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На основу члана 30. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“ број 101/04, 42/05 и 31/06) и члана 33,
119. и 121. Статута општине Вишеград
(„Службени гласник општине Вишеград“, број
10/08 - Пречишћени текст и 3/11) Скупштина
општине Вишеград на сједници одржаној
31.5.2011. године, д о н о с и

НАЦРТ ОДЛУКЕ
о измјени Статута општине Вишеград

Члан 1.
У Статуту општине Вишеград („Службени
гласник општине Вишеград“, број 10/08 -
Пречишћени текст и 3/11)  члан 102.  мијења се и
гласи:

„Члан 102.
Укупан број грађана бирача који морају изаћи на
изборе за савјет мјесне заједнице да би избори
били важећи је 1/5  од укупног броја бирача на
подручју мјесне заједнице.“

Члан 2.
Нацрт одлуке о измјени Статута општине
Вишеград биће стављен на јавну расправу.
Нацрт одлуке из става 1.  овог члана биће
доступан јавности путем ЈП „Радио-телевизија
Вишеград“ и званичне ВЕБ странице Општине
Вишеград.

Члан 3.
Јавна расправа o Нацрту одлуке о измјени
Статута општине Вишеград биће проведена у
свим мјесним заједницама општине Вишеград.
Јавну расправу о Нацрту одлуке о измјени
Статута општине Вишеград провешће Стручна
служба СО и Комисија за прописе у периоду од 9.
јуна до 9. јула 2011. године.

Члан 4.
Стручна служба СО и Комисија за прописе
поднијеће Скупштини општине Извјештај о
проведеној расправи, у којем ће бити садржани
резултати јавне расправе и приједлози, примједбе
и мишљења дата у јавној расправи.
Извјештај из става 1.  овог члана биће
истовремено достављен и начелнику општине,
као овлашћеном предлагачу.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-85/11
Датум: 31.5.2011. гoд.  Мр Билал Мемишевић, с.р.
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На основу члана 41. Закона о заштити од пожара -
Пречишћени текст („Службени гласник
Републике Српске“, број 6/09) и члана 33. Статута
општине („Службени гласник општине
Вишеград“, број 10/08 - Пречишћени текст и
3/11), Скупштина општине Вишеград на сједници
одржаној 31.5.2011. године, д о н о с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о разрјешењу секретара Територијалне

ватрогасне јединице Вишеград

1. Миломир Бабић, дипломирани
економиста, разрјешава се дужности секретара
Територијалне ватрогасне јединице Вишеград,
због смрти.

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

Година 19      Број: 7               Општина Вишеград, 01. јун 2011. године    Страна  1



СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
                                               ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01-022-86/11
Датум: 31.5.2011. гoд.  Мр Билал Мемишевић, с.р.
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На основу члана 12. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике
Српске („Службени гласник Републике Српске“,
број 41/03), члана 41. Закона о заштити од пожара
- Пречишћени текст („Службени гласник
Републике Српске“, број 6/09), члана 18. став 2.
Закона о систему јавних служби („Службени
гласник Републике Српске“, број 68/07) и члана
33. Статута општине Вишеград („Службени
гласник општине Вишеград“, број 10/08 -
Пречишћени текст и 3/11), Скупштина општине
Вишеград на сједници одржаној 31.5.2011.
године, д о н о с и

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

старјешине Јавне установе
 „Територијална ватрогасна јединица општине

Вишеград“ Вишеград

1. У Рјешењу о именовању старјешине
Јавне установе „Територијална ватрогасна
јединица општине Вишеград“ Вишеград
(„Службени гласник општине Вишеград“, број
6/11), иза тачке 1. додаје се тачка 2. која гласи:
„Именовани представља и заступа Јавну установу
из тачке 1. овог рјешења, без ограничења“.
Досадашња тачка 2. постаје тачка 3.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
                                               ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01-022-87/11
Датум: 31.5.2011. гoд.  Мр Билал Мемишевић, с.р.
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На основу члана 12. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике
Српске („Службени гласник Републике Српске“,
број 41/03),  члана 18.  став 2.  Закона о систему
јавних служби („Службени гласник Републике
Српске“, број 68/07) и члана 33. Статута општине
Вишеград - Пречишћени текст („Службени
гласник општине Вишеград“, број 10/08),
Скупштина општине Вишеград на сједници
одржаној 31.5.2010. године,  д о н о с и

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

директора Јавне установе за културне
дјелатности „Дом културе“ Вишеград

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

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

О б р а з л о ж е њ е
Окружни привредни суд Источно Сарајево
Закључком број 061-0-РЕГ-11-000166 од
18.5.2011. године наложио је ЈУ за културне
дјелатности „Дом културе“ Вишеград да достави
рјешење о именовању директора у којем ће бити
одређен обим овлашћења.
С тим у вези,  а на основу члана 12.  Закона о
министарским, владиним и другим именовањима
Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“, број 41/03), члана 18. став 2.
Закона о систему јавних служби („Службени
гласник Републике Српске“, број 68/07) и члана
33. Статута општине Вишеград - Пречишћени
текст („Службени гласник општине Вишеград“,
број 10/08) ријешено је као у диспозитиву овог
рјешења.

Упутство о правном лијеку: Ово рјешење је
коначно и против истог није дозвољена жалба,
али се може покренути управни спор тужбом
Окружном суду у Источном Сарајеву, у року од
30 дана од дана достављања рјешења.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-88/11
Датум: 31.5.2011. гoд.  Мр Билал Мемишевић, с.р.
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На основу члана 12. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике
Српске („Службени гласник Републике Српске“,
број 41/03),  члана 18.  став 2.  Закона о систему
јавних служби („Службени гласник Републике
Српске“, број 68/07) и члана 33. Статута општине
Вишеград - Пречишћени текст („Службени
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гласник општине Вишеград“, број 10/08),
Скупштина општине Вишеград на сједници
одржаној 31.5.2010. године, д о н о с и

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

директора ЈСУ „Дрина“ Вишеград

1. У рјешењу о именовању директора
ЈСУ „Дрина“ Вишеград („Службени гласник
општине Вишеград“, број 10/10), иза тачке 1.
додаје се тачка 2. која гласи:
„Именовани представља и заступа Јавну установу
из тачке 1. овог рјешења, без ограничења“.
Досадашња тачка 2. постаје тачка 3.

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

О б р а з л о ж е њ е
Окружни привредни суд Источно Сарајево
Закључком број 061-0-РЕГ-11-000172 од
20.5.2011. године наложио је ЈСУ „Дрина“
Вишеград да достави рјешење о именовању
директора у којем ће бити одређен обим
овлашћења,  како би у судском регистру могла
бити уписана промјена лица овлаштеног за
заступање.
С тим у вези,  а на основу члана 12.  Закона о
министарским, владиним и другим именовањима
Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“, број 41/03), члана 18. став 2.
Закона о систему јавних служби („Службени
гласник Републике Српске“, број 68/07) и члана
33. Статута општине Вишеград - Пречишћени
текст („Службени гласник општине Вишеград“,
број 10/08) ријешено је као у диспозитиву овог
рјешења.

Упутство о правном лијеку: Ово рјешење је
коначно и против истог није дозвољена жалба,
али се може покренути управни спор тужбом
Окружном суду у Источном Сарајеву, у року од
30 дана од дана достављања рјешења.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
                                               ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01-022-95/11
Датум: 31.5.2011. гoд.  Мр Билал Мемишевић, с.р.
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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 („Службени гласник општине
Вишеград“, број 10/08 - Пречишћени текст и
3/11), а након разматрања Извјештаја о извршењу
средстава буџетске резерве за период од 01.01 -
31.3.2011. године, Скупштина општине Вишеград
на сједници одржаној 31.5.2011. године,
д о н о с и

З А К Љ У Ч А К

1. Скупштина општине Вишеград усваја
Извјештај о извршењу средстава буџетске резерве
за период од 01.01 - 31.3.2011. године.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
                                               ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01-022-82/11
Датум: 31.5.2011. гoд.  Мр Билал Мемишевић, с.р.
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На основу члана 33. Статута општине Вишеград
(„Службени гласник општине Вишеград“, број
10/08 - Пречишћени текст и 3/11), а након
разматрања Извјештаја о реализацији кредитних
средстава датих по основу Закона о накнадама за
кориштење природних ресурса у сврху
производње електричне енергије за период од
01.01-31.12.2010. године, Скупштина општине
Вишеград на сједници одржаној 31.5.2011.
године, д о н о с и

З А К Љ У Ч А К

1. Скупштина општине Вишеград
задужује радну групу, у саставу: Билал
Мемишевић, Миле Лакић, Страин Фуртула,
Михаило Томић и Милан Комад, да организује
састанак, до наредне сједнице Скупштине, са
представницима банке која врши пласман
средстава, члановима Кредитног и Надзорног
одбора и начелницима Одјељења за привреду и
друштвене дјелатности и Одјељења за финансије
на којем ће бити размотрена и анализирана
проблематика у вези са пласманом кредитних
средства.

2. Радна група из тачке 1. овог закључка,
након одржавања састанка, утврдиће приједлог
мјера за отклањање уочених недостатака које ће
доставити Скупштини општине на разматрање
најкасније до 32. редовне сједнице.
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3. Овај закључак ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Вишеград“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
                                               ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01-022-83/11
Датум: 31.5.2011. гoд.  Мр Билал Мемишевић, с.р.
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На основу члана 33. Статута општине Вишеград
(„Службени гласник општине Вишеград“, број
10/08 - Пречишћени текст и 3/11), а након
разматрања Извјештаја о реализацији кредитних
средстава датих по основу Закона о накнадама за
кориштење природних ресурса у сврху
производње електричне енергије за период од
01.01-31.12.2010. године, Скупштина општине
Вишеград на сједници одржаној 31.5.2011.
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 за период од
01.01-31.12.2010. године.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
                                               ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01-022-84/11
Датум: 31.5.2011. гoд.  Мр Билал Мемишевић, с.р.
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На основу члана 33. Статута општине Вишеград
(„Службени гласник општине Вишеград“, број
10/08 - Пречишћени текст и 3/11), а након
разматрања Извјештајa о стању у области
цивилне заштите и реализацији мјера
противпожарне заштите на подручју општине
Вишеград, Скупштина општине Вишеград на
сједници одржаној 31.5.2011. године, д о н о с и

З А К Љ У Ч А К

1. Скупштина општине Вишеград усваја
Извјештај о стању у области цивилне заштите и
реализацији мјера противпожарне заштите на
подручју општине Вишеград.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-89/11
Датум: 31.5.2011. гoд.  Мр Билал Мемишевић, с.р.
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На основу члана 33. Статута општине Вишеград
(„Службени гласник општине Вишеград“, број
10/08 - Пречишћени текст и 3/11), а након
разматрања Извјештајa о раду Комисије за
равноправност полова, Скупштина општине
Вишеград на сједници одржаној 31.5.2011.
године, д о н о с и

З А К Љ У Ч А К

1. Скупштина општине Вишеград усваја
Извјештај о раду Комисије за равноправност
полова.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-90/11
Датум: 31.5.2011. гoд.  Мр Билал Мемишевић, с.р.
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На основу члана 33. Статута општине Вишеград
(„Службени гласник општине Вишеград“, број
10/08 - Пречишћени текст и 3/11), а након
разматрања Информације о насиљу у породици са
Приједлогом протокола о поступању и сарадњи
надлежних субјеката на заштити жртава насиља у
породици и родно базираног насиља, Скупштина
општине Вишеград на сједници одржаној
31.5.2011. године, д о н о с и

З А К Љ У Ч А К

1. Скупштина општине прихвата
Протокол о поступању и сарадњи надлежних
субјеката на заштити жртава насиља у породици и
родно базираног насиља.

2.  Овлашћује се начелник општине да у
име општине Вишеград потпише Протокол о
поступању и сарадњи надлежних субјеката на
заштити жртава насиља у породици и родно
базираног насиља.
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3.  Задужује се Одјељење за привреду и
друштвене дјелатности да, на основу података
достављених од надлежних институција, води,
обједињује и усклађује евиденцију о насиљу у
породици на подручју општине Вишеград и исту
доставља начелнику општине, Скупштини
општине - Комисији за равноправност полова и
Гендер Центру Владе Републике Српске.

4. Скупштина општине ће у програм рада
уврстити Информацију о насиљу у у породици,
коју ће разматрати најмање једанпут годишње.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
                                               ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01-022-91/11
Датум: 31.5.2011. гoд.  Мр Билал Мемишевић, с.р.
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На основу члана 33. Статута општине Вишеград
(„Службени гласник општине Вишеград“, број
10/08 - Пречишћени текст и 3/11), а након
разматрања Информације о организовању
„Вишеградске стазе“, Скупштина општине
Вишеград на сједници одржаној 31.5.2011.
године, д о н о с и

З А К Љ У Ч А К

1. Скупштина општине Вишеград
задужује начелника општине да, у склопу
финансијске конструкције одржавања
„Вишеградске стазе“, из Буџета општине дозначи
средства у износу од 1.000,00 КМ ЈУ за културну
дјелатност „Градска галерија“ Вишеград.

2.  Средства из тачке 1.  овог закључка
биће уврштена у ребаланс Буџета општине за
2011. годину.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
                                               ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01-022-92/11
Датум: 31.5.2011. гoд.  Мр Билал Мемишевић, с.р.
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На основу члана 33. Статута општине Вишеград
(„Службени гласник општине Вишеград“, број

10/08 - Пречишћени текст и 3/11), а након
разматрања Информације о организовању
„Вишеградске стазе“, Скупштина општине
Вишеград на сједници одржаној 31.5.2011.
године, д о н о с и

З А К Љ У Ч А К

1. Скупштина општине Вишеград
задужује начелника општине да за потребе
организовања мото скупа и гитаријаде
„Вишеградске мото - стазе“ из Буџета општине
издвоји средства у износу од 15.000,00 КМ.

2.  Средства из тачке 1.  овог закључка
биће уврштена у ребаланс Буџета општине за
2011. годину.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-93/11
Датум: 31.5.2011. гoд.  Мр Билал Мемишевић, с.р.
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На основу члана 33. Статута општине Вишеград
(„Службени гласник општине Вишеград“, број
10/08 - Пречишћени текст и 3/11), а након
разматрања Информације о организовању
„Вишеградске стазе“, Скупштина општине
Вишеград на сједници одржаној 31.5.2011.
године, д о н о с и

З А К Љ У Ч А К

1. Скупштина општине Вишеград
задужује начелника општине да у Буџету
општине изнађе средства у износу од 20.000,00
КМ за потребе организовања „Вишеградске
стазе“.

2.  Средства из тачке 1.  овог закључка
биће уврштена у ребаланс Буџета општине за
2011. годину.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-94/11
Датум: 31.5.2011. гoд.  Мр Билал Мемишевић, с.р.
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На основу члана 43. и 72. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 101/04 , 42/05 и 118/05), члана 51.
Статутао Вишеград („Службени гласник општине
Вишеград“, број:10/08 – Пречишћени текст и
3/11),  те на основу члана 19.  тачка 2.  Закона о
систему јавних служби („Службени гласник
Републике Српске“, број: 68/07), начелник
општине Вишеград дана 16.05.2011. године,
д о н о с и

О Д Л У К У

1. Даје се сагласност на Статут Јавне
здравствене установе Дом здравља Вишеград
број:01-376/11 од 18.03.2011. године.

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

ОПШТИНА ВИШЕГРАД
                                        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-023-1/11
Датум: 16.5.2011. г.      Мр Томислав Поповић, с.р
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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 („Службени гласник
oпштине Вишеград“, број 10/08 – Пречишћени
текст и 3/11), те на основу члана 19 тачка 2.
Закона о систему јавних служби („Службени
гласник Републике Српске“, број: 68/07),
начелник oпштине Вишеград дана 16.05.2011.
године, д о н о с и

О Д Л У К У

           1. Даје сесагласност на Статут Јавне
установе Народне библиотеке  „Иво Андрић“
Вишеград број: 61/11 од 18.04.2011. године.

          2. Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења, а биће објављена у “Службеном
гласнику општине Вишеград“.

ОПШТИНА ВИШЕГРАД
                                        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-023-5/11
Датум: 16.5.2011. 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 51.
Статута општине Вишеград („Службени гласник
општине Вишеград“, број: 10/08 - Пречишћени
текст и 3/11), члана 11. Одлуке о извршењу
буџета Општине Вишеград за 2011. годину
(„Службени гласник општине Вишеград“, број
12/10), Правилника о коришћењу буџетске
резерве број: 02-013-185/09 од 01.06.2009. године,
захтјева Савеза слијепих Републике Српске,
Међуопштинска организација слијепих
Вишеград, 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 Карате
клубу „Дрина“ Вишеград, у укупном износу од
2.000,00 КМ (двијехиљадеконвертибилнихмарка)
у сврху помоћи за опремања такмичара и
репрезентативаца који ће учествовати на
Свјетском првенству у каратеу од 20-22 маја у
Чешкој.

Члан 2.
Средства наведена у члану 1. ове одлуке ће се
уплатити на жиро рачун Карате клуба „Дрина“
Вишеград, број 562 006 0000078383 Развојна
банка 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: 02-40-81/11
Датум: 17.5.2011. 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 51.
Статута општине Вишеград („Службени гласник
општине Вишеград“, број: 10/08 - Пречишћени
текст и 3/11), члана 11. Одлуке о извршењу
буџета општине Вишеград за 2011. годину
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(„Службени гласник општине Вишеград“, број
12/10), Правилника о коришћењу буџетске
резерве број: 02-013-185/09 од 01.06.2009. године,
начелник општине Вишеград, д о н о с и

О Д Л У К У
о одобрењу средстава буџетске резерве

Члан 1.
Одобравају се средства буџетске резерве у сврху
помоћи у укупном износу од 5.000,00 КМ (пет
хиљадаконвертибилнихмарака) народу Jапана
који је тешко страдао у земљотресу .

Члан 2.
Средства наведена у члану 1. ове Одлуке ће се
уплатити на назив рачуна „Embassy of Japan“ број
рачуна: за уплате у КМ: 502021000-030001353
КМ,  Банка Raiffeisen  Bank  d.d.  Bosna  i
Hercegovina, Трансакцијски број Raiffeisen benke
1610000000000011.

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: 02-40-82/11
Датум: 17.5.2011. г.      Мр Томислав Поповић, с.р

142
На основу члана 38. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Српске“, број:
96/03, 14/04, 67/05, 34/06 и 128/06), члана 51.
Статута општине Вишеград („Службени гласник
општине Вишеград“, број: 10/08 - Пречишћени
текст и 3/11), члана 11. Одлуке о извршењу
буџета општине Вишеград за 2011. годину
(„Службени гласник општине Вишеград“, број
12/10), Правилника о коришћењу буџетске
резерве број: 02-013-185/09 од 01.06.2009. године,
начелник општине Вишеград, д о н о с и

О Д Л У К У
о одобрењу средстава буџетске резерве

Члан 1.
Одобравају се средства буџетске резерве у
укупном износу од 200,00 КМ
(двијестотинеконвертибилнихмарака) у сврху

организације трећег хуманитарног
традиционалног турнира у стоном тенису а иста
ће бити усмјерена за помоћ ученицима СШ „Иво
Андрић“ који су слабог имовног стања.

Члан 2.
Средства наведена у члану 1. ове Одлуке ће се
уплатити на жиро рачун Синдиката СШ „Иво
Андрић“ број: 562 006 60000245708 отворен у
Развојној банци 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“.

                                        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-40-83/11
Датум: 17.5.2011. г.      Мр Томислав Поповић, с.р
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На основу члaна 43. и 72. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 101/04,42/05 и 118/05), члана  51.
Статута општине Вишеград („Службени гласник
општине Вишеград“ 10/08 и 3/11), Закључка
Скупштине општине Вишеград број: 01-022-
149/10 од 23.07.2010. године и расписаног Јавног
позива за одабир Јавних установа на територији
општине Вишеград за пријем осам волонтера
број:02-013-2/11 од 19.04.2011. године, начелник
општине Вишеград дана 19.05.2011. године,
д о н о с и

О Д Л У К У
о избору Јавних установа на територији
општине Вишеград за пријем 7 (седам)

волонтера

1. На приједлог и препоруку Комисије за
реализацију одабира Јавних установана на
територији општине Вишеград за пријем 7
(седам) волонтера именоване рјешењем
начелника општине број: 02-013-180/11 од
11.05.2011. године изабрани су:

          - Јавна спортска установа „Дрина“
Вишеград, за пријем једног  волонтера,
          - Јавна установа за културну дјелатност
„Дом културе“ Вишеград, за пријем три
волонтера
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         - Народна библиотека „Иво Андрић“, за
пријем два волонтера .

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

ОПШТИНА ВИШЕГРАД
                                        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-013-2/11
Датум: 19.5.2011. г.      Мр Томислав Поповић, с.р
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На основу члана 43. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 101/04 , 42/04 и 118/05), члана 51.
Статута општине Вишеград („Службени гласник
општине Вишеград“, број: 10/08 - Пречишћени
текст и 3/11), те на основу члана 19. тачка 2.
Закона о систему јавних служби („Службени
гласник Републике Српске“, број: 68/07),
начелник Општине Вишеград дана 23.05.2011.
године,  д о н о с и

О Д Л У К У

           1.  Даје се сагласност на Статут о измјенама
и допунама Статута  Јавне установе
Рехаблитациони центар „Вилина Влас“ Вишеград
број: 08/1-85/11 од 10.05.2011. године.

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

ОПШТИНА ВИШЕГРАД
                                        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-023-6/11
Датум: 23.5.2011. г.      Мр Томислав Поповић, с.р
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На основу члана 43. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 101/04 , 42/04 и 118/05), члана 51.
Статута општине Вишеград („Службени гласник
општине Вишеград“, број: 10/08 - Пречишћени
текст и 3/11), те на основу члана 19. тачка 2.
Закона о систему јавних служби („Службени
гласник Републике Српске“, број: 68/07),
начелник Општине Вишеград дана 23.05.2011.
године,  д о н о с и

О Д Л У К У

           1.  Даје се сагласност на Статут Јавне
установе Tериторијалне ветрогасне јединице

општине Вишеград број: 02-12-94/11 од
16.05.2011. године.

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

ОПШТИНА ВИШЕГРАД
                                        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-023-7/11
Датум: 23.5.2011. г.      Мр Томислав Поповић, с.р
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На основу члана 43. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 101/04 , 42/04 и 118/05), члана 51.
Статута општине Вишеград („Службени гласник
општине Вишеград“, број: 10/08 - Пречишћени
текст и 3/11),  те на основу члана 19.  тачка 2.
Закона о систему јавних служби („Службени
гласник Републике Српске“, број: 68/07),
начелник Општине Вишеград дана 23.05.2011.
године,  д о н о с и

О Д Л У К У

           1. Даје се сагласност на Статут Јавне
установе за културну дјелатност „Градска
галерија“ Вишеград број: 02-19/11 од 19.05.2011.
године.

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

ОПШТИНА ВИШЕГРАД
                                        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-023-8/11
Датум: 23.5.2011. 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 51.
Статута општине Вишеград („Службени гласник
општине Вишеград“, број: 10/08 - Пречишћени
текст и 3/11), члана 11. Одлуке о извршењу
буџета општине Вишеград за 2011. годину
(„Службени гласник општине Вишеград“, број
12/10), Правилника о коришћењу буџетске
резерве број: 02-013-185/09 од 01.06.2009. године,
начелник општине Вишеград, д о н о с и
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О Д Л У К У
о одобрењу средстава буџетске резерве

Члан 1.
Одобравају се средства буџетске резерве у
укупном износу од 2940, 00 КМ
(двијехиљадњдеветстотиначетрдесетконвертибил
нихмарака) у сврху финансирања матурске вечери
за 105 матураната Средња школе „Иво Андрић“ у
Вишеграду

Члан 2.
Средства наведена у члану 1. ове Одлуке ће се
уплатити на жиро рачун СШ „Иво Андрић“ број:
562 0060000254341 отворен у Развојној банци
Вишеград.

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

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

ОПШТИНА ВИШЕГРАД
                                        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-40-95/11
Датум: 30.5.2011. г.      Мр Томислав Поповић, с.р
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На основу члана 43. и 72. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“ број 101/04, 42/05 и 118/05) и члан 10.
Одлуке о условима и начину коришћења
средстава за подстицај запошљавања на подручју
општине Вишеград за 2011. годину („Службени
гласник општине Вишеград“ број 01-022-40/11 од
08.04.2011), члан 51. Статута општине Вишеград
(„Службени гласник општине Вишеград“, број
10/08 – Пречишћени текст и 3/11), начелник
општине Вишеград 24.05.2011. године, д о н о с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о формирању Комисије за подстицај
запошљавања на подручју општине

Вишеград за 2011. годину

1. У Комисију за подстицај запошљавања
на подручју општине Вишеград за 2011. годину
именују се:

- Бранислав Топаловић, предсједник,
- Борислав Самарџић, члан,
- Драган Лакић, члан,
- Бране Смиљић, члан,
- Горан Кујунџић, члан,
- Реџеп Јелачић, члан,

- Анка Трифковић,члан.

             2. Задатак комисије из тачке  1. овог
рјешења је да изврши оцјењивање, вредновање и
избор пријава које ће доставити начелнику
општине у року од 10 (десет) дана од дана
завршетка Јавног позива.

            3. Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а биће објављено у „Службеном
гласнику  општине Вишеград“.

ОПШТИНА ВИШЕГРАД
                                        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-013-196/11
Датум: 24.5.2011. г.      Мр Томислав Поповић, с.р
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На основу члана 43. 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) и Одлуке Скупштине општине о
стимулисању наталитета за 2011. годину
(„Службени гласник општине Вишеград“, број:
4/11), начелник општине Вишеград, д о н о с и

ПРАВИЛНИК
о критеријумима, начину и поступку

расподјеле новчаних средстава
за стимулисање наталитета

Члан 1.
Овим правилником утврђују се критеријуми,
начин и поступак расподјеле новчаних средстава
из буџета општине за 2011.  годину за
стимулисање наталитета.

Члан 2.
Право на додјелу новчане помоћи,  из члана 1.
овог правилника, остварује се према сљедећим
критеријумима:

1. У циљу стимулисања наталитета за свако
рођено дијете у 2011. години родитељима ће бити
исплаћена једнократна новчана помоћ у износу од
200,00 КМ. У циљу стимулисања наталитета за
треће и свако наредно дијете рођено у 2011.
години, родитељима ће бити исплаћена посебна
једнократна новчана помоћ у износу од 700,00
КМ.

2. Родитељи чије је дијете рођено у 2011.
години, а који су незапослени, имају право на
новчани додатак за свако дијете рођено у
2011.години у мјесечном износу од 100,00 КМ до
годину дана старости дјетета. Остваривање права
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из става 1.  овог члана не искључује права из
члана 2. ове Одлуке.

3. 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 2011.години у износу од 1.000,00 КМ.
За брачне парове који посједују медицинску
документацију да су имали два поступка
вантелесне оплодње а нису успјели, Општина ће
сносити трошкове трећег поступка вантјелесне
оплодње, а све у сврху стимулисања наталитета у
2011. години.

4. Општина ће сносити трошкове боравка
дјеце у предшколској установи у 2011. години, за
дјецу чији су родитељи корисници сталне новчане
помоћи по Закону о социјалној заштити и дјецу
самохраних мајки код којих није утврђено
очинство.

5. Општина ће сносити трошкове боравка
дјеце у предшколској установи у 2011. години
пред полазак у школу:  за породице у којима су
оба родитеља незапослена,  за дјецу гдје је
извршено разврставање у психичком и физичком
развоју у складу са Правилником о разврставању
и за дјецу из породица структурално и
функционално поремећеним породичних односа.

6. За породице које истовремено имају двоје
и више дјеце која користе услуге предшколске
установе у 2011. године, за друго дијете 50%
трошкова услуга боравка у предшколској
установи сносиће Општина, а за треће и свако
наредно дијете трошкове предшколске установе
сносиће Општина у 100% износу.

Члан 3.
Корисници права, из члана 2. овог правилника,
морају имати пријављено пребивалиште на
подручју општине Вишеград најмање од
08.04.2010. године.

Члан 4.
Уз захтјев за додјелу новчане помоћи подносиоци
су дужни приложити сљедеће исправе:

1. Једнократна новчана помоћ за свако
дијете рођено у 2011.  години и за треће и свако
наредно дијете рођено у 2011. години:

- изјава о заједничком домаћинству,
- фотокопија личне карте,
- потврда о пребивалишту,
- извод из матичне књиге рођених за сву

дјецу,
- фотокопија текућег рачуна.
2. Новчани додатак за свако дијете рођено у

2011. години, до годину дана старости, чији су
родитељи у тренутку рођења дјетета незапослени:

- изјава о заједничком домаћинству,
- фотокопија личне карте,
- потврда о пребивалишту,
- извод из матичне књиге рођених за дијете

– дјецу,
- увјерење да се налазе на евиденцији
- незапослених Завода за запошљавање –
       Биро Вишеград,
-     фотокопија текућег рачуна.

3. Једнократна новчана помоћ брачним
паровима који посједују медицинску
документацију да се лијече од стерилитета дуже
од три године:

- фотокопија личне карте,
- потврда о пребивалишту,
- медицинска документација о лијечењу од

стерилитета старија од 3 године,
- фотокопија текућег рачуна.

4. Трошкови боравка дјеце у предшколској
установи у 2011. години:

- изјава о заједничком домаћинству,
- фотокопија личне карте,
- потврда о пребивалишту,
- увјерење Центра за социјални рад за

родитеље који су корисници сталне новчане
помоћи по Закону о социјалној заштити,

- извод из МКР-их за сву дјецу,
- увјерење Завода за запошљавање о

незапослености родитеља,
- увјерење центра за социјални рад за дјцу код

којих је извршено разврставање у психичком
и физичком развоју у складу са Правилником
о разврставању,

- увјерење Центра за социјални рад за дјецу
која живе у породицама структурално и
функционално поремећених породичних
односа,

- увјерење предшколске устнаове да дијете-
дјеца бораве у предшколској устнаови,

- фотокопија текућег рачуна.

Члан 5.
Поступак за додјелу новчане помоћи, из члана 1.
овог правилника, води Одјељење за привреду и
друштвене дјелатности у складу са Законом о
општем управном поступку.
Рјешење о додјели новчане помоћи доноси
начелник Одјељења за привреду и друштвене
дјелатности.

Члан 6.
Овај правилник ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у ,,Службеном гласнику општине
Вишеград'', а даном ступања на снагу овог
Правилника престаје да важи Правилник о

Година 19      Број: 7               Општина Вишеград, 01. јун 2011. године    Страна  10



критеријумима, начину и поступку расподјеле
новчаних средстава за стимулисање наталитета
број: 02-013-351/10 од 15.09.2010. године.

ОПШТИНА ВИШЕГРАД
                                          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-013-145/11
Датум: 18.04.2011. г.   Мр Томислав Поповић, с.р.

150
На основу члана 43. и 71. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“ број 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 51.
Статута општине Вишеград („Службени гласник
општине Вишеград“, број 10/08 - Пречишћени
текст и 3/11), начелник општине, д о н о с и

ПРАВИЛНИК
о измјенама и допунама Правилника о начину

рада и поступања по захтјевима странака

Члан 1.
Овим Правилником извршиће се измјене и допуне
Правилника о начину рада и поступања по
захтјевима странака бр.02.013-38, од 02.02.2011.
године, објављен у („Службени гласник општине
Вишеград“ број 1/11), и то.

Члан 2.
Члан 4. У табели информације, документација,
форма, обрасци и посебни рокови за рјешавање
појединих захтјева странака мијењу се и  гласе:

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ

Редни број 11. Накнадни упис у МКР грађана
БиХ, у колони документација додаје се документ
5. Потврда или увјерење да раније није уписан у
МКР, форма овјерена копија.

Редни број 17. Редовни упис у МКВ , у колони
документација,  брише се документ 2.  Изјава о
презимену супружника.

Редни број 20. Склапање брака путем
пуномоћника,  додаје се документ 6.  Родни лист
младе и младожење, форма оригинал.

Редни број 21. Смртовница, у колони
документација, брише се документ 3. Подаци о
имовини умрлог а убацује документ Подаци за
наследнике, година рођења и година смрти за
умрле.

Редни број 22. Стицање двојног држављанства,
додаје се документ 9.  Лична карта,  форма
овјерена копија.

Редни број 28. Накнадни трошкови за изградњу
надгробног споменика погинулом умрлом и
несталом борцу, у колони документација,
документ 1. Извод из МКР-подносиоца брише се.

Редни број 32. Признавање права на борачки
додатак, у колони форма 3. овјерена копија
замјењује се копијом.

Редни број 34.  Признавање спорног учешћа,  у
колони форма документа, 1. и 2. умјесто овјерена
копија треба да стоји копија.

Редни број 35. Признавање статуса породице
погинулог борца и право на породичну
инвалиднину, у колони документација додати
документ 8. Извод из МКР за подносиоца захтјева
и у колони форма под бр.  7.  овјерена копија се
замјењује копијом.

Редни број 36.  Признавање статуса ратног војног
инвалида, у колони документација додати 5.
Извод из МКР за подносиоца,  форма копија и 6.
Лична карта, форма копија.

Редни број 37. Признавање статуса цивилне жртве
рата и права на личну инвалиднину, у колони
документација додаје се документ бр.6.  Извод из
МКР за подносиоца, форма копија и у колони
форма под бр.  1.  Лична карта овјерену копију
замјенити копијом.

Редни број 38. Признавање статуса члана
породице цивилне жртве рата и права на
породичну инвалиднину, у колони документација
додаје се документ бр.7.  Извод из МКР за
подносиоца, форма копија и у колони форма под
бр.  1.  Лична карта овјерену копију замјенити
копијом.

Редни број 40. Стамбено збрињавање породица
погинулих бораца и РВИ од 1. до 4. категорије, у
колони Форма бр.1. овјерену копију замјенити
копијом.

Редни број 41. Стицање права здравствене
заштите РВИ, ППБ, ЦЖР и демобилисаних
бораца, У колони документација додати документ
4. Увјерење о не/посједовању некретнина, форма
овјерена копија и у колони форма број 1.  на
мјесту овјерена копија треба да стоји копија.

Редни број 49. Утврђивање и признање статуса
бораца и разврставање у одређену категорију, у
колони форма под бр. 1. овјерена копија се мјења
са копија.
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Редни број 51. Утврђивање права на породичну
цивилну инвалиднину послије смрти корисника, у
колони документација додаје се документ бр.7.
Извод из МКР за подносиоца,  форма копија и у
колони форма под бр. 6. Лична карта овјерену
копију замјенити копијом.

Редни број 52. Утврђивање статуса мирнодопског
војног инвалида,  у колони форма за личну карту
умјесто овјерена копија треба да стоји копија.

Редни број 53.  Утврђивање статуса члана
породице погинулог борца без права на
породичну инвалиднину, у колони форма  под бр.
7. умјесто овјерена копија треба да стоји копија.

Редни број 54.  Утврђивање статуса члана
породице умрлог војника инвалида и признање
права на породичну инвалиднину, у колони
форма број 1. и 6. умјесто овјерене копије треба
да стоје копије.

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ И
СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

Редни број 86. Еколошка дозвола, у колони
документација бришу се постојећи документи и
замјењују новим 1. Доказе израђене у надлежној
институцији у 2 примјерка + 1 примј. у
електронској форми (за изградњу)  2.  Локацијски
услови (за изградњу)  3.  Рјешење за одобрење
плана активности (за постојеће). 4. Такса. Форма
оригинали или овјерене копије.

Редни број 91.  Закуп јавне површине за
постављање привремених објеката-киоска, у
колони докумантација додати документ бр. 5.
Локацијски услови (кад се први пут поставља
привр. објекат), форма копија.

Редни број 94.  Мијења се назив
административног поступка и треба да стоји
„Закуп јавне површине за постављање сталака за
излагање робе“, у колони документација,
документ број 4.  Препис посједовног листа –
брисати.

Редни број 95.  Закуп јавне површине за
постављање тенди, у колони документација
додати документ број 5. Локацијски услови,
форма копија.

Редни број 101.  У колони документација под Б.
додати нови документ под 6. Посебне
сагласности, форма оригинал или овјерена копија
и у колони форма бод бр. 3. брише се „овјерена
копија“ а треба да стоји „оригинал“.

Редни број 102. У колони документација додати
нови документ по 10. еколошка дозвола (ако је
потребна), а у колони форма под редним бројем 4.
брише се „овјерена копија“.

Редни број 103. План активности, у колни
докумантација брисати постојећу документацију
а треба да стоји:

1. План активности у два примјерка +1
примјерак у електронској форми (ЦД)

2. Одобрење за грађење - овјерена копија
3. Одобрење за рад или регистрација

предузећа - овјерена копија
4. Главни архитектонско - грађевински

пројекат - на увид
5. Такса
6. Накнада за комисију

Рок за рјешавање захтјева умјесто 15 дана треба
да стоји 60 дана.

Редни број 105. Формалност сагласност за
затврарање улице ради извођења радова, брише
се.

Редни број 108. Промјена назива
административног поступка, треба да стоји
Увјерење о чињеницама из службене евиденције
(у сврху успостављања власничко - правног
односа) брише се.

Редни број 109. У колони документација
документ број 3. ЗК извадак, брише се.

Редни број 111. Уклањање и рушење објеката, у
колони документације брише се документ 4.
Елаборат о уређењу градилишта са аспекта
заштите на раду и заштиту животне средине,
треба да стоји 4. Сагласност надлежног органа
ако се тим уклањањем може угрозити јавни
интерес (угрожавање споменика културе,
комуналних и др. инсталација) 5. Процјена
утицаја на животну средину у складу са посебним
законом тачка 5.  постаје 6.  а тачка 6.  7.,  а у
колони форма, под редним бројем 6. (пројекат
рушења) брише се овјерена копија.

Члан 3.
Овај Правилник о измјенама и допунама
Правилника о начину рада и поступања по
захтјевима странака ступа на снагу даном
доношења, а објављује се у „Службеном гласнику
општине Вишегрд“.

ОПШТИНА ВИШЕГРАД
                                        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-013-184/11
Датум: 16.5.2011. г.      Мр Томислав Поповић, с.р
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