
 
 

Година 18      Број: 5                Општина Вишеград, 30.6.2010. године                           Страна  1 
 
 

На основу члана 19. став 3) Закона о систему 

јавних служби („Службени гласник Републике 

Српске“, број 68/07) и члана 33. Статута општине 

Вишеград – Пречишћени текст („Службени 

гласник општине Вишеград“, број 10/08), 

Скупштина општине Вишеград на сједници 

одржаној 28.6.2010. године, д о н о с и  

 

   

О Д Л У К У 

о усвајању годишњег извјештаја о пословању 

и годишњег обрачуна за 2009. годину ЈУ РЦ 

„Вилина влас“ Вишеградска бања, Вишеград 

 

Члан 1.  

Усваја се годишњи  извјештај о пословању и 

годишњи обрачун за 2009. годину ЈУ РЦ „Вилина 

влас“ Вишеградска бања, Вишеград. 

 

Члан 2. 

Саставни дио ове одлуке је годишњи  извјештај о 

пословању и годишњи обрачун за 2009. 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 

Број: 01-022-96/10 

Датум: 28.6.2010. год.  Мр Билал Мемишевић, с.р.      

 

 

На основу члана 19. став 3) Закона о систему 

јавних служби („Службени гласник Републике 

Српске“, број 68/07) и члана 33. Статута општине 

Вишеград – Пречишћени текст („Службени 

гласник општине Вишеград“, број 10/08), 

Скупштина општине Вишеград на сједници 

одржаној 28.6.2010. године, д о н о с и  

 

 

О Д Л У К У 

о неусвајању годишњег извјештаја о 

пословању и годишњег обрачуна за 2009. 

годину ЈЗУ „Дом здравља Вишеград“ 

Вишеград 

 

Члан 1.  

Не усваја се годишњи извјештај о пословању и 

годишњи обрачун за 2009. годину ЈЗУ „Дом 

здравља Вишеград“ Вишеград. 

 

Члан 2. 

Саставни дио ове одлуке је годишњи извјештај о 

пословању и годишњи обрачун за 2009. 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 

Број: 01-022-97/10 

Датум: 28.6.2010. год.  Мр Билал Мемишевић, с.р.      

 

 

На основу члана 19. став 3) Закона о систему 

јавних служби („Службени гласник Републике 

Српске“, број 68/07) и члана 33. Статута општине 

Вишеград – Пречишћени текст („Службени 

гласник општине Вишеград“, број 10/08), 

Скупштина општине Вишеград на сједници 

одржаној 28.6.2010. године, д о н о с и  

 

 

О Д Л У К У 

о неусвајању годишњег извјештаја о 

пословању и годишњег обрачуна за 2009. 

годину ЈЗУ „Апотека Вишеград“ Вишеград 

 

Члан 1.  

Не усваја се годишњи извјештај о пословању и 

годишњи обрачун за 2009. годину ЈЗУ „Апотека 

Вишеград“ Вишеград. 
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Члан 2. 

Саставни дио ове одлуке је годишњи извјештај о 

пословању и годишњи обрачун за 2009. 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 

Број: 01-022-98/10 

Датум: 28.6.2010. год.  Мр Билал Мемишевић, с.р.      

 

 

На основу члана 19. став 3) Закона о систему 

јавних служби („Службени гласник Републике 

Српске“, број 68/07) и члана 33. Статута општине 

Вишеград – Пречишћени текст („Службени 

гласник општине Вишеград“, број 10/08), 

Скупштина општине Вишеград на сједници 

одржаној 28.6.2010. године, д о н о с и  

 

 

О Д Л У К У 

о усвајању годишњег извјештаја о пословању 

и годишњег обрачуна за 2009. годину ЈУ 

„Центар за социјални рад Вишеград“ 

Вишеград 

 

Члан 1.  

Усваја се годишњи извјештај о пословању и 

годишњи обрачун за 2009. годину ЈУ „Центар за 

социјални рад Вишеград“ Вишеград. 

 

Члан 2. 

Саставни дио ове одлуке је годишњи  извјештај о 

пословању и годишњи обрачун за 2009. годину  

ЈУ „Центар за социјални рад Вишеград“ 

Вишеград. 

 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“.  

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

     ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-99/10 

Датум: 28.6.2010. год.  Мр Билал Мемишевић, с.р.      

 

 

На основу члана 19. став 3) Закона о систему 

јавних служби („Службени гласник Републике 

Српске“, број 68/07) и члана 33. Статута општине 

Вишеград – Пречишћени текст („Службени 

гласник општине Вишеград“, број 10/08), 
Скупштина општине Вишеград на сједници 

одржаној 28.6.2010. године, д о н о с и  

О Д Л У К У 

о усвајању годишњег извјештаја о пословању 

и годишњег обрачуна за 2009. годину ЈУ 

Дјечије обданиште „Невен“ Вишеград 

 

Члан 1.  

Усваја се годишњи извјештај о пословању и 

годишњи обрачун за 2009. годину ЈУ Дјечије 

обданиште „Невен“ Вишеград. 

 

Члан 2. 

Саставни дио ове одлуке је годишњи  извјештај о 

пословању и годишњи обрачун за 2009. годину ЈУ 

Дјечије обданиште „Невен“ Вишеград. 

 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

      ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-100/10 

Датум: 28.6.2010. год.  Мр Билал Мемишевић, с.р.      

 

 

На основу члана 19. став 3) Закона о систему 

јавних служби („Службени гласник Републике 

Српске“, број 68/07) и члана 33. Статута општине 

Вишеград – Пречишћени текст („Службени 

гласник општине Вишеград“, број 10/08), 

Скупштина општине Вишеград на сједници 

одржаној 28.6.2010. године, д о н о с и  

 

 

О Д Л У К У 

о усвајању годишњег извјештаја о пословању 

и годишњег обрачуна за 2009. годину ЈУ 

„Туристичка организација општине 

Вишеград“ Вишеград. 

 

Члан 1.  

Усваја се годишњи извјештај о пословању и 

годишњи обрачун за 2009. годину ЈУ „Туристичка 

организација општине Вишеград“ Вишеград. 

 

Члан 2. 

Саставни дио ове одлуке је годишњи  извјештај о 

пословању и годишњи обрачун за 2009. годину  

ЈУ „Туристичка организација општине Вишеград“ 

Вишеград.  

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“.  

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

      ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-101/10 

Датум: 28.6.2010. год.  Мр Билал Мемишевић, с.р.      
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На основу члана 19. став 3) Закона о систему 

јавних служби („Службени гласник Републике 

Српске“, број 68/07) и члана 33. Статута општине 

Вишеград – Пречишћени текст („Службени 

гласник општине Вишеград“, број 10/08), 

Скупштина општине Вишеград на сједници 

одржаној 28.6.2010. године, д о н о с и  

 

 

О Д Л У К У 

о неусвајању годишњег извјештаја о 

пословању и годишњег обрачуна за 2009. 

годину Јавне установе за културне дјелатности 

„Дом културе“ Вишеград 

 

Члан 1.  

Не усваја се годишњи извјештај о пословању и 

годишњи обрачун за 2009. годину Јавне установе 

за културне дјелатности „Дом културе“ 

Вишеград. 

 

Члан 2. 

Саставни дио ове одлуке је годишњи извјештај о 

пословању и годишњи обрачун за 2009. годину 

Јавне установе за културне дјелатности „Дом 

културе“ Вишеград. 

 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

        ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-102/10 

Датум: 28.6.2010. год.  Мр Билал Мемишевић, с.р.      

 

На основу члана 19. став 3) Закона о систему 

јавних служби („Службени гласник Републике 

Српске“, број 68/07) и члана 33. Статута општине 

Вишеград – Пречишћени текст („Службени 

гласник општине Вишеград“, број 10/08), 

Скупштина општине Вишеград на сједници 

одржаној 28.6.2010. године, д о н о с и  

 

 

О Д Л У К У 

о усвајању годишњег извјештаја о пословању 

и годишњег обрачуна за 2009. годину ЈУ за 

културну дјелатност „Градска галерија“ 

Вишеград 

 

Члан 1.  

Усваја се годишњи извјештај о пословању и 

годишњи обрачун за 2009. годину ЈУ за културну 

дјелатност „Градска галерија“ Вишеград. 

 

Члан 2. 

Саставни дио ове одлуке је годишњи  извјештај о 

пословању и годишњи обрачун за 2009. годину ЈУ 

за културну дјелатност „Градска галерија“ 

Вишеград. 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

      ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-103/10 

Датум: 28.6.2010. год.  Мр Билал Мемишевић, с.р.      

 

На основу члана 19. став 3) Закона о систему 

јавних служби („Службени гласник Републике 

Српске“, број 68/07) и члана 33. Статута општине 

Вишеград – Пречишћени текст („Службени 

гласник општине Вишеград“, број 10/08), 

Скупштина општине Вишеград на сједници 

одржаној 28.6.2010. године, д о н о с и  

 

 

О Д Л У К У 

о усвајању годишњег извјештаја о пословању 

и годишњег обрачуна за 2009. годину ЈУ 

Народна библиотека „Иво Андрић“ Вишеград 

 

Члан 1.  

Усваја се годишњи извјештај о пословању и 

годишњи обрачун за 2009. годину ЈУ Народна 

библиотека „Иво Андрић“ Вишеград. 

 

Члан 2. 

Саставни дио ове одлуке је годишњи  извјештај о 

пословању и годишњи обрачун за 2009. годину  

ЈУ Народна библиотека „Иво Андрић“ Вишеград. 

 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

       ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-104/10 

Датум: 28.6.2010. год.  Мр Билал Мемишевић, с.р.      

 

 

На основу члана 19. став 3) Закона о систему 

јавних служби („Службени гласник Републике 

Српске“, број 68/07) и члана 33. Статута општине 

Вишеград – Пречишћени текст („Службени 

гласник општине Вишеград“, број 10/08), 

Скупштина општине Вишеград на сједници 

одржаној 28.6.2010. године, д о н о с и  

 

О Д Л У К У 

о неусвајању годишњег извјештаја о 

пословању и годишњег обрачуна за 2009. 

годину ЈСУ „Дрина“ Вишеград 

 

Члан 1.  

Не усваја се годишњи извјештај о пословању и 

годишњи обрачун за 2009. годину ЈСУ „Дрина“ 

Вишеград. 
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Члан 2. 

Саставни дио ове одлуке је годишњи  извјештај о 

пословању и годишњи обрачун за 2009. годину 

ЈСУ „Дрина“ Вишеград. 

 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“.  

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

       ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-105/10 

Датум: 28.6.2010. год.  Мр Билал Мемишевић, с.р.      

 

 

На основу члана 33. Статута општине Вишеград – 

Пречишћени текст („Службени гласник општине 

Вишеград“, број: 10/08) и тачке VI Плана и 

Програма развоја општине који ће се 

финансирати из средстава остварених по основу 

Закона о накнадама за коришћење природних 

ресурса у сврху производње електричне енергије 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број: 

3/07, 15/07 и 4/08) Скупштина општине Вишеград 

на сјецници одржаној 28.6.2010. године,                

д о н о с и 

 

 

О Д Л У К У 

о измјени и допуни Одлуке о утврђивању 

критерија за додјелу стимулативних кредита 

из средстава остварених по основу Закона за 

кориштење природних ресурса у сврху 

производње електричне енергије 

- Пречишћени текст - 

 

Члан 1. 

У Одлуци о утврђивању критерија за додјелу 

стимулативних кредита из средстава остварених 

по основу Закона о накнадама за коришћење 

природних ресурса у сврху производње 

електричне енергије - Пречишћени текст 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број: 

6/09 и 7/09) иза члана 8 додаје се члан 8а који 

гласи: 

„Дозвољава се рефинансирање постојећих 

кредита код комерцијалних банака, тражиоцима 

кредита из општинских кредитних средстава, ако 

је то услов за реализацију бизнис плана тражиоца 

кредита и обезбјеђење неопходних услова за 

ангажовање општинских кредитних средстава. 

Рефинансирати се може само онај износ кредита 

који је уложен за набавку основних средстава, 

која ће служити за реализацију пословне идеје, 

односно бизнис плана тражиоца кредита и као 

гаранција - хипотека за поврат општинских 

кредитних средстава.  

Висина рефинансираног кредита не може бити 

већа од 50% укупно тражених општинских 

кредитних средстава за реализацију пословне 

идеје. Одобрени износ за рефинансирање 

постојећих кредита, банка која врши пласман 

општинских стимулативних кредита, дозначиће 

директно на рачун друге комерцијалне банке код 

које тражилац кредита има постојећи кредит. Као 

доказ о постојећем кредиту потребно је 

обезбиједити уговор о кредиту, ануитетни план, 

износ неотплаћеног дијела кредита, као и доказ о 

куповини основног средства које ће се даље 

користити у реализацији бизнис плана за који се 

аплицира из општинских кредитних средстава. 

Тражилац кредита дужан је доказати да на дан 

подношења захтјева за кредит, уз рефинансирање 

постојећег кредита код комерцијалних банака, 

посједује основно средство у које је уложио 

кредит који се рефинансира и да ће исто 

користити у реализацији пословне идеје, најмање 

у времену трајања отплате кредита, чиме се 

обавезује изјавом овјереном код надлежног 

органа“. 

 

Члан 2. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД             

     ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-108/10 

Датум: 28.6.2010. год.  Мр Билал Мемишевић, с.р.      

 

 

На основу члана 3. став 3. Закона о јавном 

окупљању („Службени гласник Републике 

Српске“ број 118/08) и члана 33. Статута општине 

Вишеград - Пречишћени текст („Службени 

гласник општине Вишеград“, број 10/08), 

Скупштина општине Вишеград на сједници 

одржаној 28.6.2010. године, д о н о с и 

 

 

О Д Л У К У 

о одређивању простора за одржавање  

јавних окупљања 

 

Члан 1. 

Овом одлуком одређује се простор за одржавање 

јавних окупљања грађана (у даљем тексту: јавни 

скупови) на подручју општине Вишеград.     

 

Члан 2. 

Јавни скупови, у зависности од врсте окупљања, 

могу се организовати на отвореном и затвореном 

простору намијењеном или погодном за њихово 

одржавање.  

За одржавање јавних скупова на отвореном 

простору одређују се: 

1. Градски фудбалски стадион; 

2. Спортски центар „Ушће“;  

3. Трг палих бораца; 

4. Мост Мехмед-паше Соколовића; 
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5. Простори испред вјерских објеката. 

За одржавање јавних скупова у покрету одређује 

се Улица краља Петра Ι Карађорђевића. 

За одржавање јавних скупова у затвореном 

простору одређују се: 

1. Градска дворана; 

2. Дом културе. 

 

Члан 3. 

За одржавање мирних окупљања и јавних 

протеста који се организују ради  изражавања 

политичких, социјалних и других увјерења и 

интереса одређује се:  

1. Градски фудбалски стадион (трибине); 

2. Спортски центар „Ушће“ (фудбалски 

        терен). 

За одржавање јавних скупова из претходног става, 

ако су у организацији Борачке организације, 

поред наведених простора одређује се и Трг 

палих Бораца (испред споменика). 

 

Члан 4. 

За одржавање јавних приредби, на којима се 

остварује приход у оквиру регистроване 

дјелатности (концерти, приредбе и представе), 

одређују се:  

1. Градски фудбалски стадион; 

2. Спортски центар „Ушће“; 

3. Трг палих бораца;  

4. Градска дворана; 

5. Дом културе. 

 

Члан 5. 

За одржавање других јавних скупова чија је сврха 

остваривање државних (републичких), 

хуманитарних, културно-умјетничких, спортских 

и других интереса, а која немају за циљ 

остваривање прихода, одређују се: 

1. Мост Мехмед-паше Соколовића; 

2. Трг палих бораца; 

3. Спортски центар „Ушће“; 

4. Градска дворана; 

5. Дом културе. 

За одржавање јавних скупова, чија је сврха 

остваривање вјерских интереса, одређују се 

простори у кругу вјерских објеката, а за дочек 

православне Нове године одређујe сe Трг палих 

бораца. 

 

Члан 6. 

За одржавање јавних скупова у покрету (спортске 

и културне манифестације, школске промоције и 

слично) одређује се Улица краља Петра Ι 

Карађорђевића са мјестом поласка Трг палих 

бораца и мјестом завршетка раскрсница код 

Рзавског моста. 

 

Члан 7. 

Организатори јавних скупова од којих се 

остварују приходи (концерти и друге јавне 

приредбе) дужни су да за његово одржавање 

прибаве одобрење од Одјељења за привреду и 

друштвене дјелатности општине Вишеград. 

Организатор јавног скупа дужан је да уз захтјев за 

одобрење за његово одржавање приложи и доказ 

о одобреном простору. 

 

Члан 8. 

Након завршетка јавног скупа организатор је 

дужан да кориштени (изнајмљени) простор 

уредно очисти и доведе у првобитно стање. 

 

Члан 9. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД            

            ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-109/10 

Датум: 28.6.2010. год.  Мр Билал Мемишевић, с.р.      

 

 

На основу члана 3. Закона о уређењу простора –

пречишћени текст- (“Службени гласник 

Републике Српске“, брoj 84/02, 14/03 и 112/06), 

члана 10. Закона о прекршајима (“Службени 

гласник Републике Српске“, број 34/06 и 1/09), 

члана 9. Закона о комуналној полицији 

(“Службени гласник Републике Српске“, бр. 

85/03) и члана 33. Статута општине Вишеград - 

Пречишћени текст (“Службени гласник општине 

Вишеград“,   број   10/08),    Скупштина   општине  

Вишеград на сједници одржаној 28.6.2010. 

године, д о н о с и  

 

 

О Д Л У К У 

o естетском уређењу града 

 

I   ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

 Члан 1. 

Овом Одлуком прописију се општи услови 

естетског уређења општине Вишеград (уже и 

шире урбано језгро града), обавезе власника и 

закупаца објеката и корисника земљишта, 

одржавање објеката, услови и начин подизања, 

коришћења, одржавања и заштите зелених 

површина, начин уређења ограда, дворишта, 

башта, воћњака и сл. површина, начин уређења и 

одржавање фасада и других вањских дијелова 

зграда, услови и начин обиљежавања насеља, 

улица и тргова те означавање бројева зграда, 

услови и начин постављања споменика, спомен 

плоча, скулптура, и сл. објеката на јавним 

површинама, услови и начин истицања назива 

фирми на пословним просторима, постављање 

рекламних табли, билборда, рекламних витрина и 

осталих облика оглашавања, декорација града у 

вријеме државних и вјерских празника и јавних 

манифестација, надзор над спровеђењем одредби 
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ове одлуке, казнене одредбе, прелазне и завршне 

одредбе. 

 

 Члан 2. 

Под уређењем насељеног мјеста општине 

Вишеград у смислу ове одлуке сматра се: 

I         Опште уређење које обухвата уређење, 

обавезе власника, закупаца објеката и 

кориснике земљишта. 

II        Уређење и одржавање вањских  дијелова 

зграда. 

III      Уређење ограда,  дворишта,  башта  и  

воћњака и сл. простора. 

IV      Планирање, подизање, коришћење, 

заштита и одржавање зелених површина. 

V        Набавка, обиљежавање и одржавање 

табли са именима насеља,  улица  и           

тргова и набавка, означавање и 

одржавање таблица са кућним 

бројевима. 

VI      Постављање споменика, спомен плоча, 

скулптура и сличних објеката. 

VII    Истицање назива фирме и реклама, 

постављање рекламних табли (паноа),  

билборда, рекламних витрина и остали 

облици јавног оглашавања. 

VIII   Декорација града (освјетљење зграда и 

објеката и уређење излога) у вријеме 

републичких и вјерских празника и 

јавних манифестација.  

 

II   ОПШТЕ УРЕЂЕЊЕ  

 

Услови за уређење простора 

                                                           

 Члан 3. 

У оквиру уређења ужег и ширег урбаног 

подручја, а које је у обухвату важећих 

регулационих планова општине Вишеград и 

урбанистичког пројекта улице Краља Петра I 

Карађорђевића, Николе Тесле, Николе Пашића, 

Браће Југовића, Мајке Југовића и дио Улице цара 

Лазара,  дефинисани су услови за уређење 

простора. Регулационим плановима  одређена је 

намјена, спратност објеката, хоризонтални 

габарити, грађевинска и регулациона линија, 

колске саобраћајне површине и пјешачке 

површине, комунална инфраструктура, зелене 

површине, а урбанистичким пројектом је одређен 

план просторне организације, партерно уређење, 

фасаде и идејно хортикултурно уређење. 

 

Партерно уређење 

 

 Члан 4. 

Партерно уређење у смислу ове Одлуке 

представља уређење око објеката тј. пјешачких, 

зелених површина и других јавних површина са 

припадајућим урбаним мобилијаром (скулптуре, 

жардињере, клупе за сједење, клацкалице, корпе 

за отпатке, фонтане,  декоративна расвјета и сл.). 

Партери испред или између зграда у насељима, 

трговима, зеленим површинама и другим јавним 

површинама уређују се тако да се уклапају у 

амбијент простора и тиме доприносе естетском 

изгледу града. 

 

 Члан 5. 

За партерно уређење јавних површина и јавних 

зелених површина потребно је прибавити 

одобрење Одјељења за просторно уређење и 

стамбено-комуналне послове (у даљем тексту 

Одјељење) којим се утврђује намјена, величина и 

површина заузетог земљишта, тип опреме, начин 

и услови прикључења на комуналну 

инфраструктуру, (уколоко је потребно) и други 

елементи значајни  за захват у простору. 

Одобрење из става 1. овог члана важи за период 

на који је закључен уговор, који је основ права 

коришћења земљишта. За партерно уређење 

јавних површина и јавних зелених површина 

заинтересована правна и физичка лица (у даљем 

тексту заинтересовано лице) подноси захтјев за 

уређење јавне или јавне зелене површине 

Одјељењу. Уз захтјев је потребно доставити 

идејно рјешење о намјераваном захвату у 

простору и технички опис радова. Идејно 

рјешење садржи  графички приказ просторних, 

функционалних и према потреби техничко 

технолошких захвата у простору. 

 

III   УРЕЂЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ВАЊСКИХ  

       ДИЈЕЛОВА ЗГРАДА 

 

 Члан 6. 

Власници, сувласници, етажни власници, 

заједнице етажних власника зграда односно 

корисника зграда и пословних простора дужни су 

редовно одржавати вањске дијелове зграда и 

објеката  у техничком, функционалном и 

естетском погледу  и то прије свега: фасаде, 

балконе, терасе, лође, вањску столарију, кровове, 

сњегобране и уређаје, инсталације и пријемнике 

на крововима, излоге, портале, врата, прозоре, 

олуке, димњаке и остале фасадне елементе.  

 

Уређење фасада    

  

Зграде и остаци зграда које својим изгледом (због 

оштећења, девастираности и дотрајалости 

вањских дијелова) нарушавају општи изглед 

улице и насеља , лица назначена у претходном 

ставу, дужна су уредити о свом трошку уз 

претходно прибављену  урбанистичку 

сагласности уколико је у питању мањи захват у 

простору или одобрење за грађење  уколико је у 

питању већи захват у простору. 

Уколико власници, односно корисници објеката 

из претходног става не приступе естетском 

уређењу вањских дијелова зграда Комунална 

полиција може наложити рјешењем  уређење 

фасаде, односно других  вањских дијелова зграде, 
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с тим  да рок за извршење рјешења којим се 

налаже уређење не може бити краћи од 3 мјесеца.  

 

 Члан 7. 

Ако се рушењем објекта у блоку открију забатни 

зидови сусједних објеката, а не планира се 

замјенски објекат,  откривени дио сусједног 

објекта правно или физичко лице по чијем 

захтјеву се руши објекат, мора санирати на начин 

у складу са постојећом фасадом. 

 

 Члан 8. 

На фасадама стамбених зграда и другим вањским 

дијеловима зграда није допуштено дозиђивање, 

затварање отворених фасадних елемената и 

мијењање архитектонско-конструктивног склопа. 

Забрањено је на балконима, лођама и терасама  

гомилање старих ствари, остатака намјештаја и 

сличних предмета који нарушавају естетски 

изглед објекта.       

Забрањено је разгртање веша изнад и изван 

балконске ограде на балконима, терасама и 

лођама који се налазе на уличним фасадама у 

градском подручју, а уколико стамбена јединица 

нема балкон сушење веша обављати на 

проходним равним крововима, сушионицама, 

унутрашњем  дворишту  или на други начин. 

Забрањено је постављање жичаре за веш између 

зграда  или између станова у градском подручју   

(I-V стамбена зона).   

 Члан 9. 

Сва правна лица и приватни предузетници као 

власници или корисници пословних  простора и 

објеката дужни су да редовно одржавају излоге и 

портале својих простора. Под редовним 

одржавањем излога подразумијева се редовно 

чишћење и прање излога и портала као и 

правилно излагање одређених врста робе у њима.  

Сви власници и корисници пословних простора, 

нарочито оних у ужем подручју града, дужни су 

да обезбиједе да њихови излози на уличним 

фасадама у току ноћи буду освијетљени, а што се 

чини у циљу сигурности пословних простора и 

ноћне декорације града.  

 

III  УРЕЂЕЊЕ ОГРАДА, ДВОРИШТА, 

       БАШТА И ВОЋЊАКА 

 

 Члан 10. 

Ограђивање јавних површина врши се ниским 

металним стубцима повезаним металним пољима 

или ланцима на мјестима гдје неће ометати 

безбиједно кретање пјешака или одвијање 

саобраћаја и то на мјестима ван ходних линија за 

саобраћај пјешака и возила, а под условима 

утврђеним у урбанистичкој сагласности.  

Постављање и монтажа ограда на површинама 

намијењеним за индивидуално становање 

одобрава се под условима утврђеним 

урбанистичком сагласношћу Одјељења, а без 

урбанистичке сагласности није дозвољено 

њихово постављање. Висина ограде може се 

дозволити до 1,5 метар у зависности од зоне и 

односа према саобраћајници, те морају бити 

транспарентне (не смију бити пуне). У погледу 

избора материјала, висине, облика, боје и начина 

израде ограде она се мора прилагодити околном 

амбијенту и стално држати у исправном и 

уредном стању.   

Ограде око индустријских кругова морају се 

поставити до 2,20 m висине и могу бити пуне.  

Врата и капије уличних ограда не смију се 

отварати према улици, ако тиме ометају саобраћај 

пјешака и возила. 

 

 Члан 11. 

Ограде од украсне живице (украсна жива ограда) 

уз јавне саобраћајне површине морају се редовно 

одржавати и орезивати најмање три путе 

годишње, због безбиједности одвијања 

саобраћаја, а њихова максимална висина износи  

60 cм. 

 

 Члан 12. 

Припадајуће грађевинске парцеле јавних објеката 

и садржаја (све површине изван габарита самог 

објекта) обавезно морају бити у употреби као 

површине јавног кориштења и могу се ограђивати 

само украсним живицама. 

Дворишта око пословних, јавних, стамбених 

(колективни и индивидуални) културних и других 

објеката у градском подручју њихови власници 

или корисници морају редовно одржавати по 

режиму који важи за јавне површине.  

 

 Члан 13. 

У двориштима стамбених зграда власници или 

корисници станова могу депоновати-одлагати 

огрјев само у случају када у згради не 

функционише централно гријање, а стамбена 

зграда нема за ту намјену изграђене подрумске 

просторије.  

У овим случајевима станари су обавезни да 

изграде металне или дрвене боксове у које ће 

смјестити огрев а чију величину, облик и 

локацију у дворишту одређује Одјељење.  

Код ЗЕВ-а (Заједница етажних власника) редовно 

одржавање дворишта и организовано одлагање 

огрјева етажних власника у двориштима 

стамбених зграда спроводи орган управаљања у 

њима. 

 Члан 14. 

Кућне или дворишне ограде, олуци на уличној 

страни и потпорни зидови морају бити у 

исправном стању. Подизање нове ограде и 

потпорног зида може се вршити само по 

претходно прибављеном одобрењу Одјељења. 

 

 Члан 15. 

Баште, воћњаке и друге сличне површине испред 

зграде (ограђене и неограђене) те живице као и 

неизграђена (затрављена и незатрављена) 

земљишта уз јавне површине власници и 
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корисници морају држати покошеним и уредним 

у циљу естетског изгледа. 

 

IV ПЛАНИРАЊЕ, ПОДИЗАЊЕ,  

     КОРИШЋЕЊЕ, ЗАШТИА И  

     ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА 

 

Општи појмови  

 

 Члан 16. 

Зеленилом се у смислу ове Одлуке сматрају 

зелене површине на територији општине 

Вишеград на којима су извршене радње 

озелењавања, пошумљавања, садње садница, 

заснивање травњака, цвијетњака, ружичњака и 

другог зеленила. Зелене површине су и земљишта 

која су планом донијетим у складу са законом 

намијењена за озелењавање и подизање јавних 

зелених површина. 

 

 Члан 17. 

Под уређењем и одржавањем зелених површина 

подразумијева се засађивање дрвећа, заштитног 

зеленила и другог растиња и трава, кресање 

дрвећа и кошење траве, одржавање, опремање и 

чишћење паркова, скверова, приобаља и других 

јавних зелених површина (поред и око стамбених 

зграда и у стамбеним блоковима), одржавање и 

чишћење површина за рекреацију, одржавање 

посуда са украсним биљем, првенствено  

дјеловање на спречавању биљних болести и сл.  

  

 Члан 18. 

Зелене површине у смислу ове одлуке су: 

1. Јавне зелене површине: 

- паркови, скверови, парк-шуме, спомен-паркови,  

  травњаци; 

- зеленило дуж саобраћајница (дрвореди, зелене  

  траке, живе ограде и сл.); 

- зеленило дуж обала ријека и других водених  

  површина; 

- блоковско зеленило, зеленило поред и око  

  стамбених зграда; 

- зеленило рекреационих и спортских површина у  

  општој употреби; 

- зеленило на гробљима. 

        2. Зелене површине посебне намјене: 

- зеленило у кругу здравстевних, школских,  

  социјалних и других установа 

- зеленило у кругу предузећа, установа и других  

  организација 

- зеленило заштитних појасева и површина за  

  водоснабдијевање 

- зеленило уз објекте од културно-историјске  

  вриједности 

         3. Зелене површине у власништву физичких 

лица 

- зеленило око стамбених зграда-кућа (жива  

  ограда, дрвеће и грмље, травњаци, цвијетњаци  

  и сл.). 

 

 

 Члан 19. 

Подизање, кориштење, очување и заштита јавних 

зелених површина има за циљ обезбјеђење 

имплементације политике заштите зелених 

површина, дефинисања стандарда и норматива у 

области урбаног планирања и естетског уређења, 

украшавања визуелног ефекта, очувања основа 

доживљаја природног амбијента за урбану 

популацију, унапређења оптерећене урбане 

микроклиме, обезбијеђења повољних услова за 

обављање спортско-рекреативних активности 

урбаног становништва, смањења негативних 

утицаја ерозије, буке, разних врста зрачења, и др. 

 

Планирање и подизање зелених површина 

 

 Члан 20. 

Планирање нових зелених површина се одређују 

просторно-планском документацијом. 

Приликом утврђивања намјене површина у фази 

израде ових планова не може се уређена зелена 

површина на било којој локацији предвидјети за 

друге намјене, уколико за то не постоје оправдани 

разлози или уколико се на подручју за које се 

доноси плански акт у истом не предвиди уређење 

нових зелених површина. 

 

 Члан 21. 

Зелене површине подижу се на основу израђене и 

одобрене пројектне документације у складу са 

Законом о уређењу простора. Промјена намјене 

зелене површине може се вршити само уз 

претходно прибављену сагласност Oдјељења.  

       

 Члан 22. 

При изградњи стамбених, пословних и других 

објеката, техничка документација за подизање 

јавних зелених површина, пројекат озелењавања 

мора се израдити истовремено са урбанистичком, 

техничком и другом документацијом, а у циљу 

правилног коришћења хумског слоја, распореда 

саобраћајница, инфраструктуре и усклађивања 

извођења радова на подизању ових површина са 

осталим комуналним радовима.  

 

Коришћење зелених површина  

 

 Члан 23. 

Јавне зелене површине могу се користити само у 

сврхе за које су и намијењене. 

Изузетно, Одјељење може дозволити да се на 

јавним зеленим површинама могу одржавати 

спортске приредбе, вјежбе, изложбе и слично 

којом приликом се подносиоцу захтјева издаје 

одобрење.  

По завршетку приредбе или друге манифестације, 

организатор је дужан да јавну зелену површину 

доведе у првобитно стање.  

Ако се јавна зелена површина користи противно 

издатом одобрењу надлежни орган надзора ће 

донијети рјешење o забрани кориштења 

предметне површине. 
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Прекопавање зелених површина и извођење 

радова на њима 

 

 Члан 24. 

Прекопавање јавних зелених површина може се 

вршити у циљу постављања подземних 

инсталација и уређаја и поправке истих уз 

предходно прибављено одобрење (урбанистичку 

сагласност) Одјељења. Прекопане зелене 

површине из предходног става морају се од 

стране инвеститора довести у првобитно стање у 

року од 7 (седам) дана од дана завршетка радова. 

Изузетно, ако су радови прекопавања вршени ван 

сезоне (зимски перод) завршну фазу довођења 

зелених површина у првобитно стање потребно је 

извршити у прољеће прије почетка вегетације. 

 

 Члан 25. 

На јавним зеленим површинама могу се подизати 

само они објекти, уређаји и изводити други 

радови који су предвиђени планском 

документацијом, уз одобрење Одјељења. Извођач 

грађевинских и других радова је дужан да 

предузме мере заштите и обезбеђења јавних 

зелених површина од оштећења. 

 

                       Члан 26. 

Водоводне, канализационе, телефонске, 

електричне и друге мреже на јавној зеленој 

површини и на земљишту које је предвиђено за 

јавну зелену површину полажу се подземно.  

Изузетно, уз претходно прибављену 

урбанистичку сагласност Одјељења, инсталације 

и објекти се могу поставити и изнад површине 

земље, под условима да не ометају развој 

вегетације, да не нарушавају естетски изглед 

зеленила и да не ометају нормално коришћење 

ових површина.  

 

 Члан 27. 

Извођач радова је дужан да на градилишту и око 

њега сачува хумусни слој земљишта одређен за 

зелену површину.  

Извођач радова је обавезан да одмах по 

завршетку радова сав грађевински шут и отпадни 

материјал уклони са терена који је предвиђен за 

зелене површине. 

Ако се на јавним зеленим површинама изводе 

радови већег обима, рок за чишћење јавне зелене 

површине и уклањење преосталог материјала, 

уређаја и привремених објеката износи 15 дана од 

дана завршетка радова.  

 

 Члан 28. 

У дворишту стамбених и пословних зграда не 

могу се садити биљке које на било који начин 

могу проузроковати оштећења на зградама, 

подземним и надземним инсталацијама, 

нарушавати видик и заклањати светло.  

 

 

 

Одржавање зелених површина 

 

 Члан 29. 

Одржавање јавних зелених површина обухвата: 

- стручни надзор над одржавањем; 

- одржавање свих елемената зеленила (дрвећа,  

   шибља, живе ограде, травњака, цвијетних  

   партера, жардињера и др.) оптималног нивоа, са  

   циљем обезбјеђивања основних функција  

   озелењавања (санитарно - хигијенска и  

   декоративна);  

- одржавање свих елемената уређења и опремања  

   јавних зелених површина (стазе, путеви, платои  

   и клупе, жардињере, фонтане, чесме и др.);  

- предузимање мера за заштиту зеленила од  

   биљних болести и штеточина;  

- уређење и обнову зеленила; 

 

 Члан 30. 

Стручни надзор над одржавањем зелених 

површина врши Одјељење, а на основу Програма 

кориштења средстава заједничке комуналне 

потрошње. 

    

 Члан 31. 

Њега и одржавање зелених површина обавезна је 

у свим облицима својине.  

Послове његе и одржавања јавних зелених 

површина повјеравају се правном или физичком 

лицу у складу са законом.  

Њега и одржавање јавних зелених површина 

врши се у складу са законом и овом одлуком, а на 

основу програма који садржи: начин одржавања, 

врсту, обим и динамику радова, као и висину 

средстава потребних за њихову реализацију.  

О осталим зеленим површинама старају се правна 

или физичка лица који су њихови власници, 

односно корисници.  

У случају промјене власника, односно давања или 

преношења права коришћења над парцелом 

зелене површине, преноси се и обавеза његе и 

одржавања те зелене површине. 

 

 Члан 32. 

Одржавање, његу и заштиту зелених површина 

спортско-рекреационих терена врши правно или 

физичко лице коме је Општина Вишеград 

повјерила ове комуналне послове. 

Обзиром да се на овим теренима врши садња 

одређене врсте зеленила које одговара естетском 

изгледу околине и климатским условима, избор 

хортикултурних рјешења и измјене зеленила могу 

се вршити само на основу одобрења Одјељења. 

 

 Члан 33. 

Одржавање, његу и заштиту зелених површина на 

спортским теренима и око спортских објеката 

(спортске дворане, објекти у којима су просторије 

управа клубова, свлачионице и сл.) врше правна 

лица који су власници или корисници тих терена 

и објеката (ЈСУ Дрина).  
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 Члан 34. 

Блоковско зеленило-зеленило између блокова 

зграда и зеленило поред и око стамбених зграда 

(паркови, травњаци, дрвеће и грмље, цветњаци и 

сл.) дужни су уредно одржавати и бринути се за 

његу и заштиту и обнову Заједнице етажних 

власника, односно станари стамбених зграда који 

користе те зелене површине. 

 

 Члан 35. 

Зелене површине у кругу здравствених, 

школских, социјалних и других јавних установа 

државних и других органа и организација дужни 

су уредно одржавати и бринути се за његу и 

њихову  заштиту наведене установе, органи и 

организације као њихови власници или 

корисници. 

Правна лица из предходног става могу 

одржавање, његу и заштиту зелених површина 

повјерити другом правном или физичком лицу. 

  

 Члан 36. 

Зелене површине у кругу јавних и приватних 

предузећа као и зелене површине  изван круга 

ових предузећа а чији су они власници или 

корисници та предузећа су дужна уредно 

одржавати и бринути се за његу и њихову 

заштиту. 

 

 Члан 37. 

Зелене површине око стамбених и других 

објеката које су у власништву физичких лица 

(дрвеће и грмље, жива ограда, травњаци, 

цветњаци и сл.) дужни су уредно одржавати и 

бринути се за његу и заштиту њихови власници. 

Одржавање и њега из предходног става посебно 

се односи на зелене површине у ужем градском 

подручју, непосредно поред саобраћајница и 

водотокова. 

 

 Члан 38. 

Одржавање растиња у путном појасу, кошење 

траве на банкинама, хумузирање и затравњивање 

косина поред магистралних и регионалних путева 

обезбјеђује организација која управља путевима 

путем уговора са одговарајућим квалификованим 

извођачима по основу одредби Правилника о 

одржавању јавних путева и објеката (,,Службени 

глласник Републике Српске,, број 23/05). 

Правац, дужину и ширину дијела магистралног 

пута или региоанлног пута који пролази кроз 

градско подручје, као и начин и услове 

одржавања тих путева утврђени су Споразумом 

бр. 02-013-227/07 од 12.01.2007 год. закљученог 

између Јавног предузећа „Путеви Републике 

Српске“ и Општине Вишеград. 

Одржавање растиња у путном појасу на основу 

споразума из става 2. врши квалификовани 

извођач са којим Општина Вишеград закључи 

уговор. 

Одржавање зеленила у коритима и обалном 

појасу ријека пада на терет предузећа које  

 

управља водним ресурсима, по основу одредби 

Закона о водама. 

 

Уклањање зеленила 

 

 Члан 39. 

Уклањање, односно вађење биолошки здравих 

стабала и украсног грмља са јавних површина 

може се вршити само на основу одобрења 

Одјељења у циљу реализације урбанистичког 

плана и програма уређења града. 

 

 

 Члан 40. 

Ако уклањање, односно вађење стабала и 

украсног грмља која су у саставу градских 

зелених површина захтијевају физичка или 

правна лица, мора се прије издавања одобрења 

прибавити и мишљење стручне комисије за 

процјену уклањања стабала коју својим рјешењем 

именује Начелник Општине. 

Стручну комисију из предходног става чине 

стручно лице из области хортикултуре, 

агрономије и шумарства.  

Захтјев за излазак комисије  подноси се 

Одјељењу. 

Трошкови рада комисије падају на терет 

подносиоца захтјева и уплаћују се на рачун 

Општине Вишеград. 

Уколико комисија излази по захтјеву органа 

административне службе рад комисије је 

бесплатан. 

 

                        Члан 41. 

Надлежни орган надзора ће рјешењем наложити 

власнику, односно кориснику зелене површине 

уклањање осушеног или болесног стабла или 

бочних грана, или другог растиња које би својим 

рушењем, односно падом или другим дјеловањем 

могло угрозити сигурност људи, објеката, 

саобраћаја и слично. 

Орган из предходног става рјешењем ће наложити 

уклањање стабла или дрвета из дрвореда и из 

разлога као што су: уздизање саобраћајница и 

тротоара, уздизање темеља сусједних објеката, 

отварање пролаза у дворишта, изградње прилаза 

новоизграђеним објектима и сл. 

Уколико власник, односно корисник не поступи 

по рјешењу из претходног става уклањање 

поменутог зеленила ће извршити надлежни орган 

о  трошку власника или корисника. 

 

 Члан 42. 

Зелене површине (стабла, грмље и сл.) које 

својим постојањем ометају функционалност 

ваздушних и подземних инсталација (електричне, 

телефонске, водоводне, канализационе и сл.) 

орезује се и по потреби уклањају по рјешењу 

органа надзора на захтјев власника инсталација уз 

предходно издато одобрење Одјељења. 
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Трошкови из предходног става падају на терет 

власника инсталација односно подносиоца 

захтјева. 

  

 Члан 43. 

Правно или физичко лице коме је повјерено 

вршење  комуналне делатности одржавања јавних 

зелених површина, може  без посебног одобрења 

надлежног органа да уклони зеленило оштећено 

елементарном непогодом, пожаром, поплавом, 

саобраћајним удесом и сл., уколико би ово 

зеленило представљало опасност и реалну 

пријетњу за људе, објекте, саобраћај и сл. 

На мјесту уклоњеног зеленила по овом основу, 

обавеза лица коме су повјерени ови послови је да 

засади ново зеленило одговарајуће врсте. 

 

Заштита јавних зелених површина  

 

 Члан 44. 

Ради заштите јавних зелених површина 

забрањено је:  

1.    Уклањање, вађење здравих стабала без  

       претходног одобрења;  

2.   Оштећење дрвећа и других засада;  

3.    Скидање плодова и цвјетова са дрвећа,  

       шибља и цвјетних гредица;  

4.    Ненамјенско коришћење травњака (гажење и  

       лежање);  

5.    Копање и изношење земље, камена, пијеска и  

       других састојака земљишта са јавних  

       зелених површина;  

6.    Пуштање домаћих животиња на јавну зелену  

       површину, осим ако је посебним прописом за  

       то одређена;  

7.    Бацање отпадака на јавну зелену површину;  

8.    Скидање, уништавање или оштећење     

       путоказа, знакова, натписних плочица и сл;  

9.    Оштећивање стаза, клупа, корпи за отпатке,  

        ограда, уређаја и сл;  

10.   Вожња било којом врстом возила и прање  

        возила на јавним зеленим површинама;  

11.   Паркирање возила на јавним зеленим  

        површинама; 

12.   Депоновање огрева( дрвета. угља и сл) у  

        парковима, на травњацима, у цвијетњацима 

        и сл. 

13.   Премјештање клупа, корпи за отпатке или  

        реквизита за дечије игре са места на којима  

        су постављени;  

14.   Ложење ватре или паљење стабала или  

        лишћа, истовар материјала, робе, амбалаже и  

        сл. на травњацима, травним теренима и  

        стазама, као и њихов смјештај поред  

        дрвореда и других засада;  

15.   Урезивање имена или знакова на стаблима,  

        клупама, закивање рекламних паноа и  

        лијепљење плаката на стаблима, закивање  

        клинова у стабло;  

16.   Пењање на дрвеће, инсталације, ограде или  

        друге објекте;  

17.   Постављање кошница, вага, паноа, аутомата  

        за забавне игре, камп-кућица и других  

        сличних објеката или уређаја без одобрења;  

18.   Раскопавање земљишта или копање рова,  

        канала и сл. без одобрења;  

19.   Трешење или прање тепиха, бацање папира и                

        отпадака, смећа, пиљевине, пепелана јавним  

        зеленим површинама или њихово паљење. 

 

 Члан 45. 

Лице које својим штетним радњама и поступцима 

учини штету на зеленим јавним површинама 

обавезно је исту надокнадити Општини 

Вишеград. 

Стварна штета се процјењује према вриједности 

радова потребних да се обнови зелена јавна 

површина и урбани мобилијар. 

 

V  НАБАВКА, ОБИЉЕЖАВАЊЕ И  

     ОДРЖАВАЊЕ ТАБЛИ СА ИМЕНИМА 

     НАСЕЉА, УЛИЦА И ТРГОВА И  

     НАБАВКА, ОЗНАЧАВАЊЕ И  

     ОДРЖАВАЊЕ ТАБЛИЦА СА КУЋНИМ  

     БРОЈЕВИМА 

 

 Члан 46. 

Име улице обиљежава се таблама које се 

постављају на зидове зграда (објеката) у даљем 

тексту зграда, на почетку и на крају са обје стране 

улице и на свакој раскрсници. Ако на почетку, на 

крају или на раскрсници улице нема зграде или 

ако је зграда толико удаљена од коловоза улице 

да табла постављена на њу не би била уочљива, 

табла са именом улице поставља се на метални 

стуб, обојен наизмјенично плавом и бијелом 

бојом. 

 Члан 47. 

Табле којима се обиљежавају имена улица и 

тргова поставаљају се на уочљивим мјестима а 

висина не може бити нижa од 2,5 метара.  

Име трга обиљежава се таблама које се 

постављају на улаз сваке улице на трг. Ако на 

улазу на трг нема погодног објекта на који би се 

табла поставила, постављање се врши на начин 

прописан у члану 46. 

Табле за обиљежавање имена улица тргова 

израђују се од емајлираног лима, тамноплаве су 

боје и димензија 50 x 30 cm. 

Текст имена улице, трга или насељеног мјеста 

исписује се великим штампаним словима. Висина 

броја и словне ознаке једнака је најмањој 

двострукој висини слова којима је на истој 

таблици исписано име улице,трга или насељеног 

мјеста. 

Набавку и постављање табли са именима улица и 

тргова врши орган управе надлежан за стамбено-

комуналне послове о трошку буџета Општине.  

 

 Члан 48. 

Бројеви зграда означени су на таблицама  које 

поред броја могу да садрже и  име улице односно 

трга на коме се зграда налази. 
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Таблица са бројем се поставља на уочљиво мјесто 

изнад или с десне стране улаза у зграду или ако је 

то погодније, на уличну страну фасаде. 

Таблица кућног броја израђује се од емајлираног 

лима и тамноплаве је боје величине 20 x 15 cm. 

Број зграде, словна ознака имена улице или 

насељеног мјеста исписују се бијелом бојом. 

Ако зграда има више улаза сваки улаз има кућни 

број. Ако би означавање улица у зграду кућним 

бројем изазвало потребу промјене кућних бројева 

на сусједним зградама, сви улази у зграду 

означиће се истим кућним бројем, коме ће додати 

посебна словна  ознака за сваки улаз. 

Ако би означавање новоизграђене зграде кућним 

бројем захтијевало промјену кућних бројева на 

постојећим зградама новоизграђена зграда ће се 

означити бројем прве сусједне зграде која има 

мањи кућни број, с тим што ће се том броју 

додати словна ознака. Словна ознака уз број 

зграде додаје се по азбучном реду и чини 

саставни дио кућног броја. 

 

 Члан 49. 

У насељеним мјестима у којима улице и тргови 

имају утврђена имена обиљежавање зграда 

бројевима се врши за сваку улицу посебно. 

Означавање зграда бројевима у улицама на 

подручју насељеног мјеста врши се у смјеру од 

центра града према периферији. 

У насељу које чини засебну урбанистичку 

цјелину означавање зграда бројевима започиње се 

од стране на којој у насеље улази главна 

саобраћајница која води од центра града до тог 

насеља, а означавање осталих улица, равна се 

према тој саобраћајници. 

 

 Члан 50. 

Означавање зграда кућним бројевима у 

насељеним мјестима у којима улице и тргови 

имају утврђена имена врши се тако што се зграда 

с лијеве стране улице означава непарним 

бројевима, почев од броја 1, а зграде са десне 

стране парним бројевима почев од броја 2. 

У улицама у којима се све зграде налазе са једне 

стране улице, као на трговима, означавање зграда 

бројевима врши се у непрекинутом низу почев од 

броја 1. 

 

 Члан 51. 

Кућни број одређује својим актом Одјељење. 

Подаци о насељима, улицама, траговима и 

зградама воде се у посебном регистру. 

Регистар из претходног става води Одјељење а  

Упутство о садржини, облику и начину вођења 

регистра доноси начелник Општине. 

Набавку таблица са бројевима зграда врши 

Одјељење, а трошкове сноси и поставља власник 

односно корисник. Власник, односно корисник 

зграде дужан је да на позив и по налогу органа из 

претходног става, у остављеном року, уплатити 

трошкове набавке таблица са бројем зграде, 

преузме и постави таблицу са бројем зграде на 

одговарајуће мјесто на фасади. Уколико власник, 

односно корисник зграде не поступи у смислу 

претходног става, Одјељење ће извршити 

постављање таблица о његовом трошку. 

 

 Члан 52. 

Инвеститор нове зграде дужан је да најмање 30 

дана прије подношења захтјева за издавање 

одобрења за употребу зграде или почетка 

кориштења зграде подноси захтјев за означавање 

зграда кућним бројем и уплати новчана средства 

потребна за набавку таблице кућног броја. 

 

 Члан 53. 

Власник односно корисник зграде дужни су да у 

року од 15 дана од дана  нестанка или оштећења 

таблице кућног боја пријавити Одјељењу  

нестанак или оштећење таблице и да уплати 

новчана средства потребна за набавку нове 

таблице. 

 

 Члан 54. 

Одјељење је дужно да у року од 3 мјесеца од дана 

утврђивања или промјене имена улице или трга и 

одређивања или промјене кућних бројева, 

поставити нови или замијенити старе са именом 

улице ули трга, односно обезбиједити 

постављање нових или замјену дотрајалих 

таблица с кућним бројевима. Трошкови промјене 

кућног броја сноси Општина, ако се промјена 

врши у року краћем од 10 година. 

 

 Члан 55. 

Власник односно корисник зграде дужни су прије 

него што започну рушење зграде која је означена 

кућним бројем о томе писмено обавијестити 

Одјељење. 

 

 Члан 56. 

Власник, односно корисник зграде дужни су 

омогућити постављање табле са именом улице 

или трга односно таблице са кућним бројем. 

Забрањено је другим лицима постављање или 

скидање табли са именима улица и тргова и 

таблица са кућним бројевима. 

 

VI ПОСТАВЉАЊЕ СПОМЕНИКА, СПОМЕН  

      ПЛОЧА, СКУЛПТУРА И СЛИЧНИХ    

      ОБЈЕКАТА 

 

 Члан 57. 

На подручју општине Вишеград могу се 

постављати споменици, спомен-плоче, скулптуре, 

бисте и слични умјетнички предмети на јавним 

површинама и објектима само уз претходно 

прибављено одобрење Одјељења.  

 

 Члан 58. 

За постављање предмета из предходног члана 

подносилац захтјева је дужан приложити скицу, 

технички опис, ознаку локације, образложење о 
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сврси постављања предмета и другу 

документацију на тражење Одјељења. 

 

 Члан 59. 

Забрањено је постављање споменика, спомен 

плоча, скулптура и сличних објеката на мосту 

Мехмед-паше Соколовића и у његовој првој 

заштитној зони, а на основу  Регулационог  плана 

,,Контактне зоне уз стари мост у Вишеграду“. 

 

 Члан 60. 

Постављени споменици, спомен-плоче, скулптуре 

и други слични предмети и објекти не смију се 

прљати, оштећивати и на други начин 

уништавати. 

 

 Члан 61. 

Предмети и објекти из предходног члана дужан је 

одржавати власник, односно лице по чијем је 

захтјеву исти и постављен. 

Уколико је власник непознат или више не постоји 

о одржавању се брине Одјељење. 

 

VII  ИСТИЦАЊЕ НАЗИВА ФИРМЕ И  

        РЕКЛАМНИХ ОЗНАКА (РЕКЛАМА),  

         НАТПИСА, ПОСТАВЉАЊЕ  

         РЕКЛАМНИХ ТАБЛИ (ПАНОА),  

         БИЛБОРДА, РЕКЛАМНИХ ВИТРИНА  

         (ОРМАРИЋА), ПЛАКАТА И СЛ.  

 

Истицање назива – фирме и реклама 

       

 Члан 62. 

Фирма је име или назив за сва правна или 

физичка лица (предузетници) која су 

регистрована, односно имају одобрење за рад, 

установе. 

Службени натпис је назив под којим државни 

орган, друштвено-политичка организација и 

носилац слободне професионалне дјелатности 

обавља дјелатност. 

Рекламом и смислу ове Одлуке сматра се сваки 

натпис или објекат који служи рекламирању 

производа и услуга. Заштитни знак (амблем) и 

натпис који је постављен на јавном мјесту, а није 

саставни дио фирме, сматра се рекламом. 

Натписи и текстови, који се истичу на јавним 

мјестима ради обавјештења јавности, сматрају се 

огласима. 

 

Члан 63. 

Сва правна и физичка лица која која су 

регистрована, односно имају одобрење за рад 

обавезни су да на улазу у објекат, односно 

пословни простор, истакну службени назив-

фирму. 

 

Члан 64. 

Одобрење за постављање  назива фирме издаје 

надлежно Одјељење и назив фирме се мора 

истаћи у року од 15 дана од дана отпочињања са 

радом. 

Уз захтјев за издавање одобрења из претходног 

става потребно је приложити рјешење о одобреној 

дјелатности и нацрт назива фирме у 2 примјерка у 

боји на А4-формату. 

 

 Члан 65. 

Назив-фирма мора бити технички и естетски 

обликован, исписан постојаним бојама, читљив  у 

складу са званичним језиком и правописом, осим 

назива фирме са заштитним знаком и несмију 

свјетлом или звучном рекламом ометети остале 

кориснике зграде у мирном кориштењу зграде. 

 

 Члан 66. 

Величина и облик назива-фирме мора бити 

прилагођен простору улаза у објекат, односно 

пословни простор гдје правно или физичко лице 

обавља своју  дјелатност. 

Обликом и величином назива-фирме не смије се 

нарушавати вањски изглед и фасада објекта, 

грађевинска конструкција, нити угрозити 

безбједност сусједних објеката, околине, као и 

безбједност пјешачког и путничког саобраћаја  

(видљивост). 

Обвезници из члана 63. ове  Одлуке, дужни су 

назив-фирму одржавати у уредном и исправном 

стању, а у случају оштећења исто отклонити 

најкасније у року од 8 дана од дана настанка 

оштећења, с тим што се оштећење мора одмах 

отклонити уколико угрожава безбједност 

сусједних објеката, људи и околине.  

Неисправним  називом фирме  сматра се натпис и 

фирма чија је плоча на којој је исписана, напрсла, 

на којој су поједина слова нечитљива или на било 

који други начин оштећена.  

У случају пада назива-фирме и проузроковања 

штете, сву насталу штету власници ду дужни 

надокнадити оштећенима. 

 

 Члан  67. 

У случају престанка са радом  власник рекламног 

натписа или фирме дужан је да их уклони у року 

од 15 дана од дана престанка са радом, а мјесто на 

којем је назив-фирма био истакнут доведе у 

првобитно стање. 

У случају пресељења правног или физичког лица, 

односно промјене пословног простора назив-

фирма се мора уклонити у року од 15 дана од 

дана пресељења у други пословни простор, а за 

нову локацију поднијети захтјев за поновно 

постављање.     

Члан 68. 

Накнаде за постављање назива-фирме прописује 

Скупштина Општине својом Одлуком о 

комуналним таксама. 

 

Постављање рекламних табли (паноа), 

болборда, рекламних витрина 

 

Члан 69. 

Рекламне табле (панои), билборди, рекламне 

витрине, којима се рекламирају објекти, 

Година 18      Број: 5                Општина Вишеград, 30.06.2010. године                           Страна  13 
 



производи, услуге и сл. могу се постављати као 

привремени објекти: 

- поред јавних путева (магистрални и регионални  

  пут),  

- поред и изнад градских саобраћајница под  

  условом прописаним Законом о уређењу  

  простора, Законом о путевима и Законом о  

  безбједности саобраћаја на путевима,  

- и другим јавним и у приватном власништву  

  површинама и објектима (кровови, зидови,  

  ограде), под условом и да се не смије  

  нарушавати вањски изглед и фасада објекта,  

  грађевинска конструкција, нити угрозити  

  безбједност сусједних објеката, околине, као и  

  безбједност пјешачког и путничког саобраћаја  

  (видљивост). 

 

 Члан 70. 

Одобрење за постављање рекламних табли 

(паноа), билборда и рекламних  витрина издаје 

Одјељење на захтјев власника. 

 

 Члан 71. 

Уз захтјев за издавање одобрења из претходног 

члана потребно је приложити: рјешење надлежног 

органа  о одобреној дјелатности, сагласност 

власника земљишта или објекта за постављање 

траженог, нацрт паноа у 2 примјерка (у боји на А4 

формату), атест када је ријеч о рекламној табли и 

копију катастарског плана. 

Уз захтјев за издавање одобрења из претходног 

члана потребно је приложити осим атеста и 

техничку документацију за билборде и рекламне 

витрине који су слободностојећи-односно имају 

темељну стопу. 

 

 Члан 72. 

Одобрење за постављање рекламних табли 

(паноа), билборда и рекламних  витрина се издаје 

на период од годину дана са могућношћу 

продужења све док су испуњени услови из 

издатог одобрења. 

Захтјев за продужење рока важења одобрења за 

постављање рекламних табли (паноа), билборда и 

рекламних  витрина мора се поднијети најкасније 

15 дана прије истека рока важења издатог 

одобрења. 

По истеку важења одобрења за постављање 

рекламних табли (паноа), билборда и рекламних  

витрина, исти се мора у року од 15 дана уклонити 

и локацију на којој је био довести у првобитно 

стање. 

Уколико власник за постављање рекламне табле 

(паноа), билборда и рекламне  витрине, не 

поступи у складу са претходним ставом овог 

члана, уклањање и враћање локације у првобитно 

стање ће бити извршено принудно на терет 

власника. Све евентуалне штете настале 

приликом принудног уклањања падају на терет 

власника. 

 

 

 Члан 73. 

За постављање објеката из члана 69. поред и 

изнад јавних путева (на дијеловима тих путева 

који пролазе кроз градско подручје) прописани су 

посебни услови да: 

          - су у путном (земљишном) појасу или 

заштитном путном појасу (у складу са планском 

документацијом), 

          -  не заклањају и не умањују прегледност  

хоризонталне и вертикалне сигнализације, 

          -  нису у зони прегледности раскрснице, 

          -  својим обликом, изгледом, текстом и 

бојом не личе на путоказну сигнализацију, 

          -   не рефлектују свјетлост (огледала, сјајне 

површине, рефлектујуће фолије и сл.), 

          -  не емитују директну, константну или 

трепћућу свјетлост (код освјетљених табли-паноа) 

у правцу уздужне осе пута. 

 

 Члан 74. 

Билборди и рекламне витрине, поред 

магистралних и регионалних путева (на 

дијеловима тих путева који пролазе кроз градско 

подручје) и на зеленим и осталим јавним 

површинама и у површинама у приватном 

власништву, могу се постављати само као 

самоносеће (слободностојеће) конструкције 

изграђене од материјала прописаних 

урбанистичко-техничким условима, уз потребне 

атесте и техничку документацију. 

Рекламне табле-паное на објектима (кровови, 

зидови, ограде ), могу се постављати као мурали 

(обојене површине), макете, фигуре, слова, 

заштитни знакови и друге кутијасте фигуре 

окачене на објекту, макро-екрани са филмском и 

ТВ сликом и сл. уређаји. Одобрење за 

постављање се издаје у складу са чланом 70. ове 

Одлуке. 

 

 Члан 75. 

Накнаду за постављање самоносећих рекламних 

табли, билборда, рекламних витрина и осталих 

објеката се плаћа унапријед најмање за 6 мјесеци, 

а најдуже 2 године са могућношћу продужења у 

износу који регулисан Одлуком Скупштине 

Општине о комуналним таксама. 

 

 Члан 76. 

Власници постављених паноа, билборда и 

рекламних витрина, дужни су исте одржавати у 

уредном стању, а у случају оштећења стручну 

оправку извршити  најкасније у року од 8 дана од 

дана настанка оштећења, с тим што се оштећење 

мора одмах отклонити уколико угрожава 

безбиједност сусједних објеката, људи и околине.  

У случају оштећења и пада истога и настанка 

штете, сву насталу штету власници су дужни 

надокнадити оштећенима. 

 

 Члан 77. 

Власник објекта  из члана 70. ове Одлуке, 

одређеног за јавно оглашавање може исти издати 
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у закуп правним и физичким лицима-

корисницима јавног оглашавања, а након 

додјељивања закључује се уговор о закупу између 

власника и корисника. 

 

Постављање транспарената 

  

 Члан 78. 

Транспаренти, којима се рекламирају 

манифестације, објекти, производи, услуге и сл. 

могу се постављати поред и изнад јавних путева и 

на објектима под условом прописаним Законом о 

уређењу простора, Законом о путевима и Законом 

о безбједности саобраћаја на путевима. 

 

 Члан 79. 

Одобрење за постављање транспарената издаје 

Одјељење на захтјев власника транспарента. 

 

 Члан 80. 

Уз захтјев за издавање одобрења потребно је 

приложити: рјешење надлежног органа о 

одобреној дјелатности или манифестацији, 

сагласност власника земљишта или објекта за 

постављање транспарента и нацрт транспарента у 

2 примјерка (у боји на А4 формату). 

 

 Члан 81. 

Осим услова прописаних у члану 78. и 80. 

транспаренти се могу поставити поред и изнад 

јавних путева уз услов да поред и изнад јавних 

путева: 

         -  су најмање 5 метара изнад коловоза, 

         -  не заклањају и не умањују прегледност 

вертикалне сигнализације, 

         -  нису у зони прегледности раскрснице (30 

метара од центра раскрснице), 

         -  својим обликом, изгледом, текстом и 

бојом не личе на путоказну сигнализацију, 

         -  не рефлектују свјетлост у правцу уздужне 

осе пута (у правцу кретања учесника у 

саобраћају). 

 

 Члан 82. 

Одобрење за постављање транспарената издаје се 

на период од најмање 7 до највише 30 дана. 

Изнимно, одобрење се може издати на дужи 

период, ако је у служби рекламе. 

 

  Члан 83. 

Транспаренти се могу израђивати само од платна, 

најлона и осталих сличних материјала постојаних 

на временске услове. 

 

Члан 84. 

Накнада за постављање транспарената плаћа се 

одмах за цијели период за које је издато одобрење 

за постављање, а висина накнаде је одређена 

Одлуком Скупштине Општине о комуналним 

таксама. 

 

 

 Члан 85. 

По истеку рока важења одобрења за постављање 

транспарента, исти се мора уклонити у року од 48 

сати, а мјесто на којем је био постављен довести у 

првобитно стање. 

Уколико власник транспарента, не поступи у 

складу са претходним ставом овог члана, 

уклањање и враћање мјеста у првобитно стање ће 

бити извршено принудно на терет власника. Све 

евентуалне штете настале приликом принудног 

уклањања падају на терет власника. 

       

 Члан 86. 

Власници постављених транспарената су дужни 

исте одржавати у уредном стању, а у случају пада 

истога и настанка штете, сву насталу штету 

надокнадити оштећенима. 

 

Остали облици јавног оглашавања 

 

Члан 87. 

Под осталим облицима јавног оглашавања сматра 

се: 

 - јарболи са рекламним заставама, 

 - политичко оглашавање 

 - плакатирање и 

 - огласне табле.  

 

Члан 88. 

Одобрење за остале облике јавног оглашавања 

издаје Одјељење. 

 

Јарболи са рекламним заставама 

 

Члан 89. 

Јарболи са рекламним заставама, којима се 

рекламирају објекти, производи, услуге и сл. могу 

се постављати на зеленим и другим површинама и 

површинама у приватном власништву, 

површинама које се налазе испред пословних 

објекта или пословних простора. 

 

 Члан 90. 

Уз захтјев за издавање одобрења из члана 88. ове 

Одлуке потребно је приложити рјешење 

Одјељења за привреду и друштвене дјелатности о 

одобреној дјелатности, сагласност власника 

земљишта за постављање јарбола са рекламним 

заставама и нацрт јарбола са рекламним заставама 

у 2 примјерка (у боји на А4 формату), атест, 

копију катастарског плана и техничку 

документацију. 

 

Члан 91. 

Одобрење за постављање јарбола са рекламним 

заставама издаје Одјељење на захтјев власника на 

период од годину дана са могућношћу 

продужавања све док су испуњени услови из 

чланова 87.од 90. ове Одлуке. 

Захтјев за продужење рока важења одобрења за 

постављање јарбола са рекламним заставама мора 
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се поднијети најкасније 15 дана прије истека рока 

важења одобрења. 

По истеку важења одобрења јарболи се морају 

уклонити у року од 15 дана, а мјесто гдје су били 

постављени довести у првобитно стање. 

Уколико власник јарбола не поступи у складу са 

претходним ставом овог члана,уклањање и 

враћање мјеста у првобитно стање ће бити 

извршено принудно на терет власника. Све 

евентуалне штете настале приликом принудног 

уклањања падају на терет власника. 

Власници постављених јарбола су дужни исте 

одржавати у уредном стању, а у случају пада 

истога и настанка штете, сву насталу штету 

надокнадити оштећенима. 

 

Члан 92. 

Накнада за постављање јарбола са рекламном 

заставом је одређена Одлуком о комуналним 

таксама. 

 

Политичко оглашавање 

 

Члан 93. 

Политичко оглашавање се у свему спроводи у 

складу са изборним кодексом понашања за 

политичке странке, коалиције и независне 

кандидате. 

Све регистроване политичке странке, коалиције и 

независни кандидати којима је дозвољено учешће 

на изборима, су равноправни у коришћењу јавног 

оглашавања. 

 

 Члан 94. 

Политичко оглашавање којим се промовишу 

политичке странке, коалиције и њихови програми 

и кандидати, воде предизборне кампање, може се 

вршити само уз одобрење Одјељења и на за то 

предвиђеним просторима за плакатирање (на 

сопственим објектима, привременим 

пропагандним паноима и закупљеним 

површинама правних и физичких лица) у складу 

са чланом 77. ове Одлуке. 

На фасадама објеката и на излозима пословних 

објеката се не смије вршити  плакатирање без 

писмене сагласности власника, односно 

корисника објекта. 

Забрањено је уништавање и скидање 

пропагандног материјала туђе политичке странке, 

коалиције и независног кандидата, те 

прелијепљивање једних преко других. 

Пропагандни материјал се не смије лијепити  

лијепком који усљед склањања оставља траг на 

мјесту на коме је био. 

 

 Члан 95. 

Привремени покретни пропагандни панои требају 

бити израђени од  материјала који обезбјеђује 

његову статичку стабилност и без укопавања у 

подлогу и могу се постављати само на 

привременим локацијама које одређује Одјељење. 

 

 Члан 96. 

Уз захтјев за издавање одобрења из члана 94. ове 

Одлуке потребно је приложити рјешење о 

регистрацији политичке странке, коалиције и 

независног кандидата и писмена сагласност 

власника, односно корисника објеката (уколико 

се ради о плакатирању излога или фасада ових 

објеката). 

 

 Члан 97. 

Одобрење за политичко оглашавање збирно за све 

локације које се наводе у захтјеву даје се на 

период од дана званичног почетка предизборне 

кампање до претпоследњег дана трајања исте. 

По истеку важења одобрења сав пропагандни 

материјал се мора уклонити у року од 24 сата, а 

мјесто довести у првобитно стање. Рекламни 

материјал се не смије расипати по улици и осталој 

јавној или другој површини.  

Уколико политичка странка, коалиција и 

независни кандидат не поступи у складу са 

претходним ставом овог члана, уклањање и 

враћање мјеста у првобитно стање ће бити 

извршено принудно на терет власника. Све 

евентуалне штете настале приликом принудног 

уклањања падају на терет власника. 

 

                       Члан 98. 

На дан завршне предизборне трибине политичких 

партија који се одржава на одобреном јавном 

мјесту дозвољено је да се изврши декорација 

простора испред и око објекта (мјеста) одржавања 

исте истицањем пропагандног или другог 

материјала. 

Истицање се може вршити постављањем 

покретних пропагандних паноа на јавним 

површинама, постављањем транспарената, 

постављањем мањих застава и јарбола и сл.  

Одмах или најкасније 12 сати по завршетку 

предизборне трибине сав пропагандни материјал 

мора се уклонити и локација довести у првобитно 

стање. За ову врсту јавног оглашавања није 

потребно никакво посебно одобрење. 

 

                       Члан 99. 

Политичко оглашавање забрањено је на 

слиједећим јавним површинама: 

 - мостовима и надвожњацима, 

 - подзидама поред саобраћајница и објеката, 

 - стаблима  

 - стубовима јавне расвјете, те јавним  

          објектима: 

 - зградама општине, суда, МУП-а, Дома 

здравља, школских и предшколских установа, 

објектима културе, вјерским објектима и сл. 

 

      Члан 100. 

Накнада за издавање одобрења врши се у складу 

са Одлуком о комуналним таксама. 

 

 

 

Година 18      Број: 5                Општина Вишеград, 30.06.2010. године                           Страна  16 
 



Плакатирање 

 

  Члан 101. 

Плакатирање, којим се рекламирају објекти, 

производи, услуге, спортске и културене и друге 

манифестације, концерти и сл. може се вршити уз 

одобрење Одјељења и на локацијама које не 

ремете естетски изглед града, а на излозима и 

фасадама објеката само уз писмену сагласност 

власника, односно корисника објекта. 

Плакатирање је дозвољено вршити само лијепком 

који не оставља траг након скидања. 

 

        Члан 102. 

Уз захтјев за издавање одобрења за плакатирање, 

које је збирно за све локације које се наводе у 

захтјеву и одобрењу  потребно је приложити 

рјешење Одјељења за привреду и друштвене 

дјелатности о обављању дјелатности или 

одржавања манифестације, концерта и сл. као 

сагласност власника, односно корисника објекта 

(у случају плакатирања на објекту или излогу). 

 

    Члан 103. 

Одобрење за постављање плаката се даје на 

период од најмање 3 дана, а највише до 10 дана. 

Плакати се могу израђивати само од папира. 

 

 Члан 104. 

Накнада за издавање одобрења врши се у складу 

са Одлуком о комуналним таксама. 

       

    Члан  105. 

По истеку важења oдобрења плакате се морају 

уклонити у року од 24 сата, а мјесто довести у 

првобитно стање. Плакате се не смију расипати 

по улици и осталој јавној или другој површини.  

Уколико подносилац захтјева који је добио 

одобрење не поступи у складу са претходним 

ставом овог члана, уклањање и враћање мјеста у 

првобитно стање ће бити извршено принудно на 

његов терет. Све евентуалне штете настале 

приликом принудног уклањања падају на терет 

организатора или подносиоца захтјева. 

                                                        

                      Члан  106. 

Власници или корисници пословних простора и 

објеката не смију дозволити да се политичко 

оглашавање и плакатирање на излозима или 

фасадама њихових објеката изврши без њихове 

сагласности. 

Ако се ипак политичко оглашавање и 

плакатирање из претходног става изврши власник 

или корисник објекта дужан је да одмах сав 

пропагандни материјал уклони. 

 

Огласне табле  

 

 Члан 107. 

Огласне табле су медији некомерцијалне – јавне 

употребе за тзв. »мало оглашавање» које се 

постављају појединачно и групно  на зидовима 

објеката, подзидама или као самоносиве 

конструкције уз важне пјешачке токове. 

 

 Члан 108. 

Одобрење за постављање огласних табли је у 

надлежности Одјељења, а постављање, 

инвестиционо и текуће одржавање огласних 

табли чији је власник општина у надлежностије 

Одјељења, а осталих табли њихови власници. 

 

 Члан 109. 

За „мало оглашавање“ се не плаћа накнада. 

 

 Члан 110. 

Органима власти, институцијама и установама 

(због специфичности функција и послова које 

обављају у друштву) забрањено је на објектима и 

њиховом припадајућем простору (тротоари, 

дворишта, платои, паркиринг простори и сл.) 

вршити јавно оглашавање. 

   

VIII  ДЕКОРАЦИЈА ГРАДА (ОСВЕТЉЕЊЕ  

         ЗГРАДА И ОБЈЕКАТА И УРЕЂЕЊЕ  

         ИЗЛОГА) У ВРИЈЕМЕ РЕПУБЛИЧКИХ  

         И ВЈЕРСКИХ ПРАЗНИКА И  ЈАВНИХ  

         МАНИФЕСТАЦИЈА 

 

 Члан 111. 

Поводом републичких празника, слава, 

светковина и других прослава и јавних 

манифестација од значаја за општину, урбано 

подручје града се посебно декорише и уређује на 

сљедећи начин:  

           - обавезно је уређење, односно декорација 

града и осталих насељених мјеста на територији 

града; 

           - сви власници или корисници пословних 

простора и објеката као и правна лица која имају 

право управљања и кориштења пословног 

простора и објекта дужни су за вријеме државних 

и републичких празника и других значајних 

датума посветити нарочиту пажњу чистоћи 

површина које им припадају те да предузму и 

друге мјере у циљу што свечанијег изгледа тих 

објеката; 

          - у дане Републичких празника у складу са 

Законом о празницима  Републике Српске заставе 

се истичу на дан прије почетка празника или 

манифестација а скидају се наредног дана по 

истеку пратника; 

          - јавна предузећа и јавне установе на 

подручју општине Вишеград обавезни су истаћи 

заставу Републике Српске на својим објектима. 

Величина истакнуте заставе из претходног става 

је најмање 1,0 м x 0,5 м. Заставе се истичу на 

постављеним држачима који се уграђује на 

фасаду или други дио објекта до уличне стране 

или на јарболима у кругу сједишта правних  лица. 

Држаче односно јарболе за заставе уграђује, 

односно постаља власник или корисник објекта. 
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 Члан 112. 

Обавезна је декорација јавних површина, 

истицања застава на стубовима јавне расвјете и 

јарболима у улицама: Краља Петра I  

Карађорђевића, Ужичког корпуса, Трг палих 

бораца, Козачка улица, Војводе Степе до новог 

моста. Истицање и скидање застава и јарболских 

заставица врши правно или физичко лице са 

којим општина закључи уговор.       

Набавка, замјена, истицање  и  скидање застава 

пада се на терет буџета општине Вишеград, а 

послове чувања застава обавља Одјељење за 

општу управу општине Вишеград.    

Забрањено је истицање нечисте, поцијепане, 

похабане или изблиједјеле заставе као и заставе 

чији облик и димензије нису у складу са важећим 

прописима. 

 

 Члан 113. 

У циљу естетског уређења града, а поводом 

обиљежавања празника и других манифестација 

излози морају бити уредни, декорисани и 

освјетљени од тренутка укључења до искључења 

јавне расвјете.  

Освјетељења пословних просторија врши се 

обичним сијалицама, флуоресцентним цијевима 

или рефлекторима.  

Када се излог освјетљава обичним сијалицама или 

рефлекторима освјетељење мора бити 

индиректно. 

 

НАДЗОР 

 Члан 114. 

Надзор на спровођењем одредби прописаних 

овом одлуком врши комунална полиција у 

сарадњи са еколошком инспекцијом. 

 

 Члан 115. 

У вршењу надзора комунална полиција је дужна 

да се придржава закона, других прописа и ове 

одлуке. 

Правна лица, предузетници и физичка лица дужна 

су комуналној полицији омогућити: несметано 

обављање надзора; приступ у просторије, 

објектима и земљишту; дати своје личне податке, 

пружити сва друга обавјештења и ставити на увид 

сва потребна документа. 

Члан 116. 

Ако комунални полицајац у току надзора наиђе на 

отпор контролисаног лица затражиће асистенцију 

полицијске станице Вишеград или другог 

надлежног општинског органа. 

 

 Члан 117. 

Комунални полицајац контролисаном лицу 

рјешењем налаже извршење одређених мјера и 

радњи и одређује рок за њихово извршење. 

Уколико лице из претходног става не изврши 

наложене мјере у остављеном року комунална 

полиција ће исте извршити путем другог лица о 

трошку извршеника. 

 

 Члан 118. 

Комунални полицајац у току надзора 

контролисаном лицу може на лицу мјеста да изда 

прекршајни налог за учињени прекршај у складу 

са Законом о прекршајима РС и одредбама ове 

одлуке. 

 

 Члан 119. 

На приједлог Одјељења Начелник општине 

Вишеград може својом одлуком прогласити 

одређени временски период у години у коме су 

сва правна и физичка лица дужна учествовати у 

уређењу површина и објеката чији су власници 

или корисници. 

Одлуком из претходног става Начелник општине 

именује тим који има задатак да сачини програм 

за спровођење акције у датом временском 

периоду и прати његово спровођење. 

 

КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

 

 Члан 120. 

Новчаном казном у износу од 500,00 КМ до 

4.000,00 КМ казниће се правно лице а у износу од 

250,00 КМ до 1.000,00 КМ одговорно лице у 

правном лицу за прекршаје како слиједи: 

 1. Ако врши партерно уређење јавних 

површина и јавних зелених површина без 

одобрења Одјељења (члан 5.); 

 2. Ако на фасадама и другим вањским 

дјеловима зграда врши дозиђивање, затварање 

отворених фасадних елемената и сл. и ако на 

балконима, лођама и тарасама врши гомилање 

старих ствари и сличних предмета који 

нарушавају естетски изглед објекта (члан 8.); 

 3. Ако редовно не одржавају излоге и 

портале својих пословних простора и ако не 

обезбиједе да излози њихових пословних 

простора (или дјелимично пословни простори) у 

току ноћи буду осветљени (члан 9.); 

 4. Ако постављање и монтажу ограда на 

површинама намјењених за индивидуално 

становање не врше у складу са условима 

утврђеним у урбанистичкој сагласности 

Одјељења или ограђивање врше без урбанистичке 

сагласности (члан 10.); 

 5. Ако ограду од украсне живице уз 

саобраћајне површина редовно не одржава (члан 

11.); 

 6. Ако дворишта око пословних, јавних, 

стамбених, културних и других објеката редовно 

не одржавају (члан 12.); 

 7. Ако у двориштима стамбених зграда 

депонују огрев (дрва) а стамбена зграда има 

изграђене подрумске просторије или у њој 

функционише централно гријање (члан 13.); 
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 8. Ако баште, воћњаке и друге површине 

испред зграда те живице и неизграђена 

земљишта( затрављења и незатрављења) уз јавне 

површине редовно не коси или редовно не 

одржава (члан 15.); 

 9. Ако подиже јавне зелене површине 

супротно одобреној пројектној документацији 

или врши промјену намјене зелене површине без 

прибављене сагласности Одјељена (члан 21.);    

 10. Ако јавне зелене површине користи 

ненамјенски (спортске приредбе, вјежбе, изложбе 

и сл.) без одобрења-рјешења Одјељења (члан 23.); 

 11. Ако прекопавање јавних зелених 

површина врши без одобрења-урбанистичке 

сагласности Одјељења  (члан 24.); 

 12. Ако на јавним зеленим површинама 

подиже објекте, уређаје или изводи радове који 

нису предвиђени планском документацијом и  без 

одобрења Одјељења или не предузима мјере 

заштите јавних зелених површина од оштећења 

при извођењу радова (члан 25.); 

 13. Ако се без сагласности Одјељења 

постављају инсталације и објекти изнад јавне 

зелене површине или земљишта за њу 

предвиђеног и ако ометају нормално кориштење 

зелених површина и нарушавају њихов естетски 

изглед (члан 26.); 

 14. Ако извођач радова по њиховом 

завршетку одмах или најкасније у року од 15 дана 

не уклони грађевински и други материјал са 

терена предвиђен за зелене површине као и са 

постојећих зелених јавних површина (члан 27.); 

 15. Ако правно или физичко лице не 

врши његу и редовно одржавање зелених површи-

на у складу са програмом одржавања (члан 31.); 

 16. Ако не врши његу, заштиту и редовно 

одржавање зелених површина спортско-

рекреационих терена (члан 32.); 

 17. Ако не врши његу, заштиту и редовно 

одржавање зелених површина на и око спортских 

терена као и зелених површина око спортских 

објеката (члан 33.); 

 18. Ако станари зграда ЗЕВ-а и других 

стамбених зграда не врше његу, заштиту и 

редовно одржавање зелених површина-зеленила 

између, око и поред стамбених зграда у којима 

живе (члан 34.); 

 19. Ако здравствене, школске, социјалне 

и друге јавне установе и државни органи и 

организације не врше његу, заштиту и редовно 

одржавање зелених површина чији су власници 

или корисници (члан 35.); 

 20. Ако јавна и приватна предузећа не 

врше његу, заштиту и редовно одржавање зелених 

површина чији су власници или њихови 

корисници (члан 36.); 

 21. Ако физичка лица као власници 

зелених површина око њихових стамбених и 

других објаката не врше њихову његу, заштиту и 

редовно одржавање (члан 37.); 

 22. Ако извођач са којим је закључен 

уговор о одржавању путног појаса уз магистрални 

и регионалне путеве кроз насељено мјесто не 

врши редовно одржавање растиња (члан 38. став 

3); 

 23. Ако уклањање односно вађење 

биолошки здравих стабала и украсног грмља са 

јавних површина врши без одобрења Одјељења 

(члан 39.); 

 24. Ако јавне зелене површине користи 

или на њима врши радње и поступке супротно 

забранама из члана 44. ове Одлуке; 

 25. Ако власник стамбене зграде не 

уплати трошкове набавке таблице са бројем 

зграде не преузме је од Одјељења и не постави је 

на фасаду у остављеном року (члан 51.); 

            26. Ако инвеститор нове зграде не поступи 

по одредби члана 52. ове Одлуке; 

            27. Ако власник зграде у задатом року не 

пријави Одјељењу оштећење или нестанак 

таблице кућног броја и не уплати средства за 

набавку нове таблице (члан 53.); 

           28. Ако власник зграде означену кућним 

бројем прије почетка њеног рушења о томе 

писмено не обавјести Одјељење (члан 55.); 

           29. Ако власник зграде не омогући 

постављање табле са именом улице или трга и 

таблице са кућним бројем на фасаду (члан 56. 

став 1); 

           30. Ако неовлештено постави или скине са 

фасаде зграде таблу са именом улице или трга 

или таблицу са кућним бројем (члан 56. став 2); 

           31. Ако споменике, спомен-плоче, 

скулптуре и сличне предмете прља, оштећује или 

на други начин уништава (члан 60.); 

           32. Ако власник односно лице по чијем је 

захтјеву постављен споменик, спомен-плоча, 

скулптура или други предмет исте редовно не 

одржава (члан 61.); 

           33. Ако на улазу у објекат не истакну 

службени назив-фирму (члан 63.); 

           34. Ако не поступи по одредбама члана 66.  

и 67. ове Одлуке; 

           35. Ако рекламну таблу (пано), билборд 

или рекламну витрину постави без одобрења 

Одјељења (члан 72. став 1);  
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           36. Ако након истека одобрења за 

постављање рекламних табли, билборда и 

рекламних витрина исто не продужи или их не 

уклони у прописаном року и локацију не доведе у 

првобитно стање (члан 72. став 3); 

           37. Ако не поступи по одредбама члана 76. 

ове Одлуке; 

           38. Ако изврши постављање транспарента 

без одобрења Одјељења (члан 79); 

           40. Ако након истека одобрења за 

постављање транапарента исти не уклони у датом 

року и мјесто не врати у првобитно стање (члан 

85. став 1); 

           41. Ако изврши постављање јарбола са 

рекламним заставама без одобрења Одјељења 

(члан 91. став 1); 

           42. Ако по истеку важења одобрења за 

постављање јарбола исти не уклони у датом року 

и мјесто не  доведе у првобитно стање (члан 91. 

став 2 и 3); 

           43. Aкo врше политичко плакатирање без 

одобрења Одјељења и без писмене сагласно-сти 

власника-корисника објекта и ако скидају 

пропагантни материјал туђе политичке странке     

(члан 94.); 

           44. Ако покретни пропагантни пано 

поставе на локацију за коју немају одобрење 

Одјељења (члан 95.); 

           45. Ако по истеку важења одобрења сав 

пропагандни материјал не уклони у остављеном 

року и мјесто не доведе у првобитно стање или 

рекламни материјал расипа по јавној површини 

(члан 97. став 2); 

          46. Aко у року од 12 сати по завршетку 

завршне предизборне трибине не уклони сав 

пропагандни материјал око мјеста њеног 

одржавања и локацију не доведе у првобитно 

стање (члан 98. став 3); 

          47. Ако политичко оглашавање врши на 

забрањеним јавним површинама из члана 99. ове 

Одлуке; 

          48. Ако плакатирање врши без одобрења 

Одјељења и без писмене сагласности власника 

или корисника објекта ( члан 101.); 

          49. Ако по истеку важења одобрења плакате 

не уклони у предвиђеном року и мјесто не доведе 

у првобитно стање (члан 105. став 1); 

            50. Ако власник или корисник пословног 

простора или објекта не уклони сав пропагандни 

материјал који је постављен на излог или фасаду 

без његове сагласности (члан 106); 

            51. Ако огласну таблу постави без 

одобрења Одјељења и не врши њено 

инвестиционо и текуће одржавање (члан 107); 

            52. Ако врше јавно оглашавање на 

објектима и њиховом припадајућем простору 

забрањеним чланом 110. ове Одлуке; 

            53. Ако не изврше декорацију у складу са 

чланом 111, 112 и 113. ове Одлуке;  

За прекршаје утврђене у ставу 1. овог члана 

казниће се лице које обавља предузетничку 

дјелатност (самостални предузетник) новчаном 

казном у износу од 300,00 КМ до 2.000,00 КМ,  а 

физичко лице (грађанин) новчаном казном у 

износу од 200,00 КМ до 700,00 КМ.        

 Члан 121. 

Новчаном казном у износу од 1.500,00 КМ до 

7.000,00 КМ казниће се правно лице а у износу од 

700,00 до 3.000,00 КМ одговорно лице у правном 

лицу за прекршаје како слиједи: 

              1. Ако онемогући комуналном полицајцу 

несметано обављање надзора, приступ 

просторији, објекту и земљишту, приступ 

уређајима и направама, ако неда своје личне 

податке и друга обавјештења и не стави на увид 

сву потребну документацију (члан 115. став 2); 

              2. Ако не изврши мјере и радње наложене 

рјешењем комуналне полиције (члан 117. став 1). 

За прекршаје  из става 1. овог члана казниће се 

лице које обавља предузетничку дјелатност 

(самостални предузетник) новчаном казном у 

износу од 1.000,00 КМ до 3.500,00 КМ, а физичко 

лице (грађанин) новчаном казном у износу од 

500,00 КМ до 1.500,00 КМ. 

 

IX - ПРЕЛАЗНЕ  И  ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 Члан 122. 

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи 

Одлука о естетском уређењу града Вишеграда 

(,,Службени гласник општине Вишеград“ број  

9/05 ). 

                            Члан 123. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у “Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

      ПРЕДСЈЕДНИК СО                                                    

Број: 01-022-110/10 

Датум: 28.6.2010. год.  Мр Билал Мемишевић, с.р.         

 

 

На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи (''Службени гласник Републике 

Српске'', брoj: 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 33. 

Статута општине Вишеград - Пречишћени текст 

(''Службени гласник општине Вишеград'', број 
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10/08), Скупштина општине Вишеград на 

сједници одржаној 28.06.2010. године, д о н о с и  

 

 

О Д Л У К У 

о утврђивању критеријума за додјелу 

стипендија редовним студентима виших и 

високих школа из буџета општине Вишеград 

за школску 2009/2010 годину  

 

Члан 1. 

Овом одлуком прописују се општи и посебни 

услови, начин, критеријуми, поступак  за додјелу 

стипендија, као и друга питања од значаја за 

додјелу стипендија.  

 

Члан 2. 
За додјелу стипендијe могу конкурисати студенти 

који су први пут уписали одговарајућу годину 

студија и који су држављани Републике Српске и 

Босне и Херцеговине, са сталним мјестом 

пребивалишта у општини Вишеград (у даљем 

тексту: општина), и да не примају стипендије из 

других јавних извора финасирања. 

Студенти у смислу става 1. овог члана су 

студенти високошколских установа који су 

уписали студије на високошколским установама у 

складу са одредбама Закона о високом 

образовању.  

Члан 3. 

Средства за стипендије обезбјеђују се из буџета 

општине.  

 

Члан 4. 

Стипендије се додјељују за једну школску годину, 

и то за десет мјесеци у години, на основу 

расписаног конкурса.  

Студент, коме је додијељена стипендија на 

основу расписаног конкурса, задржава право на 

стипендију за наредну школску годину (и даље) 

уколико по завршетку текуће школске године до 

краја новембра, достави увјерење о упису наредне 

школске године као редован студент и исти се 

даље није обавезан јављати на расписани конкурс. 

Студенти корисници стипендије, који не упишу 

наредну школску годину као редовни студенти, 

губе право на кориштење стипендије током даљег 

школовања на високошколским установама 

Исплата стипендије се врши путем текућег 

рачуна, на име студента.  

 

Члан 5. 

Стипендије се додјељују на основу проведеног 

јавног конкурса, којег проводи Комисија за 

додјелу стипендија. Конкурс за додјелу 

стипендија расписује Општина за сваку школску 

годину. 

Конкурс садржи: 

а)  назив органа који расписује конкурс, 

б)  вријеме трајања конкурса, 

в)  опште и посебне услове,  

г)  потребне доказе о испуњавању услова  

     конкурса, 

д) друге податке потребне за потпуну 

     информисаност и одлучивање о избору  

     учесника конкурса. 

Конкурс се објављује путем огласне табле 

Општине, локалних средстава јавног 

информисања, као и на веб страници Општине. 

Рок за подношење пријава с документацијом је 15 

данa, од дана објаве конкурса на огласној табли 

Општине.  

Члан 6. 

Пријаве на конкурс за додјелу стипендија 

разматра и листу утврђује Комисија за додјелу 

стипендија (у даљем тексту: Комисија), коју 

именује начелник општине. 

Административне, техничке и стручне послове за 

Комисију из става 1. овог члана обавља радник  

Административне службе општине, којег именује 

начелник општине. 

Комисија има три члана, од којих су два из 

Општине, а  један из реда студената. 

Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве 

неће бити разматране. 

Комисија је дужна, у року од два дана од дана 

затварања конкурса, утврдити тачан број 

пристиглих пријава на конкурс. 

Комисија је дужна размотрити пријаве у року од 

седам дана од затварања конкурса. 

Подносилац захтјева за остваривање права на 

стипендију има право приговора на листу у року 

од пет (5) дана од дана објављивања коначне 

незваничне ранг-листе. 

Приговор на листу разматра Комисија уз писмену 

сагласност начелника општине. 

Рјешење о додјели стипендије доноси начелник 

општине и исто је коначно. 

 

Члан 7. 

Критеријуми за утврђивање права  на додјелу 

стипендије су: 

а) Просјечан успјех у току претходног 

школовања: бодовање по овом критеријуму се 

врши тако што се просјек оцјена у претходном 

школовању помножи са 2,5 а за студенте прве 

године са 4. 

б) Уписана година студија: бодовање по овом 

критеријуму се врши на следећи начин 

Година студија која се уписује први пут 

      I           година.............................  3 бода 

      II         година.............................  6 бодова 

      III        година ............................  9 бодова 

      IV        година...........................  12 бодова 

      V         година...........................  15 бодова 

      VI        година...........................  18 бодова 

в) Социјално економски статус: бодовање по 

овом критеријуму се врши према сљедећем 

обрасцу   

број бодова = 25× (1- мјесечна примања по члану 

домаћинства)...............................200 КМ 

г) Борачко - инвалидски статус: бодовање по 

овом критеријуму се врши на сљедећи начин: 

- студенти из породица погинулих и несталих  
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   бораца..................................................... 20 бодова 

- студенти из породица РВИ-ВРС од I-IV  

   категорије............................................... 15 бодова 

- студенти из породица РВИ-ВРС од V- 

   VIII категорије....................................... 10 бодова 

- студенти из породица бораца I-II  

   категорије..............................................    5 бодова 

Бодовање по овој тачки може бити само по једном 

основу. 

д) Додатни критеријуми: бодовање по овом 

критеријуму се врши на следећи начин: 

-  тјелесни инвалиди и студенти са рјешењем  

   Центра за социјални рад  ...................   10 бодова 

-  студент самохрани родитељ ............... 10 бодова 

-  браћа и сестре на школовању по 3 бода  

    за сваког студента и по 1 бод за ученика; 

-  освојене награде на такмичењима у  

   организацији Просветно педагошког завода: 

   регионални ниво 1 - 3 бода,  

   републички ниво 3 - 5 бодова,  

   државни и међународни ниво 5 - 10 бодова. 

- за исказане посебне резултате на културном, 

   спортском и умјетничком пољу 1- 3 бода;   

- дефицитарна занимања у смислу ове одлуке 

     су она звања којих нема на ецвиденцији 

     незапослених лица Биро Вишеград за које 

     постоји потреба за запошљавање од стране 

     ослодаваца са подручја општине Вишеград 3 

     бода; 

- у случају истог броја бодова предност имају 

   студенти који су уписали факултет са више 

   семестара односно уписних година. 

 

Члан 8. 

На основу рјешења о додјели стипендије 

Општина и корисник стипендије закључују 

уговор о стипендирању који садржи: 

а) податке о уговорним странама, 

б) назив високошколске установе, годину студија,  

    ниво студија и назив студијског  

    програма, 

в) вријеме за које је стипендија додјељена-за  

    период студирања. 

г) висину и начин исплате стипендије, 

д) динамику исплате стипендије, 

е) остала права и обавезе уговорних страна.  

 

Члан 9 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“.  

  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

      ПРЕДСЈЕДНИК СО                                                    

Број: 01-022-112/10 

Датум: 28.6.2010. год.  Мр Билал Мемишевић, с.р.         

 

 

На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи (''Службени гласник Републике 

Српске'', брoj: 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 33. 

Статута општине Вишеград - Пречишћени текст 

(''Службени гласник општине Вишеград'', број 

10/08), Скупштина општине Вишеград на 

сједници одржаној 28.06.2010.године, д о н о с и  
 

 

О Д Л У К У 

о додјели стипендије ученику генерације 

Основне школе „Вук Караџић“ Вишеград  

из буџета општине Вишеград за школску 

2010/2011 годину  

 

Члан 1. 

Сари Лакић, ученику генерације Основне школе 

„Вук Караџић“ Вишеград (у даљем тексту: ученик 

генерације), додјељује се стипендија из буџета 

општине Вишеград за школску 2010/2011 годину. 

 

              Члан 2. 
Ученик генерације задржава право на стипендију 

до завршетка средње школе, уколико по 

завршетку текуће школске године до краја јуна, 

достави увјерење о упису наредне школске 

године. 

 

Члан 3. 

Овлашћује се начелник општине да на основу  ове 

одлуке са учеником генерације закључи уговор о 

стипендирању којим ће се регулисати права и 

обавезе уговорних страна.  

 

Члан 4. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

      ПРЕДСЈЕДНИК СО                                                    

Број: 01-022-113/10 

Датум: 28.6.2010. год.  Мр Билал Мемишевић, с.р.         

 

 

На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 33. 

Статута општине Вишеград – Пречишћени текст 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 

10/08), Скупштина општине Вишеград на 

сједници одржаној дана 28.6.2010. године,              

д о н о с и  

 

О Д Л У К У 

о расписивању Конкурса  за додјелу 

стипендија редовним студентима 

       виших и високих школа из буџета општине    

     Вишеград за школску  2009/2010 годину 

 

                        Члан 1. 
Расписује се Конкурс за додјелу 25 (словима: 

двадесетпет) стипендија редовним студентима 

виших и високих школа из буџета општине 

Вишеград за школску 2009/2010. годину.  
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Члан 2. 

Услови за додјелу стипендија прописани су 

Одлуком о утврђивању критеријума за додјелу 

стипендија редовним студентима виших и 

високих школа из буџета општине Вишеград за 

школску 2009/2010. годину. 

 

          Члан 3. 

Рок за подношење пријава на конкурс из члана 1. 

ове одлуке је 15 дана од дана објављивања 

конкурса.  

 

Члан 4. 

Конкурс за додјелу стипендија објавиће се 

истовремено на огласној табли општине 

Вишеград, Радио-телевизији Вишеград, као и на 

веб страници општине Вишеград.  

За расписивање конкурса задужује се начелник 

општине.   

 

Члан 5. 

Поступак провођења конкурса, укључујући 

преглед приспјелих пријава и утврђивање ранг - 

листе у складу са прописаним критеријумима, 

извршиће Комисија за додјелу стипендија.  

               

Члан 6. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

      ПРЕДСЈЕДНИК СО                                                    

Број: 01-022-114/10 

Датум: 28.6.2010. год.  Мр Билал Мемишевић, с.р.         

 

 

На основу  члана 3, 13 и 24. Закона о систему 

јавних служби („Службени гласник Републике 

Српске“, број 68/07) , члана 2. и 14. Закона о 

библиотечкој дјелатности („Службени гласник 

Републике Српске“, број 52/01, 39/03 и 112/08), 

члана 5. Закона о класификацији дјелатности и о 

регистру јединица разврставања („Службени 

гласник Републике Српске“, број 113/04 и 110/05) 

и члана 33. Статута општине Вишеград – 

Пречишћени текст („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 10/08), Скупштина општине 

Вишеград на сједници одржаној 28.6.2010. 

године, д о н о с и  

 

 

О Д Л У К У 

о усклађивању акта  о оснивању Народне 

библиотеке „Иво Андрић“ у Вишеграду 

 

Члан 1. 

Овом одлуком  врши се усклађивање оснивачког 

акта Народне библиотеке „Иво Андрић“ у 

Вишеграду са Законом о систему јавних служби 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 

68/07), Закона о библиотечкој дјелатности 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 

52/01, 39/03 и 112/08) и Законом о класификацији 

дјелатности и о регистру јединица разврставања 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 

113/04 и 110/05).  

 

Члан 2. 

У судски регистар ће у својству оснивача 

Народне библиотеке „Иво Андрић“ Вишеград 

бити уписана Општинa Вишеград. 

 

Члан 3. 

Назив установе је Јавна установа Народна 

библиотека „Иво Андрић“ Вишеград. 

Скраћени назив установе је ЈУ Народна 

библиотека „Иво Андрић“ Вишеград ( у даљем 

тексту: Јавнa установа), са сједиштем у 

Вишеграду, Улица Ужичког корпуса, број 6.  

 

Члан 4. 

Јавна установа обавља дјелатност од општег 

друштвеног интереса, а својство правног лица 

стиче уписом у регистар код надлежног суда.  

 

Члан 5. 

У правном промету са трећим лицима Јавна 

установа иступа у своје име и за свој рачун, а за 

обавезе одговара без ограничења, свим својим 

средствима.  

Члан 6. 

Дјелатност Јавне установе је: 

- 92.511 - дјелатност библиотека. 

 

Члан 7. 

Оснивачки улог оснивача чине новчана средства у 

износу од 2.000,00 КМ која је оснивач уплатио 

према Одлуци о усклађивању акта о оснивању 

Народне библиотеке „Иво Андрић“ Вишеград. 

 

Члан 8. 

Средства за обављање дјелатности Јавне установе 

обезбјеђују се из: 

- буџета општине,  

- буџета Републике, 

- непосредно од корисника услуга, накнаде 

коју плаћају читаоци,  

- донација, прилога и спонзорства домаћих и 

страних правних и физичких лица и 

- других извора у складу са законом. 

 

                                Члан 9. 

Органи Јавне установе су: Управни одбор и 

директор.  

 

Члан 10. 

Управни одбор је орган управљања Јавне 

установе. Управни одбор има три члана који се 

именују из реда оснивача и представника 

читалаца. 

Запослени у Јавној установи не могу бити 

чланови управног одбора. 
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Чланове управног одбора Јавне установе именује 

и разрјешава оснивач након спроведеног поступка 

јавне конкуренције. 

 

Члан 11. 

Управни одбор Јавне установе:  

1) доноси статут,  

2) одлучује о пословању, 

3) разматра и усваја извјештај о пословању и 

годишњи обрачун,  

4) доноси програм рада и финансијски план, 

5) одлучује о коришћењу средстава, у складу 

са законом и статутом и  

врши друге послове утврђене актом о оснивању и 

статутом. 

 

Члан 12. 

Јавном установом руководи директор. 

Директора Јавне установе  именује и  разрјешава 

оснивач, на период од четири године и уз 

претходно спроведен поступак јавне 

конкуренције. 

 

Члан 13. 

Услови за директора Јавне установе утврђују се 

статутом Јавне установе.  

 

Члан 14. 

Јавна установа ће своју организацију и опште акте 

ускладити са Законом о систему јавних служби, 

Законом о библиотечкој дјелатности и Законом о 

класификацији дјелатности и о регистру јединица 

разврставања и овом одлуком у року од 60 дана 

од дана ступања на снагу ове одлуке и извршити 

промјене уписа у судском регистру код 

надлежног суда.  

 

Члан 15. 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи 

Одлука о оснивању Народне библиотеке „Иво 

Андрић“ у Вишеграду („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 3/94 и 15/07). 

 

Члан 16. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

      ПРЕДСЈЕДНИК СО                                                    

Број: 01-022-115/10 

Датум: 28.6.2010. год.  Мр Билал Мемишевић, с.р.         

 

 

На основу  члана 3, 13. и 24. Закона о систему 

јавних служби („Службени гласник Републике 

Српске“, број 68/07), члана 41. и 43. Закона o 

здравственој заштити („Службени гласник 

Републике Српске“, број 106/09) и члана 33. 

Статута општине Вишеград – Пречишћени текст 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 

10/08), Скупштина општине Вишеград на 

сједници одржаној 28.6.2010. године, д о н о с и  

 

 

О Д Л У К У 

о усклађивању акта о оснивању  

Дома здравља у Вишеграду    

 

Члан 1. 

Овом одлуком врши се усклађивање оснивачког 

акта Дома здравља у Вишеграду са Законом о 

систему јавних служби („Службени гласник 

Републике Српске“, број 68/07), Законом o 

здравственој заштити („Службени гласник 

Републике Српске“, број 106/09) и Законом о 

класификацији дјелатности и о регистру јединица 

разврставања („Службени гласник Републике 

Српске“, број 113/04 и 110/05).  

 

Члан 2. 

У судски регистар ће у својству оснивача Дома 

здравља Вишеград бити уписана Општинa 

Вишеград. 

 

Члан 3. 

Назив установе је Јавна здравствена установа 

„Дом здравља Вишеград“ Вишеград. 

Скраћени назив установе је ЈЗУ „Дом здравља 

Вишеград“ (у даљем тексту: Јавнa установа), са 

сједиштем у Вишеграду, Улица Ива Андрића  

број 17. 

 

Члан 4. 

Јавна установа обавља дјелатност од општег 

друштвеног интереса, а својство правног лица 

стиче уписом у регистар код надлежног суда.  

 

Члан 5. 

У правном промету са трећим лицима Јавна 

установа иступа у своје име и за свој рачун, а за 

обавезе одговара без ограничења, свим својим 

средствима.  

 

Члан 6. 

Дјелатност Јавне установе је: 

    -   85.121  директна медицинска пракса 

-   85.122  здравствено превентивна пракса 

-   85.130  стоматолошка пракса 

-   85.143  остали видови здравствене заштите  

 

Члан 7. 

Оснивачки улог оснивача чине новчана средства у 

износу од 2.000,00 КМ која је оснивач уплатио 

према Одлуци о усклађивању акта о оснивању 

Дома здравља Вишеград.    

 

Члан 8. 

Средства за обављање дјелатности Јавне установе 

обезбјеђују се из: 

- буџета општине, 

- Фонда здравственог осигурања, 

- непосредно од корисника услуга, 
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- донација, прилога и спонзорства домаћих 

и страних правних и физичких лица и 

- других извора у складу са законом. 

 

                             Члан 9. 

Органи Јавне установе су: Управни одбор и 

директор.  

 

                             Члан 10. 

Управни одбор је орган управљања Јавне 

установе. Управни одбор има три члана. 

Запослени у Јавној установи не могу бити 

чланови управног одбора. 

Чланове управног одбора Јавне установе именује 

и разрјешава оснивач након спроведеног поступка 

јавне конкуренције. 

 

 Члан 11. 

Управни одбор Јавне установе:  

1) доноси статут,  

2) одлучује о пословању, 

3) разматра и усваја извјештај о пословању 

и годишњи обрачун,  

4) доноси програм рада и финансијски план, 

5) одлучује о коришћењу средстава, у 

складу са законом и статутом и  

врши друге послове утврђене актом о оснивању и 

статутом. 

Члан 12. 

Јавном установом руководи директор. 

Директора Јавне установе  именује и  разрјешава 

оснивач, на период од четири године и  уз 

претходно спроведен поступак јавне 

конкуренције. 

Члан 13. 

Услови за директора Јавне установе утврђују се 

статутом Јавне установе.  

 

Члан 14. 

Јавна установа ће своју организацију и опште акте 

ускладити са Законом о систему јавних служби, 

Законом о бањама и Законом о класификацији 

дјелатности и о регистру јединица разврставања и 

овом одлуком у року од 60 дана од дана ступања 

на снагу ове одлуке и извршити промјене уписа у 

судском регистру код надлежног суда.  

 

Члан 15. 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи 

Одлука о оснивању Дома здравља у Вишеграду 

(„Службени гласник општине Вишеград“ број  

3/94, 1/95, 9/05 и 14/07). 

  

Члан 16. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

      ПРЕДСЈЕДНИК СО                                                    

Број: 01-022-116/10 

Датум: 28.6.2010. год.  Мр Билал Мемишевић, с.р.         

На основу  члана 3, 13. и 24. Закона о систему 

јавних служби („Службени гласник Републике 

Српске“, број 68/07), члана 15. Закона о бањама 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 

24/09) и члана 33. Статута општине Вишеград – 

Пречишћени текст („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 10/08), Скупштина општине 

Вишеград на сједници одржаној 28.6.2010. 

године, д о н о с и  

 

 

О Д Л У К У 

о усклађивању акта  о организовању Јавне 

установе Рехабилитациони центар „Вилина 

влас“ Вишеградска бања, Вишеград    

 

Члан 1. 

Овом одлуком врши се усклађивање оснивачког 

акта Јавне установе Рехабилитациони центар 

„Вилина влас“ Вишеградска бања, Вишеград са 

Законом о систему јавних служби („Службени 

гласник Републике Српске“, број 68/07), Законом 

o бањама („Службени гласник Републике 

Српске“, број 24/09) и Законом о класификацији 

дјелатности и о регистру јединица разврставања 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 

113/04 и 110/05).  

 

Члан 2. 

У судски регистар ће у својству оснивача Јавне 

установе Рехабилитациони центар „Вилина влас“ 

Вишеградска бања, Вишеград бити уписана 

Општинa Вишеград. 

 

Члан 3. 

Назив установе је Јавна установа 

Рехабилитациони центар „Вилина влас“ 

Вишеградска бања, Вишеград. 

Скраћени назив установе је ЈУ РЦ  „Вилина влас“ 

(у даљем тексту: Јавнa установа), са сједиштем у 

Вишеграду, Вишеградска бања бб. 

 

Члан 4. 

Јавна установа обавља дјелатност од општег 

друштвеног интереса, а својство правног лица 

стиче уписом у регистар код надлежног суда.  

 

Члан 5. 

У правном промету са трећим лицима Јавна 

установа иступа у своје име и за свој рачун, а за 

обавезе одговара без ограничења, свим својим 

средствима.  

 

 Члан 6. 

Дјелатност Јавне установе је: 

-  75.125   регулисање дјелатности јавних 

установа које обезбјеђују заштиту 

здравља, образовање, културне услуге 

и  друге друштвене услуге, осим   

                  обавезног социјалног осигурања, на 

локалном – општинском нивоу,  
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-  85.141   самостална здравствена дјелатност, коју 

не врше болнице и доктори медицине, 

- 52.311    апотеке, издавање и справљање  

лијекова по рецептури,  

- 52.312    биљне апотеке, издавање и  справљање 

лијекова од трава,  

- 55.101     хотели и мотели, с рестораном,  

- 55.102     хотели и мотели, без ресторана,  

- 55.220     кампови и кампиралишта, 

- 55.231    остали смјештај за боравак туриста, 

- 55.234    остали смјештај,  

-  55.300   ресторани,  

-  55.401   барови,  

-  55.402   бифеи (buffet), 

-  55.403   кафане, 

-  55.520   кетеринг, 

-  63.300   дјелатност путничких агенција и           

                 туроператара, остале услуге  

                 туристима, 

- 93.040   дјелатност за побољшање физичког  

                стања и расположења, 

- 93.020  фризерски и други третмани за  

                уљепшавање, 

- 52.110  трговина на мало у неспецијализованим  

                продавницама,   

                претежно хране, пића и дувана, 

- 52.260  трговина на мало производима од  

                дувана,  

- 52.320  трговина на мало медицинским   

                препаратима и ортопедским    

                помагалима, 

- 52.330  трговина на мало козметичким и  

                тоалетним препаратима, 

- 60.212  превоз путника у градском  саобраћају. 

Јавна установа обавља послове 

спољнотрговинског промета у оквиру 

регистрованих дјелатности.  

 

Члан 7. 

Оснивачки улог оснивача чине новчана средства у 

износу од 2.000,00 КМ која је оснивач уплатио 

према Одлуци о усклађивању акта о 

организовању Јавне установе Рехабилитациони 

центар „Вилина влас“ Вишеградска бања, 

Вишеград. 

 

Члан 8. 

Средства за обављање дјелатности Јавне установе 

обезбјеђују се из: 

- буџета општине, 

- буџета Републике, 

- прихода остварених обављањем 

регистроване дјелатности 

- донација, прилога и спонзорства домаћих 

и страних правних и физичких лица и 

- других извора у складу са законом. 

 

Члан 9. 

Органи Јавне установе су: Управни одбор и 

директор.  

 

 

 Члан 10. 

Управни одбор је орган управљања Јавне 

установе. Управни одбор има три члана. 

Запослени у Јавној установи не могу бити 

чланови управног одбора. 

Чланове управног одбора Јавне установе именује 

и разрјешава оснивач након спроведеног поступка 

јавне конкуренције. 

 

       Члан 11. 

Управни одбор Јавне установе:  

1) доноси статут,  

2) одлучује о пословању, 

3) разматра и усваја извјештај о пословању 

и годишњи обрачун,  

4) доноси програм рада и финансијски план, 

5) одлучује о коришћењу средстава, у 

складу са законом и статутом и  

       врши друге послове утврђене актом о 

оснивању и статутом. 

 

     Члан 12. 

Јавном установом руководи директор. 

Директора Јавне установе именује и разрјешава 

оснивач, на период од четири године и уз 

претходно спроведен поступак јавне 

конкуренције. 

 

      Члан 13. 

Услови за директора Јавне установе утврђују се 

статутом Јавне установе.  

 

     Члан 14. 

Јавна установа ће своју организацију и опште акте 

ускладити са Законом о систему јавних служби, 

Законом о бањама и Законом о класификацији 

дјелатности и о регистру јединица разврставања и 

овом одлуком у року од 60 дана од дана ступања 

на снагу ове одлуке и извршити промјене уписа у 

судском регистру код надлежног суда.  

 

      Члан 15. 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи 

Одлука о организовању Јавне установе 

Рехабилитациони центар „Вилина влас“ 

Вишеградска бања, Вишеград („Службени 

гласник општине Вишеград“, број: 6/94, 1/96, 

8/99, 8/06, 1/08). 

 

     Члан 16. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

      ПРЕДСЈЕДНИК СО                                                    

Број: 01-022-117/10 

Датум: 28.6.2010. 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 општине Вишеград - Пречишћени текст 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 

10/08), Скупштина општине Вишеград на 

сједници одржаној 28.6.2010. године, д о н о с и  

 

 

О Д Л У К У 

о разрјешењу члана Надзорног одбора 

Општине Вишеград 

 

Члан 1. 

У Надзорном одбору Општине Вишеград 

разрјешава се дужности члана - предсједника 

Надзорног одбора Општине Вишеград Срећко 

Нинковић, дипломирани економиста, на лични 

захтјев.  

 

Члан 2. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном  гласнику oпштине 

Вишеград“.  

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                                                ПРЕДСЈЕДНИК СО                                                    

Број: 01-022-118/10 

Датум: 28.6.2010. г.      Мр Билал Мемишевић, с.р.  

 

 

На основу члана 30. и 53. Закона о локаној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 33. 

Статута општине Вишеград – Пречишћени текст 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 

10/08), Скупштина општине Вишеград на 

сједници одржаној 28.6.2010.  године, д о н о с и  

 

 

О Д Л У К У 

о именовању члана Надзорног одбора 

Општине Вишеград 

 

Члан 1.  

У  Надзорни  одбор Општине Вишеград  именује 

се: 

          1) Ведрана Ковачевић, дипломирани  

правник, предсједник. 

 

Члан 2. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном  гласнику општине 

Вишеград“. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                                                ПРЕДСЈЕДНИК СО                                                    

Број: 01-022-119/10 

Датум: 28.6.2010. г.      Мр Билал Мемишевић, с.р.  

 

На основу члана 6. став 2., а у вези са чланом 7. 

став 6. Закона о министарским, владиним и 

другим именовањима Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 

41/03), члана 18. став  4. Закона о систему јавних 

служби („Службени гласник Републике Српске“, 

број 68/07)  и члана 33. Статута Општине 

Вишеград – Пречишћени текст („Службени 

гласник oпштине Вишеград“ број: 10/08), 

Скупштина општине Вишеград на сједници 

одржаној 28.6.2010. године,  д о н о с и  

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о утврђивању стандарда и критеријума за 

избор и именовање  директора ЈУ за културне 

дјелатности „Дом културе“ Вишеград 

                    

Члан 1. 

Овом одлуком ближе се утврђују услови и 

критеријуми за избор и именовање директора ЈУ 

за културне дјелатности „Дом културе“ 

Вишеград. 

Под критеријумима за избор и именовање из 

претходног става сматрају се општи и посебни 

услови  утврђени овом одлуком.  

    

Члан 2. 

Кандидати за директора ЈУ за културне 

дјелатности „Дом културе“ Вишеград треба да 

испуњавају сљедеће.  

Опште услове:   

1. да су држављани Републике Српске или 

Босне и Херцеговине; 

2. да су старији од 18 година;  

3. да нису отпуштени из државне службе на 

основу дисциплинске мјере на било којем 

нивоу власти у периоду од 3 (три) године 

прије дана објављивања конкурса; 

4. да нису осуђивани за кривично дјело које их 

чини неподобним за обављање послова у 

наведеном органу; 

5. да се против њих не води кривични поступак; 

6. да се на њих не односи члан 9. став 1. Устава 

БиХ.  

 

Посебне услове:  

1. ВШС или ВСС -  друштвеног смјера; 

2. најмање 3 (три) године радног искуства. 

     

     Члан 3. 
Директора ЈУ за културне дјелатности „Дом 

културе“ Вишеград на основу спроведеног јавног 

конкурса и приједлога комисије за избор, именује 

Скупштина општине Вишеград, у складу са 

критеријумима утврђеним овом одлуком .  

Комисију за избор именује Скупштина општине 

Вишеград, у складу са законом.  

 

Члан 4. 

У комисију за избор именоваће се лица која имају 

професионално знање  на истом или вишем нивоу 
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за који се спроводи поступак, те лица која су 

упозната са одредбама Закона о министарским, 

владиним и другим именовањима Републике 

Српске.                                         

Комисију  за избор чини пет  чланова, од којих су 

три члана општински службеници, док су остала 

два члана лица која познају надлежност 

директора и поступак избора. 

 

Члан 5. 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                                              ПРЕДСЈЕДНИК СО                                                    

Број: 01-022-122/10 

Датум: 28.6.2010. г.      Мр Билал Мемишевић, 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 – Пречишени текст („Службени 

гласник општине Вишеград“, број: 10/08), 

Скупштина општине Вишеград на сједници 

одржаној 28.6.2010. године, д о н о с и 

 

                     О Д Л У К У 

о расписивању Јавног конкурса за избор и 

именовање директора ЈУ за културне 

дјелатности „Дом културе“  Вишеград 

 

Члан 1. 

Расписује се Јавни конкурс за избор и именовање 

директора ЈУ за културне дјелатности „Дом 

културе“  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 ЈУ 

за културне дјелатности „Дом културе“ Вишеград 

и Статутом ЈУ за културне дјелатности „Дом 

културе“ Вишеград. 

             

         Члан 3. 

Рок за подношење пријава на конкурс из члана 1. 

ове одлуке је 15 дана од дана објављивања Јавног 

конкурса.                               

Јавни конкурс за избор и именовање директора ЈУ 

за културне дјелатности „Дом културе“ Вишеград 

објавиће се у „Службеном гласнику Републике 

Српске“ и дневном листу „Глас Српске“.          

                                                   

       Члан 4. 

Поступак избора, укључујући преглед приспјелих 

пријава на конкурс и предлагање кандидата, у 

складу са утврђеним критеријумима, извршиће 

Комисија за избор  директора ЈУ за културне 

дјелатности „Дом културе“ Вишеград.  

 

Члан 5. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                                              ПРЕДСЈЕДНИК СО                                                    

Број: 01-022-123/10 

Датум: 28.6.2010. г.      Мр Билал Мемишевић, с.р.  

 

 

На основу члана 6. став 2., а у вези са чланом 7. 

став 6. Закона о министарским, владиним и 

другим именовањима Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 

41/03), члана 18. став  4. Закона о систему јавних 

служби („Службени гласник Републике Српске“, 

број 68/07)  и члана 33. Статута Општине 

Вишеград – Пречишћени текст („Службени 

гласник Општине Вишеград“ број: 10/08), 

Скупштина општине Вишеград на сједници 

одржаној 28.6.2010. године,  д о н о с и  

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о утврђивању стандарда и критеријума за 

избор и именовање директора ЈУ за културну  

дјелатност „Градска галерија“ Вишеград 

                    

Члан 1. 

Овом одлуком ближе се утврђују услови и 

критеријуми за избор и именовање директора ЈУ 

за културну дјелатност  „Градска галерија“ 

Вишеград. 

Под критеријумима за избор и именовање из 

претходног става сматрају се општи и посебни 

услови  утврђени овом одлуком.  

    

Члан 2. 

Кандидати за директора ЈУ за културну 

дјелатност „Градска галерија“ Вишеград треба да 

испуњавају сљедеће.  

Опште услове:   

1. да су држављани Републике Српске или 

Босне и Херцеговине; 

2. да су старији од 18 година;  

3. да нису отпуштени из државне службе на 

основу дисциплинске мјере на било којем 

нивоу власти у периоду од 3 (три) године 

прије дана објављивања конкурса; 

4. да нису осуђивани за кривично дјело које их 

чини неподобним за обављање послова у 

наведеном органу; 

5. да се против њих не води кривични поступак; 

6. да се на њих не односи члан 9. став 1. Устава 

БиХ.  

Посебне услове:  

1. ССС – смјер примјењених умјетности, ликових  
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     умјетности или историје умјетности,  

    ВШС или ВСС -  друштвеног смјера; 

2. најмање 3 (три) године радног искуства у  

    струци; 

3. Програм рада. 

     

       Члан 3. 
Директора ЈУ за културну дјелатност „Градска 

галерија“ Вишеград на основу спроведеног јавног 

конкурса и приједлога комисије за избор, именује 

Скупштина општине Вишеград, у складу са 

критеријумима утврђеним овом одлуком .  

Комисију за избор именује Скупштина општине 

Вишеград, у складу са законом.  

 

Члан 4. 

У комисију за избор именоваће се лица која имају 

професионално знање  на истом или вишем нивоу 

за који се спроводи поступак, те лица која су 

упозната са одредбама Закона о министарским, 

владиним и другим именовањима Републике 

Српске.                                         

Комисију  за избор чини пет  чланова, од којих су 

три члана општински службеници, док су остала 

два члана лица која познају надлежност 

директора и поступак избора. 

 

Члан 5. 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                                              ПРЕДСЈЕДНИК СО                                                    

Број: 01-022-127/10 

Датум: 28.6.2010. г.      Мр Билал Мемишевић, 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 – Пречишени текст („Службени 

гласник општине Вишеград“ број: 10/08), 

Скупштина општине Вишеград на сједници 

одржаној 28.6.2010. године, д о н о с и 

 

 

                  О Д Л У К У 

о расписивању Јавног конкурса за избор и 

именовање директора ЈУ за културну 

дјелатност „Градска галерија“  Вишеград 

 

Члан 1. 

Расписује се Јавни конкурс за избор и именовање 

директора ЈУ за културну дјелатност „Градска 

галерија“  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 ЈУ 

за културну дјелатност „Градска галерија“ 

Вишеград и Статутом ЈУ за културну дјелатност 

„Градска галерија“ Вишеград. 

             

   Члан 3. 

Рок за подношење пријава на конкурс из члана 1. 

ове одлуке је 15 дана од дана објављивања Јавног 

конкурса.                               

Јавни конкурс за избор и именовање директора ЈУ 

за културну дјелатност „Градска галерија“ 

Вишеград објавиће се у „Службеном гласнику 

Републике Српске“ и дневном листу „Глас 

Српске“.   

                                                       

       Члан 4. 

Поступак избора, укључујући преглед приспјелих 

пријава на конкурс и предлагање кандидата, у 

складу са утврђеним критеријумима, извршиће 

Комисија за избор  директора ЈУ за културну 

дјелатност „Градска галерија“ Вишеград.  

 

Члан 5. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                                              ПРЕДСЈЕДНИК СО                                                    

Број: 01-022-128/10 

Датум: 28.6.2010. г.      Мр Билал Мемишевић, 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 – Пречишћени текст („Службени 

гласник општине Вишеград“ број: 10/08), 

Скупштина општине Вишеград на сједници 

одржаној 28.6.2010. године, д о н о с и 

 

 

                   О Д Л У К У 

о расписивању Поновног јавног конкурса 

за избор и именовање чланова управних 

одбора у јавним установама чији је 

оснивач Општина Вишеград 

 

   Члан 1 

Расписује се Поновни јавни конкурс за избор и 

именовање чланова управних одбора у јавним 

установама чији је оснивач Општина Вишеград: 

- ЈУ „Туристичка организација општине 

Вишеград“ Вишеград - именују се три 

члана, 

- ЈУ за културне дјелатности „Дом културе“ 

Вишеград - именују се три члана, 
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Члан 2. 

Општи и посебни услови и критеријуми за избор 

и именовање чланова управних одбора у јавним 

установама чији је оснивач Општина Вишеград 

прописани су Одлуком Скупштине општине о 

утврђивању критеријума за избор и именовање 

чланова управних одбора у јавним установама 

чији је оснивач Општина Вишеград („Службени 

гласник општине Вишеград“, број 14/07 и 1/08). 

 

Члан 3. 

Рок за подношење пријава на Поновни јавни 

конкурс из члана 1. ове одлуке је 15 дана од дана 

објављивања јавног конкурса.                               

Поновни јавни конкурс за избор и именовање 

чланова управних одбора у јавним установама 

чији је оснивач Општина Вишеград објавиће се у 

„Службеном гласнику Републике Српске“ и 

дневном листу „Глас Српске“.  

 

Члан 4. 
Поступак избора, укључујући преглед приспјелих 

пријава  на Поновни јавни конкурс и предлагање 

кандидата, у складу са утврђеним критеријумима, 

извршиће Комисија за избор чланова управних 

одбора у јавним установама чији је оснивач 

Општина  Вишеград.  

 

 Члан 5. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                                              ПРЕДСЈЕДНИК СО                                                    

Број: 01-022-144/10 

Датум: 28.6.2010. г.      Мр Билал Мемишевић, с.р.  

 

 

На основу члана 18. став 2. Закона о систему 

јавних служби („Слaсник гласник Републике 

Српске“, бр. 68/07) и члана 33. Статута општине 

Вишеград – Пречишћени текст („Службени 

гласник општине Вишеград“, број 10/08), 

Скупштина општине Вишеград на сједници 

одржаној 28.6.2010. године, д о н о с и  

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу директора ЈУ за културне 

дјелатности „Дом културе“ Вишеград 

 

 1. Милан Шушњар разрјешава се 

дужности директора ЈУ за културне  дјелатности 

„Дом културе“ Вишеград, због истека мандата.  

 

 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 01.6.2006.  године, именовала је Милана 

Шушњара, за директора ЈУ за културне 

дјелатности „Дом културе“  Вишеград, на период 

од четири године. С обзиром да је период  на који 

је именован истекао, у складу са одредбама 

Закона о систему јавних служби („Службени 

гласник Републике Српске“, број 68/07) и чланом 

33. Статута општине Вишеград – Пречишћени 

текст („Службени гласник општине Вишеград“, 

број 10/08), ријешено је као у диспозитиву овог 

рјешења.  

Упутство о правном лијеку: Ово рјешење је 

коначно и против истог није дозвољена жалба, 

али се може покренути управни спор, тужбом 

Окружном суду у Источном Сарајеву, у року од 

30 дана од дана достављања рјешења.  

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                                              ПРЕДСЈЕДНИК СО                                                    

Број: 01-022-120/10 

Датум: 28.6.2010. г.      Мр Билал Мемишевић, с.р.  

 

На основу члана 4. став 2. Закона о 

министарским, владиним и другим именовањима 

Републике Српске („Службени гласник Републике 

Српске“ број: 41/03), члана 18. став 2. Закона о 

систему јавних служби („Службени гласник 

Републике Српске“, број 68/07) и члана 33. 

Статута општине Вишеград – Пречишћени текст 

(„Службени гласник општине Вишеград“ број: 

10/08), Скупштина општине Вишеград на 

сједници одржаној 28.6.2010. године, д о н о с и 

 

                  Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању вршиоца дужности директора  

ЈУ за културне дјелатности „Дом културе“ 

Вишеград 

 

1. Никола Ђукановић, економиста, 

именује се за вршиоца дужности директора ЈУ за 

културне дјелатности „Дом културе“ Вишеград, 

до окончања поступка јавне конкуренције. 

 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Вишеград“.  

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                                              ПРЕДСЈЕДНИК СО                                                    

Број: 01-022-121/10 

Датум: 28.6.2010. г.      Мр Билал Мемишевић, с.р.  

 

 

На основу члана 9. Закона о министарским, 

владиним и другим именовањима Републике 

Српске („Службени гласник Републике Српске“, 
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број 41/03) и члана 33. Статута општине 

Вишеград – Пречишћени текст („Службени 

гласник општине Вишеград“, број 10/08), 

Скупштина општине Вишеград на сједници 

одржаној 28.06.2010. године, д о н о с и  

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању Комисије за избор директора  

ЈУ за културне дјелатности  

„Дом културе“ Вишеград Вишеград 

 

 1. Именује се Комисија за избор 

директора ЈУ за културне дјелатности „Дом 

културе“ Вишеград, у саставу: 

1) Славко Андрић, 

2) Гордана Мојевић, 

3) Милан Јакшић, 

4) Момир Радојчић, 

5) Владимир Гладанац. 

 

 2. Задатак Комисије за избор је да 

размотри све пријаве приспјеле на 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. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Вишеград“.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                                              ПРЕДСЈЕДНИК СО                                                    

Број: 01-022-124/10 

Датум: 28.6.2010. г.      Мр Билал Мемишевић, с.р.  

 

 

На основу члана 18. став 2. Закона о систему 

јавних служби („Слaсник гласник Републике 

Српске“, бр. 68/07) и члана 33. Статута општине 

Вишеград – Пречишћени текст („Службени 

гласник општине Вишеград“, број 10/08), 

Скупштина општине Вишеград на сједници 

одржаној 28.6.2010. године, д о н о с и  

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу директора ЈУ за културну 

дјелатност „Градска галерија“ Вишеград 

 

 1. Хаџи Бранко Никитовић, разрјешава се 

дужности директора ЈУ за културну дјелатност 

„Градска галерија“  Вишеград, због истека 

мандата.  

 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 01.6.2006. године, именовала је Хаџи 

Бранка Никитовића, за директора ЈУ за културну 

дјелатност „Градска галерија“  Вишеград, на 

период од четири године. С обзиром да је период  

на који је именован истекао, у складу са 

одредбама Закона о систему јавних служби 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 

68/07) и чланом 33. Статута општине Вишеград – 

Пречишћени текст („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 10/08), ријешено је као у 

диспозитиву овог рјешења.  

Упутство о правном лијеку: Ово рјешење је 

коначно и против истог није дозвољена жалба, 

али се може покренути управни спор, тужбом 

Окружном суду у Источном Сарајеву, у року од 

30 дана од дана достављања рјешења.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                                              ПРЕДСЈЕДНИК СО                                                    

Број: 01-022-125/10 

Датум: 28.6.2010. г.      Мр Билал Мемишевић, с.р.  

 

 

На основу члана 4. став 2. Закона о 

министарским, владиним и другим именовањима 

Републике Српске („Службени гласник Републике 

Српске“ број: 41/03), члана 18. став 2. Закона о 

систему јавних служби („Службени гласник 

Републике Српске“, број 68/07) и члана 33. 

Статута општине Вишеград – Пречишћени текст 

(„Службени гласник општине Вишеград“ број: 

10/08), Скупштина општине Вишеград на 

сједници одржаној 28.6.2010. године, д о н о с и 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању вршиоца дужности директора  

ЈУза културну дјелатност  

„Градска галерија“ Вишеград 

 

1. Хаџи Бранко Никитовић  именује се за 

вршиоца дужности директора ЈУ за културну 

дјелатност „Градска галерија“ Вишеград, до 

окончања поступка јавне конкуренције. 

 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Вишеград“.  

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                                              ПРЕДСЈЕДНИК СО                                                    

Број: 01-022-126/10 

Датум: 28.6.2010. г.      Мр Билал Мемишевић, с.р.  
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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 – Пречишћени текст („Службени 

гласник општине Вишеград“, бр. 10/08), 

Скупштина општине Вишеград на сједници 

одржаној 28.06.2010. године, д о н о с и  

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању Комисије за избор директора  

ЈУ за кутурну дјелатност 

 „Градска галерија“  Вишеград 

 

 1. Именује се Комисија за избор 

директора ЈУ за културну дјелатност „Градска 

галерија“ Вишеград, у саставу: 

1) Славко Андрић, 

2) Гордана Мојевић, 

3) Милан Јакшић, 

4) Момир Радојчић, 

5) Владимир Гладанац. 

 

 2. Задатак Комисије за избор је да 

размотри све пријаве приспјеле на 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. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Вишеград“.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                                              ПРЕДСЈЕДНИК СО                                                    

Број: 01-022-129/10 

Датум: 28.6.2010. г.      Мр Билал Мемишевић, с.р.  

 

 

На основу члана 18. став 2. Закона о систему 

јавних служби („Службени гласник Републике 

Српске“, бр. 68/07) и члана 33. Статута оппштине 

Вишеград - Пречишћени текст („Службени 

гласник општине Вишеград“, број 10/08), 

Скупштина општине Вишеград на сједници 

одржаној 28.6.2010. године, д о н о с и  

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу вршиоца дужности директора 

ЈУ „Туристичка организација општине 

Вишеград“ Вишеград  

 1. Оливера Тодоровић, дипломирани 

правник, разрјешава се дужности вршиоца 

дужности директора ЈУ „Туристичка организација 

општине Вишеград“  Вишеград, због истека 

периода на који је именована.  

 

 2. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном  гласнику 

oпштине Вишеград“.  

 

О б р а з л о ж е њ е 

Рјешењем Скупштине општине Вишеград број 01-

022-61/10 од 07.4.2010. године Оливера 

Тодоровић, дипломирани правник, именована је 

за вршиоца дужности директора ЈУ „Туристичка 

организација општине Вишеград“ Вишеград, до 

окончања поступка јавне конкуренције. С 

обзиром да је поступак јавне конкуренције 

окончан, у складу са чланом 18. став 2. Закона о 

систему јавних служби („Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 68/07) и чланом 33. 

Статута оппштине Вишеград - Пречишћени текст 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 

10/08), ријешено је као у диспозитиву овог 

рјешења.  

Упутство о правном лијеку: Ово рјешење је 

коначно и против истог није дозвољена жалба, 

али се може покренути управни спор, тужбом 

Окружном суду у Источном Сарајеву, у року од 

30 дана од дана достављања рјешења.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                                              ПРЕДСЈЕДНИК СО                                                    

Број: 01-022-130/10 

Датум: 28.6.2010. г.      Мр Билал Мемишевић, с.р.  

 

 

На основу члана 12. Закона о министарским, 

владиним и другим именовањима Републике 

Српске („Службени гласник Републике Српске“, 

број 41/03), члана 18. став 2. Закона о систему 

јавних служби („Службени гласник Републике 

Српске“, број 68/07) и члана 33. Статута општине 

Вишеград – Пречишћени текст („Службени 

гласник општине Вишеград“, број 10/08), 

Скупштина општине Вишеград на сједници 

одржаној 28.6.2010. године,  д о н о с и 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању директора ЈУ„Туристичка 

организација општине Вишеград“ Вишеград 

 

 1. Оливера Тодоровић, дипломирани 

правник, именује се за директора ЈУ „Туристичка 

организација општине Вишеград“ Вишеград, на 

период од четири године. 

 

 2. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се  у „Службеном гласнику 

општине Вишеград“. 
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О б р а з л о ж е њ е 

Скупштина општине Вишеград на сједници 

одржаној 07.4.2010. године донијела је Одлуку о 

расписивању Јавног конкурса за избор и 

именовање директора ЈУ „Туристичка 

организација општине Вишеград“ Вишеград број 

01-022-63/10 од 07.4.2010. године.  

На Јавни конкурс за избор и именовање 

директора ЈУ „Туристичка организација општине 

Вишеград“ Вишеград, објављеном у „Гласу 

Српске“ 21. априла 2010. године и у „Службеном  

гласнику Републике Српске“ број: 35/10, од 22. 

априла 2010. године, пријавио се један кандидат: 

Оливера Тодоровић, дипломирани правник.  

Поступак по Јавном конкурсу спровела је 

Комисија за избор директора ЈУ „Туристичка 

организација општине Вишеград“ Вишеград коју 

је именовала Скупштина општине Вишеград 

Рјешењем број 01-022-64/10 од 07.4.2010. године. 

Комисија је у складу са Законом о министарским, 

владиним и другим именовањима Републике 

Српске спровела потребну процедуру, утврдила 

ранг - листу кандидата са препоруком да се 

Оливера Тодоровић, дипломирани правник, 

именује за директора ЈУ „Туристичка 

организација општине Вишеград“ Вишеград.  

На основу наведеног, а у складу са чланом 12. 

Закона о министарским, владиним и другим 

именовањима Републике Српске („Службени 

гласник Републике Српске“, број 41/03), чланом 

18. став 2. Закона о систему јавних служби 

(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 

68/07) и чланом 33. Статута општине Вишеград – 

Пречишћени текст („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 10/08) ријешено је као у 

диспозитиву овог рјешења.  

Упутство о правном лијеку: Ово рјешење је 

коначно и против истог није дозвољена жалба, 

али се може покренути управни спор, тужбом  

Окружном суду у Источном Сарајеву, у року од 

30 дана од дана достављања рјешења.  

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                                              ПРЕДСЈЕДНИК СО                                                    

Број: 01-022-131/10 

Датум: 28.6.2010. г.      Мр Билал Мемишевић, с.р.  

 

 

На основу члана 18. став 2. Закона о систему 

јавних служби („Службени гласник Републике 

Српске“, бр. 68/07), члана 65. став (2) Закона о 

предшколском васпитању и образовању 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 

119/08) и члана 33. Статута оппштине Вишеград - 

Пречишћени текст („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 10/08), Скупштина општине 

Вишеград на сједници одржаној 28.6.2010. 

године, д о н о с и  

 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу вршиоца дужности директора 

ЈУ Дјечије обданиште „Невен“  Вишеград  

 

 

 1. Младенка Вилотић, професор опште 

књижевности и теорије књижевности, разрјешава 

се дужности вршиоца дужности директора ЈУ 

Дјечије  обданиште „Невен“  Вишеград , због 

истека периода на који је именована.  

 

 2. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном  гласнику 

oпштине Вишеград“.  

 

О б р а з л о ж е њ е 

Рјешењем Скупштине општине Вишеград број 01-

022-56/10 од 07.4.2010. године Младенка 

Вилотић, професор опште књижевности и теорије 

књижевности, именована је за вршиоца дужности 

директора Дјечијег обданишта „Невен“ 

Вишеград, до окончања поступка јавне 

конкуренције. С обзиром да је поступак јавне 

конкуренције окончан, у складу са чланом 18. 

став 2. Закона о систему јавних служби 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 

68/07), чланом 65. став (2) Закона о 

предшколском васпитању и образовању 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 

119/08) и чланом 33. Статута оппштине Вишеград 

- Пречишћени текст („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 10/08) ријешено је као у 

диспозитиву овог рјешења.  

Упутство о правном лијеку: Ово рјешење је 

коначно и против истог није дозвољена жалба, 

али се може покренути управни спор, тужбом 

Окружном суду у Источном Сарајеву, у року од 

30 дана од дана достављања рјешења.  

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                                              ПРЕДСЈЕДНИК СО                                                    

Број: 01-022-132/10 

Датум: 28.6.2010. г.      Мр Билал Мемишевић, с.р.  

 

  

     

На основу члана 12. Закона о министарским, 

владиним и другим именовањима Републике 

Српске („Службени гласник Републике Српске“, 

број 41/03), члана 18. став 2. Закона о систему 

јавних служби („Службени гласник Републике 

Српске“, број 68/07), члана 65. став (2) Закона о 

предшколском васпитању и образовању 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 

119/08) и члана 33. Статута општине Вишеград – 

Пречишћени текст („Службени гласник општине 

Вишеград“,  број   10/08),    Скупштина   општине  
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Вишеград на сједници одржаној 28.6.2010. 

године, д о н о с и 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању директора ЈУ Дјечије  

обданиште „Невен“ Вишеград 

 

 1. Младенка Вилотић, професор опште 

књижевности и теорије књижевности, именује се 

за директора ЈУ Дјечије обданиште „Невен“ 

Вишеград, на период од четири године. 

 

 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 07.4.2010. године донијела је Одлуку о 

расписивању Јавног конкурса за избор и 

именовање директора ЈУ Дјечије обданиште 

„Невен“ Вишеград број 01-022-58/10 од 07.4.2010. 

године.  

На Јавни конкурс за избор и именовање 

директора ЈУ Дјечије обданиште „Невен“ 

Вишеград, објављеном у „Гласу Српске“ 21. 

априла 2010. године и у „Службеном  гласнику 

Републике Српске“ број: 35/10, од 22. априла 

2010. године пријавио се један кандидат: 

Младенка Вилотић, професор опште 

књижевности и теорије књижевности.  

Поступак по Јавном конкурсу спровела је 

Комисија за избор директора ЈУ Дјечије 

обданиште „Невен“ Вишеград коју је именовала 

Скупштина општине Вишеград Рјешењем број 01-

022-59/10 од 07.4.2010. године. 

Комисија је у складу са Законом о министарским, 

владиним и другим именовањима Републике 

Српске спровела потребну процедуру, утврдила 

ранг - листу кандидата са препоруком да се 

Младенка Вилотић, професор опште 

књижевности и теорије књижевности , именује за 

директора ЈУ Дјечије обданиште „Невен“ 

Вишеград.  

На основу наведеног, а у складу са чланом 12. 

Закона о министарским, владиним и другим 

именовањима Републике Српске („Службени 

гласник Републике Српске“, број 41/03), чланом 

18. став 2. Закона о систему јавних служби 

(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 

68/07), чланом 65. став (2) Закона о 

предшколском васпитању и образовању 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 

119/08) и чланом 33. Статута општине Вишеград 

– Пречишћени текст („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 10/08) ријешено је као у 

диспозитиву овог рјешења.  

Упутство о правном лијеку: Ово рјешење је 

коначно и против истог није дозвољена жалба, 

али се може покренути управни спор, тужбом  

Окружном суду у Источном Сарајеву, у року од 

30 дана од дана достављања рјешења.  

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                                              ПРЕДСЈЕДНИК СО                                                    

Број: 01-022-133/10 

Датум: 28.6.2010. г.      Мр Билал Мемишевић, с.р.  

 

 

На основу члана 16. тачка 1. Закона о систему 

јавних служби („Службени гласник Републике 

Српске“, бр. 68/07), члана 63. Закона о 

предшколском образовању и васпитању 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 

119/08) и члана 33. Статута општине Вишеград – 

Пречишћени текст („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 10/08), Скупштина општине 

Вишеград на сједници одржаној 28.6.2010. 

године, д о н о с и 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

      о  разрјешењу вршилаца дужности чланова  

       Управног одбора ЈУ Дјечије обдаништe 

„Невен“ Вишеград  

 

 1. Разрјешавају се дужности вршиоци 

дужности чланова Управног одбора ЈУ Дјечије 

обданиште „Невен“ Вишеград, у саставу:   

1) Слађана Стојановић, 

2) Владимир Брадоњић, 

3) Слађана Росић, 

4) Саша Ђуровић. 

   

 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 29.02.2008. године за вршиоце 

дужности чланова Управног одбора ЈУ Дјечије 

обданиште „Невен“ Вишеград, до окончања 

поступка јавне конкуренције, именовала је:  

Слађану Стојановић, Владимира Брадоњића, 

Слађану Росић  и Сашу  Ђуровића. С обзиром да 

је поступак јавне конкуренције окончан, у складу 

са чланом 16. Закона о систему јавних служби 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 

68/07), чланом 63. Закона о предшколском 

образовању и васпитању („Службени гласник 

Републике Српске“, број 119/08)  и чланом 33. 

Статута општине Вишеград – Пречишћени текст 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 

10/08) ријешено је као у диспозитиву овог 

рјешења.  

Упутство о правном лијеку: Ово рјешење је 

коначно и против истог није дозвољена жалба, 

али се може покренути управни спор, тужбом 

Окружном суду у Источном Сарајеву, у року од 

30 дана од дана достављања рјешења.  
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                                              ПРЕДСЈЕДНИК СО                                                    

Број: 01-022-134/10 

Датум: 28.6.2010. г.      Мр Билал Мемишевић, с.р.  

 

 

На основу члана 16. Закона о систему јавних 

служби („Службени гласник Републике Српске“, 

број 68/07), члана 63. Закона о предшколском 

васпитању и образовању („Службени гласник 

Републике Српске“, број  119/08) и члана 33. 

Статута општине Вишеград – Пречишћени текст 

(„Службени гласник oпштине Вишеград“, број 

10/08), Скупштина општине Вишеград на 

сједници одржаној  28.6.2010. године,  д о н о с и 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању чланова Управног одбора 

ЈУ Дјечије обданиште „Невен“ Вишеград 

 

 

 1. За чланове Управног одбора ЈУ Дјечије 

обданиште „Невен“ Вишеград, на период од 

четири године,  именују се:  

 1) Тања Лугоња, професор разредне 

наставе, представник оснивача; 

 2) Владимир Брадоњић, дипломирани 

инжињер машинства, представник  

                савјета родитеља, 

           3) Миља Ђурић, васпитач, представник 

стручног особља; 

   

 

 2. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

oпштине Вишеград“. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Закон о предшколском васпитању и образовању 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 

119/08) у члану 63. прописује да се у управни 

одбор предшколске установе именују: 

а) представник оснивача,  

б) представник савјета родитеља и 

в) представник стручног особља предшколске  

    установе. 

Комисија за избор и именовање на сједници 

одржаној 12.5.2010. године утврдила је приједлог 

кандидата за чланове управног ЈУ Дјечије 

обданиште „Невен“ Вишеград, како слиједи: 

           1) Тања Лугоња, професор разредне 

наставе, представник оснивача; 

           2) Владимир Брадоњић, дипломирани 

инжињер машинства, представник савјета 

родитеља – приједлог Савјета родитеља, 

           3) Миља Ђурић, васпитач, представник 

стручног особља – приједлог ЈУ Дјечије 

обданиште „Невен“ Вишеград. 

   

На основу наведеног, а у складу са чланом 16. 

Закона о систему јавних служби („Службени 

гласник Републике Српске“, бр. 68/07), чланом 

63. Закона о предшколском васпитању и 

образовању („Службени гласник Републике 

Српске“, број 119/08) и чланом 33. Статута 

општине Вишеград – Пречишћени текст 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 

10/08) ријешено је као у диспозитиву овог 

рјешења.  

Упутство о правном лијеку: Ово рјешење је 

коначно и против истог није дозвољена жалба, 

али се може покренути управни спор, тужбом  

Окружном судом у Источном Сарајеву, у року од 

30 дана од дана достављања рјешења.  

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                                              ПРЕДСЈЕДНИК СО                                                    

Број: 01-022-135/10 

Датум: 28.6.2010. г.      Мр Билал Мемишевић, с.р.  

 

 

На основу члана 16. Закона о систему јавних 

служби („Службени гласник Републике Српске“, 

бр. 68/07) и члана 33. Статута општине Вишеград 

– Пречишћени текст („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 10/08), Скупштина 

општине Вишеград на сједници одржаној 

28.6.2010. године, д о н о с и 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу вршилаца дужности чланова 

Управног одбора ЈУ за културну дјелатност 

„Градска галерија“ Вишеград 

 

 1. Разрјешавају се дужности вршиоци 

дужности чланова Управног одбора ЈУ за 

културну дјелатност „Градска галерија“  

Вишеград:  

1) Драган Гојковић, 

2) Далибор Делић, 

3) Радмило Михајловић, 

због истека периода на који су именовани. 

 

 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 30.06.2009. године за вршиоце 

дужности чланова Управног одбора ЈУ за 

културну дјелатност „Градска галерија“ 

Вишеград, до окончања поступка јавне 

конкуренције, именовала је Драгана Гојковића, 

Далибора Делића и Радмила Михајловића. С 

обзиром да је поступак јавне конкуренције 

окончан, у складу са чланом 16. Закона о систему 

јавних служби („Службени гласник Републике 
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Српске“, број 68/07) и чланом 33. Статута 

општине Вишеград – Пречишћени текст 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 

10/08) ријешено је као у диспозитиву овог 

рјешења.  

Упутство о правном лијеку: Ово рјешење је 

коначно и против истог није дозвољена жалба, 

али се може покренути управни спор, тужбом 

Окружном суду у Источном Сарајеву, у року од 

30 дана од дана достављања рјешења.  

  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                                              ПРЕДСЈЕДНИК СО                                                    

Број: 01-022-136/10 

Датум: 28.6.2010. г.      Мр Билал Мемишевић, с.р.  

 

 

На основу члана 12. Закона о министарским, 

владиним и другим именовањима Републике 

Српске („Службени гласник Републике Српске“, 

број 41/03), члана 16. Закона о систему јавних 

служби („Службени гласник Републике Српске“, 

број 68/07) и члана 33. Статута општине 

Вишеград - Пречишћени текст („Службени 

гласник општине Вишеград“, број 10/08), 

Скупштина општине Вишеград на сједници 

одржаној 28.6.2010. године, д о н о с и 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању чланова Управног одбора 

ЈУ за културну  дјелатност  „Градска 

галерија“ Вишеград 

 

 1. За чланове Управног одбора ЈУ за 

културну  дјелатност  „Градска галерија“ 

Вишеград, на период од четири године,  именују 

се:  

 1) Александра Ђурић, дипломирани  

                   економиста  

 2) Синиша Ђорђић, струковни менаџер, 

 3) Далибор Делић, дипломирани  

                   инжињер машинства. 

 

 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  

Поновни јавни конкурс за избор и именовање 

чланова управних одбора у јавним установама 

чији је оснивач Општина Вишеград – три члана 

Управног одбора ЈУ за културну  дјелатност  

„Градска галерија“ Вишеград  објављен је у 

„Гласу Српске“ 26. и 27. децембра 2009. године, а 

у „Службеном  гласнику Републике Српске“ број 

116/09 од 29. децембра 2009. године. На Поновни 

јавни конкурс за члана Управног одбора ЈУ за 

културну  дјелатност „Градска галерија“ 

Вишеград  пријавио се само један кандидат и то: 

Александра Ђурић, дипломирани економиста.   

На Поновни јавни конкурс за избор и именовање 

чланова управних одбора у јавним установама 

чији је оснивач Општина Вишеград – два члана 

Управног одбора ЈУ за културну дјелатност 

„Градска галерија“ Вишеград, објављеном у 

„Гласу Српске“ 21. априла 2010. године, а у 

„Службеном  гласнику Републике Српске“ број 

35/10 од 22. априла 2010. године пријавила су се 

два кандидата и то: Синиша Ђорђић, струковни 

менаџер, и Далибор Делић, дипломирани 

инжињер машинства.  

Поступак и по једном и по другом Поновном 

јавном конкурсу спровела је Комисија за избор и 

именовање  чланова управних одбора у јавним 

установама чији је оснивач Општина Вишеград 

коју је именовала Скупштина општине Вишеград 

рјешењем број 01-022-149/09 од 30.6.2009. 

године. 

Комисија је у складу са Законом о министарским, 

владиним и другим именовањима Републике 

Српске спровела потребну процедуру, утврдила 

ранг - листу кандидата и по једном и по другом 

јавном конкурсу са препоруком да се у Управни 

одбор ЈУ за културну дјелатност „Градска 

галерија“ Вишеград именују: Александра Ђурић, 

дипломирани економиста,  Синиша Ђорђић, 

струковни менаџер, и Далибор Делић, 

дипломирани инжињер машинства. 

На основу наведеног, а у складу са чланом 12. 

Закона о министарским, владиним и другим 

именовањима Републике Српске („Службени 

гласник Републике Српске“, број 41/03), чланом 

16. Закона о систему јавних служби („Службени 

гласник Републике Српске“, број 68/07 и чланом 

33. Статута општине Вишеград - Пречишћени 

текст („Службени гласник општине Вишеград“, 

број 10/08) ријешено је као у диспозитиву овог 

рјешења.  

Упутство о правном лијеку: Ово рјешење је 

коначно и против истог није дозвољена жалба, 

али се може покренути управни спор, тужбом  

Окружном судом у Источном Сарајеву, у року од 

30 дана од дана достављања рјешења.  

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                                              ПРЕДСЈЕДНИК СО                                                    

Број: 01-022-137/10 

Датум: 28.6.2010. г.      Мр Билал Мемишевић, с.р.  

 

 

На основу члана 5. Закона о јавним предузећима 

(„Службени гласник Републике Српске“,број 

75/04), члана 13. и 14. Одлуке о усклађивању 

оснивачког акта Јавног предузећа „Радио-

телевизија Вишеград“ Вишеград („Службени 

гласник oпштине Вишеград“, број 1/09, 8/09 и 

12/09) и члана 33. Статута општине Вишеград – 

Пречишћени текст  („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 10/08), Скупштина општине 

Вишеград у функцији Скупштине ЈП „Радио-
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телевизија Вишеград“ Вишеград, на сједници 

одржаној дана 28.6.2010. године, д о н о с и  

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу вршилаца дужности чланова 

Надзорног одбора у ЈП „Радио-телевизија 

Вишеград“ Вишеград 

 

 1. Разрјешавају се дужности вршиоци 

дужности чланова Надзорног одбора у ЈП „Радио-

телевизија Вишеград“ Вишеград, због истека 

периода на који су именовани, како слиједи:  

1) Мила Дикић, дипломирани социолог, 

2) Дијана Инђић, професор српског језика, 

3) Милан Илић, наставник општетехничког 

образовања. 

 

 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 30.01.2009. године за вршиоце 

дужности чланова Надзорног одбора у ЈП „Радио-

телевизија Вишеград“, на период од два мјесеца а 

најдуже  до окончања поступка јавне 

конкуренције, именовала је Милу Дикић, 

дипломираног социолога, Дијану Инђић, 

професора српског језика и Милана Илића, 

наставника општетехничког образовања. С 

обзиром да је поступак јавне конкуренције 

окончан ријешено је као у диспозитиву овог 

рјешења.  

Упутство о правном лијеку: Ово рјешење је 

коначно и против истог није дозвољена жалба, 

али се може покренути управни спор, тужбом 

Окружном суду у Источном Сарајеву, у року од 

30 дана од дана достављања рјешења.  

  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                                              ПРЕДСЈЕДНИК СО                                                    

Број: 01-022-138/10 

Датум: 28.6.2010. г.      Мр Билал Мемишевић, с.р.  

 

 

На основу члана 5. Закона о јавним предузећима 

(„Службени гласник Републике Српске“,број 

75/04), члана 12. Закона о министарским, 

владиним и другим именовањима Републике 

Српске („Службени гласник Републике Српске“, 

број 41/03), члана 13. Одлуке о усклађивању 

оснивачког акта Јавног предузећа „Радио-

телевизија Вишеград“ Вишеград („Службени 

гласник Општине Вишеград“, број 1/09, 8/09 и 

12/09) и члана 33. Статута Општине Вишеград – 

Пречишћени текст  („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 10/08), Скупштина општине 

Вишеград у функцији Скупштине ЈП „Радио-

телевизија Вишеград“ Вишеград, на сједници 

одржаној 28.6.2010. године, д о н о с и  

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању чланова Надзорног одбора у  

ЈП „Радио - телевизија Вишеград“ Вишеград 

 

 1. За чланове Надзорног одбора у ЈП 

„Радио - телевизија Вишеград“ Вишеград, на 

период од четири године, именују се:  

1) Драган Јовичић, дипломирани 

економиста, 

2) Александар Ђукановић, дипломирани 

правник,  

3) Владимир Вајић, дипломирани правник. 

 

 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 07.4.2010. године донијела је Одлуку о 

расписивању Поновног јавног конкурса за избор и 

именовање чланова Надзорног одбора у ЈП 

„Радио телевизија Вишеград“ Вишеград, број  01-

022-66/10 од 07.4.2010. године.  

На Поновни јавни конкурс за избор и именовање 

чланова Надзорног одбора у ЈП „Радио телевизија 

Вишеград“ Вишеград, објављеном у „Гласу 

Српске“ 21. априла 2010. године, а у „Службеном  

гласнику Републике Српске“ број 35/10 од 22. 

априла 2010. године пријавила су се три 

кандидата: Драган Јовичић, дипломирани 

економиста, Александар Ђукановић, 

дипломирани правник и Владимир Вајић, 

дипломирани правник. 

Поступак по Поновном јавном конкурсу спровела 

је Комисија за избор чланова Надзорног одбора у 

ЈП „Радио телевизија Вишеград“ Вишеград, коју 

је именовала Скупштина општине Вишеград 

рјешењем број 01-022-163/09 од 30.7.2009. 

године. 

Комисија је у складу са Законом о министарским, 

владиним и другим именовањима Републике 

Српске спровела потребну процедуру, утврдила 

ранг - листу кандидата за чланове Надзорног 

одбора у ЈП „Радио - телевизија Вишеград“ 

Вишеград, са препоруком да се у Надзорни одбор 

у ЈП „Радио - телевизија Вишеград“ Вишеград  

именују: Драган Јовичић, дипломирани 

економиста, Александар Ђукановић, 

дипломирани правник и Владимир Вајић, 

дипломирани правник. 

На основу наведеног, а у складу са чланом 5. 

Закона о јавним предузећима („Службени гласник 

Републике Српске“, број 75/04), чланом 12. 

Закона о министарским, владиним и другим 

именовањима Републике Српске („Службени 

гласник Републике Српске“, број 41/03), чланом 

13. Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног 
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предузећа „Радио - телевизија Вишеград“ 

Вишеград („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 1/09, 8/09 и 12/09) и чланом 33. 

Статута општине Вишеград – Пречишћени текст  

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 

10/08), ријешено је као у диспозитиву овог 

рјешења.  

Упутство о правном лијеку: Ово рјешење је 

коначно и против истог није дозвољена жалба, 

али се може покренути управни спор, тужбом 

Окружном судом у Источном Сарајеву, у року од 

30 дана од дана достављања рјешења.  

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                                              ПРЕДСЈЕДНИК СО                                                    

Број: 01-022-139/10 

Датум: 28.6.2010. г.      Мр Билал Мемишевић, с.р.  

 

 

На основу члана 16. Закона о систему јавних 

служби („Службени гласник Републике Српске“, 

бр. 68/07), члана 73. став (2) Закона о здравственој 

заштити („Службени гласник Републике Српске“, 

број 106/09) и члана 33. Статута општине 

Вишеград – Пречишћени текст („Службени 

гласник општине Вишеград“, број 10/08), 

Скупштина општине Вишеград на сједници 

одржаној 28.6.2010. године, д о н о с и 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу вршилаца дужности чланова  

Управног одбора Дома здравља Вишеград 

 

 1. Разрјешавају се дужности вршиоци 

дужности чланова Управног одбора Дома 

здравља Вишеград:  

1) Зоран Васиљевић, дипломирани економиста 

2) Василије Гиговић, дипломирани економиста, 

3) Саша Ђуровић, доктор стоматологије, 

због истека периода на који су именовани. 

 

 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 07.4.2010. године за вршиоце дужности 

чланова Управног одбора Дома здравља 

Вишеград, до окончања поступка јавне 

конкуренције, именовала је Зорана Васиљевића, 

Василија Гиговића и Сашу Ђуровића. С обзиром 

да је поступак јавне конкуренције завршен, у 

складу са чланом 16. Закона о систему јавних 

служби („Службени гласник Републике Српске“, 

број 68/07),  чланом 73. став (2) Закона о 

здравственој заштити („Службени гласник 

Републике Српске“, број 106/09) и члана 33. 

Статута општине Вишеград – Пречишћени текст 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 

10/08) ријешено је као у диспозитиву овог 

рјешења.  

Упутство о правном лијеку: Ово рјешење је 

коначно и против истог није дозвољена жалба, 

али се може покренути управни спор, тужбом 

Окружном суду у Источном Сарајеву, у року од 

30 дана од дана достављања рјешења.  

  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                                              ПРЕДСЈЕДНИК СО                                                    

Број: 01-022-140/10 

Датум: 28.6.2010. г.      Мр Билал Мемишевић, с.р.  

 

 

На основу члана 12. Закона о министарским, 

владиним и другим именовањима Републике 

Српске („Службени гласник Републике Српске“, 

број 41/03), члана 16. Закона о систему јавних 

служби („Службени гласник Републике Српске“, 

број 68/07), члана 73. став (3) и (4) Закона о 

здравственој заштити („Службени гласник 

Републике Српске“, број 106/09) и члана 33. 

Статута општине Вишеград - Пречишћени текст 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 

10/08), Скупштина општине Вишеград на 

сједници одржаној 28.6.2010. године, д о н о с и 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању чланова Управог одбора  

Дома здравља Вишеград 

 

 1. За чланове Управног одбора Дома 

здравља Вишеград, на период од четири године,  

именују се:  

 1) Василије Гиговић, дипломирани 

економиста,  

 2) Зоран Јањић, дипломирани 

економиста, 

 3) Саша Ђуровић, доктор стоматологије. 

 

 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 07.4.2010. године донијела је Одлуку о 

расписивању Поновног јавног конкурса за избор и 

именовање чланова управних одбора у јавним 

установама чији је оснивач Општина Вишеград – 

три члана Управног одбора Дома здравља 

Вишеград, број  01-022-67/10 од 07.4.2010. 

године.  

На Поновни јавни конкурс за избор и именовање 

чланова управних одбора у јавним установама 

чији је оснивач Општина Вишеград, објављеном у 

„Гласу Српске“ 21. априла 2010. године и у 

„Службеном  гласнику Републике Српске“ број 

35/10 од 22. априла 2010. године, на позицију 

члана Управног одбора Дома здравља Вишеград 
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пријавила су се четири кандидата: Саша Ђуровић, 

доктор стоматологије, Мирјана Баранац, 

дипломирани економиста, Василије Гиговић, 

дипломирани економиста, и Зоран Јањић, 

дипломирани економиста. 

Поступак по Поновном јавном конкурсу спровела 

је Комисија за избор и именовање  чланова 

управних одбора у јавним установама чији је 

оснивач Општина Вишеград коју је именовала 

Скупштина општине Вишеград рјешењем број 01-

022-149/09 од 30.6.2009. године. 

Комисија је у складу са Законом о министарским, 

владиним и другим именовањима Републике 

Српске спровела потребну процедуру, утврдила 

ранг - листу кандидата за чланове Управног 

одбора Дома здравља Вишеград са препоруком да 

се у Управни одбор Дома здравља Вишеград 

именују: Василије Гиговић, дипломирани 

економиста, Зоран Јањић, дипломирани 

економиста, и Саша Ђуровић, доктор 

стоматологије. 

На основу наведеног, а у складу са чланом 12. 

Закона о министарским, владиним и другим 

именовањима Републике Српске („Службени 

гласник Републике Српске“, број 41/03), чланом 

16. Закона о систему јавних служби („Службени 

гласник Републике Српске“, број 68/07), чланом 

73. став (3) и (4) Закона о здравственој заштити 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 

106/09) и чланом 33. Статута општине Вишеград - 

Пречишћени текст („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 10/08) ријешено је као у 

диспозитиву овог рјешења.  

Упутство о правном лијеку: Ово рјешење је 

коначно и против истог није дозвољена жалба, 

али се може покренути управни спор, тужбом  

Окружном судом у Источном Сарајеву, у року од 

30 дана од дана достављања рјешења.  

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                                  ПРЕДСЈЕДНИК СО  

Број: 01-022-141/10   

Датум: 28.6.2010. г.      Мр Билал Мемишевић, с.р.  

 
 

На основу члана 16. Закона о систему јавних 

служби („Службени гласник Републике Српске“, 

бр. 68/07) и члана 33. Статута општине Вишеград 

– Пречишћени текст („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 10/08), Скупштина 

општине Вишеград на сједници одржаној 

28.6.2010. године, д о н о с и 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу вршилаца дужности чланова  

Управног одбора ЈСУ „Дрина“ Вишеград 

 

 1. Разрјешавају се дужности вршиоци 

дужности чланова Управног одбора ЈСУ „Дрина“  

Вишеград:  

          1) Владимир Шарац, професор физичког, 

          2) Ђорђе Васић, мастер поштанског  

               саобраћаја и телекомуникација, 

због истека периода на који су именовани. 

 

 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 07.4.2010. године за вршиоце дужности 

чланова Управног одбора ЈСУ „Дрина“ Вишеград, 

до окончања поступка јавне конкуренције, 

именовала је Владимира Шараца, професора 

физичког и Ђорђа Васића, мастера поштанског 

саобраћаја и телекомуникација. С обзиром да је 

поступак јавне конкуренције окончан, у складу са 

чланом 16. Закона о систему јавних служби 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 

68/07) и чланом 33. Статута општине Вишеград – 

Пречишћени текст („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 10/08) ријешено је као у 

диспозитиву овог рјешења.  

Упутство о правном лијеку: Ово рјешење је 

коначно и против истог није дозвољена жалба, 

али се може покренути управни спор, тужбом 

Окружном суду у Источном Сарајеву, у року од 

30 дана од дана достављања рјешења.  

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                                              ПРЕДСЈЕДНИК СО                                                    

Број: 01-022-142/10 

Датум: 28.6.2010. г.      Мр Билал Мемишевић, с.р.  

 

 

На основу члана 12. Закона о министарским, 

владиним и другим именовањима Републике 

Српске („Службени гласник Републике Српске“, 

број 41/03), члана 16. Закона о систему јавних 

служби („Службени гласник Републике Српске“, 

број 68/07) и члана 33. Статута општине 

Вишеград – Пречишћени текст („Службени 

гласник општине Вишеград“, број 10/08), 

Скупштина општине Вишеград на сједници 

одржаној 28.6.2010. године,  д о н о с и 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању чланова Управног одбора   

ЈСУ „Дрина“ Вишеград 

 

 1. За чланове Управног одбора ЈСУ 

„Дрина“ Вишеград, на период до истека мандата 

претходно именованог члана Управног одбора,  

именују се:  

         1) Владимир Шимшић, инжињер  

             грађевинарства,  
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         2) Горан Васиљевић, струковни инжињер  

             производно-инжињерске информатике из  

             области машинско инжињерство. 

  

 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 07.4.2010. године донијела је Одлуку о 

расписивању Поновног јавног конкурса за избор и 

именовање чланова управних одбора у јавним 

установама чији је оснивач Општина Вишеград – 

два члана Управног одбора ЈСУ „Дрина“ 

Вишеград, број  01-022-67/10 од 07.4.2010. 

године.  

На Поновни јавни конкурс за избор и именовање 

чланова управних одбора у јавним установама 

чији је оснивач Општина Вишеград, објављеном у 

„Гласу Српске“ 21. априла 2010. године и у 

„Службеном  гласнику Републике Српске“ број 

35/10 од 22. априла 2010. године, на позицију 

члана Управног одбора ЈСУ „Дрина“ Вишеград 

пријавила су се два кандидата: Владимир 

Шимшић, инжињер грађевинарства, и Горан 

Васиљевић, струковни инжињер производно-

инжињерске информатике из области машинско 

инжињерство.  

Поступак по Поновном јавном конкурсу спровела 

је Комисија за избор и именовање  чланова 

управних одбора у јавним установама чији је 

оснивач Општина Вишеград коју је именовала 

Скупштина општине Вишеград рјешењем број 01-

022-149/09 од 30.6.2009. године. 

Комисија је у складу са Законом о министарским, 

владиним и другим именовањима Републике 

Српске спровела потребну процедуру, утврдила 

ранг - листу кандидата за чланове Управног 

одбора ЈСУ „Дрина“ Вишеград са препоруком да 

се у Управни одбор ЈСУ „Дрина“ Вишеград 

именују: Владимир Шимшић, инжињер 

грађевинарства и Горан Васиљевић, струковни 

инжињер производно-инжињерске   информатике 

из области машинско инжињерство.  

На основу наведеног, а у складу са чланом 12. 

Закона о министарским, владиним и другим 

именовањима Републике Српске („Службени 

гласник Републике Српске“, број 41/03), чланом 

16. Закона о систему јавних служби („Службени 

гласник Републике Српске“, број 68/07) и чланом 

33. Статута општине Вишеград - Пречишћени 

текст („Службени гласник општине Вишеград“, 

број 10/08) ријешено је као у диспозитиву овог 

рјешења.  

Упутство о правном лијеку: Ово рјешење је 

коначно и против истог није дозвољена жалба, 

али се може покренути управни спор, тужбом  

Окружном судом у Источном Сарајеву, у року од 

30 дана од дана достављања рјешења.  

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                                              ПРЕДСЈЕДНИК СО                                                    

Број: 01-022-143/10 

Датум: 28.6.2010. г.      Мр Билал Мемишевић, с.р.  

 

 

 

На основу члана 14. алинеја 10. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 101/04, 42/05 и 118/05), члана 18. 

став 2. Закона о јавним путевима (,,Службени 

гласник Републике Српске“ број 3/04 и 78/08), 

члана 81. и 89. Закона о шумама (,,Службени 

гласник Републике Српске,, бр. 75/08 ) и члана 33. 

Статута општине Вишеград – Пречишћени текст 

(„Службени гласник oпштине Вишеград“, број 

10/08), Скупштина општине Вишеград на 

сједници одржаној 28.6.2010. године, д о н о с и 

 

 

Г О Д И Ш Њ И    П  Л А Н 

одржавања, заштите, реконструкције и 

изградње локалних и некатегорисаних 

путева и улица у насељу за општину  

Вишеград у 2010. години 

 

 

            У В О Д 

 

Законом о јавним путевима („Службени гласник 

Републике Српске“, број 3/04, 78/08), 

Правилником о одржавању јавних путева и 

објеката („Службени гласник Републике Српске“, 

број 23/05) и Одлуком о разврставању, 

управљању и заштити локалних и 

некатегорисаних путева општине Вишеград, број: 

01-022-70/09 од 03.04.2009. године дефинисано је 

одржавање јавних путева и објеката, обављање 

сталног надзора над стањем јавних путева и 

објеката, начин и услови обављања надзорне 

службе као и услови које мора испуњавати 

извођач који се бави одржавањем и заштитом 

јавних путева и објеката, заштита и финансирање 

локалних и некатегорисаних путева на подручју 

општине Вишеград. 

Наведеним прописима дефинисано је одржавање 

јавних путева које обухвата радове на: коловозу, 

банкинама,  косинама насипа, усјека и засјека, 

трупу пута облогама, обложеним зидовима, 

објектима за одводњавање, пропустима, 

мостовима, саобраћајној сигнализацији и путној 

опреми, као и радове у путном појасу и пружним 

прелазима. 

Такође је прописано да се јавни путеви морају 

одржавати у таквом стању које омогућава вршење 

трајног, безбједног и несметаног саобраћаја за 

који су путеви намијењени, као и план зимске 

службе: 

Обим, врста, вриједност и динамика извођења 

радова на одржавању јавних путева, утврђују 

се (у складу са планираним буџетским 

средствима) Програмом радова на одржавању, 
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заштити, реконструкцији, и изградњи 

локалних и некатегорисаних путева који 

усваја СО Вишеград. 

Материјали који се употребљавају за одржавање 

јавних путева морају у цјелости одговарати 

важећим техничким прописима и стандардима, 

односно за одржавање асфалтних коловоза морају 

се употребљавати материјали од којих су 

изграђени коловози, а за оправку оштећених 

дијелова шљунчаног, туцаничког, макадамског 

или земљаног коловоза употребљавају се туцаник, 

камена ситнеж, шљунак и камена дробина. 

Шљунак мора одговарати техничким прописима и 

стандардима, а камена дробина мора да садржи 

камени материјал различитих величина зрна са 

максималном величином зрна до 60 mm и 

глиновитних примјеса до 5%. Неопходно је 

одржавати објекте за одводњу, односно мора се 

обезбиједити нормално прихватање и одвођење 

површинских и подземних вода, уз редовно 

кошење траве и уклањање растиња. Објекти на 

путевима се морају одржавати како би се 

обезбиједило нормално и безбједно одвијање 

саобраћаја на путу. 

Саобраћајна сигнализација и опрема пута мора 

бити уочљива и функционална, а у радове на 

одржавању вертикалне саобраћајне сигнализације 

спадају: уграђивање знакова који недостају, 

замјена дотрајалних и порушених знакова, 

постављање одговарајућих знакова у случају 

промјена на путу. 

Наведеним правилником дефинисано је да зимски 

период одржавања путева траје од 15. новембра 

текуће до 15. марта наредне године, а под 

одржавањем се подразумијева: 

- неутралисање поледице и уклањање снијега 

са коловоза и путних објеката, 

- спречавање стварања поледице на коловозу, 

- посипање залеђених и засњежених коловоза 

абразивним и другим материјалима. 

Извођач радова зимског одржавања путева 

обавезан је започети са чишћењем снијега прије 

него што се накупи 5 (пет) cm снијега на коловозу 

и прије него што се снијег сабије. 

У случају сусњежице, ледене кише и настанка 

поледице, извођач на радовима одржавања путева 

мора одмах реаговати са одговарајућим начином 

посипања. Планом зимске службе утврђен је 

приоритет одржавања путних праваца. 

Редовно и ванредно одржавање локалних и 

некатегорисаних путава као и улица у насељу од 

интереса за општину Вишеград у складу са 

Одлуком о разврставању, управљању и заштити  

локалних и некатегорисаних путева број: 01-022-

70/09 од 03.04.2009. године радиће се према овом 

годишњем плану. 

 

 I   АКТИВНОСТИ  

- санација и одржавање макадамских коловаза 

и путева; 

- изградња нових и санација постојећих 

цјевастих пропуста за одводњу и мостова; 

- санација клизишта и одрона; 

- изградња и чишчење постојећих јарака за 

одводњу површинских вода са локалних 

путева, 

- насипање локалних путева природним 

ломљеним каменим материјалом; 

- чишчење снијега и леда са колозова и 

посипање у циљу спречавања поледице и 

проходности путева; 

- реконструкција макадамских путава 

(проширење коловоза, радијуса кривина и 

мјеста за мимоилажење и нормално одвијање 

саобраћаја); 

- крпажа ударних рупа на асфалтираним 

дијеловима локалних путева; 

- раскресивање самониклог растиња. 

 

 

 

СПИСАК ЛОКАЛНИХ  И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА  

О КОЈИМА СЕ СТАРА НАДЛЕЖНИ ОРГАН ОПШТИНЕ  ВИШЕГРАД 
 

 

Редни 

број 

 

 

Путна релација 

                       

Дужина у километрима 

Савремени 

коловоз 

Туцаник Земљани 

некатегорисани 

Укупно 

1) 

Сасе - Вишеградска 

Бања - Голубовићи 

 

13,80 

 

-  

 

- 

 

13,80 

2) Гребен - Гостиља 

 

2,20 

 

2,80 

 

- 

 

5,00 

3) 

Вишеград - Дринско-

Паштан Брдо 

-  

13,70 

-  

13,70 

4) Међеђа - Хадровићи 

-  

10,00 

-  

10,00 

5) Вардиште-Јабланица 

 

10,00 

- -  

10,00 

6) Вишеград-Милошевићи 

 

10,40 

- -  

10,40 
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7) Горње Штитарево-

Клашник - Жлијеб 

 

- 

 

- 

 

10,40 

 

10,40 

8) 

Горња Лијеска –Џанкићи 

- Долови 

-  

11,70 

 

6,30 

 

18,00 

9) 

Вишеград –БанПоље - 

Касаповићи 

 

2,10 

 

3,90 

  

6,00 

10) Међеђа - Каоштице 

 

8,00 

- -  

8,00 

11) 

Вишеград – Вељи Луг - 

Вишеградска Бања 

  

2,85 

 

3,15 

 

6,00 

12) 

Доња Лијеска –Каберник 

- Холијаци 

 

- 

 

3,70 

 

2,30 

 

6,00 

13) 

Мала Гостиља –

Влаховићи - Обравње 

 

- 

 

2,90 

 

7,10 

 

10,00 

14) 

Велетово - Црнчићи -

Велика Гостиља 

 

- 

 

- 

 

12,00 

 

12,00 

15) Борије - Бијела 

-  

3,50 

-  

3,50 

  

УКУПНО: 

 

46,50 

 

55,05 

 

41,25 

 

142,80 km 

 

 

   II   ПРЕГЛЕД РАДОВА НА ОДРЖАВАЊУ ЛОКАЛНИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ      

         ПУТЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД ЗА 2010. ГОДИНУ 

 

                                                              МЗ  КЛАШНИК 

   

Ред 

бр. 

Опис радова Јединица 

мјере 

Количина 

1. Ручно чишћење одводних канала  поред  пута - 

у цијену урачунати ископ у материјалу III и IV 

категорије са одвозом ручним колицима до 15 

m) Димензије 0,50 x 0,30 m). Обрачун по m1. 

  

   

Преловска Ријека (од моста) – Ђуревићи - Поље 

- Стари Брод 

m1 1800,00 

Пут за Блаце m1 480,00 

Блаце - Ђуревићи m1 950,00 

Ђуревићи - Ристићи m1 500,00 

Поздерчићи m1 400,00 

Паочићи m1 450,00 

   

2. Чишћење постојећих пропуста од наноса. 

Обрачун по комаду 

  

   

Преловска ријека (од моста) – Ђуревићи - Поље 

- Стари Брод 

комада 2 

Пут за Блаце комада 1 

Блаце - Ђуревићи комада 1 

   

3. Израда пропуста (у цијену урачунати ископ 

земље III и IV категорије, набавка и постављање 

бетонских цијеви, затрпавање око цијеви 

пијеском или пробраном земљом из ископа, 

затрпавање канала тампонским материјалом и 

одвозом вишка земље). Обрачун по m 1. 

  

   

Преловска Ријека (од моста) -  Ђуревићи - Поље m1 10,00 
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- Стари Брод (ф 300) 

   

4. Насипање и ваљење пута тампонским 

материјалом у слоју од 10 – 15 cm у цiјену 

урачунати утовар и превоз материјала из 

позајмишта и разастирање материјала на путу). 

Обрачун по m3. 

  

   

Преловска Ријека (од моста) -Ђуревићи - Поље - 

Стари Брод 

m3 250,00 

Пут за Блаце m3 40,00 

Блаце-Ђуревићи m3 60,00 

Ђуревићи-Ристићи m3 250,00 

Поздерчићи m3 50,00 

Паочићи m3 40,00 

   

5. Чишћење и нивелисање трасе пута од наноса - 

машински. 

Обрачун по m3. 

  

   

Ђуревићи - Ристићи m3 80,00 

   

 

 

МЗ ПРЕЛОВО 

 

Ред 

Бр. 

Опис радова Јединица 

мјере 

Количина 

1. Ручно чишћење одводних канала поред пута - у 

цијену урачунати ископ у материјалу III и IV 

категорије са одвозом ручним колицима до 15 

m) Димензије 0,50 x 0,30 m). Обрачун по m1. 

  

   

На правцу Коритник - Лозница m1 500,00 

Лозница - Гостиља m1 2000,00 

Преловска Ријека m1 600,00 

Дубово m1 900,00 

   

2. Чишћење постојећих пропуста од наноса. 

Обрачун по комаду. 

  

   

Лозница - Гостиља комада 8 

Преловска Ријека комада 2 

   

3. Израда пропуста (у цјену урачунати ископ 

земље III и IV категорије, набавка и постављање 

бетонских цијеви, затрпавање око цјеви 

пијеском или пробраном земљом из ископа, 

затрпавање канала тампонским материјалом и 

одвозом вишка земље). Обрачун по m1. 

  

   

Лозница - Гостиља m1 5,00 

(ф 300) 
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4. Насипање и ваљење пута тампонским 

материјалом у слоју од 10 – 15 cm, у цијену 

урачунати утовар и превоз материјала из 

позајмишта и разастирање материјала на путу). 

Обрачун по m 3. 

  

   

На правцу Коритник -Лозница m3 110,00 

Лозница - Гостиља m3 600,00 

Курталићи - Ресник m3 350,00 

(сјелина) 

Преловска Ријека m3 50,00 

Дубово m3 140,00 

Коритник - Убава m3 50,00 

   

5. Чишћење и нивелисање трасе пута од наноса 

машински. 

Обрачун по m 3. 

  

    

Лозница - Гостиља m3 150,00 

 

 

МЗ ДРИНСКО 

 

Ред 

Бр. 

Опис радова Јединица 

мјере 

Количина 

1. Ручно чишћење одводних канала поред пута, у 

цијену урачунати ископ у материјалу III и IV 

категорије са одвозом ручним колицима до 15 

m) Димензије 0,50 x 0,30m). Обрачун по m1. 

  

   

Пијавице - Рудина m1 1400,00 

Дринско - до раскрснице према Бодежнику m1 2400,00 

Раскрсница Бодежник-Паштан Брдо m1 1800,00 

Засеок Биљези m1 1200,00 

Гајеви - Језернице m1 800,00 

Бјеговићи m1 850,00 

Ћаћице - раскрсница Творница m1 350,00 

Раскрсница Творница - Ћаћице m1 1400,00 

Од раскшћа у правцу Стражбенице m1 950,00 

Стражбенице - Шип m1 1800,00 

   

2. Чишћење постојећих пропуста  од  наноса. 

Обрачун по комаду. 

  

   

Пијавице - Рудина комада 1 

Дринско - до раскрснице према Бодежнику комада 2 

Засеок Биљези комада 1 

Од раскшћа у правцу Стражбеница комада 1 
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3. Израда пропуста (у цијену урачунати ископ 

земље III и IV категорије, набавка и постављање 

бетонских цијеви, затрпавање око цијеви 

пијеском или пробраном земљом из ископа, 

затрпавање канала тампонским материјалом и 

одвозом вишка земље). Обрачун по m 1. 

  

   

Гајеви - Језернице m1 6,00 

(ф 300) 

    

4. Насипање и ваљање пута тампонским 

материјалом у слоју од 10 – 15 cm, у цијену 

урачунати утовар и превоз материјала из 

позајмишта и разастирање материјала на путу). 

Обрачун по m3. 

  

   

Пијавице - Рудина m3 410,00 

(шумарство) 

Дринско - до раскрснице према Бодежнику m3 610,00 

(шумарство) 

Раскрсница Бодежник - Паштан Брдо m3 350,00 

Засеок Биљези m3 1200,00 

Гајеви - Језернице m3 80,00 

Бјеговићи m3 70,00 

Ћаћице – раскрница Творница m3 70,00 

(шумарство) 

Раскрсница Творница -Ћаћице m3 230,00 

Од раскшћа у правцу Стражбеница m3 60,00 

Стражбеницe - Шип m3 290,00 

   

5. Чишћење и нивелисање трасе пута од наноса 

машински. 

Обрачун по m3. 

  

   

Пијавице - Рудина m3 120,00 

(шумарство) 

Дринско - до раскрснице према Бодежнику m3 110,00 

(шумарство) 

Засеок Биљези m3 315,00 

Гајеви - Језернице m3 15,00 

Бјеговићи m3  

Ћачице – раскрсница Творница m3 50,00 

(шумарство) 

Раскрсница Творница -Ћаћице m3 90,00 

Стражбеница - Шип m3 220,00 

   

6. Санирање мостова - замјена оштећене дрвене 

конструкције 

  

   

Раскрсница Бодежник -Паштан Брдо  m3 15,00 
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МЗ ГОРЊА И ДОЊА ЛИЈЕСКА 

 

Ред 

Бр. 

Опис радова Јединица 

мјере 

Количина 

1. Ручно чишћење одводних канала поред пута, у 

цијену урачунати ископ у материјалу III и IV 

категорије са одвозом ручним колицима до 15 

m) Димензије 0,50 x 0,30m). Обрачун по m1. 

  

   

Доња Лијеска - Дрокан m1 200,00 

Паљевине – Чанчари - Медићи m1 400,00 

Медићи m1 100,00 

Од споменика - Каберник m1 1000,00 

Горњи Кочарим m1 700,00 

Доњи Кочарим m1 500,00 

Холујаци - Козар m1 800,00 

   

2. Чишћење постојећих пропуста од наноса   

   

Паљевине – Чанчари - Медићи комада 2 

Медићи комада 1 

Од споменика - Каберник комада 2 

Горњи Кочарим комада 1 

Доњи Кочарим комада 1 

   

3. Израда пропуста (у цијену урачунати ископ 

земље III и IV категорије, набавка и постављање 

бетонских цијеви, затрпавање око цијеви 

пијеском или пробраном земљом из ископа, 

затрпавање канала тампонским материјалом и 

одвозом вишка земље). Обрачун по m1. 

  

   

Доњи Кочарим m1 8,00 

(ф 500) 

   

4. Насипање и ваљење пута тампонским 

материјалом у слоју од 10 - 15 cm, у цијену 

урачунати утовар и превоз материјала из 

позајмишта и разастирање материјала на путу). 

Обрачун по m 3. 

  

   

Доња Лијеска - Дрокан m3 140,00 

Паљевине-Чанчари-Медићи m3 70,00 

Медићи m3 50,00 

Од споменика - Каберник m3 330,00 

Горњи Кочарим m3 50,00 

Доњи Кочарим m3 150,00 

Холујаци - Козар m3 120,00 

   

5. Чишћење и нивелисање трасе пута од наноса 

машински. 

Обрачун по m 3. 
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Доња Лијеска - Дрокан m3 10,00 

Медићи m3 10,00 

Од споменика - Каберник m3 30,00 

Холујаци - Козар m3  30,00 

   

 

 

МЗ ВАРДИШТЕ 

 

Ред 

Бр. 

Опис радова Јединица 

мјере 

Количина 

1. Ручно чишћење одводних канала поред пута, у 

цијену урачунати ископ у материјалу III и IV 

категорије са одвозом ручним колицима до 15 

m) Димензије 0,50 x 0,30 m). Обрачун по m 1. 

  

   

Правац према засеоку Лазаревићи m1 200,00 

Јовичићи m1 200,00 

Оплаве m1 200,00 

Присоје m1 400,00 

Добрун - Станишевац m1 2000,00 

   

2. Израда пропуста (у цијену урачунати ископ 

земље III и IV категорије, набавка и постављање 

бетонских цијеви, затрпавање око цијеви 

пијеском или пробраном земљом из ископа, 

затрпавање канала тампонским материјалом и 

одвозом вишка земље). Обрачун по m 1. 

  

   

Присоје m1 10,00 

   

3. Насипање и ваљење пута тампонским 

материјалом у слоју од 10-15 цм у цјену 

урачунати утовар и превоз материјала из 

позајмишта и разастирање материјала на путу). 

Обрачун по cm3. 

  

   

Правац према засеоку Лазаревићи m3 30,00 

Јовичићи m3 80,00 

Оплаве m3 10,00 

Присоје(+нова траса) m3 570,00 

Зековићи - Масали m3 150,00 

Батковица m3 65,00 

Добрун - Станишевац m3 170,00 

   

4. Чишћење и нивелисање трасе пута од наноса 

машински. 

Обрачун по m 3. 

  

   

Добрун - Станишевац m3 120,00 
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МЗ ДОБРУН 

 

Ред 

бр. 

Опис радова Јединица 

мјере 

Количина 

1. Ручно чишћење одводних канала поред пута, у 

цiјену урачунати ископ у материјалу III и IV 

категорије са одвозом ручним колицима до 15 

m) димензије 0,50 x 0,30m).  

Обрачун по m1. 

  

   

Пољанице m1 850,00 

Небоговине m1 120,00 

Веље Поље m1 300,00 

Зарићи m1 80,00 

Грање m1 1200,00 

Јабланица m1 1000,00 

Смријечје - Жагре m1 300,00 

Велетово m1 1200,00 

Тасићи m1 100,00 

   

2. Чишћење постојећих пропуста од наноса   

   

Небоговине  комада 3 

Веље Поље комада 1 

Зарићи  комада 1 

Велетово комада 8 

Тасићи комада 2 

   

3. Израда пропуста (у цјену урачунати ископ 

земље III и IV категорије, набавку и постављање 

бетонских цијеви, затрпавање око цјеви 

пијеском или пробраном земљом из ископа, 

затрпавање канала тампонским материјалом и 

одвозом вишка земље). Обрачун по м1. 

  

   

Пољанице m1 8,00 (ф 300) 

5,00 (ф 500) 

Небоговине  m1  

Веље Поље m1 4,00 (ф 300) 

Зарићи  m1 6,00 (ф 300) 

Тасићи m1 5,00 (ф 300) 

   

4. Насипање и ваљење пута тампонским 

материјалом у слоју од 10-15 cm, у цијену 

урачунати утовар и превоз материјала из 

позајмишта и разастирање материјала на путу). 

Обрачун по m 3. 

  

   

Пољанице m3 320,00 

Небоговине  m3 50,00 

Веље Поље m3 110,00 

Грање m3 350,00 

Јабланица m3 220,00 
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Смријечје - Жагре m3 55,00 

Велетово m3 350,00 

Тасићи m3 110,00 

Ледине - Девесиље  m3 30,00 

   

5. Чишћење и нивелисање трасе пута од наноса 

машински. 

Обрачун по m 3. 

  

   

Пољанице m3 140,00 

Веље Поље m3 30,00 

Грање m3 35,00 

Смријечје - Жагре m3 30,00 

Велетово m3 100,00 

Тасићи m3 12,00 

   

 

 

МЗ МЕЂЕЂА 

 

Ред 

бр. 

Опис радова Јединица 

мјере 

Количина 

1. Ручно чишћење одводних канала поред пута, у 

цијену урачунати ископ у материјалу III и IV 

категорије са одвозом ручним колицима до 15 

m) Димензије 0,50 x 0,30 m).  

Обрачун по m 1. 

  

   

Јелићи (са огранцима) m1 840,00 

Хуреми на Дрини m1 30,00 

Богдашићи m1 1700,00 

(Шумарство) 

Храст m1  200,00 

   

2. Чишћење постојећих пропуста од наноса   

   

Јелићи (са огранцима) комада 3 

   

3. Израда пропуста (у цијену урачунати ископ 

земље III и IV категорије, набавка и постављање 

бетонских цијеви, затрпавање око цијеви 

пијеском или пробраном земљом из ископа, 

затрпавање канала тампонским материјалом и 

одвозом вишка земље). Обрачун по m1. 

  

   

Јелићи (са огранцима) m1 17,00 (ф 500) 

17,00 (ф 300) 

Хуреми на Дрини m1 10,00 (ф 1000) 

Катовићи m1 10,00 (ф 1000) 

   

4. Насипање и ваљење пута тампонским 

материјалом у слоју од 10-15 cm, у ијену 

урачунати утовар и превоз материјала из 

позајмишта и разастирање материјала на путу). 

  

Година 18      Број: 5                Општина Вишеград, 30.06.2010. године                           Страна 49 
 



Обрачун по m 3. 

   

Јелићи (са огранцима) m3 280,00 

Храст m3 180,00 

Хуреми на Дрини m3 20,00 

Катовићи m3 30,00 

Богдашићи m3 600,00 

(шумарство) 

   

 

 

               III  ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА  
За реализацију  овог програма оджавања локалних 

и некатегорисаних путева, за наредни период, 

користиће се средства из буџета општине 

прикупљена по основу члана 53. тачка 1. и члана 

55. тачка 3. Закона о јавним путевима Републике 

Српске („Службеном гласник Републике Српске“ 

број 3/04). 

Поред ових средстава користиће се и средства из 

буџета остварена по основу накнаде за кориштења 

јавних површина, продаје некретнина у 

власништву општине, донација и средстава грађана 

као учешћа у суфинансирању одређених пројеката, 

те учешћа Шумског газдинства  „Панос“  

Вишеград. 

 

       IV  ДИНАМИКА ИЗВОЂЕЊА РАДОВА  

 

Према приливу  финанскијских средстава у буџет 

општине Вишеград, у наредном  периоду за ову 

намјену, одржавање локалних и некатегорисаних 

путева од интереса за општину Вишеград вршиће 

се према овом  плану.  

Начелник општине утврдиће динамику и 

редослијед приоритета одржавања путева из овог 

годишњег плана. Због хитности извођења радова 

уврштавање нових приоритета одредиће начелник 

општине а план  ће размотрити и усвојити 

Скупштина општине Вишеград. 

 

       V  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Овај план објавиће се у ,,Службеном гласнику 

општине Вишеград“. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

      ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број : 01-022-111/10                                                                  

Датум: 28.6.2010. г.      Мр Билал Мемишевић, с.р. 

 

 

На основу члана 33. Статута oпштине Вишеград – 

Пречишћени текст („Службени гласник општине 

Вишеград“, број: 10/08), након разматрања 

Извјештаја о активностима у вези са јавним 

набавкама, Скупштина општине Вишеград на 

сједници одржаној 28.6.2010. године, д о н о с и  

 

   

        З А К Љ У Ч А К    

 

1. Скупштина општине Вишеград усваја 

Извјештај о активностима у вези са јавним 

набавкама. 

 

 2. Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Вишеград“. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                      ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-106/10 

Датум: 28.6.2010. г.      Мр Билал Мемишевић, с.р.      

 

 

На основу члана 33. Статута oпштине Вишеград – 

Пречишћени текст („Службени гласник општине 

Вишеград“, број: 10/08), након разматрања 

Извјештаја о стању у области цивилне заштите и 

реализацији мјера противпожарне заштите на 

подручју општине, Скупштина општине Вишеград 

на сједници одржаној 28.6.2010. године, д о н о с и  

 

 

            З А К Љ У Ч А К    

 

1. Скупштина општине Вишеград усваја 

Извјештај о стању у области цивилне заштите и 

реализацији мјера противпожарне заштите на 

подручју општине. 

 

 2. Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Вишеград“. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                     ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-107/10 

Датум: 28.6.2010. г.       Мр Билал Мемишевић,с.р.  

 

 

На основу члана 43. и 72. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

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

основу члана 19. тачка 2. Закона о систему јавних 

служби („Службени гласник Републике Српске“, 
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број: 68/07) и члана 51. Статута општине Вишеград 

– Пречишћени текст („Службени гласник општине 

Вишеград“ број, број: 10/08), начелник општине 

Вишеград дана 02.06.2010. године, д о н о с и  

 

    

О Д Л У К У 

 

           1. Даје се сагласност на Статут Јавне 

установе за културну дјелатност „Градска 

галерија“ Вишеград . 

 

           2. Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења , а биће објављена у „Сллужбеном 

гласнику општине Вишеград“.  

 

 

ОПШТИНА ВИШЕГРАД    

                                        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-023-1.4/10                

Датум: 02.6.2010. 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 

2010. годину („Службени .гласник општине 

Вишеград“, број: 15/09), члана 2. Правилника о 

коришћењу средстава 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), те захтјева Еколошког удружења «Дрин – 

тим» Вишеград број: 01-12-1/10 од 08.06.2009 

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 800,00 КМ 

(осамстотинаконвертибилних марака) у сврху 

помоћи Еколошком удружењу «Дрин-Тим»  

Вишеград као организатору V Вишеградске регате. 

 

II 

Наведена средства ће се исплатити на жиро рачун 

број: 562-006-00000540-36 отворен код Развојне 

банке Вишеград. 

За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење 

за финансије. 

 

 

 

 

 

 

III 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 

објављена у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

ОПШТИНА ВИШЕГРАД    

                                        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-134/10                

Датум: 15.6.2010. г.      Мр Томислав Поповић, с.р 

 

 

На основу члана 43. Заокона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 101/04, 42/05 и 118/05), члана 26. 

Одлуке о утврђивању ктитерија за додјелу 

стимулативних кредита из редстава остварених по 

онову Закона о накнадама за коришћење 

прииродних ресурса у сврху производње 

електричне енергије – пречишћени текст 

(„Службени гласник општине Вишеград“ број,  

67/09 и 7/09 ) и члана 51. Статута општине 

Вишеград – пречишћени текст („Службени гласник 

општине Вишеград“ бр. 10/08), начелник општине 

Вишеград 23.06.2010. године, д о н о с и 

 

 

О Д Л У К У 

о давању сагласности на одлуку Заједничког 

Кредитног одбора бр. ЗКО- ВГ-5 од 18.06.2010. 

године о одобрењу кредита кориснику 

«Пољотехна» д.о.о. Вишеград у износу од 

130.000,00КМ 

 

Члан 1. 

Даје се сагласност на ослуку Кредитног одбора бр. 

ЗКО-ВГ-5 oд 18.06.2010. године  о одобравању 

кредита кориснику „Пољотехна“ Вишеград у 

износу од 130.000,00 КМ. 

 

Члан 2. 

Саставни дио ове одлуке је Одлука Кредитног 

одбора  бр. ЗКО-ВГ-5 од 18.06.2010. године . 

 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном .гласнику општине  

Вишеград“. 

 

 

ОПШТИНА ВИШЕГРАД    

                                        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-013-216/10                

Датум: 23.6.2010. г.         Мр Томислав Поповић, с.р 
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_________________________________________________________________________________________________ 

И з д а в а ч: Скупштина општине Вишеград - Стручна служба Скупштине општине, Улица краља Петра Првог  бб. 

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.  

 


