
 
 

 

 
На основу члана 47. став (1) Закона о уређењу 

простора и грађењу („Службени гласник 

Републике Српске“, број 40/13) и члана 33. 

Статута општине Вишеград („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 10/08-Пречишћени 

текст, 3/11, 5/12 и 14/13), Скупштина општине 

Вишеград на сједници одржаној 28.4.2014. 

године, д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о утврђивању Нацрта регулационог плана 

ширег подручја жељезничке станице са 

спортско-рекреативним центром у Вишеграду  

 

Члан 1. 
Овом одлуком утврђује се Нацрт регулационог 

плана ширег подручја жељезничке станице са 

спортско-рекреативним центром у Вишеграду (у 

даљем тексту: Нацрт плана), те мјесто, вријеме и 

начин излагања нацрта плана на јавни увид.  

 

Члан 2. 
Нацрт плана садржи: 
 

а. ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

б. ТЕКСТУАЛНИ ДИО 

 

А  УВОДНО ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

     I Подаци о планирању 

- Просторно планска документација вишег 

реда  

- Обавезност доношења регулационог плана  
- Одлука о изради регулационог плана  

- Просторна цјелина  
- Носилац припреме и носилац израде плана  

- Радни тим за израду плана 

- Подаци о усаглашености ставова са 

надлежним органима и организацијама  

- Јавни увид и стручна расправа о нацрту 

плана 

 

Б  СТАЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ, УРЕЂЕЊА И  

    КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА 

I Просторна цјелина 

II Природни услови и ресурси 

III Становање 

IV Инфраструктура  

- Саобраћајна инфраструктура 
- Хидротехничка инфраструктура 
- Електроенергетика и телекомункације 

- Топлификација 
 V Пословне и привредне дјелатности 

 VI Јавне услужне и друштвене дјелатности 

VII Животна средина 

VIII Биланси коришћења површина, ресурса и 

објеката 

IX Оцјена природних и створених услова 

X Оцјена стања организације, уређења и 

коришћења простора подручја 

 

В  ПОТРЕБЕ, МОГУЋНОСТИ И ЦИЉЕВИ  

     ОРГАНИЗАЦИЈЕ, УРЕЂЕЊА И  

     КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА 

I  Просторна организација 

II  Становање   

III  Пословне и привредне дјелатности              

IV  Јавне службе и друштвене дјелатности 

V  Инфраструктура  

- Саобраћајна инфраструктура 
- Хидротехничка инфраструктура 
- Електроенергетика и телекомункације 

- Топлификација 
VI  Животна средина 

VII  Биланс потреба и могућности 
 

Г  ПЛАН ОРГАНИЗАЦИЈЕ, УРЕЂЕЊА И  

    КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА 

I. Просторна организација 

II  Становање 

III  Пословне и привредне дјелатности 

IV  Јавне службе и друштвене дјелатности 

V  Инфраструктура 
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- Саобраћајна инфраструктура 
- Хидротехничка инфраструктура 
- Електроенергетика и телекомункације 

- Топлификација 
VI  Животна средина 

VII  Планирани биланси 

 

Д   ГРАФИЧКИ ДИО 
 

1. ГЕОДЕТСКА ПОДЛОГА  1:1000 

2. ИНЖИЊЕРСКО-ГЕОЛОШКА КАРТА 1:1000 

3. ВАЛОРИЗАЦИЈА  ГРАЂЕВИНСКОГ  

    ФОНДА-НАМЈЕНА И СПРАТНОСТ  1:1000 

4. ВАЛОРИЗАЦИЈА ГРАЂЕВИНСКОГ  

    ФОНДА-БОНИТЕТ   1:1000 

5. ПЛАН РУШЕЊА   1:1000 

6. ПЛАН ПРОСТОРНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 1:1000 

7. ПЛАН САОБРАЋАЈА И НИВЕЛАЦИЈЕ 1:1000 

8. ПЛАН ИНФРАСТРУКТУРЕ- 

    ХИДРОТЕХНИКА   1:1000 

9. ПЛАН ИНФРАСТРУКТУРЕ- 

    ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА И    

    ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈE    1:1000 

10. ПЛАН ИНФРАСТРУКТУРЕ-   

     ТОПЛИФИКАЦИЈА   1:1000 

11. ПЛАН ИНФРАСТРУКТУРЕ- 

      СИНТЕЗНА КАРТА   1:1000 

12. ПЛАН ГРАЂЕВИНСКИХ И  

      РЕГУЛАЦИОНИХ ЛИНИЈА  1:1000 

13. ПЛАН ПАРЦЕЛАЦИЈЕ  1:1000 

 

Члан 3. 

Утврђени Нацрт плана ставља се на јавни увид у 

трајању од 30 дана, у периоду од 08.5-08.6.2014. 

године.  

Нацрт плана биће изложен на јавни увид у 

просторијама:  

- носиоца припреме плана-у згради Општине 

Вишеград у Одјељењу за просторно уређење 

и стамбено-комуналне послове, Улица 

краља Петра I број 7,  

- носиоца израде плана-Институт за 

грађевинарство ,,ИГ“ д.о.о. Бања Лука, 

Улица краља Петра I Карађорђевића 92-98. 

78000 Бања Лука,  

- у згради Дома културе у Вишеграду, Улица 

Ужичког корпуса.  

 

Члан 4. 
О мјесту, времену и начину излагања Нацрта 

плана биће обавијештена јавност на начин 

прописан чланом 47. став (3) и (4) Закона о 

уређењу простора и грађењу. 

 

Члан 5. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  ВИШЕГРАД 

                      ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Bрој: 01-022-63/14                                                               

Датум: 28.4.2014.године          Суљо Фејзић, с.р.                              

 

На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 101/04, 42/05, 118/06 и 98/13), и 

члана 33. Статута општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 

10/08-Пречишћени текст, 3/11, 5/12 и 14/13), 

Скупштина општине Вишеград на сједници 

одржаној 28.4.2014. године, д о н о с и      

 

O Д Л У К У 

о измјенама и допунама Одлуке о условима и 

начину остваривања новчаних подстицаја за 

развој пољопривреде и села у 2014. години 

 

Члан 1. 

У Oдлуци о условима и начину остваривања 

новчаних подстицаја за развој пољопривреде и 

села у 2014. години („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 2/14) члан 11. мијења 

се и гласи: 

„Средства за подстицај развоја пољопривреде и 

села у 2014. години обезбијеђена су у буџету 

општине, а за новчане подстицаје у 

пољопривреди предвиђени износ је 

228.250,00КМ. 

Право на новчане подстицаје у пољопривреди 

корисници остварују кроз сљедеће видове 

подстицаја: 

I  подршка текућој производњи и  

    дохотку ........................................ 5.000,00 КМ  

II подршка руралном развоју  
    (подршка унапређењу и развоју  

    пољопривреде) .......................... 138.250,00 КМ 

III ванредне потребе и помоћи .   10.000,00 КМ 

IV резерва ......................................  5.000,00 КМ 

 

Члан 2. 

Члан 12. мијења се и гласи: 

„I-У оквиру подршке текућој производњи и 

дохотку корисник остварује право на сљедеће 

врсте новчаних подстицаја: 

а) за сточарску производњу и  

     пчеларство ............................... 48.000,00 КМ 
- за приплодне јунице ...................      3.000,00 КМ 

- зa коке носиље ............................      5.000,00 КМ 

- за овце ..........................................    15.000,00 КМ 

- за свиње .......................................      3.000,00 КМ 

- за пчеларство ...............................   12.000,00 КМ 

- товну јунад ………………….......     5.000,00 КМ 

- за краве музаре ............................      5.000,00 КМ 

б) за биљну производњу ..............  27.000,00 КМ 

   - за прољетну сјетву ....................    7.000,00 КМ 
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   - за производњу поврћа у  

     пластеницима ............................  20.000,00 КМ. 
 

II У оквиру подршке руралном развоју 

(подршка унапређењу и развоју пољопривреде) 

корисници оставарују право на новчане 

подстицаје за: 

a) подршку развоју пољопривредне 

производње ...................................   75.000,00 КМ 

  - кроз набавку и додјелу нове и  

     кориштене пољопривредне  

     механизације и опреме ............   50.000,00 КМ 

- кроз инвестицију за изградњу и  

    реконструкцију инфраструктуре 

           у руралним подручјима ............  25.000,00 КМ. 

б) инвестиције у нову пољопривредну 

механизацију и набавку опреме и превозних 

средстава за пчеларство и опреме за 

сточарство ....................................  10.000,00 КМ. 
 

в) улагање у сточарску производњу 

..........................................................    9.000,00 КМ 

- за адаптацију постојећих и  

   изградњу нових објеката за узгој  

   стоке .............................................    5.000,00 КМ 

- спровођење мјера вјештачког  

   осјемењавања у циљу поправке  

  пасминског састава говеда .........    4.000,00 КМ. 
 

г) улагање у биљну производњу..  5.000,00 КМ 

- подизање вишегодишњих  

  производних засада јабучастог,  

  коштичавог, језграстог и  

  јагодичастог воћа ........................   5.000,00 КМ. 
   
д) инвестиције у модернизацију постојећих и 

изградњу нових капацитета у    прехрамбеној 

и прерађивачкој индустрији уз улагања од 

10.000,00 КМ минимално ............ 15.000,00 КМ. 
 

ђ) организовање сајмова, изложби и других 

пољопривредних манифестација на   подручју 

општине Вишеград, посјете пољопривредним 

сајмовима, изложбама и награде за набољег 

произвођача .................................    9.250,00 КМ. 
 

е) осигурање пољопривредних произвођача 

.........................................................    5.000,00 KM. 
 

ж) подршку удружењима из области 

пољопривреде ..............................  10.000,00 КМ. 
           
III Ванредне потребе и помоћи .. 10.000,00 КМ. 
 

IV Резерва ......................................   5.000,00 КМ. 
  

Члан 3. 

Послије члана 21. додаје се нови члан 21а. и 21б. 

који гласи: 

„Члан 21а. 
Право на подршку развоју пољопривредне 

производње кроз набавку и додјелу нове и 

кориштене механизације и опреме остварују 

физичка лица. 
Један корисник по овом основу може остварити 

право највише на једну пољопривредну машину 

и прикључак.  

Уз захтјев за додјелу нове и кориштене 

механизације и опреме, поред документације из 

члана 6. ове одлуке, корисник подноси: 

- кућну листу, 

- овјерену изјаву: 
- о површинама које обрађује (сије, коси и 

врши испашу),  

- о броју потенцијалних корисника услуге 

машином, 

- о посједовању или непосједовању 

пољопривредне механизације (навести врсту 

и број механизације и прикључака), 

- посједовни лист или други доказ о 

коришћењу земљишта. 

Подршка развоју пољопривредне производње 

кроз набавку и додјелу нове и кориштене 

механизације и опреме вршиће се путем јавног 

позива. Јавни позив расписује начелник  

општине, а поступак одабира корисника 

извршиће Комисија за одабир корисника 

подстицаја у пољопривреди. 

 

Члан 21б.  

Подстицајна средства кроз инвестицију за 

изградњу и реконструкцију инфраструктуре у 

руралним подручјима која служи заједничким 

интересима више корисника инвестираће се у 

пројекте које одабере Комисија за подстицај, 

проширена лицима одговарајуће струке.  
Након одабира пројекта извршиће се избор 

најповољнијег извођача радова. 

Рок за подношење захтјева је 31. мај 2014. 

године. 
 

Члан 4. 
Члан 24. мијења се и гласи: 

„Право на новчане подстицаје за спровођење 

мјера вјештачког осјемењавања у циљу поправке 

пасминског састава говеда остварују корисници 

који изврше вјештачко осјемењавање грла у 

властитом стаду. 

Уз захтјев се прилаже потврда о вјештачком 

осјемењавању. 

Максимални износ одобрених средстава по 

једном грлу износи до 25,00 КМ.“ 
 

Члан 5. 
Чланови 25. и 29. бришу се. 
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Члан 6. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  ВИШЕГРАД 

                      ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Bрој: 01-022-65/14                                                               

Датум: 28.4.2014.године          Суљо Фејзић, с.р.                                                        

 

 На основу члана 195. став 3. Закона о водама 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 

50/06 и 92/09) и члана 33. Статута општине 

Вишеград („Службени гласник општине 

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

5/12 и 14/13), Скупштина општине Вишеград на 

сједници одржаној 28.4.2014. године, д о н о с и  

 

О Д Л У К У 

о усвајању Програма потрошње средстава 

оставрених по основу Закона о водама 

 за 2014. годину  

 

Члан 1. 

Усваја се Програм потрошње средстава 

оставрених по основу Закона о водама за 2014. 

годину. 
 

Члан 2. 
Саставни дио ове одлуке је Програм потрошње 

средстава оставрених по основу Закона о водама 

за 2014. годину.   
 

Члан 3. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  ВИШЕГРАД 

                      ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Bрој: 01-022-66/14                                                               

Датум: 28.4.2014.године          Суљо Фејзић, с.р.                                                        

 

П Р О Г Р А М 

потрошње средстава остварених по основу 

 Закона о водама за 2014. годину 
 

I 

Средства дозначена у складу са чланом 188. став 

1. тачка а) Закона о водама („Службени гласник 

Републике Српске“, број 50/06 и 92/09) чине 

средства која се упалаћују на посебан рачун 

буџета општине Вишеград, и то као: 

- накнада за испоручену воду, 

- накнада за воду која се плаћа при 

регистрацији моторних возила, 

- накнада за испуштену загађену воду, 

- накнада за искориштену воду за 

производњу електричне и топлотне 

енергије. 
 

II 

Планирана средства за улагања у 2014. години 

износe 256.000.00 КМ.    
 

III 
Наведена средства биће утрошена за 

финансирање пројекта: 

- Уређење приобаља и корита ријеке 

           Рзав ...................................   256.000,00 КМ. 

 

IV 

Степен и динамика реализације овог програма 

зависиће од прилива средстава по овом основу.  
 

V 
Праћење реализације овог програма вршиће 

начелник општине и о томе извјештавати 

Скупштину општине.  
 

VI 

Овај програм објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  ВИШЕГРАД 

                      ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Bрој: 01-022-66/14                                                               

Датум: 28.4.2014.године          Суљо Фејзић, с.р.                               

 

На основу члана 89. став (4) Закона о шумама 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 

75/08 и 60/13) и члана 33. Статута општине 

Вишеград („Службени гласник општине 

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

5/12 и 14/13), Скупштина општине Вишеград на 

сједници одржаној 28.4.2014. године, д о н о с и  

 

О Д Л У К У 

о усвајању Програма потрошње средстава 

оставрених  по основу Закона о шумама  

за 2014. годину  
 

Члан 1. 
Усваја се Програм потрошње средстава 

оставрених по основу Закона о шумама за 2014. 

годину. 
 

Члан 2. 

Саставни дио ове одлуке је Програм потрошње 

средстава оставрених по основу Закона о 

шумама за 2014. годину.   
 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  ВИШЕГРАД 

                      ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Bрој: 01-022-67/14                                                               

Датум: 28.4.2014.године          Суљо Фејзић, с.р.                                                        
 

П Р О Г Р А М 

потрошње средстава остварених по основу 

Закона о шумама за 2014. годину 
 

I 

Средства дозначена на основу члана 89. Закона о 

шумама („Службени гласник Републике 

Српске“, број 75/08 и 60/13) чине средства која 

Шумско газдинство „Панос“ Вишеград 

дозначује на рачун буџета општине Вишеград, 

као накнаду за посјечену и продату шуму на 

територији општине Вишеград. 
 

II 
Планирана средства за улагања у 2014. години 

износe 300.000,00 КМ. 
 

III 
Наведена средства биће утрошена за 

финансирање пројекта „Санација путева, 

пропуста, канала и регулација потока на 

локалитетима Клашник, Блаце, Дринско, Горња 

и Доња Лијеска, Добрун, Бан Поље, Горње 

Шегање и Крагујевац са којих се врши 

експлоатација дрвних сортимената“ 

........................................................  300.000,00 КМ. 
 

IV 
Степен и динамика реализације овог програма 

зависиће од прилива средстава по овом основу.  
 

V 

Праћење реализације овог програма вршиће 

начелник општине и о томе извјештавати 

Скупштину општине.  
 

VI 
Овај програм објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  ВИШЕГРАД 

                      ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Bрој: 01-022-67/14                                                               

Датум: 28.4.2014.године          Суљо Фејзић, с.р.                                                        

 

На основу члана 134. став (2) Закона о уређењу 

простора и грађењу (,,Службени гласник 

Републике Српске“, број 40/13) и члана 33. 

Статута општине Вишеград („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 10/08-Пречишћени 

текст, 3/11, 5/12 и 14/13), Скупштина општине 

Вишеград на сједници одржаној 28.4.2014. 

године, д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о начину издавања локацијских услова за 

сјечу стабала, уређење фасада, постављање 

самосталних рекламних објеката коришћење 

земљишта за постављање објеката у сврху 

логоровања и рекреације 

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ  
 

Члан 1. 
Овом одлуком утврђује се начин издавања и 

садржај локацијских услова потребних за сјечу 

стабала, уређење фасада, постављање 

самосталних рекламних објеката и коришћење 

земљишта за постављање објеката у сврху 

логоровања и рекреације на подручју општине 

Вишеград. 
 

Члан 2. 
Изрази употријебљени у овој одлуци имају 

сљедеће значење: 

а) под сјечом стабала, у смислу ове одлуке 

подразумијева се сјеча лишћара или четинара на 

јавној површини или на приватном земљишту, 

уколико представља опасност за људе и 

имовину.  

б) фасада је цјелокупан вањски изглед објекта 

(вањски зидови, прозори, улазна врата, портали, 

излози, кровови, димњаци, кровне атике) а под 

уређењем фасаде сматрамо одређивање боје, 

врсте материјала, обликовање (материјализација) 

и мање интервенције на фасадама објеката или 

његовим дијеловима у смислу безбједности 

корисника објекта и пролазника као и 

побољшања естетског изгледа и енергетске 

ефикасности. 

в) под самосталним рекламним објектима 

подразумијевају се самостојећи рекламни панои, 

билборди, тотеми, јарболи, самостојеће рекламне 

витрине и слични други самостојећи рекламни 

објекти. 

г) под логоровањем подразумијева се боравак у 

природи у сврху обављања образовне наставе, 

рекреативних активности у коме корисници 

проводе неко вријеме у природи, обично 

користећи шаторе или посебно израђена или 

прилагођена возила за смјештај и боравак. 
 

II  ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ ЗА СЈЕЧУ  

     СТАБАЛА 
 

Члан 3. 
Локацијски услови за сјечу стабала је документ 

на основу којег се приступа сјечи односно 

поткресивању стабала на јавној површни, а 

изузетно на приватном земљишту уколико сјеча 

таквог стабла представља опасност за људе и 

имовину. 
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Члан 4. 
(1) Сјеча стабала одобриће се: 

- ако је стабло биолошки обољело, 

- ако постоји опасност од пада стабла 

(оштећено, нагето), 

- ако стабло угрожава живот и здравље 

људи, инсталације комуналне 

инфраструктуре, те стабилност околних 

објеката, као и ако представља опасност 

за другу имовину, 

- ако угрожава безбједност и прегледност 

саобраћаја, 

- у другом оправданом случају ако 

комисија за процјену уклањања стабала 

установи да је сјеча одређеног стабла 

неопходна. 

(2) Поткресивање и окресивање стабала 

одобриће се: 

- ако стабло својим растом негативно 

утиче на услове живота и рада људи у 

околним објектима (заклања прозоре и 

сл.), 

- ако је дјелимично престало са 

вегетацијом, 

- ако оштећује околне објекте и 

инсталације комуналне инфраструктуре, 

као и другу имовину, 

- ако угрожава безбједност и прегледност 

саобраћаја. 

(3) Власник или корисник земљишта по чијем 

захтјеву је извршена одобрена сјеча, обавезан је 

за свако посјечено стабло засадити младо и 

здраво стабло у складу са урбанистичким и 

хортикултурним рјешењем дијела насеља, на том 

мјесту и у року наведеним у локацијским 

условима.  
 

Члан 5. 
(1) Начелник одјељења надлежног за комуналне 

послове рјешењем именује комисију за процјену 

уклањања стабала која даје стручно мишљење и 

налаз за сјечу стабала у сваком појединачном 

случају. 

(2) Комисија из става 1. овог члана има задатак 

да у сваком појединачном случају  врши 

процјену оштећености стабала и утврди да ли је 

потребно извршити окресивање, поткресивање 

или сјечу стабала. 

(3) Комисија је обавезна да изађе на лице мјеста 

када одреди надлежни орган, да сачини и 

достави писмени извјештај у року од три дана од 

дана изласка на терен. 

(4) Комисија из става 1. овог члана састоји се од 

три члана од којих је најмање један члан из 

области шумарства.  

(5) Накнада за рад комисије из става 1. ове 

одлуке, по члану комисије, исплаћиваће се у 

висини дневнице која је утврђена посебним 

прописом. 

 

Члан 6. 

(1) Локацијске услове за сјечу стабала издаје 

орган општинске управе надлежан за комуналне 

послове, по службеној дужности или по захтјеву 

странке. 

(2) Уз захтјев се прилаже:  

- копија катастарског плана са 

идентификацијом стабла (не старија од 

шест мјесеци), 

- доказ о уплати накнаде за рад стручне 

коисије за процјену уклањања стабла, 

- таксу у складу са посебним прописом. 

(3) Локацијски услови за сјечу стабала садрже: 

- мишљење комисије из члана 5. ове 

одлуке које чини саставни дио 

локацијских услова, 

- локацију, број стабала и врсту стабала,  

- назнаку да ли је потребно присуство 

одређених служби за обезбјеђење 

простора и имовине и обезбјеђење људи, 

одвоз грања и стабала као и уређење 

простора, 

- друге неоопходне услове, које 

процијени надлежни орган.  

(4) Рок за израду локацијских услова је десет 

дана од дана достављања записника стручне 

комисије за процјену уклањања стабала. 

(5) Контролу над ивршењем радова из 

локацијских услова вршиће комунална полиција. 

 

Члан 7. 
(1) Сјеча или поткресивање стабала врши се 

путем физичких или правних лица 

оспособљених за ту врсту посла. 

(2) Све штете настале при сјечи стабала усљед 

непажње сноси извршилац посла. 

 

III ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ  

      ФАСАДА  

 

Члан 8. 

(1) Уређење фасада као и израда мурала на 

фасади врши се на основу локацијских услова за 

уређење фасаде које издаје општински орган 

надлежан за уређење простора. 

(2) Изузетно од става 1. овог члана за I и II 

заштитну зону Моста Мехмед-паше Соколовића 

обавезна је израда идејног пројекта за све 

интервенције на објектима, а за све поступке 

везано за издавање неопходне документације 

надлежно је Министарство за просторно 

уређење, грађевинарство и екологију Републике 

Српске према Закону о уређењу простора и 

грађењу Републике Српске.  
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Члан 9. 
(1) За израду локацијских услова инвеститор 

прилаже: 

- копију катастарског плана, 

- доказ о легалности објекта, 

- доказ о ријешеним имовинско-правним 

односима (лист непокретности/ посједовни 

лист, односно сагланост власника објекта), 

- за заједнице етажних власника сагласност 

ЗЕВ-а у форми одлуке донијете од стране 

надлежног органа заједнице, у складу са 

Законом о стварним правима, 

- урбанистичко-техничке услове, (израђени од 

стране овлашћеног правног лица, односно 

доказ о уплати накнаде уколико инвеститор 

израду урбанистичко-техничких услова 

повјери Општини Вишеград), 

- таксу у складу са посебним прописом. 

(2) На подручју које није покривено 

спроведбеним документом просторног уређења, 

односно урбанистичким пројектом, изради 

локацијских услова/урбанистичко-техничким 

условима претходи стручно мишљење комисије 

коју именује начелник одјељења надлежног за 

уређење простора, у појединачном случају.  

 

Члан 10. 
(1) Рок за издавање локацијских услова је 15 

дана од дана пријема потпуне документације. 

(2) Контролу над ивршењем радова из 

локацијских услова вршиће урбанистичко-

грађевински инспектор. 
 

IV ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ ЗА  

      ПОСТАВЉАЊЕ САМОСТАЛНИХ   

      РЕКЛАМНИХ ОБЈЕКАТА 
 

Члан 11. 

(1) Локацијски услови за постављање 

самосталних реклама су документ на основу 

којег се врши постављање рекламе, који издаје 

општински орган надлежан за комуналне 

послове. 

(2) Уз захтјев за издавање локацијских услова из 

претходног члана инвеститор прилаже: 

- копију катастарског плана (не старија од 6 

мјесеци), 

- доказ о ријешеним имовинско-правним 

односима (лист непокретности/ посједовни 

лист, односно сагланост власника 

земљишта), 

- нацрт рекламног објекта на формату А4, 

скицу или слику са димензијама и описом 

материјала, 

- урбанистичко-техничке услове (израђени од 

стране овлашћеног правног лица, односно 

доказ о уплати накнаде уколико инвеститор 

израду урбанистичко-техничких услова 

повјери Општини Вишеград), 

- атест о квалитету уграђеног материјала, 

- таксу у складу са посебним прописом. 

(3) Општински орган надлежан за издавање 

локацијских услова, по службеној дужности 

прибавља неопходне сагласности надлежних 

органа (путева, електродистрибуције, и слично), 

за које оцијени да су неопходне за постављање 

самостојеће рекламе, а трошкове сноси 

инвеститор уколико се сагласност плаћа.  

(4) Локацијски услови важе годину дана од дана 

издавања, а након тог рока, уколико није 

исходовано одобрење за постављање рекламе, 

издаје се увјерење да издати локацијски услови 

нису промијењени, 

(5) Рок за израду локацијских услова је десет 

дана од дана пријема потпуне документације. 
 

Члан 12. 
Локацијски услови треба да садрже: 

- врсту самосталне рекламе, 

- податке о катастарској честици на којој се 

поставља самостална реклама, 

- димензије рекламе,  
- опис рекламе, 
- материјал рекламе, 

- врсту радова који ће се користити за 

постављање рекламе, 

- посебне сагласности, уколико су 

захтијеване, 

- рок важења локацијских услова, 

- обавезу плаћања накнаде у складу са 

посебним прописом, 

- друге посебне услове и податке. 
 

Члан 13. 

(1) При изради локацијских услова потребно се 

придржавати и осталих услова утврђених 

посебним правилима.  

(2) Контролу над ивршењем радова из 

локацијских услова вршиће комунална полиција. 

 

V   ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ ЗА  

      ПОСТАВЉАЊЕ ОБЈЕКАТА У СВРХУ     

      ЛОГОРОВАЊА И РЕКРЕАЦИЈЕ  
 

Члан 14. 

(1) Локацијски услови за коришћење земљишта 

за постављање објеката у сврху логоровања и 

рекреације представљају документ којим се 

дозовољава заузимање земљишта ради 

постављања објеката за логоровање и 

рекреацију, а издаје их општински орган 

надлежан за комуналне послове.   

 (2) Уз захтјев за издавање локацијских услова из 

претходног члана инвеститор прилаже: 
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- копију катастарског плана (не старија од 6 

мјесеци), 

- доказ о ријешеним имовинско-правним 

односима (лист непокретности/ посједовни 

лист, односно сагланост власника 

земљишта) или уговор са власником 

земљишта, 

- опис и број објеката који се постављају, 

- таксу у складу са посебним прописом. 

(3) Општински орган надлежан за издавање 

локацијских услова по службеној дужности 

прибавља неопходне сагласности надлежних 

органа (електродистрибуције, водовода и 

слично), за које оцијени да су неопходне за 

коришћење земљишта, а трошкове сноси 

инвеститор уколико се сагласност плаћа, као и 

трошкове привременог прикључка. 

(4) Локацијски услови важе шест мјесеци, а 

након тог рока издаје се увјерење да издати 

локацијски услови нису промијењени, 

(5) Рок за израду локацијских услова је десет 

дана од дана пријема потпуне документације. 

(6) Контролу над извршењем радова из 

локацијских услова вршиће комунална полиција. 
 

Члан 15. 
Локацијски услови треба да садрже: 

- податке о катастарској честици планираној 

за постављање објеката за логоровање и 

рекреацију, 

- површину заузимања земљишта,  

- врсту и број објеката који се могу 

постављати, 

- услове за коришћење земљишта и довођење 

у првобитно стање након престанка 

коришћења, 

- услове хигијенско-санитарног карактера, 

- посебне сагласности, уколико су 

захтијеване, 

- рок важења локацијских услова, 

- друге посебне услове и податке, 

- обавезу плаћања накнаде. 
 

VI ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 16. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  ВИШЕГРАД 

                      ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Bрој: 01-022-68/14                                                               

Датум: 28.4.2014.године          Суљо Фејзић, с.р.                                                        

 

На основу члана 30. алинеја 7. Закона о локалној 

самопуправи (,,Службени гласник Републике 

Српске“, број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), 

члана 40. став (1) Закона о уређењу простора и 

грађењу (,,Службени гласник Републике 

Српске“, број 40/13) и члана 33. Статута 

општине Вишеград („Службени гласник 

општине Вишеград“ број 10/08-Пречишћени 

текст, 3/11, 5/12 и 14/13), Скупштина општине 

Вишеград на сједници одржаној 28.4.2014. 

године, д о н о с и 

 

ОДЛУКУ 

о допуни Одлуке о приступању изради 

Регулационог плана дијела насеља Душче 

 

Члан 1. 
У Одлуци о приступању изради Регулационог 

плана дијела насеља Душче („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 3/ 14) послије члана 

11. додаје се нови члан 11а. који гласи:  

„Члан 11а.  
Како је плански период постојећег плана 

истекао, забрањује се нова изградња на простору 

обухвата плана до доношења овог документа 

просторног уређења, а најдуже на период до 

осамнаест мјесеци од доношења ове одлуке.“   

 

Члан 2. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  ВИШЕГРАД 

                      ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Bрој: 01-022-69/14                                                               

Датум: 28.4.2014.године          Суљо Фејзић, с.р.                                

 
На основу члана 33. Статута општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 

10/08-Пречишћени текст, 3/11, 5/12 и 14/13), 

Скупштина општине Вишеград на сједници 

одржаној 28.4.2014. године, д о н о с и  
 

О Д Л У К А 

о приступању изради Акционог плана за 

равноправност полова општине Вишеград за 

период 2015-2016. година  

(Гендер акциони план) 

 

Члан 1. 
Приступа се изради Акционог плана за 

равноправност полова општине Вишеград за 

период 2015-2016. година (гендер акциони план).         

Гендер акциони план из става 1. овог члана мора 

бити у складу са Гендер акционим планом БиХ 

за период 2013-2017. година („Службени гласник 

БиХ“, број 98/13).  
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Члан 2. 
Циљ израде Акционог плана за равноправност 

полова општине Вишеград за период 2015-2016. 

година (гендер акциони план) је утврђивање 

стратешких циљева, програма и мјера за 

остваривање и унапређење равноправности 

полова у општини Вишеград. 

 

Члан 3. 
Носилац израде Акционог плана за 

равноправност полова општине Вишеград за 

период 2015-2016. година (гендер акциони план) 

је радна група коју именује Скупштина општине. 

 

Члан 4. 
Стручну помоћ у изради Акционог плана за 

равноправност полова општине Вишеград за 

период 2015-2016. година (гендер акциони план) 

радној групи, поред општинске управе, пружиће 

све институције и невладине 

организације/удружења грађана са подручја 

општине Вишеград. 

 

Члан 5. 

Рок за израду Акционог плана за равноправност 

полова општине Вишеград за период 2015-2016. 

година (гендер акциони план) је 30.11.2014. 

године, до када га је обавезна усвојити 

Скупштина општине Вишеград. 

 

Члан 6. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у ,,Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  ВИШЕГРАД 

                      ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Bрој: 01-022-71/14                                                               

Датум: 28.4.2014.године          Суљо Фејзић, с.р.                                                        

 

На основу члана 8. Закона о министарским, 

владиним и другим именовањима Републике 

Српске („Службени гласник Републике Српске“, 

број 41/03) и члана 33. Статута општине 

Вишеград („Службени гласник општине 

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

5/12 и 14/13), Скупштина општине Вишеград на 

сједници одржаној 28.4.2014. године, д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

 о расписивању Поновног јавног конкурса  

за избор и именовање директора ЈЗУ 

 „Дом здравља Вишеград“ Вишеград 
 

Члан 1. 
Расписује се Поновни јавни конкурс за избор и 

именовање директора ЈЗУ „Дом здравља 

Вишеград“ Вишеград. 

Члан 2. 
Општи и посебни услови и критеријуми за избор 

и именовање директора прописани су Одлуком 

Скупштине општине о утврђивању стандарда и 

критеријума за избор и именовање директора 

ЈЗУ „Дом здравља“ Вишеград и Статутом ЈЗУ 

„Дом здравља Вишеград“ Вишеград. 

 

Члан 3. 
Рок за подношење пријава на конкурс из члана 1. 

ове одлуке је 15 дана од дана објављивања 

Поновног јавног конкурса.                               

Поновни јавни конкурс за избор и именовање 

директора ЈЗУ „Дом здравља Вишеград“ 

Вишеград објавиће се у „Службеном гласнику 

Републике Српске“ и дневном листу „Вечерње 

новости“.          

                                             

Члан 4. 
Поступак избора, укључујући преглед 

приспјелих пријава на конкурс и предлагање 

кандидата, у складу са утврђеним 

критеријумима, извршиће Комисија за избор 

директора ЈЗУ „Дом здравља Вишеград“ 

Вишеград. 

 

Члан 5. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  ВИШЕГРАД 

                      ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Bрој: 01-022-75/14                                                               

Датум: 28.4.2014.године          Суљо Фејзић, с.р.                                                       
 

На основу члана 19. став (1) и (3) Закона о 

систему јавних служби („Службени гласник 

Републике Српске“, број 68/07 и 109/12) и члана 

33. Статута општине („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 10/08-Пречишћени 

текст, 3/11, 5/12 и 14/13), Скупштина општине 

Вишеград на сједници одржаној 28.4.2014. 

године, д о н о с и  

 

О Д Л У К У 

о давању сагласности на Програм рада и 

финансијски план за 2014. годину ЈЗУ  

„Дом здравља Вишеград“ Вишеград 

 

Члан 1. 

Даје се сагласност на Програм рада и 

финансијски план за 2014. годину ЈЗУ „Дом 

здравља Вишеград“ Вишеград.  
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Члан 2. 
Саставни дио ове одлуке је Програм рада и 

финансијски план за 2014. годину ЈЗУ „Дом 

здравља Вишеград“ Вишеград.  
 

Члан 3. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  ВИШЕГРАД 

                      ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Bрој: 01-022-78/14                                                               

Датум: 28.4.2014.године          Суљо Фејзић, с.р.     

 

На основу члана 19. став (1) и (3) Закона о 

систему јавних служби („Службени гласник 

Републике Српске“, број 68/07 и 109/12) и члана 

33. Статута општине („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 10/08-Пречишћени 

текст, 3/11, 5/12 и 14/13), Скупштина општине 

Вишеград на сједници одржаној 28.4.2014. 

године, д о н о с и  

 

О Д Л У К У 

о усвајању Извјештаја о годишњем 

пословању и годишњем обрачуну за  

2013. годину ЈУ РЦ „Вилина влас“ 

Вишеградска бања, Вишеград 
  

Члан 1. 
Усваја се Извјештај о годишњем пословању и 

годишњем обрачуну за 2013. годину ЈУ РЦ 

„Вилина влас“ Вишеградска бања, Вишеград.  
  

Члан 2. 
Саставни дио ове одлуке је Извјештај о 

годишњем пословању и годишњем обрачуну за 

2013. годину ЈУ РЦ „Вилина влас“ Вишеградска 

бања, Вишеград.  
 

Члан 3. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“.  

  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  ВИШЕГРАД 

                      ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Bрој: 01-022-80/14                                                               

Датум: 28.4.2014.године          Суљо Фејзић, с.р.                                                        
 

На основу члана 19. став (1) и (3) Закона о 

систему јавних служби („Службени гласник 

Републике Српске“, број 68/07 и 109/12) и члана 

33. Статута општине („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 10/08-Пречишћени 

текст, 3/11, 5/12 и 14/13), Скупштина општине 

Вишеград на сједници одржаној 28.4.2014. 

године, д о н о с и  

 

О Д Л У К У 

о усвајању Извјештаја о годишњем 

пословању и годишњем обрачуну за 2013. 

годину ЈЗУ „Апотека Вишеград“ Вишеград 
  

Члан 1. 

Усваја се Извјештај о годишњем пословању и 

годишњем обрачуну за 2013. годину ЈЗУ 

„Апотека Вишеград“ Вишеград. 
  

Члан 2. 
Саставни дио ове одлуке је Извјештај о 

годишњем пословању и годишњем обрачуну за 

2013. годину ЈЗУ „Апотека Вишеград“ 

Вишеград. 
  

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“.  
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  ВИШЕГРАД 

                      ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Bрој: 01-022-81/14                                                               

Датум: 28.4.2014.године          Суљо Фејзић, с.р.     

 

На основу члана 19. став (1) и (3) Закона о 

систему јавних служби („Службени гласник 

Републике Српске“, број 68/07 и 109/12) и члана 

33. Статута општине („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 10/08-Пречишћени 

текст, 3/11, 5/12 и 14/13), Скупштина општине 

Вишеград на сједници одржаној 28.4.2014. 

године, д о н о с и  

 

О Д Л У К У 

о усвајању Извјештаја о годишњем 

пословању и годишњем обрачуну за 2013. 

годину ЈЗУ „Дом здравља Вишеград“ 

Вишеград 
  

Члан 1. 
Усваја се Извјештај о годишњем пословању и 

годишњем обрачуну за 2013. годину ЈЗУ „Дом 

здравља Вишеград“ Вишеград.  
  

Члан 2. 
Саставни дио ове одлуке је Извјештај о 

годишњем пословању и годишњем обрачуну за 

2013. годину ЈЗУ „Дом здравља Вишеград“ 

Вишеград.  
 

Члан 3. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“.  
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 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  ВИШЕГРАД 

                      ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Bрој: 01-022-82/14                                                               

Датум: 28.4.2014.године          Суљо Фејзић, с.р.                                                        

 

На основу члана 2. став 1. и члана 5. Закона о 

јавним предузећима („Службени гласник 

Републике Српске“, број 75/04 и 78/11), члана 9. 

и 14. Одлуке о организовању Јавног предузећа 

„Радио-телевизија Вишеград“ Вишеград у 

правној форми привредног друштва облика-

једночлано друштво са ограниченом 

одговорношћу („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 13/13), члана 11. Статута Јавног 

предузећа „Радио-телевизија Вишеград“ д.о.о. 

Вишеград („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 8/09, 12/09, 10/11 и 3/14) и 

члана 33. Статута општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 

10/08-Пречишћени текст, 3/11, 5/12 и 14/13), 

Скупштина општине Вишеград у улози 

Скупштине Јавног предузећа „Радио-телевизија 

Вишеград“ д.о.о. Вишеград на сједници 

одржаној 28.4.2014. године, д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о усвајању Извјештаја о раду  

Јавног предузећа „Радио-телевизија 

Вишеград“ д.о.о. Вишеград 
 

Члан 1. 
Усваја се Извјештај о раду Јавног предузећа 

„Радио-телевизија Вишеград“ д.о.о. Вишеград.  
 

Члан 2. 
Саставни дио ове одлуке је Извјештај о раду 

Јавног предузећа „Радио-телевизија Вишеград“ 

д.о.о. Вишеград. 
 

Члан 3. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  ВИШЕГРАД 

                      ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Bрој: 01-022-83/14                                                               

Датум: 28.4.2014.године          Суљо Фејзић, с.р.                                                        

 

На основу члана 132. Закона о привредним 

друштвима („Службени гласник Републике 

Српске“, број 127/08, 58/09, 100/11 и 67/13), 

члана 28. Одлукe о оснивању привредног 

друштва „Андрићев конак“ друштво са 

ограниченом одговорношћу за угоститељство и 

туризам, Вишеград („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 11/13, 13/13 и 2/14) и 

члана 33. Статута општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 

10/08-Пречишћени текст, 3/11, 5/12 и 14/13), 

Скупштина општине Вишеград у улози 

Скупштине привредног друштва „Андрићев 

конак“ д.о.о. Вишеград на сједници одржаној 

28.4.2014. године, д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о усвајању Извјештаја о пословању  

привредног друштва „Андрићев конак“ 

 д.о.о. Вишеград за 2013. годину  
 

Члан 1. 
Усваја се Извјештај о пословању привредног 

друштва „Андрићев конак“ д.о.о. Вишеград за 

2013. годину.  
 

Члан 2. 

Саставни дио ове одлуке је Извјештај о 

пословању привредног друштва „Андрићев 

конак“ д.о.о. Вишеград за 2013. годину.  

 

Члан 3. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  ВИШЕГРАД 

                      ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Bрој: 01-022-84/14                                                               

Датум: 28.4.2014.године          Суљо Фејзић, с.р.                                                       

 

На основу члана  30. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и 

члана 33. Статута општине Вишеград, 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 

10/08-Пречишћени текст, 3/11, 5/12 и 14/13), 

Скупштине општине Вишеград на сједници 

одржаној 28.4.2014. године, д о н о с и  

 

О Д Л У К У 

о одобравању новчаних средстава  

 

Члан 1. 
За коришћење простора за паркирање моторних 

возила (путничких аутомобила и аутобуса) на 

уређеним и обиљеженим мјестима, одређеним за 

то актом Скупштине општине Вишеград у 

периоду од 01.5-31.12.2014. године планирана је 

наплата комуналне таксе у износу од 90.000,00 

КМ. 

Дио средстава наплаћених по основу комуналне 

таксе из става 1. овог члана искористиће се за 

исплату услуге правном лицу коме ће се 

повјерити послови управљања јавним 

паркиралиштима, у проценту који ће се 

регулисати посебним уговором.  

Година 23           Број: 4               Општина Вишеград 29.04.2014. године                           Страна 11 



Члан 2. 
Задужује се Одјељење за финансије да средства 

из члана 1. ове одлуке приликом израде 

ребаланса буџета за 2014. годину уврсти у 

буџетски оквир. 

 

Члан 3. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана  

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  ВИШЕГРАД 

                      ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Bрој: 01-022-87/14                                                               

Датум: 28.4.2014.године          Суљо Фејзић, с.р.                                                        

 

На основу члана 43. став (1) Закона о уређењу 

простора и грађењу („Службени гласник 

Републике Српске“, број 40/13) и члана 33. 

Статута oпштине Вишеград („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 10/08-Пречишћени 

текст, 3/11, 5/12 и 14/13), Скупштина oпштине 

Вишеград на сједници одржаној 28.4.2014. 

године, д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању Савјета плана за праћење израде  

Регулационог плана дијела насеља Душче  

 

1. Именује се Савјет плана за праћење 

израде Регулационог плана дијела насеља Душче 

(у даљем тексту: Савјет плана), у саставу: 

1) Биљана Бореновић, дипломирани 

инжењер архитектуре, предсједник; 

2) Мирослав Нешковић, дипломирани 

инжењер грађевине, замјеник 

предсједника; 

3) Милан Николић, дипломирани 

економиста (замјеник начелника), члан; 

4) Гордана Мојевић, дипломирани 

инжењер архитектуре, члан; 

5) Светлана Грујић, дипломирани инжењер 

грађевине, члан; 

6) Драган Глоговац, дипломирани 

инжењер шумарства, члан; 

7) Миро Јеремић, дипломирани инжењер 

машинства, члан;  

8) Благоје Андрић, дипломирани инжењер 

телекомуникација, члан; 

9) Ранко Васић, дипломирани инжењер 

електротехнике, члан; 

10) Младен Ђуревић, инжењер 

геодезије,члан; 

11) Бранка Драгичевић, дипломирани 

економиста, члан; 

12) Александар Ђукановић, дипломирани 

правник, члан; 

13) Милорад Каностревац, дипломирани 

инжењер грађевине, члан. 

 

2. Савјет плана прати израду 

Регулационог плана дијела насеља Душче, те 

прати вођење јавне расправе и усаглашавање 

ставова и интереса током израде овог документа 

просторног уређења и заузима стручне ставове 

према питањима општег, привредног и 

просторног развоја општине Вишеград, односно 

подручја за које се документ доноси, заузима 

стручне ставове у погледу рационалности и 

квалитета предложених планских рјешења, 

усаглашености са документом просторног 

уређења који представља основу за израду овог 

плана, као и усаглашеност овог документа са 

одредбама Закона о уређењу простора и грађењу 

и другим прописима заснованим на закону.  

 
3.Техничке услове за рад Савјета плана 

обезбиједиће Одјељење за просторно уређење и 

стамбено-комуналне послове, као носилац 

припреме плана. 

 

4. Савјет плана именује се на период до 

усвајања плана. 

 

5. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Вишеград“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  ВИШЕГРАД 

                      ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Bрој: 01-022-70/14                                                               

Датум: 28.4.2014.године          Суљо Фејзић, с.р.                                                 

 

На основу члана 33. Статута општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 

10/08-Пречишћени текст, 3/11, 5/12 и 14/13), 

Скупштина општине Вишеград на сједници 

одржаној 28.4.2014. године, д о н о с и  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању Радне групе за израду Акционог 

плана за равноправност полова општине 

Вишеград за период 2015-2016. година  

(Гендер акциони план) 
 

1. Именује се Радна група за израду 

Акционог плана за равноправност полова 

општине Вишеград за период 2015-2016. година 

(Гендер акциони план), у саставу: 

1) Снежана Нешковић;  

2) Боса Милетић; 

3) Јелена Савовић-Тодоровић;  

4) Јелица Ђурић. 
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 2. Задатак Радне групе је да најкасније 

до 30.11.2014. године изради Приједлог 

акционог плана за равноправност полова 

општине Вишеград за период 2015-2016. година 

(Гендер акциони план). 

              

 3. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Вишеград“.  
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  ВИШЕГРАД 

                      ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Bрој: 01-022-72/14                                                               

Датум: 28.4.2014.године          Суљо Фејзић, с.р.                                                        
 

На основу члана 4. став (2) Закона о 

министарским, владиним и другим именовањима 

Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“, број 41/03) и члана 33. 

Статута општине Вишеград („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 10/08-Пречишћени 

текст, 3/11, 5/12 и 14/13), Скупштина општине 

Вишеград на сједници одржаној 28.4.2014. 

године, д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању вршилаца дужности чланова  

Одбора за жалбе Општине Вишеград 

 

1. За вршиоце дужности чланова Одбора 

за жалбе Општине Вишеград на период од 2 

мјесеца, а најдуже до окончања поступка јавне 

конкуренције, именују се: 

1) Боро Нинковић, предсједник; 

2) Тина Пејовић, члан; 

3) Станка Нишић, члан. 

 

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 

Скупштина општине Вишеград на сједници 

одржаној 28.4.2014. године, на приједлог 

Комисије за избор и именовање, за вршиоце 

дужности чланова Одбора за жалбе Општине 

Вишеград на период од 2 мјесеца, а најдуже до 

окончања поступка јавне конкуренције, 

именовала је Бора Нинковића, за предсједника, и 

Тину Пејовић и Станку Нишић, за чланове. 

На основу наведеног, а у складу са чланом 4. 

став (2) Закона о министарским, владиним и 

другим именовањима Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 

41/03) и чланом 33. Статута општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 

10/08-Пречишћени текст, 3/11, 5/12 и 14/13), 

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 

Bрој: 01-022-73/14                                                               

Датум: 28.4.2014.године          Суљо Фејзић, с.р.                                  

 

На основу члана 4. Правила о оцјени рада 

службеника јединице локалне самоуправе 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 

37/05) и члана 33. Статута општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 

10/08-Пречишћени текст, 3/11, 5/12 и 14/13), 

Скупштина општине Вишеград на сједници 

одржаној 28.4.2014. године, д о н о с и  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању Комисије за оцјену рада 

секретара Скупштине општине Вишеград  

у 2013. години 

 

1. У Комисију за оцјену рада секретара 

Скупштине општине Вишеград у 2013. години, 

именују се:  

1) Суљо Фејзић, предсједник СО, 

2) Миодраг Росић, потпредсједник СО, 

3) Бране Смиљић, одборник. 

 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Вишеград“.  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  ВИШЕГРАД 

                      ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Bрој: 01-022-74/14                                                               

Датум: 28.4.2014.године          Суљо Фејзић, с.р.                                                       

 

На основу члана 9. Закона о министарским, 

владиним и другим именовањима Републике 

Српске („Службени гласник Републике Српске“, 

број 41/03) и члана 33. Статута општине 

Вишеград („Службени гласник општине 

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

5/12 и 14/13), Скупштина општине Вишеград на 

сједници одржаној 28.4.2014. године, д о н о с и  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању Комисије за избор директора  

ЈЗУ „Дом здравља Вишеград“ Вишеград 

 

 1. Именује се Комисија за избор 

директора ЈЗУ „Дом здравља Вишеград“ 

Вишеград, у саставу: 
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1)  Добривоје Станојевић, предсједник;  

2)  Неђо Савић, члан; 

3)  Славко Андрић, члан;  

4)  Бране Смиљић, члан; 

5)  Марко Недић, члан.  
 

 2. Задатак Комисије за избор је да 

размотри све пријаве приспјеле на поновни јавни 

конкурс, сачини листу са ужим избором 

кандидата који испуњавају критеријуме за 

именовање, по потреби прикупи додатне 

информације о кандидатима, обави интервјуе са 

кандидатима и након тога предложи ранг-листу 

са кандидатима Скупштини општине Вишеград 

на разматрање и доношење коначне одлуке о 

избору. 
              
 3. Административно-техничке послове 

за потребе Комисије обављаће Стручна служба 

Скупштине општине.  
 

 4. Ступањем на снагу овог рјешења 

престаје да важи Рјешење о именовању Комисије 

за избор директора ЈЗУ „Дом здравља 

Вишеград“ Вишеград („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 11/13), 

   

 5. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Вишеград“.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  ВИШЕГРАД 

                      ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Bрој: 01-022-76/14                                                               

Датум: 28.4.2014.године          Суљо Фејзић, с.р.                                                        
 

На основу члана 33. и 121. Статута општине 

Вишеград („Службени гласник општине 

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

5/12 и 14/13) и члана 141. и 149. Пословника 

Скупштине општине Вишеград („Службени 

гласник општине Вишеград“, број 4/13 и 13/13 ), 

а након разматрања разматрања Нацрта Статута 

општине Вишеград, Скупштина општине 

Вишеград на сједници одржаној 28.4.2014. 

године, д о н о с и 

 

З А К Љ У Ч А К 

 
1. Скупштина општине Вишеград 

одлучила је да се Нацрт Статута општине 

Вишеград упути на јавну расправу, јер се 

наведеним Нацртом уређују питања која су од 

посебног значаја за грађане и о којима је 

неопходно да се најшире консултују сви 

заинтересовани грађани и други органи и 

организације. 
 

2. Нацрт Статута објављен је на 

званичној интернет страници Општине 

Вишеград www.opštinavišegrad.com. 
 

3. Јавна расправа ће се провести у року 

од 15 дана.  
 

4. За организовање и спровођење јавне 

расправе задужује се начелник општине, који се 

истовремено обавезује да достави Скупштини 

општине, уз приједлог Статута, извјештај о 

резултатима јавне расправе са мишљењима и 

приједлозима изнесеним у истој. 
 

5. Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  ВИШЕГРАД 

                      ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Bрој: 01-022-64/14                                                               

Датум: 28.4.2014. године         Суљо Фејзић, с.р.                                                       

 

На основу члана 33. Статута општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 

10/08-Пречишћени текст, 3/11, 5/12 и 14/13), 

члана 141. и 149. Пословника Скупштине 

општине Вишеград („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 4/13 и 13/13), а након 

разматрања Извјештајa о реализацији кредитних 

средстава датих по основу Закона о накнадама за 

кориштење природних ресурса у сврху 

производње електричне енергије за 2013. годину, 

Скупштина општине Вишеград на сједници 

одржаној 28.4.2014. 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 2013. годину. 
 

2. Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Вишеград“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  ВИШЕГРАД 

                      ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Bрој: 01-022-77/14                                                               

Датум: 28.4.2014. године         Суљо Фејзић, с.р.                                                       

 

На основу члана 33. Статута општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 

10/08-Пречишћени текст, 3/11, 5/12 и 14/13), 

члана 141. и 149. Пословника Скупштине 

општине Вишеград („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 4/13 и 13/13), а након 
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разматрања Извјештаја о годишњем пословању и 

годишњем обрачуну јавних установа за 2013. 

годину чији је оснивач Општина Вишеград, 

Скупштина општине Вишеград на сједници 

одржаној 28.4.2014. године, д о н о с и 

 

З А К Љ У Ч А К 
 

 1. Скупштина општине Вишеград 

обавезује: ЈУ „Центар за социјални рад 

Вишеград“ Вишеград, ЈУ за предшколско 

васпитање и образовање „Невен“ Вишеград, ЈУ 

„Туристичка организација општине Вишеград“ 

Вишеград, ЈУ за културне дјелатности „Дом 

културе“ Вишеград, ЈУ за културну дјелатност 

„Градска галерија“ Вишеград, ЈУ Народна 

библиотека „Иво Андрић“ Вишеград и ЈСУ 

„Дрина“ Вишеград да за наредну сједницу 

Скупштине општине допуне достављене 

извјештаје о годишњем пословању и годишњем 

обрачуну за 2013. годину билансом стања и 

билансом успјеха. 

 

2. Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Вишеград“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  ВИШЕГРАД 

                      ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Bрој: 01-022-79/14                                                               

Датум: 28.4.2014. године         Суљо Фејзић, с.р.                                                        

 

На основу члана 33. Статута општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 

10/08-Пречишћени текст, 3/11, 5/12 и 14/13), 

члана 141. и 149. Пословника Скупштине 

општине Вишеград („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 4/13 и 13/13), а након 

разматрања Извјештајa о раду ОО Црвени крст 

Вишеград, Скупштина општине Вишеград на 

сједници одржаној 28.4.2014. године, д о н о с и 

 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Скупштина општине Вишеград усваја 

Извјештај о раду ОО Црвени крст Вишеград. 
 

2. Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Вишеград“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  ВИШЕГРАД 

                      ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Bрој: 01-022-85/14                                                               

Датум: 28.4.2014.године          Суљо Фејзић, с.р.                                                        

 

На основу члана 33. Статута општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 

10/08-Пречишћени текст, 3/11, 5/12 и 14/13), 

члана 141. и 149. Пословника Скупштине 

општине Вишеград („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 4/13 и 13/13), а након 

разматрања Извјештајa о раду Територијалне 

ватрогасне јединице Вишеград, Скупштина 

општине Вишеград на сједници одржаној 

28.4.2014. године, д о н о с и 

 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Скупштина општине Вишеград усваја 

Извјештај о раду Територијалне ватрогасне 

јединице Вишеград. 
 

2. Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Вишеград“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  ВИШЕГРАД 

                      ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Bрој: 01-022-86/14                                                               

Датум: 28.4.2014.године          Суљо Фејзић, с.р.                                                       

 

На основу члана 38. Закона о буџетском систему 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 

96/03 и 14/04, 67/05, 34/06 и 128/06), члана 51. 

Статута општине Вишеград („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 10/08-Пречишћни 

текст број 3/11, 5/12 и 14/13), члана 11. Одлуке о 

извршењу буџета Општине Вишеград за 2014. 

годину („Службени гласник Општине 

Вишеград“, број 14/13), Правилника о 

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

од 01.06.2009. године, ургенције Борачке 

организације Републике Српске, д о н о с и   

    

О Д Л У К У 
 

Члан 1. 

Одобравају се средства буџетске резерве у 

укупном износу од 2.000,00 КМ (словима: 

двијехиљадеконвертибилнемарака) Општинској 

борачкој организацији Вишеград као посредника 

у сврху трошкова снимања документарног 

филма о руским добровољцима који су се у 

периоду од 1992-1995 године борили у саставу 

Војске Републике Српске за одбрану српског 

народа и територије. 
 

Члан 2. 
Одобрена средства ће се исплатити на жиро 

рачун Општинске борачке организације 

Вишеград број: 562-006-0000058886 отворен код 

НЛБ Развојне банке. 

За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење 

за финансије. 
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Члан 3. 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Општине 

Вишеград“. 
 

ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

              НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-80/14 

Датум: 26.3.2014. г.       Славиша Мишковић, с.р.  
 

На основу члана 38. Закона о буџетском систему 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 

96/03 и 14/04, 67/05, 34/06 и 128/06), члана 51. 

Статута општине Вишеград („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 10/08-Пречишћни 

текст број 3/11, 5/12 у 14/13), члана 11. Одлуке о 

извршењу буџета Општине Вишеград за 2014. 

годину („Службени гласник Општине 

Вишеград“, број 14/13), Правилника о 

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

од 01.06.2009. године, захтјева Удружења 

„Српско-Руски мост“ Бања Лука, начелник 

Општине Вишеград, д о н о с и      
 

О Д Л У К У 
 

Члан 1. 

Одобравају се средства буџетске резерве у 

укупном износу од 300,00 КМ (словима: 

тристотинеконвертибилнихмарака) Удружењу 

„Српско-Руски мост“ Бања Лука у сврху  

реализације пројекта под називом „Духовно 

Благо“. 
 

Члан 2. 

Одобрена средства ће се исплатити на жиро 

рачун број: 555-010-00498127-14 отворен код 

Нове банке а.д. Бања Лука. 

За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење 

за финансије. 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Општине 

Вишеград“. 
 

ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

              НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-88/14 

Датум: 26.3.2014. г.       Славиша Мишковић, с.р.  
 

На основу члана 38. Закона о буџетском систему 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 

96/03 и 14/04, 67/05, 34/06 и 128/06), члана 51. 

Статута општине Вишеград („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 10/08-Пречишћни 

текст број 3/11, 5/12 и 14/13), члана 11. Одлуке о 

извршењу буџета Општине Вишеград за 2014. 

годину („Службени гласник Општине 

Вишеград“, број 14/13), Правилника о 

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

од 01.06.2009. године, Набавног захтјева број: 

ПУСКП-13/14, начелник Општине Вишеград,     

д о н о с и      

 

О Д Л У К У 
 

Члан 1. 

Одобравају се средства буџетске резерве у 

укупном износу од 3.242,07 КМ 

(словима:трихиљадедвијестотинечетредесетдвиј

еконвертибилнихмарака и 07/100) у сврху 

набавке материјала за санцију уличне расвјете у 

Улица цара Лазара у Вишеграду. 
 

Члан 2. 
За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење 

за финансије. 
 

Члан 3. 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Општине 

Вишеград“. 
 

ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

              НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-98/14 

Датум: 04,4.2014. г.       Славиша Мишковић, с.р.  
 

На основу члана 38. Закона о буџетском систему 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 

96/03 и 14/04, 67/05, 34/06 и 128/06), члана 51. 

Статута општине Вишеград („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 10/08-Пречишћни 

текст број 3/11, 5/12 и 14/13), члана 11. Одлуке о 

извршењу буџета Општине Вишеград за 2014. 

годину („Службени гласник Општине 

Вишеград“, број 14/13), Правилника о 

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

од 01.06.2009.године, Набавног захтјева број: 

ПУСКП-04/14 и Уговора о извођењу радова  

број: 02-404-6/14 од 19.03.2014. године 

закљученог између Општине Вишеград и 

предузећа „Романијапутеви“ а.д. Соколац, 

начелник Општине Вишеград, д о н о с и      
 

О Д Л У К У 
 

Члан 1. 
Одобравају се средства буџетске резерве у 

укупном износу од 13.091,18 КМ 

(словима:тринаестхиљададеведесетједнаконверт

ибилнихмарака и 18/100) у сврху извођења 

радова на реконструкцији саобраћајнице у 

насељу Гарча (II фаза). 
 

Члан 2. 
За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење 

за финансије. 
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Члан 3. 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Општине 

Вишеград“. 
 

ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

              НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-99/14 

Датум: 04.4.2014. г.       Славиша Мишковић, с.р.  
 

На основу члана 38. Закона о буџетском систему 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 

96/03 и 14/04, 67/05, 34/06 и 128/06), члана 51. 

Статута општине Вишеград („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 10/08-Пречишћни 

текст број 3/11, 5/12 и 14/13), члана 11. Одлуке о 

извршењу буџета Општине Вишеград за 2014. 

годину („Службени гласник Општине 

Вишеград“, број 14/13), Правилника о 

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

од 01.06.2009. године, Набавног захтјева број: 

ОП-13/14 и Директног споразума број: 02-404-

13/14 од 06.03.2014. године године закљученог 

између Општине Вишеград и „Copitrade“, д.о.о. 

Бијељина, начелник Општине Вишеград,                  

д о н о с и      
 

О Д Л У К У 
 

Члан 1. 

Одобравају се средства буџетске резерве у 

укупном износу од 5.850,00 КМ (словима:  

петхиљадаосамстотинаипедесетконвертибилних

марака) у сврху набавке копир апарата за 

потребе Администратвине службе општине 

Вишеград. 
 

Члан 2. 

За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење 

за финансије. 

 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Општине 

Вишеград“. 

 

ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

              НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-100/14 

Датум: 04.4.2014. г.       Славиша Мишковић, с.р.  
 

На основу члана 43. и 72. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“ број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), 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, 

5/12 и 14/13), начелник Општине Вишеград дана 

15.04.2014. године , д о н о с и  

 

О Д Л У К У 
 

1. Даје се сагласност на Статут и 

Правилник о унутрашњој организацији и 

систематизацији радних мјеста у Јавној установи 

за предшколско васпитање и образовање 

„Невен“ Вишеград. 

 

2. Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављена у «Службеном 

гласнику општине Вишеград» 
 

ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

              НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-023-2/14 

Датум: 15.4.2014. г.       Славиша Мишковић, с.р.  
 

На основу члана 6. Уредбе о условима и начину 

плаћања готовим новцем („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 97/03) и члана 43. и 72. 

Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске број: 101/04, 42/05, 

118/05 и 98/13) и члана 51. Статута општине 

Вишеград („Службени гласник општине 

Вишеград“ број 10/08 Пречишћени текст број: 

3/11, 5/12 и 14/13), начелник општине Вишеград,          

д о н о с и  

 

О Д Л У К У 

о благајничком минимуму 
 

Члан 1. 
У благајни Администратвине службе Општине 

Вишеград може се држати готов новац у износу 

од 500,00КМ (благајнички минимум) до 3.000,00 

КМ (благајнички максимум). 
 

Члан 2. 
За спровођење ове Одлуке задужује се начелник 

Одјељења за финансије. 
 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Општине 

Вишеград“. 
 

ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

              НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-013-59/14 

Датум: 22.4.2014. г.       Славиша Мишковић, с.р 
 

На основу члана 43. и 72. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“ 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 51. 
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Статута општине Вишеград („Службени гласник 

општине Вишеград“, број: 10/08-Пречишћени 

текст, 3/11, 5/12 и 14/13), члана 11. Одлуке о 

условима и начину коришћења средстава за 

подстицај запошљавања на подручју општине 

Вишеград за 2014. годину бр: 01-022-36/14 од 

25.02.2014, начелник општине Вишеград дана 

09.04.2014. 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 2014. годину 
 

1. У Комисију за подстицај запошљавања 

на подручју општине Вишеград за 2014 годину 

именују се:   

 

 

- Ковиљка Марковић, предсједник,  

- Славко Андрић, члан,  

- Његош Танасковић, 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“. 
 

ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

              НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-013-52/14 

Датум: 09.4.2014. 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 


