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На основу члана 21. тачка 3. Закона о ревизији
јавног сектора Републике Српске („Службени
гласник Републике Српске“, број 98/05) и члана 33.
Статута oпштине Вишеград („Службени гласник
oпштине Вишеград“, број 10/08 - Пречишћени
текст и 3/11), Скупштина oпштине Вишеград на
сједници одржаној 22.7.2011. године, д о н о с и

О Д Л У К У
о усвајању Плана отклањања неправилности

утврђених по Извјештају Главне службе за
ревизију јавног сектора Републике Српске о
ревизији финансијских извјештаја Општине
Вишеград за период 01.01-31.12.2010. године

Члан 1.
Усваја се План отклањања неправилности
утврђених по Извјештају Главне службе за
ревизију јавног сектора Републике Српске о
ревизији финансијских извјештаја Општине
Вишеград за период 01.01-31.12.2010. године, број:
РВ:044-11 од 20.4.2011. године.

Члан 2.
Саставни дио ове одлуке је План отклањања
неправилности утврђених по Извјештају Главне
службе за ревизију јавног сектора Републике
Српске о ревизији финансијских извјештаја
Општине Вишеград за период 01.01-31.12.2010.
године.

Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине
Вишеград“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
     ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-109/11
Датум: 22.7.2011.год.   Мр Билал Мемишевић, с.р.
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ПЛАН ОТКЛАЊАЊА НЕПРАВИЛНОСТИ УТВРЂЕНИХ У ИЗВЈЕШТАЈУ
О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЈЕШТАЈА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД

ЗА ПЕРИОД 01.01-31.12. 2010. ГОДИНЕ

Редни
број
- став по
налазу

Стање у 2010. години
(по налазу ревизије)

Отклањање
неправилности

Рок Носилац  активности
Извјештај

 о реализацији
плана

активности

1.
- 3.

Нису успостављена интерна правила која
се односе на усавршавање и унапређење
радника..

Донијети Правилник о усавршавању
и унапређењу радника.

10.9.2011. године - Одјељење за општу
управу и Стручна служба
начелника
Општине

Скупштина општине није донијела
дугорочни, средњорочни и годишњи програм
уређења простора, како је дефинисано
чланом 33 Закона о грађевинском
земљишту.

Донијети недостајуће програме
дефинисане Законом о грађевинском
земљишту.

30.10.201. године - Одјељење за просторно
уређење и стамбено-
комуналне послове.

Правилником о интерним контролним
поступцима нису прописани поступци и
процедуре процјене ризика од настанка
материјално значајних грешака.

Ревидирати и допунити Правилник о
интерним контролним поступцима
и прописати поступке и процедуре
процјене ризика од настанка
материјално значајних грешака.

30.9.2011. године - Стручна служба
начелника општине и
начелници одјељења.

Рачуни главне књиге и дневник не садрже
све податке дефинисане чланом 57. и 58.
Правилника о садржини појединих рачуна
у контном оквиру за кориснике прихода
буџета Републике Српске.

Покренути поступак набавке новог
софтвера за књиговодствену
евиденцију.

01.3.2012. године - Начелник општине,
Одјељење за финансије и
Стручна служба
начелника општине.
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У Правилнику о интерним контролним
поступцима није на одговарајући начин
дефинисан дио компоненти система
интерне контроле: процјена ризика,
контролне активности и мониторинг.

Ревидирати и допунити Правилник о
интерним контролним поступцима
и на одговарајући начин дефинисати
дио компоненти система интерне
контроле: процјену ризика,
контролне активности и
мониторинг.

30.9.2011. године - Стручна служба
начелника општине и
начелници одјељења.

2.
- 4.1.2.

Ревизијом је утврђено да Општина не
остварује приходе по основу
комуналне накнаде.

Прописати обавезу плаћања
комуналне накнаде у складу са
чланом 15. Закона о комуналним
дјелатностима.

30.9.2011 године - Одјељење за  просторно
уређење и стамбено-
комуналне послове.

Нису утврђени критеријуми за вредновање
посебних резултата рада радника и
награђивање по том основу.

Прописати критеријуме за
вредновање посебних резултата рада
и награђивање по том основу.

01.9.2011. године - Стручна служба
начелника општине  и
Одјељење за општу управу.

Правилником о употреби службених
возила није утврђен норматив о просјечној
потрошњи погонског горива за возила у
власништву општине.

Ревидирати и допунити
Правилником о употреби службених
возила тј. утврдити норматив о
просјечној потрошњи погонског
горива за возила у власништву
општине.

15.8.2011.
године

- Стручна служба
начелника и Одјељење за
општу управу.

3.
- 4.1.5.

Руководству општине препоручујемо да
изврши одговарајуће анализе у вези са
утврђеним неправилностима код
спровођења набавки и да успостави
адекватнији интерни контролни систем
који ће осигурати досљедну примјену
Закона о јавним набавкама.

Извршити одговарајуће анализе у
вези са утврђеним неправилностима
код спровођења набавки,
успоставити адекватнији интерни
контролни систем који ће осигурати
досљедну примјени Закона о јавним
набавкама

01.9.2011. године - Начелник општине,
замјеник начелника
општине, начелници
одјељења и шеф кабинета
начелника општине.

Донијет
Правилник
бр:02-013-
112/11 од
23.3.2011.
године

4.
- 4.3.1

Извршити анализу доспјелих ненаплаћених
потраживања и пласмана и предузети
активности у циљу наплате истих.

Извршити анализу доспјелих
нанаплаћених потраживања и
пласмана и предузети активности у
циљу наплате истих.

31.10.201. године - Стручна служба
начелника општине и
Одјељење за финансије.
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Поново извршити анализу оправданасти
улагања у ОДП „Столац“ и дефисати
међусобне односе, евидентирати
оснивачки улог у својим пословним књигама

Извршити анализу оправданасти
улагања у АД „Милса“,  дефинисати
међусобне односе и евидентирати у
књиговодственој евиденцији
оснивачки улог.

31.10.2011.
године

- Стручна служба
начелника општине и
Одјељење за привреду и
друштвене дјелатности
(анализа оправданости
улагања  и дефинисање
међусобних односа)
- Одјељење за финансије
(евидентирати оснивачки
улог).

Набавка сталних средстава (опреме) није
евидентирана преко рачуна -  средства у
припреми.

Набавку сталних средстава
(опреме ) евидентирати преко
рачуна - средства у припреми.

Континуирано - Одјељење за финансије.

Обрачун амортизације опреме није вршен
на основу процијењеног вијека кориштења,
што није у складу са МРС ЈС 17

Извршити обрачун амортизације
опреме на основу процијењеног вијека
кориштења.

31.12.2011.
године

- Одјељење за финансије и
Комисија за попис опреме.

5.
- 4.4

Општина је саставила напомене уз
финансијске извјештаје за 2010. годину, а
исте нису у потпуности сачињене у складу
са захтјевима МРС ЈС-1 презентација
финансијских извјештаја и Правилника о
финансијском извјештавању.

Напомене уз финансијске извјештаје
сачињавати у складу са захтјевима
МРС ЈС-1 презентација
финансијских извјештаја и
Правилника о финансијском
извјештавању.

Континуирано
при  изради
годишњих
финансијских
извјештаја.

- Одјељење за финансије.

6.
- 4.6.

Препоручује се руководству Општине да
стално прати, анализира процјењује и
објелодањује податке у вези са судским
споровима

Стално пратити, анализирати
процјењивати и објелодањивати
податке у вези са судским
споровима.

Континуирано - Стручна служба
начелника општине.
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На основу члана 30.  Закона о уређењу простора и
грађењу („Службени гласник Републике Српске“,
број 55/10) и члана 33. Статута општине Вишеград
(„Службени гласник општине Вишеград“ број
10/08 - Пречишћени текст и 3/11), Скупштина
општине Вишеград на сједници одржаној
22.7.2011. године, д о н о с и

О Д Л У К У
о приступању изради Урбанистичког пројекта

контактне зоне уз Стари мост у Вишеграду

Члан 1.
Приступа се изради Урбанистичког пројекта
контактне зоне уз Стари мост у Вишеграду (у
даљем тексту: пројекат).

Члан 2.
Подручје обухвата је дефинисано Регулациони
планом контактне зоне уз Стари мост у
Вишеграду.
Површина обухвата је 2,82 ha.

Члан 3.
Урбанистички пројекат важи до његове измјене
или допуне.
Као почетак рачунања времена из става 1. утврђује
се датум ступања на снагу одлуке о доношењу
пројекта.

Члан 4.
Смјернице за израду пројекта садржане су у Плану
управљања мостом Мехмед-паше Соколовића и у
Регулационом плану контактне зоне уз Стари мост
у Вишеграду.

Члан 5.
Рок за израду пројекта је 5  (пет)  мјесеци од дана
потписивања уговора између Општине Вишеград и
носиоца израде пројекта.

Члан 6.
Урбанистички пројекат ће, у складу са законом, да
садржи: детаљну намјену површина, намјену и
спратност објеката, урбанистичко-архитектонска
рјешења, план регулације и нивелације,
хортикултурна рјешења, идејне пројекте
саобраћајница, комуналне и енергетске
инфраструктуре и идејне пројекте планираних
објеката.

Члан 7.
Мјесто, вријеме и начин излагања нацрта на јавни
увид утврдиће Скупштина Општине на приједлог
носиоца припреме пројекта.

Члан 8.
Средства за израду урбанистичког пројекта
обезбиjедиће се из буџета општине Вишеград.

Члан 9.
Носилац припреме за израду пројекта је Одјељење
за просторно уређење и стамбено-комуналне
послове општине Вишеград.
Носилац израде пројекта одредиће се у складу са
Законом о јавним набавкама.

Члан 10.
Скупштина општине Вишеград именоваће Савјет
плана, ради укупног праћења израде документа
просторног уређења, вођења јавне расправе и
усаглашавања ставова и интереса .

Члан 11.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине
Вишеград“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
     ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-113/11
Датум: 22.7.2011.год.    Мр Билал Мемишевић, с.р.
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На основу члана 2.12.  тачка (5)  Изборног закона
Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“,
број 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04,
25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08,
37/08 и 32/10), члана 7. тачка а) Упутства о
утврђивању квалификација, броја и именовању
чланова изборне комисије основне изборне
јединице у Босни и Херцеговини („Службени
гласник БиХ“, број 9/10 и 37/10) и члана 33.
Статута општине Вишеград (“Службени гласник
општине Вишеград “ број 8/10 - Пречишћени текст
и 3/11), Скупштина општине Вишеград на
сједници одржаној 22.7.2011. године, д о н о с и

О Д Л У К У
о објављивању Јавног огласа за именовање
једног члана Општинске изборне комисије

Вишеград

Члан 1.
Скупштина општине Вишеград расписује Јавни
оглас за именовање једног члана Општинске
изборне комисије Вишеград (у даљем тексту:
Општинска изборна комисија) из реда српског
народа.
Састав Општинске изборне комисије је
мултиетничан, тако да одражава заступљеност
конститутивних народа, укључујући и остале, у
изборној јединици за коју се орган надлежан за
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провођење избора оснива, водећи рачуна о
посљедњем попису становништва проведеном на
државном нивоу.
У саставу Општинске изборне комисије настојаће
се осигурати да број чланова мање заступљеног
пола буде најмање 1/3 од укупног броја чланова.
Састав Општинске изборне комисије ће, у правилу,
одражавати равноправну заступљеност полова.

Члан 2.
Чланa Општинске изборне комисије именује
Скупштина општине Вишеград, уз сагласност
Централне изборне комисије Босне и Херцеговине
на период од 7  (седам)  година,  на основу јавног
огласа по процедури коју утврђује Централна
изборна комисија БиХ посебним прописом.

Члан 3.
Општи услови које кандидати морају испуњавати
(члан 2.2. Изборног закона БиХ) су сљедећи:
а) члан Oпштинске изборне комисије је лице са
правом гласа,
б) члан Општинске изборне комисије је лице са
одговарајућом стручношћу и искуством у
провођењу избора.
Посебни услови које кандидати морају испуњавати
(члан 2. Упутства о утврђивању квалификација,
броја и именовању чланова изборне комисије
основне изборне јединице у Босни и Херцеговини)
су сљедећи:
а) да има пребивалиште у општини Вишеград;
б).да има завршен правни факултет, односно VII/1
степен стручне спреме друштвеног смјера или
завршену вишу школу,  односно VI/1  степен
стручне спреме друштвеног смјера,
ц) да посједује искуство у провођењу избора.

Под искуством у провођењу избора подразумијева
се:
а) чланство у изборној комисији,
б) чланство у бирачком одбору,
ц) рад у стручним органима који су пружали помоћ
у провођењу избора и
д) објава стручних и научних радова из области
избора.
Изузетно, ако је кандидат завршио правни
факултет, односно VII/1 степен стручне спреме, не
мора посједовати искуство у спровођењу избора.

Члан 4.
За члана Општинске изборне комисије не може
бити именовано лице (члан 2.3. Изборног закона
БиХ):
1. које се не може кандидовати у смислу одредби
чланова 1.6, 1.7 и 1.7а Изборног закона БиХ,
2. које је члан највишег извршно - политичког
органа политичке странке или коалиције

(предсједник, потпредсједник, генерални секретар
или члан извршног одбора или главног одбора),
3.  које је носилац изабраног мандата или је члан
извршног органа власти, осим у случајевима
предвиђеним чланом 2.12 став (4) Изборног закона
БиХ,
4. које је кандидат за изборе за било који ниво
власти и
5.  којем је изречена казна за радњу која
представља тежу повреду изборних закона или
прописа за коју је лично одговорно, у посљедње
четири године, рачунајући од дана
правоснажности одлуке.
Централна изборна комисија БиХ одлучиће да ли
тежина повреде или лична одговорност у смислу
тачке 5. овог члана чине лице неподобним да буде
члан изборне комисије или бирачког одбора.

Члан 5.
Рок за подношење пријава на Јавни оглас из члана
1. ове одлуке је 8 дана од дана објављивања Јавног
огласа.
Јавни оглас за именовање једног члана Општинске
изборне комисије Вишеград објавиће се у
„Службеном гласнику Републике Српске“,
дневном листу „Глас Српске“ и Wеb страници
Општине Вишеград.

Члан 6.
Поступак по Јавном огласу провешће Комисија за
провођење поступка по Јавном огласу (у даљем
тексту: Конкурсна комисија) коју именује
Скупштина општине Вишеград.
По затварању Јавног огласа Конкурсна комисија из
става један овог члана поднијеће Скупштини
општине Вишеград писани извјештај који ће
садржавати податке о свим кандидатима, извјештај
о проведеном интервјуу са кандидатима који
испуњавају услове Јавног огласа и ранг - листу са
редослиједом кандидата према постигнутом
успјеху.

Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине
Вишеград“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
     ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-114/11
Датум: 22.7.2011.год.    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
oпштине Вишеград („Службени гласник општине
Вишеград“, број: 10/08 - Пречишћени текст и 3/11),
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Скупштина општине Вишеград на сједници
одржаној 22.7.2011. године, д о н о с и

О Д Л У К У
о измјени и допуни Одлуке о стимулисању

наталитета за 2011. годину

Члан 1.
У Одлуци о стимулисању наталитета за 2011.
годину („Службени гласник општине Вишеград“,
број: 4/11) у члану 4. став 2. мијења се и гласи:
„Брачним паровима који посједују медицинску
документацију да су имали два безуспјешна
поступка вантјелесне оплодње, Општина ће
вршити рефундацију трошкова трећег поступка
вантјелесне оплодње на основу приложених
рачуна, у висини до 5.000,00 КМ “.

Члан 2.
У члану 8. иза става 1. додаје се став 2. који гласи:
„Рјешење о остваривању права из члана 4. став 2.
ове одлуке доносиће Одјељење за привреду и
друштвене дјелатности на основу приједлога
комисије коју именује начелник општине“.

Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине
Вишеград“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
     ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-116/11
Датум: 22.7.2011.год.    Мр Билал Мемишевић, с.р.
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На основу члана 112. тачка (2) и 114. Закона о
здравственој заштити становништва („Службени
гласник Републике Српске“, број 106/09), члана 4.
и 5. Правилника о поступку утврђивања смрти
лица („Службени гласник Републике Српске“, број
65/10) и члана 33. Статута општине Вишеград
(„Службени гласник општине Вишеград“, број
10/08 - Пречишћени текст и 3/11), Скупштина
општине Вишеград на сједници одржаној
22.7.2011. године, д о н о с и

ОД Л У К У
о именовању мртвозорника

Члан 1.
За утврђивање узрока смрти лица умрлих изван
здравствене установе, именују се доктори
медицине (у даљем тексту: мртвозорници):

1. Снежана Ђуровић,
2. Дарко Лечић,
3. Славица Лончаревић.

Члан 2.
За сваки обављени преглед умрлог лица
мртвозорнику ће се исплатити накнада у висини од
40,00 КМ.

Члан 3.
Накнаде за обављање прегледа умрлог лица и
путни трошкови мртвозорницима ће се
исплаћивати из буџета општине.

Члан 4.
Мртвозорници су дужни поступати према
одредбама Правилника о поступку утврђивања
смрти лица („Службени гласник Републике
Српске“, број 65/10).

Члан 5.
Ступањем на снагу ове одлуке престају да важе
раније донесене одлуке о именовању
мртвозорника.

Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине
Вишеград“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
     ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-117/11
Датум: 22.7.2011.год.    Мр Билал Мемишевић, с.р.
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На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, брoj
101/04, 42/05 и 118/05), члана 8. Закона о
грађевинском земљишту Републике Српске
(„Службени гласник РепубликеСрпске“ брoj
112/06) и члана 33. Статута општине Вишеград
(„Службени гласник oпштине Вишеград“, број
10/08 - Пречишћени текст и 3/11), Скупштина
општине Вишеград на сједници одржаној
22.7.2011. године, д о н о с и

О Д Л У К У
о прихватању права прече куповине градског

грађевинског земљишта од Дервишагић Адема

Члан 1.
Скупштина општине Вишеград прихвата понуду
Дервишагић (Рамо) Адема из Вишеграда, насеље
Шегање бб, за куповину градског грађевинског
земљишта означеног са:

- к.ч. број 2050/9, звано Шегање, по култури
ливада, површине 112 m², уписано у п.л. 2125, К.О.
Вишеград I (нови премјер), што по старом
премјеру одговара к.ч. број 1595/3, звано Шегање,
по култури ливада 2.  класе,  површине 112  m²,
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уписано у з.к. уложак број 1633, К.О. Вишеград, са
правом својине удио 1/1 Дервишагић (Рамо)
Адема,  које је по праву прече куповине Општини
Вишеград понудио Дервишагић (Рамо) Адем по
цијени од 20,00 КМ/ m².

Члан 2.
Овлашћује се начелник општине да закључи
уговор о купопродаји градског грађевинског
земљишта из члана 1.  ове одлуке са Дервишагић
(Рамо) Адемом.

Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине
Вишеград“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
     ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-121/11
Датум: 22.7.2011.год.    Мр Билал Мемишевић, с.р.
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На основу члана 2.  и 5.  Уредбе о давању
сагласности на цијене одређених производа и
услуга („Службени гласник РепубликеСрпске“
брoj 11/11) и члана 33. Статута општине Вишеград
(„Службени гласник oпштине Вишеград“, број
10/08 - Пречишћени текст и 3/11), Скупштина
општине Вишеград на сједници одржаној
22.7.2011. године, д о н о с и

О Д Л У К У
о давању сагласности на цијене услуга воде и

канализације Предузећу за водовод и
канализацију а.д. „15 април“ Вишеград

Члан 1.
Скупштина општине Вишеград даје сагласност на
цијене услуга воде и канализације Предузећу за
водовод и канализацију а.д. „15 април“ Вишеград.

Члан 2.
Саставни дио ове одлуке је цјеновник услуга воде
и канализације Предузећа за водовод и
канализацију а.д. „15 април“ Вишеград, број 03-
382-11 од 21.7.2011. годнине.

Члан 3.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи
одлука о давању сагласности ЈКП „15 април“
Вишеградна повећање цијена пружања услуга
снабдјевања питком водом („Службени гласник
oпштине Вишеград“, број 4/03).

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
     ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-122/11
Датум: 22.7.2011.год.    Мр Билал Мемишевић, с.р.

    ЦЈЕНОВНИК УСЛУГА ВОДЕ И КАНАЛИЗАЦИЈЕ

Ред.
бр.

Услуге дистрибуције питке воде
и канализације

Цијене без
ПДВ-а
КМ/m³

1.
Привреда, непривреда,
установе и остала правна лица
цијена воде по испорученом м³

1,860

2.
Привреда, непривреда,
установе и остала правна лица
цијена канализације по
испуштеном м³

0,930

3. Домаћинства цијена воде по
испорученом м³

0,620

4. Домаћинства цијена
канализације по испуштеном м³

0,310

176
Ha основу члана 2.12 тачка (5) Изборног закона
Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“,
број 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04,
25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08,
37/08 и 32/10), члана 7. тачка а) Упутства о
утврђивању квалификација, броја и именовању
чланова изборне комисије основне изборне
јединице у Босни и Херцеговини („Службени
гласник БиХ“, број 9/10 и 37/10) и члана 33.
Статута општине Вишеград (“Службени гласник
општине Вишеград“ број 8/10 - Пречишћени текст
и 3/11), Скупштина општине Вишеград на
сједници одржаној 22.7.2011. године, д о н о с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању Комисије за провођење поступка
по Јавном огласу за именовање једног члана

Општинске изборне комисије Вишеград

      1. Именује се Комисија за провођење поступка
по Јавном огласу за именовање једног члана
Општинске изборне комисије Вишеград (у даљем
тексту: Конкурсна комисија), у саставу

1) Његош Танасковић, предсједник,
2) Милан Јакшић, члан,
3) Неџад Мухић, члан,
4) Бранислав Топаловић, члан,
5) Марина Пјевчевић, члан.
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       2. Конкурсна комисија из тачке 1. овог
рјешења, пo затварању Јавног огласа поднијеће
писани извјештај Скупштини општине Вишеград,
у којем ће навести све релевантне податке за свако
лице које je поднијело захтјев пo Јавном огласу, са
извршеном класификацијом кандидата на оне који
испуњавају услове тражене Јавним огласом и на
оне који не испуњавају услове. Са кандидатима
који испуњавају услове Јавног огласа Конкурсна
комисија обавиће интервју, након чега ће сачинити
ранг-листу са редослиједом кандидата према
успјеху постигнутом на интервју и исту доставити
Скупштини општине Вишеград.

       3. Административно-техничке послове за
потребе Конкурсне комисије обављаће Стручна
служба Скупштине општине.

       4. Конкурсна комисија престаје са радом
даном именовања једног члана Општинске изборне
комисије.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
     ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-115/11
Датум: 22.7.2011.год.    Мр Билал Мемишевић, с.р.
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На основу члана 21. Закона о ревизији јавног
сектора Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“, број 98/05) и члана 33. Статута
општине Вишеград („Службени гласник oпштине
Вишеград“, број 10/08 - Пречишћени текст и 3/11),
а након разматрања Извјештаја Главне службе за
ревизију јавног сектора Републике Српске о
ревизији финансијских извјештаја Општине
Вишеград за период 01.01-31.12.2010. године број:
РВ:044-11 од 20.4.2011. године, Скупштина
општине Вишеград на сједници одржаној
22.7.2011. године, д о н о с и

З А К Љ У Ч А К
о прихватању Извјештаја Главне службе за

ревизију јавног сектора Републике Српске о
ревизији финансијских извјештаја

Општине Вишеград за период
01.01-31.12.2010. године

1. Скупштина општине Вишеград
прихвата Извјештај о ревизији финансијског
извјештаја Општине Вишеград за период 01.01-
31.12.2010. године Главне службе зе ревизију

јавног сектора Републике Српске број: РВ:044-11
од 20.4.2011. године.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
     ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-108/11
Датум: 22.7.2011.год.    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 проведеној јавној
расправи о Нацрту одлуке о измјени Статута
општине Вишеград, Скупштина општине
Вишеград на сједници одржаној 22.7.2011. године,
д о н о с и

З А К Љ У Ч А К

1. Скупштина општине Вишеград усваја
Извјештај о проведеној јавној расправи о Нацрту
одлуке о измјени Статута општине Вишеград.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
     ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-110/11
Датум: 22.7.2011.год.    Мр Билал Мемишевић, с.р.

179
На основу члана 44.  став 2.  Закона о буџетском
систему Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“, број 54/08 - Пречишћени
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 буџета
општине Вишеград за период 01.01 - 30.6.2011.
године, Скупштина општине Вишеград на
сједници одржаној 22.7.2011. године, д о н о с и

З А К Љ У Ч А К

1. Скупштина општине Вишеград усваја
Извјештај о извршењу буџета општине Вишеград
за период 01.01 - 30.6.2011. године.

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

Број: 01-022-111/11
Датум: 22.7.2011.год.    Мр Билал Мемишевић, с.р

180
На основу члана 44.  став 2.  Закона о буџетском
систему Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“, број 54/08 - Пречишћени
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 01.04 -
30.6.2011. године, Скупштина општине Вишеград
на сједници одржаној 22.7.2011. 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 01.04 - 30.6.2011. године.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
     ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-112/11
Датум: 22.7.2011.год.    Мр Билал Мемишевић, с.р

181
На основу члана 33. Статута општине Вишеград
(„Службени гласник општине Вишеград“, број
10/08 - Пречишћени текст и 3/11), а након
разматрања Извјештајa о извршењу започетих и
планираних капиталних инвестиција у 2011.
години, Скупштина општине Вишеград на
сједници одржаној 22.7.2011. године, д о н о с и

З А К Љ У Ч А К

1. Скупштина општине Вишеград усваја
Извјештај о извршењу започетих и планираних
капиталних инвестиција у 2011. години.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
     ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-118/11
Датум: 22.7.2011.год.    Мр Билал Мемишевић, с.р

182
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 01.01-
30.6.2011. године, Скупштина општине Вишеград
на сједници одржаној 22.7.2011. године, д о н о с и

З А К Љ У Ч А К

1. Скупштина општине Вишеград не
усваја Извјештај о реализацији кредитних
средстава датих по основу Закона о накнадама за
кориштење природних ресурса у сврху
производње електричне енергије за период 01.01-
30.6.2011. године.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
     ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-119/11
Датум: 22.7.2011.год.    Мр Билал Мемишевић, с.р

183
На основу члана 33. Статута општине Вишеград
(„Службени гласник општине Вишеград“, број
10/08 - Пречишћени текст и 3/11), а након
разматрања Извјештајa Радне групе за разматрање
и анализирање проблематикe у пласману
стимулативних кредита из буџета општине
Вишеград са приједлогом мјера за отклањање
уочених недостатака, Скупштина општине
Вишеград на сједници одржаној 22.7.2011. године,
д о н о с и

З А К Љ У Ч А К

1. Скупштина општине Вишеград усваја
Извјештај Радне групе за разматрање и
анализирање проблематикe у пласману
стимулативних кредита из буџета општине
Вишеград са приједлогом мјера за отклањање
уочених недостатака.

2.  Задужује се начелник општине да за
наредну сједницу Скупштине општине Вишеград
припреми приједлог Одлуке о утврђивању
критеријума за додјелу стимулативних кредита из
средстава остварених по основу Закона о
накнадама за коришћење природних ресурса у
сврху производње електричне енергије, која ће
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садржавати приједлоге мјера Радне групе за
отклањање уочених недостатака.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
     ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-120/11
Датум: 22.7.2011.год.    Мр Билал Мемишевић, с.р

184
На основу члана 43.  и 72.  Закона о локалној
самоуправи (“Службени гласник Републике
Српске“, број 101/04, 42/05 и 118/05), члана 9.
тачка 4.  Закона о систему јавних служби
(„Службени гласник Републике Српске“, број:
68/07), члана 51. Статута oпштине Вишеград –
(„Службени гласник општине Вишеград“, број
10/08 - Пречишћени текст и 3/11), начелник
општине Вишеград 08.07.2011. године, д о н о с и

О Д Л У К У

I
Даје се сагласност на Правилник о организацији и
систематизацији радних мјеста Дјечијег
обданишта „Невен“ Вишеград број: 41/11 oд
16.06.2011. године.

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

ОПШТИНА ВИШЕГРАД
                                          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-023-11/11
Датум: 08.7.2011. г.       Мр Томислав Поповић, с.р.

185
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(“Службени гласник Републике Српске“, број
101/04, 42/05 и 118/05), члана 19. тачка 2. Закона о
систему јавних служби („Службени гласник
Републике Српске“, број: 68/07), те члана 51.
Статута општине Вишеград („Службени гласник
општине Вишеград“, број 10/08 - Пречишћени
текст и 3/11) начелник општине Вишеград
08.07.2011. године,  д о н о с и

О Д Л У К У

1. Даје се сагласност на Статут Јавне
установе за културну дјелатност „Дом културе“
Вишеград број: 85/11 од 08.07.2011. године.

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

ОПШТИНА ВИШЕГРАД
                                          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-023-12/11
Датум: 08.7.2011. г.       Мр Томислав Поповић, с.р.

186
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(“Службени гласник Републике Српске“, број
101/04, 42/05 и 118/05), члана 19. тачка 2. Закона о
систему јавних служби („Службени гласник
Републике Српске“, број: 68/07), те члана 51.
Статута општине Вишеград („Службени гласник
општине Вишеград“, број 10/08 - Пречишћени
текст и 3/11) начелник општине Вишеград
11.07.2011. године, д о н о с и

О Д Л У К У

1. Даје се сагласност на Одлуку о измјени
и допуни Статута Дјечијег обданишта “Невен“
број: 31/11 од 20.04.2011. године.

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

ОПШТИНА ВИШЕГРАД
                                          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-023-11/11
Датум: 11.7.2011. г.       Мр Томислав Поповић, с.р.

187
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

I
Одобравају се средства буџетске резерве у
укупном износу од 1.000,00 КМ
(једнухиљадуконвертибилнихмарака) СШ „Иво
Андрић“ у сврху спонзорства ЕCONET Пројекта
(опремање штанда и сл.).
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II
Средства наведена у члану 1. ове одлуке ће се
уплатити на жиро рачун СШ „Иво Андрић“ број:
562 0060000254341 отворен у Развојној банци
Вишеград.

III
За реализацију ове одлуке задужује се Одјељење за
финансије, a надзор над овом одлуком вршиће
Милан Јакшић,  ССС за буџет и буџетске
кориснике.

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

ОПШТИНА ВИШЕГРАД
                                          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-023-74/11
Датум: 22.7.2011. г.       Мр Томислав Поповић, с.р.

188
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
општине Вишеград“ број: 10/08 - Пречишћени
текст и 3/11), начелник општине Вишеград,
д о н о с и

ПРАВИЛНИК
о измјенама и допунама Правилника о

кориштењу службених мобилних телефона,
репрезентације и ограничавању трошкова

Члан 1.
У Правилнику о кориштењу службених мобилних
телефона репрезентације и ограничавању
трошкова коришћења („Службени гласник
општине Вишеград“ број 6/11) у члану 2. у коме су
наведени корисници службених мобилних
телефона додаје се нови редни број „11“ и ријечи
„начелник комуналне полиције“.
У члану 3. у коме се корисницима мобилних
телефона ограничавају трошкови додаје се нови
редни број „11“ и ријечи „Начелник комуналне
полиције до 20,00 КМ“.

Члан 2.
Овај правилник о измјени и допуни Правилника о
кориштењу службених мобилних телефона,
репрезентације и ограничавању трошкова ступа на
снагу даном доношења, а биће објављен у
„Службеном гласнику општине Вишеград“.

ОПШТИНА ВИШЕГРАД
                                          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-013-255/11
Датум: 04.7.2011. г.       Мр Томислав Поповић, с.р.
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