
 
 
 

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 2012 годину 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 13/11), 

Правилника о коришћењу буџетске резерве број: 02-

013-185/09 од 01.06.2009. године, члана 51. Статута 

општине Вишеград-Пречишћени текст („Службени 

гласник Општине Вишеград“, број 10/08, 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 

                                                                

Члан 1. 

Одобравају  се  средства буџетске резерве у СШ „Иво 

Андрић“ Вишеград  у износу од 200,00 КМ сврху 

помоћи у реализацији пројекта „Вишеградске приче 

Иве Андрића“. 
 

Члан 2. 

Средства из члан 1. ове одлуке исплатит  ће се на жиро 

рачун СШ „Иво Андрић Вишеград. 
 

Члан 3. 

За реализацију ове oдлуке задужује се Одјељење за 

финансије. 

 

Члан 4. 

Ова oдлука ступа на снагу даном доношења а биће 

објављена у „Службеном гласнику oпштине 

Вишеград“. 

 

ОПШТИНА ВИШЕГРАД  

                                              НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-296/12      

Датум: 02.11.2012. 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 2012 годину 

(„Службени гласник Општине Вишеград“, број 13/11), 

Правилника о коришћењу буџетске резерве број: 02-

013-185/09 од 01.06.2009. године, члана 51. Статута 

општине Вишеград – Пречишћени текст („Службени 

гласник Општине Вишеград“, број 10/08, 3/11 и 5/12), 

Начелник oпштине 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 

плаћања рачуна за 120 литара горива које је утрошено  

за потребе гашења пожара 

 

Члан 2. 

За сипање наведене количине горива из члана 1. ове 

одлуке задужује се возач општине Миливоје Жерајић. 
 

Члан 3. 

За реализацију ове oдлуке задужује се Одјељење за 

финансије. 
 

Члан 4. 

Ова oдлука ступа на снагу даном доношења, а биће 

објављена у „Службеном гласнику oпштине 

Вишеград“. 
 

ОПШТИНА ВИШЕГРАД  

                                               НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-301/12      

Датум: 02.11.2012. 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 2011 годину 

(„Службени гласник Општине Вишеград“, број 12/10), 

Правилника о коришћењу буџетске резерве број: 02-

013-185/09 од 01.06.2009. године, члана 51. Статута 

општине Вишеград-Пречишћени текст („Службени 

гласник Општине Вишеград“, број 10/08), захтјева 

Перишић Драгице супруге умрлог радника 
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Администратвине службе општине Вишеград, Илије 

Перишића, начелник oпштине 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 

исплате трошкова сахране породици умрлог радника 

Административне службе општине Вишеград Илије 

Перишића у укупном износу од 3.391,00 КМ 

(трихиљадетристотинедеведесетједнаконвертибилнех 

марака). 
 

Члан 2. 

Средства наведена у члану 1. ове Одлуке ће се 

уплатити на текући Перишић Драгице супруге умрлог 

радника Перишић Илије. 
 

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: 02-40-304/12      

Датум: 08.11.2012. г.     Славиша Мишковић,дип.инг.маш.с.р. 

                                                                                                 

На основу члана 43. и 72. Закона о локлној самоуправи 

Републике Српске („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, д о н о с и  
 

О Д Л У К У 

о приступању измјени и допунама Правилника о 

организацији и систематизацији радних мјеста 

Административне службе општине Вишеград 

 

Члан 1. 

Приступа се измјени и допунама Правилника о 

организацији и систематизацији радних мјеста 

Административне службе општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“ број 1/11-

Пречишћени текст, 11/11, 1/12, 5/12 и 6/12). 

 

Члан 2. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће 

се у „Службеном гласнику општине Вишеград“. 

 

 

ОПШТИНА ВИШЕГРАД 

                                           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-013-367/12 
Датум: 16.11.2012. г.     Славиша Мишковић,дип.инг.маш.с.р. 

 

На основу члана 43, 44. 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 3/11 и 5/12) и 

члана 1. Одлуке о приступању измјени и допунама 

Правилника о организацији и систематизацији радних 

мјеста у Административне службе општине Вишеград 

брoј 02-013-367/12 од 16.11.2012 године, д о н о с и 

 

П Р А В И Л Н И К 

о измјени и допунама 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 и 6/12) 

иза члана 14. додаје се нови члан 14а. који гласи:  

 

„Члан 14а. 

За обављање послова начелника одјељења утврђује се 

један степен стручне спреме. 

За остала радна мјеста, изузетно, могу се утврдити 

највише два степене стручне спреме. За обављање 

одређених послова, може се утврдити већи број 

занимања и смјерова“. 

 

Члан 2. 

У члану 15. у табеларном прегледу правилника у 

Одјељењу за општу управу за радно мјесто под бројем 

11. „Возач путничког аутомобила“ опис радног мјеста 

мијења се и гласи: „ССС-трећи степен стручне спреме 

саобраћајног смјера, положен вазачки испит Б 

категорије, 6 мјесеци радног искуства или ВКВ-возач, 

1 година радног искуства“. 

У истом члану у табеларном прегледу правилника у 

Стручној служби начелника општине иза редног броја 

12. додаје се редни број 13., који гласи:  

 

Ред. 

бр. 

Назив радног мјеста Опис радног мјеста Број  

извр. 

 

13. 

„Стручи сарадник за 

расељена лица и 

повратнике“  

ССС-гимназија,  

1 годинарадног 

искуства, положен 

стручни испит 

 

1 
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Члан 3. 

У члану 16. у поглављу Стручна служба начелника 

општине под редним бројем 12. опис послова 

самосталног стручног сарадника за послове преноса 

имовине у државној својини на јединице локалне 

самоуправе, упис имовине у јавне регистре о 

евиденцији на некретнинама мијења се и гласи: 

„Води послове у вези преноса имовине у државној 

својини на јединице локалне самоуправе, врши упис 

имовине у јавне регистре о евиденцији на 

некретнинама“. 

Иза редног броја 12. додаје се редни број 13. са описом 

радног мјеста, који гласи  

„13. Стручи сарадник за расељена лица и повратнике-

врши пријем расељених лица и повратника, води 

евиденцију о расписаним конкурсима за додјелу 

помоћи расљеним лицима и повратницима, координира 

рад у вези реализације пројеката за рјешавање 

проблема расељених лица и повратника, и обавља и 

друге послове који му се ставе у надлежност“. 

 

Члан 4. 

Иза члана 16. додају се нови чланови 16а, 16б, 16в. и 

16г. који гласе:  

 

„Члан 16а. 

У Администртивну службу општине Вишеград може 

се примити на рад и лице које је у другим органима и 

организацијама радило, а нема положен стручни испит, 

ако се обавеже да положи струни испит у року од 6 

мјесеци од дана запослења. Уколико не положи 

стручни испит у року од 6 мјесеци престаје му радни 

однос“.  

 

 

 

 

 

„Члан 16б. 

За обављање послова на радним мјестима за које је 

потребан III, IV и VII степне стручне спреме и радно 

искуство од шест мјесеци до једне године може бити 

примљен и приправник, у складу са Законом.   

Након одговарајућег стручног оспособљавању у 

трајању од шест мјесеци до једне године и положеног 

приправничког испита приправник може бити 

распоређен на радно мјесто“.  

 

„Члан 16в. 

Према потреби, у Администртивној служби општине 

Вишеград може се засновати радни однос на одређено 

вријеме.  

Одлуком начелника утврђује се вријеме, врста и начин 

обављања послова из претходног става“.  

 

„Члан 16г. 

О пријему службеника у радни однос, распореду и 

правима из радног односа одлучује начелник, у складу 

са Законом о локалној управи, Колетивним уговором и 

овим правилником. 

О закључивању уговора о раду са лицима која немају 

статус службеника Административне службе општине, 

њиховом распореду и правима из радног односа 

одлучује начелник, у складу са Законом о раду, 

Колетивним уговором и овим Правилником“.  

 

Члан 4. 

Овај правилник ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Слижбеном гласнику општине 

Вишеград“.  

 

ОПШТИНА ВИШЕГРАД 

                                             НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-013-368/12 
Датум: 20.11.2012. г.     Славиша Мишковић,дип.инг.маш.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 

Година 21           Број:  13                    Општина Вишеград 30.11.2012. године                         Страна 3 


