
 
 

 

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 2013 годину („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 16/12), Правилника о 

коришћењу буџетске резерве број: 02-013-185/09 

од 01.06.2009. године, члана 51. Статута општине 

Вишеград („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 10/08-Пречишћени текст 3/11 и 

5/12), захтјева УП „Завичај“, 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 са 

ставке 414100 УП „Завичај“ у укупном износу од 

200,00 КМ (двијестотинеконвертбилнихмарака) у 

сврху помоћи плаћања надоканаде за провизију. 

 

Члан 2. 

Одобрена средства ће се уплатити на жиро  рачун 

удружења број: 6200680966900984 Развојна 

банка. 

 

Члан 3. 

За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење 

за финансије. 

 

Члан 4. 

Ова oдлука ступа на снагу даном доношења а 

биће објављена у „Службеном гласнику oпштине 

Вишеград“. 

 

ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

               НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-191/13 

Датум: 04.9.2013. г.          Славиша Мишковић, 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 2013 годину („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 16/12), Правилника о 

коришћењу буџетске резерве број: 02-013-185/09 

од 01.06.2009. године, члана 51. Статута општине 

Вишеград („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 10/08-Пречишћени текст 3/11 и 

5/12), захтјева Српске православене црквене 

општине Горажде број 25/13 од 26.08.2013. 

годоне, 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 са 

ставке 414100 Српској православној црквеној 

општини Горажде у укупном износу од 1.000,00 

КМ (једнахиљадаконвертбилнихмарака) у сврху 

помоћи обнове фреска. 

 

Члан 2. 

Одобрена средства ће се уплатити на жиро рачун 

555-010-0047728960 отворен код Нове банке. 

 

Члан 3. 

За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење 

за финансије. 

 

Члан 4. 

Ова oдлука ступа на снагу даном доношења а 

биће објављена у „Службеном гласнику oпштине 

Вишеград“. 

 

ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

               НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-192/13 

Датум: 04.9.2013. г.          Славиша Мишковић, 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. 
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Одлуке о извршењу буџета Општине Вишеград за 

2013 годину („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 16/12), Правилника о коришћењу 

буџетске резерве број: 02-013-185/09 од 

01.06.2009. године, члана 51. Статута општине 

Вишеград („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 10/08-Пречишћени текст 3/11 и 

5/12), захтјева ЈУ ОШ „Вук Караџић“ 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 у  

укупном износу од 1.200,00 КМ 

(једнахиљададвијестотинеконвертбилнихмарака) 

у сврху новчане помоћи ученицима деветог 

разреда ОШ „Вук Караџић“ Вишеград који су 

слабог имовног стања за одлазак на екскурзију . 

 

Члан 2. 

Одобрена средства ће се уплатити на жиро рачун 

Синдикалне организације ОШ „Вук Караџић“ 

Вишеград број: 562-006-00002467-75 Развојна 

банка. 

 

Члан 3. 

За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење 

за финансије. 

 

Члан 4. 

Ова oдлука ступа на снагу даном доношења а 

биће објављена у „Службеном гласнику oпштине 

Вишеград“. 

 

ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-202/13 

Датум: 12.9.2013. г.         Славиша Мишковић, 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 2013 годину („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 16/12), Правилника о коришћењу 

буџетске резерве број: 02-013-185/09 од 

01.06.2009. године, члана 51. Статута општине 

Вишеград („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 10/08-Пречишћени текст 3/11 и 

5/12),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 2.100,00 КМ 

(двијехиљадеједнастотинаконвертибилнихмарака) 

а у појединачном износу по 100,00 КМ 

(јендастотинаконвертиблинихмарака) за 

пензионисане раднике општине Вишеград 

поводом крсне славе општине Вишеград „Мала 

Госпојина“. 

 

II 

Средства наведена у члану 1. ове Одлуке  биће 

исплаћена готовински са благајне општине 

Вишеград  према списку који је саставни дио ове 

одлуке. 

 

III 

За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење 

за финансије. 

 

IV 

Ова oдлука ступа на снагу даном доношења а 

биће објављена у „Службеном гласнику oпштине 

Вишеград“. 

 

ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

               НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-203/13 

Датум: 17.9.2013. г.          Славиша Мишковић, с.р.  

 

На основу члана 43. и 72. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

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

члана 19. тачка 2. Закона о систему јавних служби 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 

68/07, 109/12) члана 51. Статута Општине 

Вишеград („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 10/08-Пречишћени текст 3/11 и 

5/12), начелник Општине Вишеград дана 

19.09.2013. године , д о н о с и  

 

О Д Л У К У 

 

1. Даје се сагласност на Правилник о 

унутрашњој организацији и систематизацији 

послова у Јавној спортској установи „Дрина“ 63-

08/13 од 23.08.2013. године .  

 

2. Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Вишеград“. 

 

ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

               НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-013153/13 

Датум: 19.9.2013. г.          Славиша Мишковић, с.р.  

 

На основу члана 43. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 101/04, 42/05 и 118/05), члана 1. 

Закона о јавним набавкама БиХ („Службени. 

гласник БиХ“, број 49/04, 19/05, 52/05, 8/06, 24/06 

и 12/09), члана 51. Статута општине Вишеград 
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(„Службени гласник општине Вишеград“, број 

10/08-Пречишћени текст, 3/11 и 5/12), начелник 

општине Вишеград, д о н о с и 

 

П Р А В И Л Н И К 

о измјени Правилника о јавним набавкама 

роба, услуга и радова 

 

Члан 1. 

У Правилнику о јавним набавкама роба, услуга и 

радова („Службени гласник општине Вишеград“, 

број 13/07, 3/09 и 4/11), у члану 7-Садржај Плана 

јавних набавки тачке 5. и 12. бришу се. 

У истом члану у тачки 6. ријечи „дан, мјесец и 

година“ и у тачки 13. ријеч „дан“ бришу се. Тачка 

13.-„најкаснији термин отпочињања активности 

на јавној набавци“ мијења се и гласи „термин 

завршетка јавне набавке“. 

Досадашње тачке 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 13. постају 5, 

6, 7, 8, 9, 10 и 11. 

 

Члан 2. 

Овај Правилник ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

               НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-177/13 

Датум: 26.9.2013. г.          Славиша Мишковић, с.р.  

 
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- („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 10/08 Пречишћени 

текст 3/11 и 5/12), начелник општине Вишеград,  

д о н о с и 

 

П Р А В И Л Н И К 

о измјенама Правилника о организацији и 

систематизацији радних мјеста 

Административне службе Општине Вишеград 

 

Члан 1. 

У Правилнику о организацији и систематизацији 

радних мјеста Администативне службе Општине 

Вишеград („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 1/11-Пречишћени текст, 11/11, 

1/12, 5/12, 6/12,13/12, 3/13, 4/13 и 9/13) у члану 15. 

у табеларном прегледу  правилника-Одјељење за 

привреду и друштвене дјелатности иза редног 

броја 6. додаје се редни број 7. и текст који гласи:  

 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ДРУШТВЕНЕ 

ДЈЕЛАТНОСТИ 

 

Редни 

број 

 

Назив 

радног 

мјеста 

 

Опис радног 

мјеста 

Број 

извршилаца 

 

7. 

Виши 

стручни 

сарадник 

за област 

воћарства 

 

ВШС 

пољопривредног 

смјера-одсјек 

воћарство, 5 

година радног 

искуства, 

положен стручни 

испит 

 

1 

 

У члану 15. у табеларном прегледу правилника-

Стручна служба Скупштине општине текст под 

редним бројем 2. мијења се и гласи: 

СТРУЧНА СЛУЖБА СКУПШТИНЕ 

ОПШТИНЕ 

Редни 

број 

 

Назив 

радног 

мјеста 

Опис радног 

мјеста 

Број 

извршилаца 

 

2. 

Самосталн

и стручни 

сарадник 

за 

скупштинс

ке послове 

 

ВСС правног 

смјера, 1 година 

радног искуства, 

положен стручни 

испит 

 

1 

 

У члану 15. у табеларном прегледу правилника-

Стручна служба начелника општине иза редног 

броја 4. додаје се редни број 5. и текст који гласи:  

СТРУЧНА СЛУЖБА НАЧЕЛНИКА 

ОПШТИНЕ 

Редни 

број 

 

Назив 

радног 

мјеста 

 

Опис радног 

мјеста 

Број 

извршилаца 

 

5. 

Самосталн

и стручни 

сарадник -

преводила

ц за 

енглески 

језик  

 

ВСС-филолошки 

или други 

факултет-смјер 

енглески језик и 

књижевност,1 

година радног 

искуства на 

пословима 

преводиоца,звање 

сталног судског 

тумача за 

енглески језик, 

положен стручни 

испит за рад 

административној 

служби 

 

1 

 

Досадашњи редни бројеви 5, 6. и 7. постају 6, 7. и 

8.   

 

Члан 2. 

У члану 16. у поглављу Одјељење за привреду и 

друштвене дјелатности иза редног броја 6. додаје 

се редни број „7. Виши стручни сарадник за 

област воћарства“и текст који гласи „Пружа 

стручну помоћ пољопривредним произвођачима, 

пољоприведним газдинствима, удружењима 
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пољопривредних произвођача и земљорадничким 

задругама из области пољопривреде, посебно 

воћарства, учествује у изради планова за 

унапређење пољопривреде, посебно воћарства, 

прикупља податке о засијаним и засађеним 

површинама ратарских, повртларских, воћарских 

култура и приноса, пружа помоћ у попуњавању 

захтјева и припремању документације за 

конкурисање за субвенције, регресе, 

пољопривредне кредите и друге послове који му 

се ставе у надлежност“. 

У члану 16. у поглављу Одјељење за просторно 

уређење и стамбено-комуналне дјелатности опис 

радног мјеста самосталног стручног сарадника за 

правне послове из области урбанизма и стамбено-

комуналних послова под редним бројем 10. 

мијења се и гласи: „Води управни поступак и 

припрема нацрте нормативних аката из области 

стамбено-комуналних послова и урбанизма, 

учествује у припреми подлога за израду 

просторно-планске документације, учествује у 

припреми и изради извјештаја и информација из 

области стамбено-комуналних послова, води 

поступак и спроводи принудна извршења 

поводом незаконитог коришћења станова, 

прикупља податке и води службену евиденцију о 

стамбеном фонду на подручју општине у 

приватном и државном власништву, податке о 

старости и стању стамбених објеката, води 

прописане регистре заједница становања и сличне 

послове, води поступак на уклањању 

привремених објеката који супостављени на 

јавним површинама, издаје рјешења о кориштењу 

јавних површина, учествује у поступку заштите 

права   и   интереса    Општине  у  предметима  из  

 

 

 

 

 

имовинско-правних односа, непосредно сарађује 

са Правобранилаштвом РС и другим органима и 

организацијама и проводи све активности у 

поступаку експропријације, учествује у раду 

стручних комисија, те врши и друге послове који 

му се ставе у надлежност“.  

У члану 16. у поглављу Стручна служба 

скупштине општине назив радног мјеста под 

редним бројем 2. мијења се и гласи „Самостални 

стручни сарадник за скупштинске послове“. 

У члану 16. у поглављу Стручна служба 

начелника општине иза редног броја 4. додаје се 

редни број „5. Самостални стручни сарадник-

преводилац за енглески језик“ и текст који гласи 

„Врши послове превођења свих писаних 

материјала на енглески језик и са енглеског језика 

на српски језик за потребе Општине, присуствује 

састанцима са страним делегацијама, групама и 

странцима и врши превођење (симултано и 

писано), те лекторисање писаних материјала. За 

свој рад одговара начелнику општине. Врши и 

друге послове који му се ставе у надлежност.“ 

Досадашњи редни бројеви 5, 6. и 7. у овом 

поглављу постају 6, 7. и 8.   

 

Члан 3. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од данa 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград’’ 

 

ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

               НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-013-169/13 

Датум: 12.9.2013. г.          Славиша Мишковић, с.р.  
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И з д а в а ч: Скупштина општине Вишеград-Стручна служба Скупштине општине, Улица краља Петра 

Првог број 7, 73240 Вишеград, телефон: 058/620-823. Излази у складу са потребама. Појединачни примјерак 

5 КМ. Уплата претплате се врши на жиро рачун број: 562-0060000126204, Развојна банка Вишеград 
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