. године, д о н о с и 

                                  

 

О Д Л У К У 

о подстицају запошљавања за 2010. годину 

 

Члан 1. 

Овом одлуком утврђује се висина, услови и 

начин додјеле подстицајних средстава за 

запошљавање на подручју општине Вишеград.  

 

Члан 2. 

Висина средстава за подстицај запошљавања на 

подручју општине Вишеград у 2010. години 

износи 200.000,00 КМ. 

 

Члан 3. 

Подстицајна средства користиће се за 

суфинансирање плата радника који ће се 

брисати са евиденције Завода за запошљавање – 

Биро Вишеград. 

 

Члан 4. 

Право на подстицајна средства имају правна 

лица, чији су оснивачи домаћа и страна физичка 

и правна лица. 

Члан 5. 

Услови које морају испунити правна лица за 

остварење права на подстицајна средства су: 

- да има сједиште на подручју општине 

Вишеград, 

- да уредно измирује обавезе по основу пореза 

и доприноса у складу са законом и да нема 

неизмирених обавеза по том основу, 

- да се лица која послодавац планира 

запослити, налазе на евиденцији Завода за 

запошљавање најмање 30 дана од дана 

подношења захтјева, 

- да лица која послодавац планира запослити 

нису била у радном односу код корисника 

средстава у посљедњих годину дана, 

- да лица која послодавац планира запослити 

имају пребивалиште на подручју општине 

Вишеград. 

Члан 6. 

Обавезе послодаваца, корисника средстава 

подстицаја, су: 

- да са новим радницима закључи уговор о 

раду, а да при томе не смањују постојећи број 

запослених радника,  

- да омогући Општини да прати и контролише 

трајање радног односа и редовну уплату 

пореза и доприноса у току трајања уговора. 

 

Члан 7. 

Предност у коришћењу подстицајних средстава 

имају послодавци у области производње и 

производног занатства, а посебно послодавци са 

производно - извозно орјентисаним програмима. 

 

Члан 8. 

Подстицајна средстава за запошљавање 

додјељиваће се путем јавног позива који 

расписује начелник општине. 

Јавни позив из става 1. овог члана остаје 

отворен до утрошка средстава из члана 2. ове 

одлуке. 

Члан 9. 

Поступак по јавном позиву проводи Комисија за 

одабир корисника подстицајних средстава, коју 

именује начелник општине. 
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Комисија за одабир корисника подстицајних 

средстава, након обраде захтјева и провјере 

достављене документације утврђује редослијед 

корисника, а одлуку о одобравању подстицаја 

доноси начелник општине  

 

Члан 10. 

Са корисницима, односно послодавцима који 

буду изабрани по основу јавног позива за 

додјелу средстава за подстицај запошљавања, 

Општина Вишеград склапа уговор којим се 

регулишу међусобна права и обавезе уговорних 

страна.   

Уговор о коришћењу новчаног подстицаја у име 

Општине потписује начелник општине.  

 

Члан 11. 

Одлуку о условима и начину коришћења 

подстицајних средства за запошљавање на 

подручју општине Вишеград доноси Скупштина 

општине, на приједлог Комисије коју ће 

формирати начелник општине.  

 

Члан 12. 

Обавезује се начелник општине да периодично 

извјештава Скупштину општине о утрошку 

средстава из члана 1. ове одлуке. 

 

Члан 13. 

Ова одлука ступа на снагу  осмог дана од 

објављивања у „Службеном гласнику Општине 

Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                                           ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-176/10    

Датум: 02. 9. 2010. г. Мр Билал Мемишевић, с.р. 

  

 

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 – Пречишћени текст 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 

10/08), Скупштина општине Вишеград на 

сједници одржаној 02.9.2010. године, д о н о с и 

 

 

О Д Л У К У 

о новчаном подстицају за развој 

пољопривреде и села за 2010. годину 

 

Члан 1. 

Овом одлуком утврђујe се висина, услови и 

начин додјеле новчаног подстицаја за развој 

пољопривреде и села на подручју општине 

Вишеград за 2010 годину. 

 

 

 

Члан 2. 

За новчани подстицај за развој пољопривреде и 

села у 2010. години из буџета општине 

Вишеград издвојиће се 150.000,00 КМ.  

 

Члан 3. 

Право на новчани подстицај остварују физичка 

и правна лица уписана у Регистар 

пољопривредних газдинстава која имају 

пребивалиште, односно сједиште, на подручју 

општине Вишеград. 

 

Члан 4. 

Јавни позив за додјелу новчаног подстицаја за 

равој пољопривреде и села расписује начелник 

општине, а поступак по јавном позиву проводи 

Комисија за одабир корисника новчаног 

подстицаја, коју именује начелник општине. 

 

Члан 5. 
Комисија за одабир корисника новчаног 

подстицаја, након обраде захтјева и провјере 

достављене документације утврђује редослијед 

кандидата, а одлуку о избору корисника 

новчаног подстицаја за развој пољопривреде и 

села доноси начелник општине  

 

Члан 6. 

Са корисником новчаног подстицаја Општина 

Вишеград склапа уговор којим се регулишу 

међусобна права и обавезе уговорних страна.   

Уговор о коришћењу новчаног подстицаја у име 

Општине потписује начелник општине.  

 

Члан 7. 

Одлуку о условима и начину коришћења 

новчаног подстицаја за развој пољопривреде и 

села доноси Скупштина општине, на приједлог 

Комисије коју ће формирати начелник општине.  

 

Члан 8. 

Обавезује се начелник општине да периодично 

извјештава Скупштину општине о утрошку 

средстава из члана 1. ове одлуке. 

 

Члан 9 

Ова Одлука ступа на снагу данoм доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“.  

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРА  

                                           ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-177/10    

Датум: 02. 9. 2010. г. Мр Билал Мемишевић, с.р. 

 

 

На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи, („Службени гласник Републике 

Српске“ брoј 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 33. 
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Статута општине Вишеград – Пречишћени текст 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 

10/08), Скупштина општине Вишеград на 

сједници одржаној 02.9.2010. године, д о н о с и 

 

 

О Д Л У К У 

о стимулисању наталитета за 2010. годину 

 

Члан 1. 

Овом oдлуком одобравају се новчана средства 

из буџета општине за 2010. годину, у износу од 

30.000,00 КМ, за стимулисањe наталитета на 

подручју општине Вишеград. 

 

Члан 2. 

У циљу стимулисања наталитета за треће и 

свако наредно дијете рођено у 2010. години, 

родитељима ће бити исплаћена посебна 

једнократна новчана помоћ у износу од 700,00 

КМ. 

Члан 3. 

Родитељи који су у тренутку рођења дјетета 

незапослени, имају право на новчани додатак за 

свако дијете рођено у 2010. години у мјесечном 

износу од 100,00 КМ, до годину дана старости 

дјетета. 

Члан 4. 

За брачне парове који посједују медицинску 

документацију да се лијече од стерилитета дуже 

од три године исплатиће се једнократна новчана 

помоћ, на име трошкова лијечења, у износу до 

1.000,00 КМ. 

 

Члан 5. 

Општина ће сносити трошкове боравка дјеце у 

обданишту за дјецу чији су родитељи 

корисници сталне новчане помоћи по Закону о 

социјалној заштити. 

 

Члан 6. 

За породице које истовремено имају двоје и 

више дјеце која користе услуге обданишта, за 

друго дијете 50% трошкова услуга боравка у 

обданишту сносиће Општина, а за треће и свако 

наредно дијете трошкове обданишта сносиће 

Општина у 100% износу. 

 

Члан 7. 

Новчане помоћи ће се исплаћивати из средстава 

обезбјеђених буџетом општине, а на основу 

рјешења Одјељења за привреду и друштвене 

дјелатности oпштине Вишеград. 

 

Члан 8. 

Начин остваривања права из ове oдлуке биће 

регулисан Правилником који доноси начелник 

општине. 

 

 

Члан 9. 

Корисници права из ове одлуке морају имати 

пријављено пребивалиште на подручју општине 

Вишеград најмање дванаест мјесеци прије дана 

доношења ове одлуке. 

 

Члан 10. 

Ова одлука ступа на снaгу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

    ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-178/10    

Датум: 02.9. 2010. г.  Мр Билал Мемишевић, с.р. 

 

 

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 - Пречишћени текст 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 

10/08), Скупштина општине Вишеград на 

сједници одржаној 02.9. 2010. године, д о н о с и 

 

 

О Д Л У К У 

о привхватању диобног биланса 

сувласничких дијелова 60 стамбених 

јединица на локалитету Прелово – општина 

Вишеград са Министарством за избјеглице и 

расељена лица Републике Српске 

 

Члан 1. 

Овом одлуком прихата се диобни биланс 

сувласничких дијелова 60 стамбених јединица  

на локалитету Прелово – општина Вишеград са 

Министарством за избјеглице и расељена лица 

Републике Српске. 

 

Члан 2. 

Овлашћује се начелник општине да потпише 

споразум о диобном билансу сувласничких 

дијелова 60 стамбених јединица на локалитету 

Прелово – општина Вишеград са 

Министарством за избјеглице и расељена лица 

Републике Српске. 

 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“.  

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД                                                    

                                         ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-179/10    

Датум: 02. 9. 2010. г. 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 - Пречишћени текст 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 

10/08), Скупштина општине Вишеград на 

сједници одржаној 02.9.2010. године, д о н о с и 

  

 

О Д Л У К У 

о стављању ван снаге Одлуке о давању 

сагласности на цјеновник услуга одвоза 

смећа ОДЈКП „Комуналац“ Вишеград 

 

Члан 1. 

Ставља се ван снаге Одлука о давању 

сагласности на цјеновник услуга одвоза смећа 

ОДЈКП „Комуналац“ Вишеград, број: 01-022-

149/05 од 15.12.2005. године („Службени 

гласник општине Вишеград“, број 12/05).  

 

Члан 2. 

До утврђивања нове цијене одвоза смећа, на 

коју ће дати сагласност Скупштина општине 

Вишеград, КП „Комуналац“ а.д. Вишеград 

услуге одвоза смећа грађанима наплаћиваће по 

члану домаћинства 2,00 КМ, а правним лицима 

и предузетницима  према цијенама које су 

примјењиване до маја 2010. године. 

 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“.  

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД

      ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-180/10    

Датум: 02. 9. 2010. г. Мр Билал Мемишевић, с.р. 

          

      

На основу члана 95. Закона о средњем 

образовању и васпитању („Службени гласник 

Републике Српске“, број 74/08 и 106/09), члана 

22. Правилника о избору и раду школског 

одбора („Службени гласник Републике Српске“, 

број 7/09 и 12/09) и члана 33. Статута општине 

Вишеград – Пречишћени текст („Службени 

гласник општине Вишеград“, број 10/08), 

Скупштина општине Вишеград на сједници 

одржаној дана 02.9.2010. године, д о н о с и  

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу члана Школског одбора 

Средње школе „Иво Андрић“  

Вишеград, из локалне заједнице 

 

 1. Владимир Шарац, професор физичке 

културе, разрјешава се дужности члана 

Школског одбора Средње школе „Иво Андрић“ 

Вишеград, из локалне заједнице, на лични 

захтјев. 

 

 2. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном 

гласнику Општине Вишеград“.  

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

      ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-184/10    

Датум: 02. 9. 2010. г. Мр Билал Мемишевић, с.р. 

 

 

На основу члана 95. Закона о средњем 

образовању и васпитању („Службени гласник 

Републике Српске“, број 74/08 и 106/09), члана 

7. Правилника о избору и раду школског одбора 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 

7/09 и 12/09) и члана 33. Статута општине 

Вишеград – Пречишћени текст („Службени 

гласник општине Вишеград“, број 10/08), 

Скупштина општине Вишеград на сједници 

одржаној дана 02.9.2010. године, д о н о с и  

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању члана Школског одбора 

 Средње школе „Иво Андрић“  

Вишеград, из локалне заједнице 

 

 1. Лазо Чаркић, дипломирани 

економиста, именује се за члана Школског 

одбора Средње школе „Иво Андрић“ Вишеград, 

из локалне заједнице. 

 2. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном 

гласнику Општине Вишеград“.  

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

    ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-185/10    

Датум: 02. 9. 2010. г. Мр Билал Мемишевић, с.р. 

                                                   

 

На основу члана 48. Закона о буџетском систему 

Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“, број 54/08 – Печишћени 

текст, 126/08 и 92/09) и члана 33. Статута 

општине Вишеград – Пречишћени текст 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 

10/08), након разматрања Извјештаја о 

извршењу буџета општине Вишеград за период 

од    01.01   –   30.6.2010    године,      Скупштина  

 

 

Година 18      Број: 7               Општина Вишеград, 03.9.2010. године                             Страна  9 
 



општине Вишеград на сједници одржаној 

02.9.2010. године, д о н о с и  

      

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Скупштина општине Вишеград не 

усваја Извјештај о извршењу буџета општине 

Вишеград за период од 01.01 – 30.6.2010. 

године. 

 2. Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном  

гласнику општине Вишеград“. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД

    ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-169/10    

Датум: 02. 9. 2010. г. Мр Билал Мемишевић, с.р. 

 

 

На основу члана 44. став 2. Закона о буџетском 

систему Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“, број 54/08 – Печишћени 

текст, 126/08 и 92/09) и члана 33. Статута 

општине Вишеград – Пречишћени текст 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 

10/08), након разматрања Извјештаја о 

извршењу средстава буџетске резерве за период 

од 01.01 – 30.6.2010 године, Скупштина 

општине Вишеград на сједници одржаној 

02.9.2010. године, д о н о с и  

 

 

                  З А К Љ У Ч А К 

 

 1. Скупштина општине Вишеград не 

усваја Извјештај о извршењу средстава буџетске 

резерве за период од 01.01 - 31.6.2010. године. 

2. Ступањем на снагу овог закључка 

престаје да важи закључак број: 01-022-90/10 од 

21.5.2010. године („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 4/10). 

 3. Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Вишеград“. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

               ПРЕДСЈЕДНИК СО  

Број: 01-022-170/10   

Датум: 02.9. 2010. г.  Мр Билал Мемишевић, с.р. 
 

 

На основу члана 33. Статута општине Вишеград 

– Пречишћени текст („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 10/08), након 

разматрања Одлуке о измјени и допуни Плана 

капиталних улагања за 2010. годину, Скупштина 

општине Вишеград на сједници одржаној 

02.9.2010. године, д о н о с и  

 

 

З А К Љ У Ч А К 

  

 1. Скупштина општине Вишеград 

задужује начелника општине и надлежна 

одјељења Општинске администртивне службе 

да приликом израде ребаланса буџета за 2010. 

годину у исти укључе све измјене предвиђене 

Планом капиталих улагања за 2010. годину, које  

нису биле обухваћене буџетом за 2010. годину.  

 2. Неутрошена средства за капитална 

улагања у 2010. години беће резервисана за 

наставак инвестиција у 2011. години. 

 3. Из Плана капиталних улагања за 

2010. годину са ставке број 4. Израда пројектне 

документације издвојиће се средства у износу 

од 30.000,00 КМ за израду студије која ће 

дефинисати оправданост и локацију за 

реконструкцију тј. изградњу фудбалског 

стадиона, помоћног терена, трибина, базена и 

мини аква парка. 

 4. Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

               ПРЕДСЈЕДНИК СО  

Број: 01-022-173/10   

Датум: 02.9. 2010. г.  Мр Билал Мемишевић, с.р. 
 

 

На основу члана 33. Статута општине Вишеград 

– Пречишћени текст („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 10/08), након 

разматрања Извјештаја о реализацији кредитних 

средстава датих по основу Закона о накнадама 

за кориштење природних ресурса у сврху 

производње електричне енергије, Скупштина 

општине Вишеград на сједници одржаној 

02.9.2010. године, д о н о с и  

 

 

                 З А К Љ У Ч А К 

  

 1. Скупштина општине Вишеград усваја 

Извјештај о реализацији кредитних средстава 

датих по основу Закона о накнадама за 

кориштење природних ресурса у сврху 

производње електричне енергије. 

 2. Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

               ПРЕДСЈЕДНИК СО  

Број: 01-022-181/10   

Датум: 02.9. 2010. г.  Мр Билал Мемишевић, с.р. 
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На основу члана 33. Статута општине Вишеград 

– Пречишћени текст („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 10/08), након 

разматрања Извјештаја о извршењу започетих и 

планираних капиталних инвестиција, 

Скупштина општине Вишеград на сједници 

одржаној 02.9.2010. године, д о н о с и  

 

 

             З А К Љ У Ч А К 

   

 1. Скупштина општине Вишеград не 

усваја Извјештај о извршењу започетих и 

планираних капиталних инвестиција 

 

 2. Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Вишеград“. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

               ПРЕДСЈЕДНИК СО  

Број: 01-022-182/10   

Датум: 02.9. 2010. г.  Мр Билал Мемишевић, с.р. 
 

 

На основу члана 33. Статута општине Вишеград 

– Пречишћени текст („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 10/08), након 

разматрања Информације о додјели стипендија 

редовним студентима виших и високих школа 

из буџета општине Вишеград за школску 

2009/10 годину, Скупштина општине Вишеград 

на сједници одржаној 02.9.2010. године,               

д о н о с и  

 

 

             З А К Љ У Ч А К 

 

 1. Скупштина општине Вишеград, 

поред 25 стипендија за које је расписан конкурс 

за школску 2009/10. годину, додијелиће још 24 

стипендије свим студентима виших и високих 

школа за школску 2009/10. годину, према ранг - 

листи коју је утврдила Комисија за додјелу 

стипендија по расписаном конкурсу.  

 2. Овлашћује се начелник општине да са 

студентима из тачке 1. овог закључка склопи 

уговор о стипендирању. 

 3. Средства за додјелу стипендија из 

тачке 1. овог закључка обезбиједиће се 

ребалансом буџета за 2010. годину. 

 4. Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                 ПРЕДСЈЕДНИК СО  

Број: 01-022-183/10   

Датум: 02.9. 2010. г.  Мр Билал Мемишевић, с.р. 

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 2010. годину („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 13/09) и члана 51.Статута 

општине Вишеград – Пречишћени текст 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број: 

10/08), Правилника о коришћењу буџетске 

резерве број 02-013-185/09, 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 400,00 КМ 

(четиристотинеконвертибилнихмарака) 

Удружењу љубитеља поезије „Стаза“ у сврху 

штампања нове књиге вишеградске пјесникиње 

Данке Ђукановић . 

 

II 

Наведена средства ће се исплатити на жиро 

рачун друштва број: 5520180002397506 Хипо 

Алпе Адриа банк. 

За реализацију ове одлуке задужује се одјељење 

за финансије . 

 

III 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,а 

биће објављена у „Службеном гласнику 

општине Вишеград“. 

 

ОПШТИНА ВИШЕГРАД 

                                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  

Број:02-40- 98/10 

Датум: 27.07.2010. г. Мр Томислав Поповић, с.р.  

 

 

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 2010 годину („Службени гласник општине 

Вишеград“, број: 13/09) и члана 51. Статута 

општине Вишеград – Пречишћени текст 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број: 

10/08), Правилника о коришћењу буџетске 

резерве број 02-013-185/09, 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 395,00 КМ (три 
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стотинедеведесетпетконвертибилних марака) 

Друштву добровољних давалаца крви „Стара 

Херцеговина“ Вишеград у сврху измирења 

дијела трошкова према СТР „Адриа“ и 

трошкове горива који су настали приликом 

одласка на акцију давања крви у Мокру Гору . 

 

II 

Наведена средства ће се исплатити на жиро 

рачун друштва број: 562-006-00001 682-05 код  

НЛБ Развојне банке Вишеград. 

За реализацију ове одлуке задужује се Одјељење 

за финансије. 

 

III 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења,а 

биће објављена у „Службеном гласнику 

општине Вишеград“. 

 

ОПШТИНА ВИШЕГРАД 

                                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  

Број:02-40- 127/10 

Датум: 27.07.2010. г. Мр Томислав Поповић, с.р.  

 

 

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 2010 годину („Службени гласник општине 

Вишеград“, број: 13/09) и члана 51. Статута 

општине Вишеград – Пречишћени текст 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број: 

10/08), Правилника о коришћењу буџетске 

резерве број 02-013-185/09, 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 500,00 КМ (петстотина 

конвертибилних марака) мотот клубу „Power“ 

Вишеград као финансијска подршка одржавања 

Првог међународног мото скупа у Вишеграду, а 

у склопу дочека Седмог туристичког релија кроз 

Србију. 

II 

Наведена средства ће се исплатити на жиро 

рачун број: 552018-00024475-58 Хипо Алпе 

Адриа банк. 

За реализацију ове одлуке задужује се Одјељење 

за финансије . 

 

III 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења,а 

биће објављена у „Службени .гласнику општине 

Вишеград“. 

ОПШТИНА ВИШЕГРАД 

                                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  

Број:02-40-164/10 

Датум: 29.07.2010. г. Мр Томислав Поповић, с.р.  

 

 

На основу члaна 122. став 1. и 2. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“ број: 101/04, 42/05 и 118/05) 

и члана 51. Статута општине Вишеград – 

Пречишћени текст („Службени гласник 

општине Вишеград“ број 10/08), на основу 

расписаног Јавног конкурса за пријем 10 (десет) 

приправника са завршеном ВСС у 

Адмнистративну службу Општине Вишеград 

према програму за оспособљавање приправника 

са ВСС број: 02-123-5/10 објављеног у дневном 

листу „Глас Српске“ од 07.07.2010. године и 

Уговора о суфинансирању плате приправника 

број: 02-123-5/10 закљученог између Завода за 

запошљавање РС, Источно Сарајево-Пале и 

Општине Вишеград дана од 15.06.2010. године , 

начелник општине Вишеград дана 30.07.2010. 

године, д о н о с и  

 

 

О Д Л У К У 

о избору 10 (десет) кандидата приправника са 

завршеном ВСС у Административну службу 

општине Вишеград 

 

 1. У Административну службу општине 

Вишеград на основу предложене ранг листе 

Комисије за пријем приправника у 

Административну службу општине Вишеград 

прима се 10 (десет) кандидата на одређено 

вријеме од  једну (1) годину који испуњавају 

услове Јавног конкурса и то: 

 

ВСС економског смјера 240 ЕЦТС бодова: 

(два кандидата) 

- Марко Савић ,  

- Радмило Михајловић,  

 

ВСС економског смјера 180 ЕЦТС бодова: 

(три кандидата) 

- Његош  Јелисавчић , 

- Никола Павловић, 

- Драган Јаковљевић, 

 

ВСС – Дипломирани правник (три 

кандидата) 

- Александар Ђукановић, 

- Владимир Вајић, 

- Милан Ђукић, 

 

ВСС - Дипломирани биолог-еколог (један 

кандидат) 

- Јелена Ковачевић, 
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ВСС – 240 бодова- Дипломирани инжењер 

аутоматске обраде података (један кандидат): 

- Братислав Иконић. 

 

 2. О заснивању  приправничког стажа са 

приправницима ће се закључити Уговор на 

одређено вријеме од једну годину. 

 

 3. Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службени гласнику 

Општине Вишеград». 

 

ОПШТИНА ВИШЕГРАД 

                                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  

Број:02-123-5/10 

Датум: 30.07.2010. г. Мр Томислав Поповић, с.р. 

. 

 

На основу члана 43. и 72. Закона о локалној 

самоуправи Републике Српске („Службени 

гласник Републике Српске“, број: број: 101/04, 

42/05 и 118/05), члана 51. Статута општине 

Вишеград - Пречишћени текст („Службени 

гласнику општине Вишеград“, број: 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 – 

Пречишћени текст („Службени гласник 

општине Вишеград“, број: 13/08) која се односи 

на измјену и допуну у Одјељењу за општу 

управу општине Вишеград, а односи се на радно 

мјесто под тачком 12. возач путничког 

аутомобила. 

 

           2. Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења,а биће објављена у „Службени 

гласнику општине Вишеград“. 

 

ОПШТИНА ВИШЕГРАД 

                                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  

Број:02-013-279/10 

Датум: 04.08.2010. г. Мр Томислав Поповић, с.р.  

 

 

На основу члана 43. и 72. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 101/04, 42/05 и 118/05), члана 51. 

Статута општине Вишеград –Пречишћени текст  

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 

10/08) и члана 9. Одлуке о оснивању 

Административне службе Општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“ број 

5/05), Правилника о организацији и  

систематизацији радних мјеста администативне 

службе  Општине Вишеград – Пречишћени 

текст  („Службени гласник општине Вишеград“, 

број 13/08) и Одлуке о приступању измјени и 

допуни Правилника о систематизацији и 

организацији радних мјеста у Административне 

службе општине Вишеград број 02-013-239/10 

од 04.08.2010. године д о н о с и: 

 

П Р А В И Л Н И К 

о измјенама и допунама правилника о 

организацији и систематизацији радних 

мјеста административне службе 

Општине Вишеград 

- Пречишћени текст - 

 

Члан 1. 

У члану 15. Правилника о организацији и  

систематизацији радних мјеста администативне 

службе Општине Вишеград – Пречишћени текст 

(„Службени гласник oпштине Вишеград“, број 

13/08) у графикону који се односи на одјељење 

за Општу управу oпштине Вишеград  тачка 12. у 

колони у којој је наведен број извршлаца мијења 

се и гласи умјесто „3“ пише се „2“ извршиоца. 

Додаје се нова колона „13“ која гласи „возач 

путничког аутомобила“ а у опису радног мјеста 

„ССС трећи степен саобраћајне струке, 1 година 

радног искуства, возачки испит „Б категорија“  

број извршилаца „1“ остале тачке се помјерају 

за једно мјесто унапријед. 

 

Члан 2. 

У члану 16. Одјељка I који се односи на 

Одјељење за општу управу  Општине Вишеград 

додаје се нова тачка «13» и наслов у опису 

радног мјеста је «Возач путничког аутомобила» 

а опис је: Обавља послове возача путничког 

аутомобила за службена путовања општинских 

функционера и радника општинске 

административне службе, стара се о уредном 

одржаавању, употреби и чувању путничког 

аутомобила, брине о техничкој исправности 

аутомобила и благовремено најављује уочене 

кварове на возилима, врши и друге послове, 

који му се ставе у надлежност.  

                        

Члан 3. 

Овај Правилник о измјени и допуни Правилника 

о организацији и систематизацији радних мјеста 

Административне службе општине Вишеград- 

Пречишћени текст («Сл.гласник општине 

Вишеград број:13/08)ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службемом 

гласнику општине Вишеград“.  

 

 

ОПШТИНА ВИШЕГРАД 

                                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  

Број:02-013-280/10 

Датум: 04.08.2010. г. Мр Томислав Поповић, с.р.  
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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 2010. годину („Службени гласник општине 

Вишеград“, број: 13/09) и члана 51. Статута 

општине Вишеград – Пречишћени текст 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број: 

10/08), Правилника о коришћењу буџетске 

резерве број 02-013-185/09, 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 2.754,00 КМ 

(двијехиљадеседамстотинапедесетчетири 

конвертибилних марака) Основној школи „Вук 

Караџић“ Вишеград у сврху адаптације мокрог 

чвора, дијела столарије и улаза у објекат. 

 

II 

Наведена средства ће се исплатити на жиро 

рачун Основне школе „Вук Караџић“ Вишеград. 

За реализацију ове одлуке задужује се Одјељење 

за финансије . 

 

III 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,а 

биће објављена у „Службени гласнику општине 

Вишеград“.  

 

ОПШТИНА ВИШЕГРАД 

                                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  

Број:02-013-179/10 

Датум: 10.08.2010. г. Мр Томислав Поповић, с.р.  

 

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 2010. годину („Службени гласник општине 

Вишеград“, број: 13/09) и члана 51. Статута 

општине Вишеград – Пречишћени текст 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број: 

10/08), Правилника о коришћењу буџетске 

резерве број 02-013-185/09, 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 1.550,00 КМ 

(једнахиљадапетстотинапедесетконвертибилних 

марака) ЈУ „Дом културе“ Вишеград у сврху 

набавке 3 (три) стола и 12 (дванаест) столица, 

хигјенског материјала и дневних новина . 

 

II 

Наведена средства ће се исплатити на жиро 

рачун ЈУ „Дом Културе“ Вишеград.  

За реализацију ове одлуке задужује се Одјељење 

за финансије . 

 

IV 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,а 

биће објављена у „Службеном гласнику 

општине Вишегра“. 

 

ОПШТИНА ВИШЕГРАД 

                                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  

Број:02-40-181/10 

Датум: 12.08.2010. г. Мр Томислав Поповић, с.р.  

 

 

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 2010. годину („Службени гласник општине 

Вишеград“, број: 13/09) и члана 51. Статута 

општине Вишеград – Пречишћени текст 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број: 

10/08), Правилника о коришћењу буџетске 

резерве број 02-013-185/09, 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 3.235,00  КМ 

(трихиљадедвијестотинетридесетпетконвертиби

лнихмарака) у сврху исплате накнаде члановима 

бирачких одбора који су радили на провођењу  

избора за чланове Савјета мјесних 

заједницадана 24.04.2010. године .  

Износ од укупно 3.135,00 КМ ће се исплатити 

појединачно за сваког члана бирачког одбора 

(95 чланова) и 200,00 КМ за коришћење 

простотије за провођење избора у појединачном 

износу од 100,00 КМ за власнике просторије у 

којој су одржани избори. 

 

II 

Наведена средства ће се исплатити на текуће 

рачуне који су назначени на приложеним 

списковима који су саставни дио ове одлуке. 

 

III 

За реализацију ове одлуке задужује се 

Одјељењеза финансије одлуке задужује се 

одјељење за финансије . 
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IV 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења,а 

биће објављена у „Службеном гласнику 

општине Вишеград“. 

 

ОПШТИНА ВИШЕГРАД 

                                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  

Број:02-03-8/10 

Датум: 09.08.2010. г. Мр Томислав Поповић, с.р.  

 

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 2010. годину („Службени гласник општине 

Вишеград“, број: 13/09) и члана 51. Статута 

општине Вишеград – Пречишћени текст 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број: 

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 

Одборавају се средства буџетске резерве у 

укупном износу од 500,00 КМ 

(петстотинаконвертибилнихмарака) Савезу 

удружења пчелара РС удружењу пчелара 

Вишеград у сврху подршке развоју пчеларске 

поизводње. 

 

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 "Службени гласнику општине 

Вишеград“. 

 

ОПШТИНА ВИШЕГРАД 

                                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  

Број: 02-40-174/10 

Датум: 19.08.2010. г. Мр Томислав Поповић, с.р.  

На основу члана 43. и 72. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републиике 

Српске“ број: 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 51. 

Статута општине Вишеград – Пречишћени текст 

(„Службени гласник општине Вишеград“ број 

10/08), те на основу члан 19 тачка 4. Закона о 

систему јавних служби („Службени гласник 

Републиике Српске“ број: 68/07), начелник 

општине Вишеград дана 24.08.2010. године,       

д о н о с и  

 

 

О Д Л У К У 

 1. Даје се сагласност на Правилник о 

организацији и  систематизацији послова у  

Јавној спортској установи „Дрина“ Вишеград 

број:32-08/10 од 23.08.2010.  године. 

 

 2. Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Вишеград“. 

 

 3. Ступањем на снагу ове одлуке 

престаје да важи одлука број:02-023-3/10 од 

30.09. 2010. године . 

                                   
ОПШТИНА ВИШЕГРАД 

                                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  

Број: 02-023-4/10 

Датум: 24.08.2010. г. Мр Томислав Поповић, с.р.  

 

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 2010. годину („Службени гласник општине 

Вишеград“, број: 13/09) и члана 51. Статута 

општине Вишеград – Пречишћени текст 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број: 

10/08), Правилника о коришћењу буџетске 

резерве број 02-013-185/09, 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) у сврху 

помоћи за путовање Даворину Перишићу 

добитнику конкурса „Путујемо у Европу“ као 

једном од 100 најбољих студената у Србији.  

 

II 

Наведена средства ће се исплатити на текући 

рачун 555-010-812755008-09 Нова банка 

Вишеград. 

 

За реализацију ове одлуке задужује се Одјељење 

за финансије . 

 

III 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

биће објављена у „Службени гласник општине 

Вишеград“.  

 

ОПШТИНА ВИШЕГРАД 

                                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  

Број: 02-40-160/10 

Датум: 31.08.2010. 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  бр. 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.  


