
 
 

 

На основу члана 15. Закона о грађевинском 

земљишту Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“, број 112/06), члана 4. 

Правилника о поступку јавног надметања за 

продају грађевинског земљишта у државној својини 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 

14/07) и члана 33. Статута општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број: 

10/08), Скупштина општине Вишеград на сједници 

одржаној 30.11.2010. године, д о н о с и 

 

 

О Д Л У К У 

о продаји грађевинског земљишта 

 у државној својини 

 

Члан 1. 

Општина Вишеград продаје грађевинско земљиште 

у државној својини и то: 

- к.ч. 1940/4 звана „Дрина обала“ површине 

од 399 m2, уписана у п.л.. број 171/63, К.О. 

Вишеград II (нови премјер), што одговара к.ч. број 

1940/4 звана „Дрина обала“ површине од 399 m2, 

уписана у з.к. уложак 38, К.О. Вишеград (стари 

премјер), са правом располагања у корист Општине 

Вишеград са дијелом1/1.  

 

Члан 2. 

Продаја земљишта из члана 1. ове одлуке 

спровешће се у складу са одредбама Правилника у 

поступку јавног надметања за продају грђевинског 

земљишта у државној својини („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 14/07). 

 

Члан 3. 

Почетна продајна цијена земљишта из члана 1.ове 

одлуке је 20,00 КМ по m². 

 

Члан 4. 

Учесници у јавном надметању дужни су положити  

кауцију за учешће у јавном надметању, у износу од 

10% од почетне цијене грађевинског земљишта, 

уплатом    на    жиро     рачун   Општине   Вишеград        

 

 

562-006-0000-1262-04, врста прихода 792-124 који 

се води код Развојне банке. 

 

Члан 5. 

Поступак надметања – лицитације провешће 

Комисија коју именује Скупштина општине. 

 

Члан 6. 

Са учесником лицитације за којег Комисија утврди 

да има најповољнију понуду закључиће се 

купопродајни уговор. 

 

Члан 7. 

За потписивање купопродајног уговора из члана 6. 

ове одлуке овлашћује се начелник општине. 

 

Члан 8. 

Најповољнији понуђач дужан је уплатити 

постигнуту куповну цијену, прије овјере 

купопродајног уговора у канцеларији нотара, на 

жиро рачун Општине Вишеград број 562-006-

00000-547-15 који се води код Развојне банке. 

 

Члан 9. 

Након уплате куповне цијене од стране 

најповољнијег понуђача, и овјере купопродајног 

уговорора у канцеларији нотара, купац ће се увести 

у посјед купљеног грађевинског земљишта. 

Лице коме се прода грађевинско земљиште дужно 

је обезбиједити изведбено-техничку документацију, 

платити  накнаду за ренту, платитити трошкове 

уређења градског грађевинског земљишта, као и 

сносити све друге трошкове који услиједе у 

поступку прибављања локацијских услова, 

одобрења за грађење и одобрења за употребу. 

 

Члан 10. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград. 
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

       ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-208/10  

Датум: 30.11.2010. год.   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 30.11.2010. 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: 

- ЈСУ „Дрина“ Вишеград – именује се један  

   члан, 

- ЈУ „Туристичка организација општине  

  Вишеград“ Вишеград – именују се два члана.  

 

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 Поновног јавног конкурса.  

Поновни јавни конкурс за избор и именовање 

чланова управних одбора у јавним установама чији 

је оснивач Општина Вишеград биће објављен 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 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: 01-022-210/10  

Датум: 30.11.2010. 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 

30.11.2010. 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 

Василије Гиговић, дипломирани економиста.  

 

Члан 2. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном  гласнику oпштине 

Вишеград“.  

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                                                  ПРЕДСЈЕДНИК СО                                                    

Број: 01-022-211/10 

Датум: 30.11.2010. год.   Мр Билал Мемишевић, с.р.  

 

 

На основу члана 6. Закона о јавним предузећима 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 

75/04), 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 у функцији Скупштине ЈП „Радио - 
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телевизија Вишеград“ Вишеград, на сједници 

одржаној 30.11.2010. године, д о н о с и   

 

 

О Д Л У К У 

о расписивању Jавног конкурса за избор и 

именовање чланова Надзорног одбора ЈП  

„Радио - телевизија Вишеград“ Вишеград 

 

Члан 1. 

Расписује се Јавни конкурс за избор и именовање 

чланова Надзорног  одбора ЈП „Радио - телевизија 

Вишеград“ Вишеград. 

   

 Члан 2. 

Општи и посебни услови и критеријуми за избор и 

именовање  из члана 1. прописани су Одлуком 

Скупштине општине Вишеград о утврђивању 

критеријума за избор и именовање чланова 

Надзорног одбора ЈП „Радио - телевизија  

Вишеград“ Вишеград („Службени гласник општине 

Вишеград“ број 8/09). 

У Надзорни одбор ЈП „Радио - телевизија 

Вишеград“ Скупштина општине Вишеград ће 

именовати два (2) члана.  

 

Члан 3. 

Јавни конкурс из члана 1. ове одлуке објавиће се у 

„Службеном гласнику Републике Српске“ и 

дневном листу „Глас Српске“. 

Јавни конкурс остаје отворен 15 дана од посљедњег 

објављивања у гласилу из претходног става.  

 

Члан 4. 

Поступак избора, укључујући преглед пријава 

приспјелих на конкурс и предлагање ранг - листе 

кандидата у складу са утврђеним критеријумима, 

извршиће Комисија за избор чланова Надзорног  

одбора у ЈП „Радио - телевизија  Вишеград“ 

Вишеград. 

 

Члан 5. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“.   

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                                                  ПРЕДСЈЕДНИК СО                                                    

Број: 01-022-222/10 

Датум: 30.11.2010. год.   Мр Билал Мемишевић, с.р.  

 

 
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 

101/04, 42/05 и 118/05), члана 29. Одлуке 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, 7/09 и 3/10) и члана 33. 

Статута општине Вишеград – Пречишћени текст 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 

10/08), Скупштина општине Вишеград на сједници 

одржаној 30.11.2010. године, д о н о с и   

 

 

О Д Л У К У 

о давању сагласности на Одлуку Заједничког 

кредитног одбора о одобравању продужења рока 

отплате кредита кориснику Јањић Васу 

 из Вишеграда  

 

Члан 1. 
Даје се сагласност на Одлуку Заједничког 

кредитног одбора број Зко-Вгд-XVI-010/10-1.1. од 

15.11.2010. године о одобравању продужења рока 

отплате кредита кориснику Јањић Васу из 

Вишеграда (одобрен кредит у износу од 5.000,00 

КМ), на износ главнице од 3.667,13 КМ. 

  

Члан 2. 

Саставни дио ове одлуке је Одлука: 

- Заједничког кредитног одбора број Зко-Вгд-

XVI-010/10-1.1. од 15.11.2010. године, 

- Начелника општине број 02-013-429/10 од 

25.11.2010. године.       

 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                                                  ПРЕДСЈЕДНИК СО                                                    

Број: 01-022-224/10 

Датум: 30.11.2010. год.   Мр Билал Мемишевић, с.р.  

 

 

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 

101/04, 42/05 и 118/05), члана 29. Одлуке 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, 7/09 и 3/10) и члана 33. 
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Статута општине Вишеград – Пречишћени текст 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 

10/08), Скупштина општине Вишеград на сједници 

одржаној 30.11.2010. године, д о н о с и   

 

 

О Д Л У К У 

о давању сагласности на Одлуку Заједничког 

кредитног одбора о одобравању продужења рока 

отплате кредита кориснику Станишић Ружици 

из Вишеграда  

 

 

Члан 1. 
Даје се сагласност на Одлуку Заједничког 

кредитног одбора број Зко-Вгд-XVI-010/10-1.2. од 

15.11.2010. године о одобравању продужења рока 

отплате кредита кориснику Станишић Ружици из 

Вишеграда (одобрен кредит у износу од 5.000,00 

КМ), на износ главнице од 2.090,94 КМ. 

 

Члан 2. 

Саставни дио ове одлуке је Одлука: 

- Заједничког кредитног одбора број Зко-Вгд-

XVI-010/10-1.2. од 15.11.2010. године, 

- Начелника општине број 02-013-430/10 од 

25.11.2010. године.       

 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                                                  ПРЕДСЈЕДНИК СО                                                    

Број: 01-022-225/10 

Датум: 30.11.2010. год.   Мр Билал Мемишевић, с.р.  

 

 

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 

101/04, 42/05 и 118/05), члана 29. Одлуке 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, 7/09 и 3/10) и члана 33. 

Статута општине Вишеград – Пречишћени текст 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 

10/08), Скупштина општине Вишеград на сједници 

одржаној 30.11.2010. године, д о н о с и   

 

 

О Д Л У К У 

о давању сагласности на Одлуку Заједничког 

кредитног одбора о одобравању продужења рока 

отплате кредита кориснику Пецикоза Младену 

из Вишеграда  

 

Члан 1. 
Даје се сагласност на Одлуку Заједничког 

кредитног одбора број Зко-Вгд-XVI-010/10-1.3. од 

15.11.2010. године о одобравању продужења рока 

отплате кредита кориснику Пецикоза Младену из 

Вишеграда (одобрен кредит у износу од 15.000,00 

КМ), на износ главнице од 13.485,30 КМ. 

 

Члан 2. 

Саставни дио ове одлуке је Одлука: 

- Заједничког кредитног одбора број Зко-Вгд-

XVI-010/10-1.3. од 15.11.2010. године, 

- Начелника општине број 02-013-431/10 од 

25.11.2010. године.       

 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                                                  ПРЕДСЈЕДНИК СО                                                    

Број: 01-022-226/10 

Датум: 30.11.2010. 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“, број10/08), Скупштина 

општине Вишеград  на сједници одржаној 

30.11.2010. године, д о н о с и 

 

 

 

О Д Л У К У 

о додјели новчаних средстава Удружењу 

пензионера Вишеград  

 

Члан 1. 

Новчана средства у износу од 50.000,00 КМ, 

одобрена Одлуком о усвајању Програма 

коришћења средстава уплаћених по основу накнада 

за коришћење природних ресурса у сврху 

производње електричне енергије за 2010. годину 

(„Службени. гласник општине Вишеград“, број 7/10 
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и 9/10), додјељују се Удружењу пензионера 

Вишеград. 

 

Члан 2. 

Средства из члана 1. ове одлуке Удружење 

пензионера, расподијелиће у виду једнократне 

новчане помоћи, према сљедећим критеријумима:  

1. Пензионерима који примају загарантовану 

пензију у износу од 160,00 КМ, додијелиће 

се једнoкратна новчана помоћ у износу од 

100,00 КМ.(310 пензионера ), 

2. Пензионерима који примају пензију у 

износу од 161,00 КМ до 200,00 КМ 

додијелиће се једнократна новчана помоћ у 

износу од 80,00 КМ. (150 пензионера), 

3. Остатак новчаних средстава у износу од 

7.000,00 КМ додијелиће се теже обољелим 

пеннзионерима, у складу са Правилником 

Удружења пензионера. 

 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                                                  ПРЕДСЈЕДНИК СО                                                    

Број: 01-022-227/10 

Датум: 30.11.2010. 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 - Пречишћен текст („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 10/08), Скупштина 

општине Вишеград на сједници одржаној 

30.11.2010. године, д о н о с и  

 

 

О Д Л У К У 

о измјени и допуни Одлуке о расподјели 

финансијских средстава правним лицима и 

предузетницима за санацију причињене 

материјалне штете узроковане поплавом 

ријеке Рзав у 2009. години 

 

Члан 1. 

У Одлуци о расподјели финансијских средстава 

правниим лицима и предузетницима за санацију 

причињене материјалне штете узроковане 

поплавом ријеке Рзав у 2009. години („Службени 

гласник општине Вишеград“, број 9/10) иза члана 1. 

додаје се нови члан 2. који гласи: 

„Средства у износу од 1.117,00 КМ уплатиће се на 

текуће рачуне физичких лица - власника 

предузетничких радњи, који су на дан поплаве 

обављали предузетничку дјелатност и претпјели 

штету, а у међувремену су трајно одјавили 

дјелатност, како слиједи: 

1. Сузани Благовчанин, власнику Кафе бара 

“MEGA – JACK”, 

2. Недељку Кокошару, влласнику Кафе бара 

„Наполеон“, 

3. Јелени Шекарић, власнику СТР “Јелена“, 

4. Гордани Савић, власнику СТР “Стефан“.  

 

Члан 2. 

Досaдашњи чланoви 2. и 3. постају чланови 3. и 4.  

 

Члан 3. 

Ова oдлука ступа на снагу даном доншења, а 

обjавиће се у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                                                  ПРЕДСЈЕДНИК СО                                                    

Број: 01-022-229/10 

Датум: 30.11.2010. 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), члана 8. Правилника о 

поступку јавног надметања за продају грађевинског 

земљишта у државној својини („Службени гласник 

Републике Српске“, број 14/07) и члана 33. Статута 

општине Вишеград – Пречишћени текст 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 

10/08), Скупштина општине Вишеград на сједници 

одржаној 30.11.2010. године, д о н о с и 

    

   

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању Комисије за спровођење поступка 

јавног надметања за продају 

грађевинског земљишта 

 

1. У Комисију за спровођење поступка 

јавног надметања за продају грађевинског 

земљишта, именују се:  

1)  Биљана Бореновић – предсједник,     

     Гордана Мојевић - замјеник  

     предсједника,  

2)  Милијана Шкобо – члан,  

     Олга Костић - замјеник члана,  

3)  Лепа Цвијетић – члан, 

     Његош Танасковић - замјеник члана.  
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2. Задатак Комисије из тачке 1 овог 

рјешења је да спроведе поступак јавног надметања 

– лицитације за продају грађевинског земљишта 

ознченог као:  

 - к.ч. 1940/4 звана „Дрина обала“ површине 

од 399 m2, уписана у п.л.. број 171/63, К.О. 

Вишеград II (нови премјер), што одговара к.ч. број 

1940/4 звана „Дрина обала“ површине од 399 m2,  

уписана у з.к. уложак 38, К.О. Вишеград (стари 

премјер), са правом располагања у корист Општине 

Вишеград са дијелом1/1.  

 

3. Oво рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Вишеград“.  

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                                                  ПРЕДСЈЕДНИК СО                                                    

Број: 01-022-209/10 

Датум: 30.11.2010. год.   Мр Билал Мемишевић, с.р.  

 

 

На основу 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 30.11.2010. године, 

д о н о с и  

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу вршиоца дужности директора 

Јавне установе за културну дјелатност  

„Градска галерија“ Вишеград 

 

 1. Хаџи Бранко Никитовић, примјењени 

графичар, разрјешава се дужности вршиоца 

дужности директора Јавне установе за културну 

дјелатност „Градска галерија“ Вишеград, због 

истека периода на који је именован.  

 

 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 

Хаџи Бранко Никитовић, примјењени графичар, 

именован је за вршиоца дужности директора Јавне 

установе за културну дјелатност „Градска галерија“ 

Вишеград, до окончања поступка јавне 

конкуренције, Рјешењем Скупштине општине 

Вишеград број 01-022-126/10 од 28.6.2010. године. 

С обзиром да је поступак јавне конкуренције 

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

систему јавних служби („Службени гласник 

Републике Српске“, брoj 68/07), 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: 01-022-212/10 

Датум: 30.11.2010. год.   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 

30.11.2010. године,  д о н о с и 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању директора Јавне установе  

за културну дјелатност 

„Градска галерија“ Вишеград 

 

 1. Хаџи Бранко Никитовић, примјењени 

графичар, именује се за директора Јавне установе 

за културну дјелатност „Градска галерија“ 

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 

Jавни конкурс за избор и именовање директора 

Јавне установе за културну дјелатност „Градска 

галерија“ Вишеград, објављен је у „Гласу Српске“ 

30. јула 2010. године и у „Службеном  гласнику 

Републике Српске“ број 74/10, од 02. августа 2010. 

године. На Јавни конкурс за избор и именовање 

директора Јавне установе за културну дјелатност 

„Градска галерија“ Вишеград пријавио се један 

кандидат и то Хаџи Бранко Никитовић, по 

занимању примјењени графичар. Поступак по 
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Јавном конкурсу спровела је Комисија за избор 

директора Јавне установе за културну дјелатност 

„Градска галерија“ Вишеград коју је именовала 

Скупштина општине Вишеград Рјешењем број 01-

022-129/10 од 28.6.2010. године. 

Комисија је, у складу са Законом о министарским, 

владиним и другим именовањима Републике 

Српске, спровела потребну процедуру: размотрила 

пријаву кандидата Хаџи Бранка Никитовића и 

констатовала да испуњава услове конкурса, 

обавила интервју и утврдила ранг - листу кандидата 

са препоруком да се Хаџи Бранко Никитовић, 

примјењени графичар, именује за директора Јавне 

установе за културну дјелатност „Градска галерија“ 

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“, 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: 01-022-213/10 

Датум: 30.11.2010. год.   Мр Билал Мемишевић, с.р.  

 

 

На основу 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 30.11.2010. године, 

д о н о с и  

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу вршиоца дужности директора 

Јавне спортске установе „Дрина“ Вишеград 

 

 1. Александар Којић, правник, разрјешава 

се дужности вршиоца дужности директора Јавне 

спортске установе „Дрина“ Вишеград, због истека 

периода на који је именован.  

 

 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 

Александар Којић, правник, именован је за 

вршиоца дужности директора Јавне спортске 

установе „Дрина“ Вишеград, до окончања поступка 

јавне конкуренције, Рјешењем Скупштине општине 

Вишеград број 01-022-156/10 од 23.7.2010. године. 

С обзиром да је поступак јавне конкуренције 

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

систему јавних служби („Службени гласник 

Републике Српске“, брoj 68/07), 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: 01-022-214/10 

Датум: 30.11.2010. год.   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 

30.11.2010. године,  д о н о с и 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању директора Јавне спортске  

установе „Дрина“ Вишеград 

 

 1. Александар Којић, правник, именује се 

за директора Јавне спортске установе „Дрина“ 

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 

Jавни конкурс за избор и именовање директора 

Јавне спортске установе „Дрина“ Вишеград, 

објављен је у „Гласу Српске“ 30. августа 2010. 

године и у „Службеном  гласнику Републике 

Српске“ број 77/10, од 12. августа 2010. године. На 

Јавни конкурс за избор и именовање директора 

Јавне спортске установе „Дрина“ Вишеград 

пријавио се један кандидат и то Александар Којић, 

по занимању правник. Поступак по Јавном 

конкурсу спровела је Комисија за избор директора 

Јавне спортске установе „Дрина“ Вишеград коју је 

именовала Скупштина општине Вишеград 

Рјешењем број 01-022-159/10 од 23.7.2010. године. 

Комисија је, у складу са Законом о министарским, 

владиним и другим именовањима Републике 

Српске, спровела потребну процедуру: размотрила 

пријаву кандидата Александра Којића и 

констатовала да испуњава услове конкурса, 

обавила интервју и утврдила ранг - листу кандидата 

са препоруком да се Александар Којић, правник, 

именује за директора Јавне спортске установе 

„Дрина“ 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“, 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: 01-022-215/10 

Датум: 30.11.2010. год.   Мр Билал Мемишевић, с.р 

 

 

На основу члана 16. Закона о систему јавних 

служби („Службени гласник Републике Српске“, 

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

– Пречишћени текст („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 10/08), Скупштина општине 

Вишеград на сједници одржаној 30.11.2010. године, 

д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу вршилаца дужности чланова 

Управног одбора Јавне установе за културне 

дјелатности „Дом културе“ Вишеград 

 

1. Разрјешавају се вршиоци дужности 

чланова Управног одбора Јавне установе за 

културне дјелатности „Дом културе“ Вишеград: 

           1) Рајко Савић, инжињер машинства, 

           2) Марина Пјевчевић, дипломирани  

               компаративиста и  библиотекар, 

           3) Дијана Инђић, професор српског језика, 

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 

Поновни јавни конкурс за избор и именовање 

чланова управних одбора у јавним установама чији 

је оснивач Општина Вишеград - три члана 

Управног одбора Јавне установе за културне 

дјелатности „Дом културе“ Вишеград објављен је у 

„Гласу Српске“ 02. августа 2010. године и у 

„Службеном  гласнику Републике Српске“ број 

74/10, од 30. јула 2010. године.. 

На Поновни јавни конкурс за избор и именовање 

чланова Управног одбора Јавне установе за 

културне дјелатности  „Дом културе“ Вишеград 

пријавила су се три кандидата и то: Синиша 

Ђорђић, струковни менаџер, Горан Васиљевић, 

струковни инжињер производно - инжињерске 

информатике и Дијана Инђић, професор српског 

језика и српске књижевности. 

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 („Службени гласник Републике Српске“ 

број 41/03), спровела потребну процедуру и након 

обављеног интервјуа утврдила ранг - листу 

кандидата са препоруком да се за чланове Управног 

одбора Јавне установе за културне дјелатности 

„Дом културе“ Вишеград именују: Синиша Ђорђић, 

струковни менаџер, Горан Васиљевић, струковни 

инжињер производно - инжињерске информатике и 

Дијана Инђић, професор српског језика и српске 

књижевности. 
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 На основу наведеног, а у складу са чланом 12. 

Закона о министарским, владиним и другим 

именовањима Републике Српске („Службени 

гласник Републике Српске“, бр. 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 суду у Источном Сарајеву, у року од 30 

дана од дана достављања рјешења.  

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                                                  ПРЕДСЈЕДНИК СО                                                    

Број: 01-022-216/10 

Датум: 30.11.2010. год.   Мр Билал Мемишевић, с.р 

 

 

На основу члана 12. Закона о министарским, 

владиним и другим именовањима Републике 

Српске („Службени гласник Републике Српске“, 

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

служби („Службени гласник Републике Српске“, 

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

– Пречишћени текст („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 10/08), Скупштина општине 

Вишеград на сједници одржаној 30.11.2010. године,  

д о н о с и 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању чланова Управног одбора Јавне 

установе за културне дјелатности  

„Дом културе“ Вишеград 

 

 1. За чланове Управног одбора Јавне 

установе за културне дјелатности „Дом културе“ 

Вишеград, на период од четири године, именују се:  

             1) Синиша Ђорђић, струковни менаџер,  

             2) Горан Васиљевић, струковни инжињер  

                  производно - инжињерске      

                  информатике, 

             3) Дијана Инђић, професор српског језика и  

                  српске књижевности. 

 

 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 Јавне установе за културне 

дјелатности „Дом културе“ Вишеград објављен је у 

„Гласу Српске“ 02. августа 2010. године и у 

„Службеном  гласнику Републике Српске“ број 

74/10, од 30. јула 2010. године.. 

На Поновни јавни конкурс за избор и именовање 

чланова Управног одбора Јавне установе за 

културне дјелатности  „Дом културе“ Вишеград 

пријавила су се три кандидата и то: Синиша 

Ђорђић, струковни менаџер, Горан Васиљевић, 

струковни инжињер производно - инжињерске 

информатике и Дијана Инђић, професор српског 

језика и српске књижевности. 

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 („Службени гласник Републике Српске“ 

број 41/03), спровела потребну процедуру и након 

обављеног интервјуа утврдила ранг - листу 

кандидата са препоруком да се за чланове Управног 

одбора Јавне установе за културне дјелатности 

„Дом културе“ Вишеград именују: Синиша Ђорђић, 

струковни менаџер, Горан Васиљевић, струковни 

инжињер производно - инжињерске информатике и 

Дијана Инђић, професор српског језика и српске 

књижевности. 

 

 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 суду у Источном Сарајеву, у року од 30 

дана од дана достављања рјешења.  
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                                                  ПРЕДСЈЕДНИК СО                                                    

Број: 01-022-217/10 

Датум: 30.11.2010. год.   Мр Билал Мемишевић, с.р 

 

 

На основу 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 30.11.2010. године, 

д о н о с и  

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу вршиоца дужности директора 

Јавне установе за културне дјелатности  

„Дом културе“ Вишеград 

 

 1. Никола Ђукановић, економиста, 

разрјешава се дужности вршиоца дужности 

директора Јавне установе за културне дјелатности 

„Дом културе“ Вишеград, због истека периода на 

који је именован.  

 

 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 

Никола Ђукановић, економиста, именован је за 

вршиоца дужности директора Јавне установе за 

културне дјелатности „Дом културе“ Вишеград, до 

окончања поступка јавне конкуренције, рјешењем 

Скупштине општине Вишеград број 01-022-121/10 

од 28.6.2010. године. С обзиром да је поступак 

јавне конкуренције окончан, у складу са чланом 18. 

став 2. Закона о систему јавних служби („Службени 

гласник Републике Српске“, брoj 68/07), 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: 01-022-218/10 

Датум: 30.11.2010. год.   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 

30.11.2010. године,  д о н о с и 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању директора Јавне установе  

за културне дјелатности „Дом културе“ 

Вишеград 

 

 1. Никола Ђукановић, економиста, именује 

се за директора Јавне установе за културне 

дјелатности „Дом културе“ 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 

Jавни конкурс за избор и именовање директора 

Јавне установе за културне дјелатности „Дом 

културе“ Вишеград, објављен је у „Гласу Српске“ 

30. јула 2010. године и у „Службеном  гласнику 

Републике Српске“ број 74/10, од 02. августа 2010. 

године. На Јавни конкурс за избор и именовање 

директора Јавне установе за културне дјелатности 

„Дом културе“ Вишеград пријавио се један 

кандидат и то Никола Ђукановић, по занимању 

економиста. Поступак по Јавном конкурсу 

спровела је Комисија за избор директора Јавне 

установе за културне дјелатности „Дом културе“ 

Вишеград коју је именовала Скупштина општине 

Вишеград Рјешењем број 01-022-124/10 од 

28.6.2010. године. 

Комисија је, у складу са Законом о министарским, 

владиним и другим именовањима Републике 

Српске, спровела потребну процедуру: размотрила 

пријаву кандидата Николе Ђукановића и 

констатовала да испуњава услове конкурса, 

обавила интервју и утврдила ранг - листу кандидата 

са препоруком да се Никола Ђукановић, 

економиста, именује за директора Јавне установе за 

културне дјелатности „Дом културе“ 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. 
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став 2. 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: 01-022-219/10 

Датум: 30.11.2010. год.   Мр Билал Мемишевић, с.р 

 

 

На основу члана 5. Закона о јавним предузећима 

(„Службени гласник Републике Српске“,број 

75/04), члана 13. 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-телевизија Вишеград“ 

Вишеград, на сједници одржаној 30.11.2010. 

године, д о н о с и  

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу чланова Надзорног одбора 

ЈП „Радио-телевизија Вишеград“ Вишеград 

 

1. Разрјешавају се дужности чланова 

Надзорног одбора ЈП „Радио - телевизија 

Вишеград“ Вишеград, на лични захтјев, како 

слиједи:  

1) Александар Ђукановић, дипломирани 

правник,  

2) 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 28.6.2010. године за чланове Надзорног 

одбора у ЈП „Радио-телевизија Вишеград“ на 

период од четири године, именовала је 

дипломиране правнике Александра Ђукановића и 

Владимира Вајића. Дана 25.10.2010. године 

Александар Ђукановић и Владимир Вајић 

поднијели су оставку на дужност члана Надзорног 

одбора у ЈП „Радио - телевизија Вишеград“ 

Вишеград.     

На основу наведеног, а у складу са чланом 5. 

Закона о јавним предузећима („Службени гласник 

Републике Српске“, број 75/04), чланом 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 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: 01-022-220/10 

Датум: 30.11.2010. год.   Мр Билал Мемишевић, с.р 

 

 

На основу члана 5. Закона о јавним предузећима 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 

75/04), члана 4. тачка 2. 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 30.11.2010. године,      д о н о с и  

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању вршилаца дужности чланова 

Надзорног одбора  ЈП „Радио-телевизија 

Вишеград“ Вишеград 

 

1. За вршиоце дужности чланова 

Надзорног одбора ЈП „Радио-телевизија Вишеград“ 
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Вишеград, до окончања поступка јавне 

конкуренције, именују се:  

1) Радмила Драгичевић, дипломирани  

     економиста, 

2) Бранко Петровић, дипломирани инжињер  

     пољопривреде. 

 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Вишеград“. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                                                  ПРЕДСЈЕДНИК СО                                                    

Број: 01-022-221/10 

Датум: 30.11.2010. год.   Мр Билал Мемишевић, с.р 

 

 

На основу члана 6. Закона о јавним предузећима 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 

75/04), члана 9. Закона о министарстим, владиним и 

другим именовањима Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 

25/03), и члана 33. Статута општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 

10/08), Скупштина општине Вишеград у функцији 

Скупштине Јавног предузећа ЈП „Радио - 

телевизија Вишеград“ Вишеград, на сједници 

одржаној  30.11.2010. године, д о н о с и   

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању Комисије за избор чланова 

Надзорног одбора ЈП „Радио-телевизија 

Вишеград“ Вишеград 

 

 1. Именује се Комисија за избор чланова 

Надзорног одбора ЈП „Радио -телевизија 

Вишеград“ Вишеград, у саставу:  

1) Добривоје Станојевић, професор 

социологије, за предсједника;  

2) Славко Андрић, дипломирани 

економиста, за члана;  

3) Милан Јакшић, дипломирани 

економиста, за члана;   

4) Бранислав Топаловић, дипломирани 

економиста, за члана;  

5) Мр Билал Мемишевић, за члана;  

 

 2. Комисија за избор ће радити у складу са 

Одлууком о утврђивању критеријума за избор и 

именовање чланова Надзорног одбора ЈП „Радио - 

телевизија  Вишеград“  Вишеград, расписаним 

јавним конкурсом, одредбама Закона о јавним 

предузећима и Закона о министарским, владиним и 

другим именовањима Републике Српске.  

 

 3. 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.  

 

 4. Административно - техничке послове за 

потребе комисије обављаће Стручна служба 

Скупштине општине.  

 

 5. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Вишеград“.  

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                                                  ПРЕДСЈЕДНИК СО                                                    

Број: 01-022-223/10 

Датум: 30.11.2010. год.   Мр Билал Мемишевић, с.р 

 

 

На основу члана 33. став 1. тачка 2. Закона о јавним 

путевима („Службени гласник Републике Српске“, 

број 3/04 и 78/08), члана 73. Одлуке о комуналном 

реду („Службени гласник oпштине Вишеград“, број 

5/09) и члана 33. Статута општине Вишеград – 

Пречишћени текст („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 10/08), Скупшина општине 

Вишеград, на сједници одржаној 30.11.2010. 

године,  д о н о с и 

 

 

П Р О Г Р А М  

зимског одржавања путева и јавних  

површина за 2011. годину 

 

I   УВОД 

 

1. Дефинисање природних услова за 

зимско одржавање 

 

Снијег и лед уклањају се с јавних површина, као и с 

кровова зграда уз јавне саобраћајне површине. 

Снијег са јавних површина почиње се уклањати 

када достигне висину од 5 центиметара, а ако пада 

непрекидно мора се уклањати више пута. Лед с 

јавних површина уклања се чим настане. Снијег и 

лед с кровова зграда уклања се када постоји 
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опасност да се одроне и угрозе безбједност 

пролазника и зграда. Уклањање снијега и леда с 

јавних површина одређује се оперативним планом 

зимске службе који доноси правно лице коме је 

повјерено обављање послова зимске службе. 

Надлежно одјељење, односно правно лице коме је 

повјерено обављање послова зимске службе, дужно 

је редовно обавјештавати начелника општине и 

полицију о стању јавних саобраћајних површина, 

док постоје непогодни временски услови. Падавине 

снијега преко 50 центиметара сматрају се 

елементарном непогодом и њихово уклањање врши 

се по посебној одлуци начелника општине. 

 

2. Дефинисање одговорности за зимско 

одржавање 
За уклањање снијега и леда с јавних саобраћајних 

површина (улица, путева и тротоара) као и 

степеништа и стаза у парковима, одговорно је 

надлежно одјељење, односно правно лице које је 

одређено након проведеног поступка јавне набавке. 

За уклањање снијега и леда с кровова пословних 

зграда одговоран је власник, односно правно лице 

које користи те пословне просторе. За уклањање 

снијега и леда с кровова стамбених зграда 

одговорни су власници или корисници зграда. За 

уклањање снијега и леда с паркиралишта, тржница, 

спортских објеката, аутобуских стајалишта, 

бензинских пумпи и сличних простора, одговорно 

је правно или физичко лице које управља тим 

површинама или се њима користи. За уклањање 

снијега и леда с тротоара уз зграде одговорни су 

власници, односно корисници, станова. За 

уклањање снијега и леда с тротоара испред 

пословних простора одговорни су власници 

односно корисници тих простора. За уклањање 

снијега и леда са такси стајалишта одговорни су 

сами таксисти. 

 

3. Дефинисање начина одржавања  

Јавне саобраћајне површине могу се, ради 

спречавања настанка леда, посипати одговарајућим 

материјалом. Коловози који имају јавну 

канализацију, односно који су изграђени од 

асфалта, бетона или коцке, не смију се посипати 

материјалом гранулације веће у пречнику од 8 

милиметара. Јавне саобраћајне површине уз 

дрвореде не смију се посипати сољу или другим  

хемијским средствима. 

          Забрањено је: 

         1. Изношење и гомилање снијега из дворишта, 

башти и сличног на  улице и тротоаре, 

  2. Бацање снијега испред зграда на 

саобраћајницу, 

          3. Затварање снијегом и ледом сливника и 

шахтова, 

          4. Депоновање снијега и леда у паркове и 

зелене површине, 

          5. Санкање и клизање на јавним саобраћајним 

површинама и на залеђеним воденим површинама. 

При укањању снијега и леда на смију се 

оштећивати површине с којих се врши укањање, 

нити објекти и насади на тим површинама. 

 

 

II   ПЛАН ЧИШЋЕЊА ГРАДСКИХ УЛИЦА  

      ПО ПРИОРИТЕТУ 

 

Зимско одржавање путева траје у периоду од 

15.новембра до15.марта. 

 

Прва приоритетна група: 

1. Улица краља Петра I почиње од моста на 

Рзаву и завршава се са Тргом палих бораца, 

2. Улица Ужичког корпуса, од градске пијаце 

до магистралног пута (Управа прихода), 

3. Трг палих бораца обухвата простор између 

Улице краља Петра I, Улице Друге подрињске 

бригаде, Улице козачке до моста Мехмед - паше 

Соколовића, 

        4.  Улица Ива Андрића почиње од 

магистралног пута (мост Мехмед – паше 

Соколовића) до регионалног пута Вишеград – 

Сјемећ – Рогатица, 

5.  Улица Друге подрињске бригаде од Рзавског 

моста до Трга палих бораца. 

 

 Друга приоритетна група: 

       1.    Улица козачка почиње од Трга палих 

бораца до пута за насеље Душче, 

2. Улица Николе Пашића почиње од Улице 

краља Петра I и завршава се Улицом Друге 

порињске бригаде, 

3. Улица Николе Тесле почиње од Улице 

Краља Петра I и завршава се Улицом  Друге 

подрињске бригаде, 

4. Улица косовска почиње од Улице Краља 

Петра I и завршава се Улицом Друге подрињске 

бригаде, 

5. Улица Карађорђева почиње од Улице 

Ужичког корпуса и завршава се на мјесту бивше 

централе на Рзаву, 

6. Улица Вука Караџића почиње од Улице 

Ужичког корпуса и завршава се Улицом 

Карађорђевом, 

7. Улица светог Саве почиње од Улице цара 

Лазара и завршава се у правцу Шегања, код јавне 

чесме,  
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  8. Улица Милоша Обилића почиње од Улице 

светог Саве до православне цркве на Мегдану. 

 

Трећа приоритетна група: 

1. Улица цара Лазара почиње од Улице краља 

Петра I, 

2. Улица Видовданска почиње од Улице 

Ужичког корпуса и завршава се Улицом Јована 

Дучић, 

3. Улица Јована Дучића почиње од Улице 

Ужичког корпуса и завршава се Улицом Солунских 

бораца, 

4. Улица војводе Путника почиње од Улице 

Ужичког корпуса и завршава се последњом 

породичном стамбеном зградом у новом насељу 

Бијело Поље, 

5. Улица Стевана Синђелића почиње од 

Улице Ужичког корпуса и завршава се последњом  

породичном стамбеном зградом у насељу Главица, 

6. Улица Радничка почиње од Улице 

Карађорђеве и завршава се Видовданском улицом, 

7. Улица Браће Југовића почиње од улице 

Краља Петра I и завршава се Улицом цара Лазара, 

8. Улица Солунских бораца почиње од Улице 

Карађорђеве и завршава се Улицом Ужичког 

корпуса, 

9. Улица Гаврила Принципа почиње од 

магистралног пута (бензинске пумпе) до краја 

насеља Црнча. 

 

Четврта приоритетна група: 

1. Улица Његошева почиње од Улице светог 

Саве и завршава се на путу који. 

       води према Мирловићима, 

1. Улица царице Милице почиње од Улице 

цара Лазара и завршава се Улицом  

      светог Саве, 

2. Улица Бирчанска почиње од Улице Ива 

Андрића и завршава се спојем Улице Ива Андрића 

са Околиштима, 

3. Пут за трафостаницу, насеље Горња Црнча, 

4. Улица царице Милице почиње од улице 

цара Лазара и завршава се Улицом светог Саве, 

5. Саобраћајна комуникација која повезује 

насеље Бикавац са насељем Шегање. 

 

 

III   ПЛАН ЧИШЋЕЊА ЛОКАЛНИХ  

        ПУТЕВА ПО ПРИОРИТЕТУ 

 

1. Сасе – Дубово – Јелашци, 

2. Гребен – Гостиља, 

3. Вишеград - Вељи Луг – Омар, 

4. Вишеград – Дринско, 

5. Плави мост – Велетово – Црнчићи – 

Тасићи, 

6. Вишеград – Милошевићи, 

7. Вардиште – Јабланица – Зековићи, 

8. Међеђа – Каоштице, 

9. Међеђа – Цријеп, 

10. Клашник – Паочићи, 

11. Блаце – Ђуревићи, 

12. Манастир Добрун – Станишевац, 

13. Добрун – Грање, 

14. Горња Лијеска – Кочарим, 

15. Доња Лијеска – Каберник, 

16. Обравње – Жлијеб, 

17. Сасе – Халуге – Убава. 

 

IV   ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Овај план објавиће се у ,,Службеном гласнику 

општине Вишеград“. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                                                  ПРЕДСЈЕДНИК СО                                                    

Број: 01-022-206/10 

Датум: 30.11.2010. год.   Мр Билал Мемишевић, с.р 

 

 

На основу члана 44. став 2. Закона о буџетском 

систему Републике Српске („Службени 

гласникРепублике Српске“, број 54/08 – 

Печишћени текст, 126/08 и 92/09) и члана 33. 

Статута општине Вишеград – Пречишћени текст 

(„Службени гласник општине Вишеград“, 

број10/08), након разматрања Извјештаја 

оизвршењу средстава буџетске резерве за период 

од 01.01 – 30.9.2010. године, Скупштина општине 

Вишеград на сједници одржаној 

30.11.2010. године, д о н о с и 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Скупштина општине Вишеград усваја 

Извјештај о извршењу средстава буџетске резерве 

за период од 01.01 - 30.9.2010. године. 

 

2. Ступањем на снагу овог закључка 

престаје да важи закључак број: 01-022-90/10 од 

21.5.2010. године („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 4/10) и закључак број: 01-022-

170/10 од 02.9.2010. године („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 7/10). 

 

Година 18      Број: 10               Општина Вишеград, 01.12.2010. године                               Страна  14 
 



3. Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Вишеград“. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                                                  ПРЕДСЈЕДНИК СО                                                    

Број: 01-022-205/10 

Датум: 30.11.2010. год.   Мр Билал Мемишевић, с.р 

 

 

На основу члана 33. Статута општине Вишеград – 

Пречишћени текст („Службени гласникопштине 

Вишеград“, број 10/08), након разматрања 

Извјештаја о реализацији кредитних средстава 

датих по основу Закона о накнадама за кориштење 

природних ресурса у сврху производње електричне 

енергије, Скупштина општине Вишеград на 

сједници одржаној 30.11.2010. године, д о н о с и 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Скупштина општине Вишеград усваја 

Извјештај о реализацији кредитних средстава датих 

по основу Закона о накнадама за кориштење 

природних ресурса у сврху производње електричне 

енергије. 

 

2. Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеномгласнику 

општине Вишеград“. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                                                  ПРЕДСЈЕДНИК СО                                                    

Број: 01-022-207/10 

Датум: 30.11.2010. год.   Мр Билал Мемишевић, с.р 

 

 

На основу члана 33. Статута општине Вишеград – 

Пречишћени текст („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 10/08), након разматрања 

Информације о изградњи регионалне санитарне 

депоније чврстог отпада, Скупштина општине 

Вишеград на сједници одржаној 30.11.2010. године, 

д о н о с и 

 

 

З А К Љ У Ч А К  

 

1. Општина Вишеград је заинтересована за 

рјешавање проблема одлагања отпада у складу са 

законом. 

2. Скупштина општине Вишеград, без 

стављања на увид документације којом се доказује 

да су ријешени имовински односи, да је донесена 

одговарајућа планска документација и висина 

задужења које требају преузети поједине општине 

на себе за изградњу регионалне санитарне депоније 

не може донијети одлуку о прихватању локације у 

Трешњици. 

 

3. Скупштина општине Вишеград тражи од 

Општине Горажде да јој достави на увид 

документацију којом се доказује да су испуњени 

услови из тачке 2. овог закључка.  

 

4. Скупштина општине Вишеград ће тек, након 

испуњавања услова из тачке 2. овог закључка и 

достављања документације којом се то доказује, 

одлучивати о питању изградње регионалне 

санитарне депоније. 

 

5. Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Вишеград“.  

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                                                  ПРЕДСЈЕДНИК СО                                                    

Број: 01-022-228/10 

Датум: 30.11.2010. год.    Мр Билал Мемишевић, с.р 

 

 

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи 

(Службени гласник РС“, број: 101/04, 42/05 и 

118/05), члана 51. Статута општине Вишеград, 

пречишћени текст (Службени гласник општине 

Вишеград, број: 10/08),  на основу приједлога 

Комисије за избор и процјену програма спортских 

организација везаних за развој спорта на подручју 

општине Вишеград (број: 04-66-3-1/10 од 

27.10.2010. године) и сагласности Савјета за спорт 

(број: 04-66-3-1/10), начелник општине доноси 

 

 

О Д Л У К У 

 

I 

Средствa предвиђена Програмом кориштења 

средстава уплаћених по основу накнада за 

кориштење природних ресурса у сврху производње 

електричне енергије за 2010. годину, планирана  за 

финансирање  развоја спорта на подручју општине 

Вишеград, у износу од 40.000,00 КМ распоређују се 

како слиједи: 

 

1. Грант спортским организацијама .. 20.000,00 КМ, 
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2. Грант Јавној спортској установи  

       „Дрина“.......................................... 20.000,00 КМ. 

 

II 

Средства из члана I, става 2, тачка 1. ове одлуке 

распоређују се како слиједи: 

1. Фудбалски клуб „Дрина – ХЕ“ ..... 8.000,00 КМ, 

2. Кошаркашки клуб „Варда – ХЕ“ .. 8.000,00 КМ, 

3. Одбојкашки клуб „ХЕ на Дрини“. 2.000,00 КМ, 

4. Карате клуб „Дрина“ ....................  1.000,00 КМ, 

5. Џудо клуб „Вишеград“................... 1.000,00 КМ. 

 

III 

Задужује се Одјељење за финансије да средстсва 

предвиђена Програмом кориштења срадстава 

уплаћених по основу накнаде за кориштење 

природних ресурса у сврху производње електричне 

енергије за 2010. годину,  планирана за 

финансирање развоја спорта, рашчлани сходно 

члану II ове одлуке.                      

 

IV 

Одјељење за финансије дозначиће планирана 

средства из члана II ове одлуке на жиро рачуне 

спортских организација и из члана I, став 2. тачка 2. 

ове одлуке на жиро рачун Јавне спортске установе 

„Дрина“. 

 

VI 

Корисници средстава обавезни су доставити 

извјештај о намјенском утрошку средстава 

Одјељењу за финансије. 

 

VII 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику“ oпштине 

Вишеград. 

 

 

ОПШТИНА ВИШЕГРАД 

                                          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  

Број: 02-013-401/10 

Датум: 09.11.2010. г.      Мр Томислав Поповић, с.р.  

 

 

На основу члана 43. Закона 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 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) и члана 51. Статута 

општине Вишеград – пречишћени текст 

(„Службени гласник општине Вишеград“ број 

10/08), те захтјева Нове банке ад Бања Лука, 

филијала Фоча издвојени шалтер Вишеград број 

101-014-10/10, начелник општине Вишеград 

25.11.2010. године, д о н о с и 

 

 

О Д Л У К У 

о давању сагласности на Одлуку Заједничког 

Кредитног одбора бр. Зко - Вгд-XVI-010/10-1.1  

од 15.11.2010. године о одобравању продужења 

рока отплате за корисника кредита Јањић Васо  

Вишегад на износ кредита од 5.000,00 КМ  

а остатак дуга од 3.677,13 КМ    

    

Члан 1. 

Даје се сагласност на ослуку Кредитног одбора бр. 

Зко-Вгд-XVI-010/10-1.1 од 15.11. 2010. године о 

одобравању продужења рока отплате за корисника 

кредита Васо Јањић из Вишеградa на износ кредита 

од 5.000,00 КМ а остатак дуга од 3.677,13 КМ. 

 

Члан 2. 

Саставни дио ове одлуке је Одлука Кредитног 

одбора број Зко-Вгд-XVI- 010/10-1.1. oд 15.11. 

2010. године . 

 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службени гласнику општине  

Вишеград“. 

 

 

ОПШТИНА ВИШЕГРАД 

                                          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  

Број: 02-013-429/10 

Датум: 25.11.2010. год   Мр Томислав Поповић, с.р.  

 

 

На основу члана 43. Закона 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 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 ) и члана 51. Статута 

општине Вишеград – пречишћени текст 

(„Службени гласник општине Вишеград“ број 

10/08), те захтјева Нове банке ад Бања Лука, 

филијала Фоча издвојени шалтер Вишеград број 

101-014-10/10, начелник општине Вишеград 

25.11.2010. године, д о н о с и 
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О Д Л У К У 

о давању сагласности на Одлуку Заједничког 

Кредитног одбора бр. Зко- Вгд-XVI-010/10-1.2 од  

15.11.2010. године о одобравању продужења рока 

отплате за корисника кредита Ружица 

Станишић из Вишегада КМ на износ кредита  

од 5.000,00 КМ а остатак дуга од 2.090,94 КМ    

 

Члан 1. 

Даје се сагласност на ослуку Кредитног одбора бр. 

Зко-Вгд-XVI-010/10-1.2 од 15.11. 2010. године о 

одобравању продужења рока отплате за корисника 

кредита Ружица Станишић из Вишеградa на износ 

кредита од 5.000,00 КМ а остатак дуга од 2.090,94 

КМ. 

 

Члан 2. 

Саставни дио ове одлуке је Одлука Кредитног 

одбора бр. Зко-Вгд-XVI- 010/10-1.2. oд 15.11. 2010. 

године . 

 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине  

Вишеград“. 

 

 

ОПШТИНА ВИШЕГРАД 

                                          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  

Број: 02-013-430/10 

Датум: 25.11.2010. год   Мр Томислав Поповић, с.р.  

 

 

На основу члана 43. Закона 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 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) и члана 51. Статута 

општине Вишеград – пречишћени текст 

(„Службени гласник општине Вишеград“ број 

10/08), те захтјева Нове банке ад Бања Лука, 

филијала Фоча издвојени шалтер Вишеград број 

101-014-10/10 начелник општине Вишеград 

25.11.2010. године, д о н о с и 

 

 

О Д Л У К У 

о давању сагласности на Одлуку Заједничког 

Кредитног одбора бр. Зко- Вгд-XVI-010/10-1.3 од  

15.11.2010 . године о одобравању продужења 

рока отплате за корисника кредита 

aутопревозника Пецикоза Младена из Вишегада 

на износ кредита од 15.000,00 КМ а остатак  

дуга од 13.485,30 КМ    

    

Члан 1. 

Даје се сагласност на ослуку Кредитног одбора бр. 

Зко-Вгд-XVI-010/10-1.3 од 15.11. 2010. године о 

одобравању продужења рока отплате за корисника 

кредита аутпревозника Пецикоза Младена из  

Вишеграда на износ кредита од 15.000,00 КМ а 

остатак дуга од 13.485,30 КМ. 

 

Члан 2. 

Саставни дио ове одлуке је Одлука Кредитног 

одбора бр. Зко-Вгд-XVI- 010/10-1.3. oд 15.11. 2010. 

године . 

 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине  

Вишеград“. 

 

 

ОПШТИНА ВИШЕГРАД 

                                          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  

Број: 02-013-431/10 

Датум: 25.11.2010. год   Мр Томислав Поповић, с.р.  

 

 

 

С А Д Р Ж А Ј 

 

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

бр. 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.  

 


