
 
 

 

На основу члана 7. Закона о министарским, 

владиним и другим именовањима Републике 

Српске („Службени гласник Републике Српске“, 

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

служби („Службени гласник Републике Српске“, 

брoj 68/07 и 109/12) и члана 33. Статута општине 

Вишеград („Службени гласник општине 

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

5/12), Скупштина општине Вишеград на 

сједници одржаној 18.11.2013. године, д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о утврђивању стандарда и критеријума за 

избор и именовање директора Јавне 

здравствене установе „Апотека Вишеград“ 

Вишеград 

 

Члан 1. 

Овом одлуком ближе се утврђују стандарди и 

критеријуми за избор и именовање директора 

Јавне здравствене установе „Апотека Вишеград“ 

Вишеград. 

Под критеријумима за избор и именовање из 

претходног става сматрају се општи и посебни 

услови  утврђени овом одлуком.  

    

Члан 2. 

Кандидати за директора Јавне здравствене 

установе „Апотека Вишеград“ Вишеград треба 

да испуњавају сљедеће услове: 
 

1. Општи услови: 

- да су држављани Републике Српске или 

Босне и Херцеговине; 

- да су старији од 18 година; 

- да нису отпуштени из државне службе 

наоснову дисциплинске мјере на било којем 

нивоу власти у периоду од 3 (три) године 

прије дана објављивања конкурса; 

- да нису осуђивани за кривично дјело које их 

чини неподобним за обављање послова у 

наведеном органу; 

- да се против њих не води кривични 

поступак; 

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

БиХ. 
 

2. Посебни услови: 

- завршен фармацеутски факултет у трајању 

од најмање четири или пет година, 

- најмање 5 (пет) година радног стажа у 

струци, 

- да нема законске сметње за именовање. 
     

Члан 3. 
Директора Јавне здравствене установе „Апотека 

Вишеград“ 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.  
 

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 постпупак избора. 

 

Члан 5. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику гласнику 

општине Вишеград“.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                    ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-243/13                                        

Датум: 18.11.2013. године       Суљо Фејзић, с.р.   
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На основу члана 8. Закона о министарским, 

владиним и другим именовањима Републике 

Српске („Службени гласник Републике Српске“, 

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

служби („Службени гласник Републике Српске“, 

брoj 68/07 и 109/12) и члана 33. Статута општине 

Вишеград („Службени гласник општине 

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

5/12), Скупштина општине Вишеград на 

сједници одржаној 18.11.2013. године, д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о расписивању Јавног конкурса за избор и 

именовање директора Јавне здравствене 

установе „Апотека Вишеград“ Вишеград 

 

Члан 1. 

Расписује се Јавни конкурс за избор и 

именовање директора Јавне здравствене 

установе „Апотека Вишеград“ Вишеград. 

 

Члан 2. 

Општи и посебни услови и критеријуми за избор 

и именовање из члана 1. ове одлуке прописани 

су Одлуком Скупштине општине Вишеград о 

утврђивању стандарда и критеријума за избор и 

именовање директора Јавне здравствене 

установе „Апотека Вишеград“ Вишеград. 

 

Члан 3. 

Јавни конкурс за избор и именовање директора 

Јавне здравствене установе „Апотека Вишеград“ 

Вишеград објавиће се у „Службеном гласнику 

Републике Српске“ и дневном листу „Глас 

Српске“. 

Рок за подношење пријава на конкурс је 15 дана 

од дана расписивања Јавног конкурса. 

                                                   

Члан 4. 

Поступак избора, укључујући преглед 

приспјелих пријава на конкурс, и предлагање 

кандидата у складу са утврђеним критеријумима, 

извршиће Комисија за избор директора Јавне 

здравствене установе „Апотека Вишеград“ 

Вишеград. 

 

Члан 5. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику гласнику 

општине Вишеград“.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                       ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-244/13                                         

Датум: 18.11.2013. године       Суљо Фејзић, 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, („Службени  

гласник општине Вишеград“, број 10/08-

Пречишћени текст, 3/11 и 5/12), Скупштине 

општине Вишеград на сједници одржаној 

18.11.2013. године, д о н о с и  

 

О Д Л У К У 

о одобравању новчане помоћи  

Радосаву Шапоњићу  

 

Члан 1. 

Овом одлуком одобравају се новчана средства у 

износу од 5.000,00 КМ 

(петхиљадаконвертибилнихмарака) Радосаву 

Шапоњићу, настањеном у Тршевинама, општина 

Вишеграда, као помоћ за реконструкцију 

стамбено-породичног објекта који је оштећен у 

пожару 29. октобра 2013. године.  

 

Члан 2.  

Средства из члана 1. ове одлуке исплатиће се са 

буџетске позиције 416-100 Фонд накнаде штете 

од елементарних непогода на текући рачун 

Радосава Шапоњића број: 56210080101708-17 

отворен код НЛБ Развојне банке. 

 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                     ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-246/13                      

Датум: 18.11.2013. године      Суљо Фејзић, с.р.   

 

На основу члана 2. Закона о основама 

безбједности саобраћаја на путевима у БиХ 

(„Службени гласник Босне и Херцеговине“, број 

6/06, 75/06, 44/07, 84/09 и 48/10), члана 2. став (2) 

Закона о безбједности саобраћаја на путевима 

Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“, број 63/11) и члана 33. 

Статута општине Вишеград („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 10/08-Пречишћени 

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

Вишеград на сједници одржаној 18.11.2013 

године, д о н o с и  

 

О Д Л У К У 

о утврђивању режима саобраћаја на подручју 

општине Вишеград 
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Члан 1. 

Овом одлуком утврђује се режим саобраћаја на 

путевима, улицама, трговима и другим 

саобраћајницама и путним површинама на 

подручју општине Вишеград. 

 

Члан 2. 

Под „режимом саобраћаја“ подразумијева се 

начин кретања учесника у саобраћају, и то: 

- брзина кретања на појединим мјестима и за 

поједине категорије учесника у саобраћају, 

- право првенства учесника у саобраћају, 

- забрана кретања у једном или у оба смјера у 

времену или простору за поједине 

категорије учесника у саобраћају, 

- забрана сталног или повременог кретања, 

паркирања заустављања на саобраћајници 

или другим површинама за поједине 

категорије учесника у саобраћају. 

 

Члан 3. 

Највећа дозвољена брзина кретања возила у 

саобраћају кроз градски дио општине Вишеград 

одређује се за све врсте и категорије возила до 

40 km на час, осим на дијелу магистралног пута 

М-5 у градској зони општине Вишеград гдје се 

брзина ограничава на 50 km на час, док се у 

улицама војводе Путникa, краља Петра I и Друге 

подрињске бригаде у зонама око школа брзина 

ограничава на 30 km на час. 

 

Члан 4. 

Највећа дозвољена брзина кретања на свим 

локалним путевима на подручју општине 

Вишеград ограничава се за све врсте и 

категорије возила на 40 km на час. 

 

Члан 5. 

Улице краља Петра I, Ужичког корпуса, Козачка, 

Ива Андрића, Друге подрињске бригаде и Улица 

Гаврила Принципа су улице првог реда и имају 

право првенства пролаза у односу на све остале 

улице које се укрштају са њима, док Улица Иве 

Андрића и Улица Гаврила Принципа су 

споредне улице у односу на регионални пут (Р-

450) Вишеград-Сјемећ-Рогатица. 

Улице Николе Пашића, Николе Тесле, Косовска, 

Карађорђева, цара Лазара, Јована Дучића, 

војводе Путника, Стевана Синђелића и 

Бирчанска су улице другог реда и немају право 

првенства пролаза у односу на улице првог реда, 

али имају право првенства пролаза у односу на 

улице трећег реда. 

Све остале улице су улице трећег реда и 

регулисање саобраћаја и њихово међусобно 

укрштање регулише се правилом „десне стране“. 

 

Члан 6. 

У улицама Николе Тесле, браће Југовића, Мајке 

Југовића и дијелу Улице војводе Путника 

саобраћај свих возила одвија се у једном смјеру 

и то у Улици Николе Тесле у смијеру гледано од 

Улице краља Петра I према улици Друге 

подрињске бригаде, у Улици браће Југовића у 

смјеру гледано од Улице краља Петра I према 

Улици цара Лазара, у Улици Мајке Југовића у 

смјеру од Улице цара Лазара према Улици краља 

Петра I, а на дијелу Улице војводе Путника 

саобраћај се одвија у једном смјеру и то од ОШ 

„Вук Караџић“ до Улице Ужичког корпуса. 

У свим осталим улицама саобраћај се одвија у 

оба смјера. 

                                                     

Члан 7. 

Одређује се површина за аутобуско стајалиште 

редовног јавног превоза у граду на платоу поред 

мотела „Окука“, док се не изгради аутобуска 

станица. 

 

Члан 9. 

Одређује се ТАКСИ стајалиште на Тргу палих 

бораца са 9 (девет) паркинг површина, 

непосредно испред зграде „Робна кућа“. 

 

Члан 10. 

Одређује се површина за паркирање путничких 

возила уз наплату, и то: - дуж Улице Друге подрињске бригаде 23 

(двадесет три) паркинг мјеста, - у Улици краља Петра I на платоу Стара 

апотека 28 (двадесет осам) паркинг мјеста. - на Тргу палих бораца 147 

(стотинучетрдесетседам) паркинг мјеста. 

 

Члан 11. 

Забрањује се саобраћај за сва моторна возила у 

Улици краља Петра I викендом (суботом и 

недјељом), а радним данима у периоду од 17,00h 

до 24,00h. 

 

Члан 12. 

Забрањује се паркирање за сва возила на 

коловозу у улицама: краља Петра I, Ужичког 

корпуса, Друге подрињске бригаде, Николе 

Тесле, Николе Пашића, Козачкој, Иве Андрића, 

Гаврила Принципа, светог Саве, цара Душана и 

Стевана Синђелића. На свим осталим улицама 

дозвољено је привремено паркирање возила, и то 

на дијеловима улица гдје се може обезбједити 

минимална ширина коловоза од 3 (три) метра, 

тако да се у сваком тренутку може безбједно 

одвијати саобраћај. Забрањено је заустављање и 

паркирање на удаљености мањој од 5 (пет) 

метара, испред и иза раскрсница и пјешачких 
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прелаза, као и у самим раскрсницама и 

пјешачким прелазима. Забрањено је заустављање 

и паркирање на удаљености мањој од 15 

(петнаест) метара испред и иза, као и на самим 

аутобуским стајалиштима. 

 

Члан 13. 

Забрањује се саобраћај за теретна моторна 

возила у улицама: краља Петра I, Николе Тесле, 

Николе Пашића, Косовској, Видовданској, Мајке 

Југовића и браће Југовића. У осталим улицама 

дозвољено је саобраћање теретних моторних 

возила чија укупна маса не прелази 8,5 тона. У 

улицама Ужичког корпуса, Друге подрињске 

бригаде, Карађорђевој и војводе Степе 

дозвољено је саобраћање теретних моторних 

возила, чије осовинско оптерећење не прелази 10 

тона. 

 

Члан 14. 

Забрањује се на свим локалним и 

некатегорисаним путевима на подручју општине 

Вишеград саобраћај теретних моторних возила, 

чије осовинско оптерећење по једној осовини 

прелази 6 (шест) тона. 

 

Члан 15. 

На одређеним улицама и путевима, у одређене 

дане у одређеном временском периоду, 

посебном одлуком начелника општине ће се 

регулисати ограничење и посебан режим 

саобраћаја. 

 

Члан 16. 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи 

Одлука о саобраћају („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 4/97). 

 

Члан 15. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                       ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-248/13                                         

Датум: 18.11.2013. године       Суљо Фејзић, с.р.   

 

На основу члана 16. став (6) Закона о систему 

јавних служби („Службени гласник Републике 

Српске“, брoj 68/07 и 109/12) и члана 33. Статута 

општине Вишеград („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 10/08-Пречишћени 

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

Вишеград на сједници одржаној 18.11.2013. 

године, д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу вршилаца дужности чланова 

Управног одбора Јавне установе 

Рехабилитациони центар „Вилина влас“ 

Вишеградска бања, Вишеград 

 

1. Разрјешавају се дужности вршиоци 

дужности чланова Управног одбора Јавне 

установе Рехабилитациони центар „Вилина 

влас“ Вишеградска бања, Вишеград: 

1) Братислав Иконић, 

2) Милош Ковачевић,  

3) Александар Станчић,  

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 30.7.2013. године именовала је  

Братислава Иконића, Милоша Ковачевића и 

Александра Станчића за вршиоце дужности 

чланова Управног одбора Јавне установе 

Рехабилитациони центар „Вилина влас“ 

Вишеградска бања, Вишеград на период од 2 

мјесеца, а најдуже до окончања поступка јавне 

конкуренције. Како је истекао период на који су 

именовани вршиоци дужности чланова Управног 

одбора Јавне установе Рехабилитациони центар 

„Вилина влас“ Вишеградска бања, Вишеград, а 

поступак јавне конкуренције завршен, самим 

тим створене су претпоставке за разрјешење 

вршиоца дужности чланова Управног одбора 

Јавне установе Рехабилитациони центар 

„Вилина влас“ Вишеградска бања, Вишеград. 

На основу напријед изложеног, а у складу са 

чланом 16. став (6) Закона о систему јавних 

служби и чланом 33. Статута општине 

Вишеград, 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: 01-022-223/13                                         

Датум: 18.11.2013. године       Суљо Фејзић, с.р.   

 
На основу члана 12. Закона о министарским, 

владиним и другим именовањима Републике 

Српске („Службени гласник Републике Српске“, 
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брoj 41/03), члана 16. став (6) Закона о систему 

јавних служби („Службени гласник Републике 

Српске“, брoj 68/07 и 109/12) и члана 33. Статута 

општине Вишеград („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 10/08-Пречишћени 

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

Вишеград на сједници одржаној 18.11.2013. 

године, д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању чланова Управног одбора Јавне 

установе Рехабилитациони центар „Вилина 

влас“ Вишеградска бања, Вишеград 

 

1. За чланове Управног одбора Јавне 

установе Рехабилитациони центар „Вилина 

влас“ Вишеградска бања, Вишеград, на период 

од четири године, именују се:  

1) Братислав Иконић, 

2) Милош Ковачевић,  

3) Александар Станчић.  

 

 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. јула 2013. године донијела је 

Одлуку о расписивању Јавног конкурса за избор 

и именовање чланова управних одбора јавних 

установа чији је оснивач Општина Вишеград, 

између осталог и за три члана Управног одбора 

Јавне установе Рехабилитациони центар 

„Вилина влас“ Вишеградска бања, Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 

8/13), за чије спровођење је задужен начелник 

општине. У складу са одлуком, Јавни конкурс је 

објављен у „Гласу Српске“ 28. августа 2013. 

године и „Службеном гласнику Републике 

Српске“, број 74/13 од 28. августа 2013. године.  

Поступак по Јавном конкурсу спровела је 

Комисија за избор чланова управних одбора 

јавних установа чији је оснивач Општина 

Вишеград, коју је именовала Скупштина 

општине Вишеград Рјешењем број 01-022-177/13 

од 30. јула 2013. године.                                                                

Комисија је у складу са законом спровела 

потребну процедуру, размотрила пријаве 

кандидата: Александара Станчића, Милоша 

Ковачевића, Братислава Иконића Сандре 

Жерајић, Бора Нинковића и Маријане Симанић, 

сви са ВСС, и констатовала да пријављени 

кандидати испуњавају услове конкурса, обавила 

интервју са кандидатима и након тога 

предложила ранг-листу кандидата начелнику 

општине на разматрање.  

Начелник општине, на основу утврђеног 

редослиједа кандидата, предложио је Скупштини 

општине Вишеград за чланове Управног одбора 

Јавне установе Рехабилитациони центар 

„Вилина влас“ Вишеградска бања, Вишеград 

Братислава Иконића, Милоша Ковачевића и 

Александра Станчића, кандидате који су 

најуспјешније прошли поступак јавне 

конкуренције. 

На основу напријед изложеног, а у складу са 

чланом 12. Закона о министарским, владиним и 

другим именовањима Републике Српске, чланом 

16. став (6) Закона о систему јавних служби и 

чланом 33. Статута општине Вишеград, 

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: 01-022-224/13                                         

Датум: 18.11.2013. године       Суљо Фејзић, с.р.   

 

На основу члана 16. став (6) Закона о систему 

јавних служби („Службени гласник Републике 

Српске“, брoj 68/07 и 109/12), члана 73. Закона о 

здравственој заштити („Службени гласник 

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

Статута општине Вишеград („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 10/08-Пречишћени 

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

Вишеград на сједници одржаној 18.11.2013. 

године, д о н о с и 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу вршилаца дужности чланова  

Јавне здравствене установе „Дом здравља 

Вишеград“ Вишеград 

 

1. Разрјешавају се дужности вршиоци 

дужности чланова Управног одбора Јавне 

здравствене установе „Дом здравља Вишеград“ 

Вишеград:  

1) Кристина Ђогић,  

2) Драгослав Јовановић, 

3) Милан Тасић.  

због истека периода на који су именовани. 

 

 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 21.6.2013. године именовала је 

Кристину Ђогић, Драгослава Јовановића и 

Милана Тасића за вршиоце дужности чланова 

Управног одбора Јавне здравствене установе 

„Дом здравља Вишеград“ Вишеград на период 

од 2 мјесеца, а најдуже до окончања поступка 

јавне конкуренције. Како је истекао период на 

који су именовани вршиоци дужности чланова 

Управног одбора Јавне здравствене установе 

„Дом здравља Вишеград“ Вишеград, а поступак 

јавне конкуренције завршен, самим тим створене 

су претпоставке за разрјешење вршиоца 

дужности чланова Управног одбора Јавне 

здравствене установе „Дом здравља Вишеград“ 

Вишеград.              

На основу напријед изложеног, а у складу са 

чланом 16. став (6) Закона о систему јавних 

служби, чланом 73. Закона о здравственој 

заштити и чланом 33. Статута општине 

Вишеград, 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: 01-022-225/13                                         

Датум: 18.11.2013. године       Суљо Фејзић, с.р.   

 

На основу члана 12. Закона о министарским, 

владиним и другим именовањима Републике 

Српске („Службени гласник Републике Српске“, 

брoj 41/03), члана 16. став (6) Закона о систему 

јавних служби („Службени гласник Републике 

Српске“, брoj 68/07 и 109/12), члана 73. Закона о 

здравственој заштити („Службени гласник 

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

Статута општине Вишеград („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 10/08-Пречишћени 

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

Вишеград на сједници одржаној 18.11.2013. 

године, д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању чланова Управног одбора 

Јавне здравствене установе „Дом здравља 

Вишеград“ Вишеград 

 

1. За чланове Управног одбора Јавне 

здравствене установе „Дом здравља Вишеград“ 

Вишеград, на период од четири године, именују 

се:  

1) Милан Тасић,  

2) Кристина Ђогић,  

3) Драгослав Јовановић. 

 

 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. јула 2013. године донијела је 

Одлуку о расписивању Јавног конкурса за избор 

и именовање чланова управних одбора јавних 

установа чији је оснивач Општина Вишеград, 

између осталог и за три члана Управног одбора 

ЈЗУ „Дом здравља Вишеград“ Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 

8/13), за чије спровођење је задужен начелник 

општине. У складу са одлуком, Јавни конкурс је 

објављен у „Гласу Српске“ 28. августа 2013. 

године и „Службеном гласнику Републике 

Српске“, број 74/13 од 28. августа 2013. године.  

Поступак по Јавном конкурсу спровела је 

Комисија за избор чланова управних одбора 

јавних установа чији је оснивач Општина 

Вишеград, коју је именовала Скупштина 

општине Вишеград Рјешењем број 01-022-177/13 

од 30. јула 2013. године.                                                                

Комисија је у складу са законом спровела 

потребну процедуру, размотрила пријаве 

кандидата: Милана Тасића, Кристине Ђогић, 

Драгослава Јовановића и Маријане Симанић, сви 

са ВСС, и констатовала да пријављени 

кандидати испуњавају услове конкурса, обавила 

интервју са кандидатима и након тога 

предложила ранг-листу кандидата начелнику 

општине на разматрање.  

Начелник општине, на основу утврђеног 

редослиједа кандидата, предложио је Скупштини 

општине Вишеград за чланове Управног одбора 

Јавне здравствене установе „Дом здравља 

Вишеград“ Вишеград Милана Тасића, Кристину 

Ђогић и Драгослава Јовановића, кандидате који 

су најуспјешније прошли поступак јавне 

конкуренције. 

На основу напријед изложеног, а у складу са 

чланом 12. Закона о министарским, владиним и 

другим именовањима Републике Српске, чланом 

16. став (6) Закона о систему јавних служби, 

чланом 73. Закона о здравственој заштити и 

чланом 33. Статута општине Вишеград, 

одлучено 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 
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Окружном суду у Источном Сарајеву, у року од 

30 дана од дана достављања рјешења. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                       ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-226/13                                         

Датум: 18.11.2013. године       Суљо Фејзић, с.р.   

 

На основу члана 16. став (6) Закона о систему 

јавних служби („Службени гласник Републике 

Српске“, брoj 68/07 и 109/12), члана 73. Закона о 

здравственој заштити („Службени гласник 

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

Статута општине Вишеград („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 10/08-Пречишћени 

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

Вишеград на сједници одржаној 18.11.2013. 

године, д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу вршилаца дужности чланова 

Управног одбора Јавне здравствене установе 

„Апотека Вишеград“ Вишеград 

 

1. Разрјешавају се дужности вршиоци 

дужности чланова Управног одбора Јавне 

здравствене установе „Апотека Вишеград“ 

Вишеград:  

1) Данијел Дрекало,  

2) Зоран Сарић, 

3) Бориша Зупур,  

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 30.7.2013. године именовала је 

Данијела Дрекала, Зорана Сарића и Боришу 

Зупура за вршиоце дужности чланова Управног 

одбора Јавне здравствене установе „Апотека 

Вишеград“ Вишеград на период од 2 мјесеца, а 

најдуже до окончања поступка јавне 

конкуренције. Како је истекао период на који су 

именовани вршиоци дужности чланова Управног 

одбора Јавне здравствене установе „Апотека 

Вишеград“ Вишеград, а поступак јавне 

конкуренције завршен, самим тим створене су 

претпоставке за разрјешење вршиоца дужности 

чланова Управног одбора Јавне здравствене 

установе „Апотека Вишеград“ Вишеград.              

На основу напријед изложеног, а у складу са 

чланом 16. став (6) Закона о систему јавних 

служби, чланом 73. Закона о здравственој 

заштити и чланом 33. Статута општине 

Вишеград, 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: 01-022-227/13                                         

Датум: 18.11.2013. године       Суљо Фејзић, с.р.   

 

На основу члана 12. Закона о министарским, 

владиним и другим именовањима Републике 

Српске („Службени гласник Републике Српске“, 

брoj 41/03), члана 16. став (6) Закона о систему 

јавних служби („Службени гласник Републике 

Српске“, брoj 68/07 и 109/12), члана 73. Закона о 

здравственој заштити („Службени гласник 

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

Статута општине Вишеград („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 10/08-Пречишћени 

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

Вишеград на сједници одржаној 18.11.2013. 

године, д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању чланова Управног одбора 

Јавне здравствене установе „Апотека 

Вишеград“ Вишеград 

 

1. За чланове Управног одбора Јавне 

здравствене установе „Апотека Вишеград“ 

Вишеград, на период од четири године, именују 

се:  

1) Данијел Дрекало,  

2) Зоран Сарић, 

3) Бориша Зупур.  

 

 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. јула 2013. године донијела је 

Одлуку о расписивању Јавног конкурса за избор 

и именовање чланова управних одбора јавних 

установа чији је оснивач Општина Вишеград, 

између осталог и за три члана Управног одбора 

ЈЗУ „Апотека Вишеград“ Вишеград („Службени 

гласник општине Вишеград“, број 8/13), за чије 

спровођење је задужен начелник општине. У 

складу са одлуком, Јавни конкурс је објављен у 

„Гласу Српске“ 28. августа 2013. године и 
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„Службеном гласнику Републике Српске“, број 

74/13 од 28. августа 2013. године.  

Поступак по Јавном конкурсу спровела је 

Комисија за избор чланова управних одбора 

јавних установа чији је оснивач Општина 

Вишеград, коју је именовала Скупштина 

општине Вишеград Рјешењем број 01-022-177/13 

од 30. јула 2013. године.                                                                

Комисија је у складу са законом спровела 

потребну процедуру, размотрила пријаве 

кандидата: Данијела Дрекала-ВСС, Зорана 

Сарића-ССС, Борише Зупура-ССС, Маријане 

Симанић-ВСС, Драгице Гавриловић-ВСС и 

Мирослава Секулића-ВСС и констатовала да 

пријављени кандидати испуњавају услове 

конкурса, обавила интервју са кандидатима и 

након тога предложила ранг-листу кандидата 

начелнику општине на разматрање.  

Начелник општине, на основу утврђеног 

редослиједа кандидата, предложио је Скупштини 

општине Вишеград за чланове Управног одбора 

Јавне здравствене установе „Апотека Вишеград“ 

Вишеград Данијела Дрекала, Зорана Сарића и 

Боришу Зупура, кандидате који су најуспјешније 

прошли поступак јавне конкуренције. 

На основу напријед изложеног, а у складу са 

чланом 12. Закона о министарским, владиним и 

другим именовањима Републике Српске, чланом 

16. став (6) Закона о систему јавних служби, 

чланом 73. Закона о здравственој заштити и 

чланом 33. Статута општине Вишеград, 

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: 01-022-228/13                                         

Датум: 18.11.2013. године       Суљо Фејзић, с.р.   

 

На основу члана 16. став (6) Закона о систему 

јавних служби („Службени гласник Републике 

Српске“, брoj 68/07 и 109/12), члана 88. Закона о 

социјалној заштити („Службени гласник 

Републике Српске“, број 37/12) и члана 33. 

Статута општине Вишеград („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 10/08-Пречишћени 

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

Вишеград на сједници одржаној 18.11.2013. 

године, д о н о с и 

 

 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу вршилаца дужности чланова 

Управног одбора ЈУ „Центар за социјални 

рад Вишеград“ Вишеград 

 

1. Разрјешавају се дужности вршиоци 

дужности чланова Управног одбора ЈУ „Центар 

за социјални рад Вишеград“ Вишеград:  

1) Петар Микавица, 

2) Мирјана Шкобић,  

3) Ешеф Јашаревић, 

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 21.6.2013. године именовала је Петра 

Микавицу, Мирјану Шкобић и Ешефа 

Јашаревића за вршиоце дужности чланова 

Управног одбора ЈУ „Центар за социјални рад 

Вишеград“ Вишеград на период од 2 мјесеца, а 

најдуже до окончања поступка јавне 

конкуренције. Како је истекао период на који су 

именовани вршиоци дужности чланова Управног 

одбора ЈУ „Центар за социјални рад Вишеград“ 

Вишеград, а поступак јавне конкуренције 

завршен, самим тим створене су претпоставке за 

разрјешење вршиоца дужности чланова 

Управног одбора ЈУ „Центар за социјални рад 

Вишеград“ Вишеград. 

На основу напријед изложеног, а у складу са 

чланом 16. став (6) Закона о систему јавних 

служби, чланом 88. Закона о социјалној заштити 

и чланом 33. Статута општине Вишеград, 

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: 01-022-229/13                                         

Датум: 18.11.2013. године       Суљо Фејзић, с.р.   

 

На основу члана 12. Закона о министарским, 

владиним и другим именовањима Републике 

Српске („Службени гласник Републике Српске“, 

брoj 41/03), члана 16. став (6) Закона о систему 

јавних служби („Службени гласник Републике 

Српске“, брoj 68/07 и 109/12), члана 88. Закона о 

социјалној заштити („Службени гласник 
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Републике Српске“, број 37/12) и члана 33. 

Статута општине Вишеград („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 10/08-Пречишћени 

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

Вишеград на сједници одржаној 18.11.2013. 

године, д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању чланова Управног одбора 

ЈУ „Центар за социјални рад Вишеград“ 

Вишеград 

 

1. За чланове Управног одбора ЈУ 

„Центар за социјални рад Вишеград“ Вишеград, 

на период од четири године, именују се:  

1) Петар Микавица, 

2) Ешреф Јашаревић, 

3) Радојка Савић.  

 

 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. јула 2013. године донијела је 

Одлуку о расписивању Јавног конкурса за избор 

и именовање чланова управних одбора јавних 

установа чији је оснивач Општина Вишеград, 

између осталог и за три члана Управног одбора 

ЈУ „Центар за социјални рад Вишеград“ 

Вишеград („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 8/13), за чије спровођење је 

задужен начелник општине. У складу са 

одлуком, Јавни конкурс је објављен у „Гласу 

Српске“ 28. августа 2013. године и „Службеном 

гласнику Републике Српске“, број 74/13 од 28. 

августа 2013. године.  

Поступак по Јавном конкурсу спровела је 

Комисија за избор чланова управних одбора 

јавних установа чији је оснивач Општина 

Вишеград, коју је именовала Скупштина 

општине Вишеград Рјешењем број 01-022-177/13 

од 30. јула 2013. године.                                                                

Комисија је у складу са законом спровела 

потребну процедуру, размотрила пријаве 

кандидата: Петра Микавице-ВСС, Ешрефа 

Јашаревића-ССС, Радојке Савић-ВСС, Сандре 

Жерајић-ВСС и Маријане Симанић-ВСС и 

констатовала да пријављени кандидати 

испуњавају услове конкурса, обавила интервју са 

кандидатима и након тога предложила ранг-

листу кандидата начелнику општине на 

разматрање.  

Начелник општине, на основу утврђеног 

редослиједа кандидата, предложио је Скупштини 

општине Вишеград за чланове Управног одбора 

ЈУ „Центар за социјални рад Вишеград“ 

Вишеград Петра Микавицу, Ешрефа Јашаревића 

и Радојку Савић, кандидате који су 

најуспјешније прошли поступак јавне 

конкуренције. 

На основу напријед изложеног, а у складу са 

чланом 12. Закона о министарским, владиним и 

другим именовањима Републике Српске, чланом 

16. став (6) Закона о систему јавних служби, 

чланом 88. Закона о социјалној заштити и 

чланом 33. Статута општине Вишеград, 

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: 01-022-230/13                                         

Датум: 18.11.2013. године       Суљо Фејзић, с.р.   

 

На основу члана 16. став (6) Закона о систему 

јавних служби („Службени гласник Републике 

Српске“, брoj 68/07 и 109/12) и члана 33. Статута 

општине Вишеград („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 10/08-Пречишћени 

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

Вишеград на сједници одржаној 18.11.2013. 

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) Сандра Крсмановић, 

2) Ивана Николић,  

3) Боро Ђурђић, 

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 30.7.2013. године именовала је Сандру 

Крсмановић, Ивану Николић и Бора Ђурђића за 

вршиоце дужности чланова Управног одбора ЈУ 

за културну дјелатност „Градска галерија“ 
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Вишеград на период од 2 мјесеца, а најдуже до 

окончања поступка јавне конкуренције. Како је 

истекао период на који су именовани вршиоци 

дужности чланова Управног одбора ЈУ за 

културну дјелатност „Градска галерија“ 

Вишеград, а поступак јавне конкуренције 

завршен, самим тим створене су претпоставке за 

разрјешење вршиоца дужности чланова 

Управног одбора ЈУ за културну дјелатност 

„Градска галерија“ Вишеград. 

На основу напријед изложеног, а у складу са 

чланом 16. став (6) Закона о систему јавних 

служби и чланом 33. Статута општине 

Вишеград, 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: 01-022-231/13                                         

Датум: 18.11.2013. године       Суљо Фејзић, с.р.   

 

На основу члана 12. Закона о министарским, 

владиним и другим именовањима Републике 

Српске („Службени гласник Републике Српске“, 

брoj 41/03), члана 16. став (6) Закона о систему 

јавних служби („Службени гласник Републике 

Српске“, брoj 68/07 и 109/12) и члана 33. Статута 

општине Вишеград („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 10/08-Пречишћени 

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

Вишеград на сједници одржаној 18.11.2013. 

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) Сандра Крсмановић, 

2) Боро Ђурђић, 

3) Ивана Николић.  

 

 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. јула 2013. године донијела је 

Одлуку о расписивању Јавног конкурса за избор 

и именовање чланова управних одбора јавних 

установа чији је оснивач Општина Вишеград, 

између осталог и за три члана Управног одбора 

ЈУ за културну дјелатност „Градска галерија“ 

Вишеград („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 8/13), за чије спровођење је 

задужен начелник општине. У складу са 

одлуком, Јавни конкурс је објављен у „Гласу 

Српске“ 28. августа 2013. године и „Службеном 

гласнику Републике Српске“, број 74/13 од 28. 

августа 2013. године.  

Поступак по Јавном конкурсу спровела је 

Комисија за избор чланова управних одбора 

јавних установа чији је оснивач Општина 

Вишеград, коју је именовала Скупштина 

општине Вишеград Рјешењем број 01-022-177/13 

од 30. јула 2013. године.                                                                

Комисија је у складу са законом спровела 

потребну процедуру, размотрила пријаве 

кандидата: Сандре Крсмановић-ССС, Бора 

Ђурђића-ССС, Иване Николић-ССС и Сандре 

Жерајићћ-ВСС и констатовала да пријављени 

кандидати испуњавају услове конкурса, обавила 

интервју са кандидатима и након тога 

предложила ранг-листу кандидата начелнику 

општине на разматрање.  

Начелник општине, на основу утврђеног 

редослиједа кандидата, предложио је Скупштини 

општине Вишеград за чланове Управног одбора 

ЈУ за културну дјелатност „Градска галерија“ 

Вишеград Сандру Крсмановић, Бора Ђурђића и 

Ивану Николић, кандидате који су најуспјешније 

прошли поступак јавне конкуренције. 

На основу напријед изложеног, а у складу са 

чланом 12. Закона о министарским, владиним и 

другим именовањима Републике Српске, чланом 

16. став (6) Закона о систему јавних служби и 

чланом 33. Статута општине Вишеград, 

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: 01-022-232/13                                         

Датум: 18.11.2013. године       Суљо Фејзић, с.р.   

 

На основу члана 16. став (6) Закона о систему 

јавних служби („Службени гласник Републике 
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Српске“, брoj 68/07 и 109/12) и члана 33. Статута 

општине Вишеград („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 10/08-Пречишћени 

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

Вишеград на сједници одржаној 18.11.2013. 

године, д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу вршилаца дужности чланова 

Управног одбора ЈУ за културне дјелатности 

„Дом културе“ Вишеград 

 

1. Разрјешавају се дужности вршиоци 

дужности чланова Управног одбора ЈУ за 

културне дјелатности „Дом културе“ Вишеград: 

1) Бојана Марић, 

2) Жељко Глоговац, 

3) Данијел Папић, 

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 30.7.2013. године именовала је Бојану 

Марић, Жељка Глоговца и Данијела Папића за 

вршиоце дужности чланова Управног одбора ЈУ 

за културне дјелатности „Дом културе“ 

Вишеград на период од 2 мјесеца, а најдуже до 

окончања поступка јавне конкуренције. Како је 

истекао период на који су именовани вршиоци 

дужности чланова Управног одбора ЈУ за 

културне дјелатности „Дом културе“ Вишеград, 

а поступак јавне конкуренције завршен, самим 

тим створене су претпоставке за разрјешење 

вршиоца дужности чланова Управног одбора ЈУ 

за културне дјелатности „Дом културе“ 

Вишеград. 

На основу напријед изложеног, а у складу са 

чланом 16. став (6) Закона о систему јавних 

служби и чланом 33. Статута општине 

Вишеград, 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: 01-022-233/13                                         

Датум: 18.11.2013. године       Суљо Фејзић, с.р.   

 

На основу члана 12. Закона о министарским, 

владиним и другим именовањима Републике 

Српске („Службени гласник Републике Српске“, 

брoj 41/03), члана 16. став (6) Закона о систему 

јавних служби („Службени гласник Републике 

Српске“, брoj 68/07 и 109/12) и члана 33. Статута 

општине Вишеград („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 10/08-Пречишћени 

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

Вишеград на сједници одржаној 18.11.2013. 

године, д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању чланова Управног одбора 

ЈУ за културне дјелатности „Дом културе“ 

Вишеград 

 

1. За чланове Управног одбора ЈУ за 

културне дјелатности „Дом културе“ Вишеград, 

на период од четири године, именују се:  

1) Данијел Папић, 

2) Бојана Марић, 

3) Жељко Глоговац.  

 

 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. јула 2013. године донијела је 

Одлуку о расписивању Јавног конкурса за избор 

и именовање чланова управних одбора јавних 

установа чији је оснивач Општина Вишеград, 

између осталог и за три члана Управног одбора 

ЈУ за културне дјелатности „Дом културе“ 

Вишеград („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 8/13), за чије спровођење је 

задужен начелник општине. У складу са 

одлуком, Јавни конкурс је објављен у „Гласу 

Српске“ 28. августа 2013. године и „Службеном 

гласнику Републике Српске“, број 74/13 од 28. 

августа 2013. године.  

Поступак по Јавном конкурсу спровела је 

Комисија за избор чланова управних одбора 

јавних установа чији је оснивач Општина 

Вишеград, коју је именовала Скупштина 

општине Вишеград Рјешењем број 01-022-177/13 

од 30. јула 2013. године.                                                                

Комисија је у складу са законом спровела 

потребну процедуру, размотрила пријаве 

кандидата: Данијела Папића-ССС, Бојане 

Марић-ССС, Жељка Глоговца-ССС, Сандре 

Жерајић-ВСС, Маријане Симанић-ВСС и Бранке 

Лугоње-ССС и констатовала да пријављени 

кандидати испуњавају услове конкурса, обавила 

интервју са кандидатима и након тога 
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предложила ранг-листу кандидата начелнику 

општине на разматрање.  

Начелник општине, на основу утврђеног 

редослиједа кандидата, предложио је Скупштини 

општине Вишеград за чланове Управног одбора 

ЈУ за културне дјелатности „Дом културе“ 

Вишеград Данијела Папића, Бојану Марић и 

Жељка Глоговца, кандидате који су 

најуспјешније прошли поступак јавне 

конкуренције. 

На основу напријед изложеног, а у складу са 

чланом 12. Закона о министарским, владиним и 

другим именовањима Републике Српске, чланом 

16. став (6) Закона о систему јавних служби и 

чланом 33. Статута општине Вишеград, 

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: 01-022-234/13                                         

Датум: 18.11.2013. године       Суљо Фејзић, с.р.   

 

На основу члана 16. став (6) Закона о систему 

јавних служби („Службени гласник Републике 

Српске“, брoj 68/07 и 109/12), члана 63. Закона о 

предшколском васпитању и образовању 

(„Службени гласник Републике Српске“, брoj 

119/08 и 1/12) и члана 33. Статута општине 

Вишеград („Службени гласник општине 

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

5/12), Скупштина општине Вишеград на 

сједници одржаној 18.11.2013. године, д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу вршилаца дужности чланова 

Управног одбора ЈУ за предшколско 

васпитање и образовање „Невен“ Вишеград  
 

1. Разрјешавају се дужности вршиоци 

дужности чланова Управног одбора ЈУ за 

предшколско васпитање и образовање „Невен“ 

Вишеград: 

1) Мирослав Марковић,  

2) Мирјана Шкобић,  

3) Сања Тасић-Кујунџић, 

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 30.7.2013. године именовала је 

Мирослава Марковића, Мирјану Шкобић и Сању 

Тасић-Кујунџић за вршиоце дужности чланова 

Управног одбора ЈУ за предшколско васпитање 

и образовање „Невен“ Вишеград на период од 2 

мјесеца, а најдуже до окончања поступка јавне 

конкуренције. Како је истекао период на који су 

именовани вршиоци дужности чланова Управног 

одбора ЈУ за предшколско васпитање и 

образовање „Невен“ Вишеград, а поступак јавне 

конкуренције завршен, самим тим створене су 

претпоставке за разрјешење вршиоца дужности 

чланова Управног одбора ЈУ за предшколско 

васпитање и образовање „Невен“ Вишеград. 

На основу наведеног, а у складу са чланом 16. 

став (6) Закона о систему јавних служби, чланом 

63. Закона о предшколском васпитању и 

образовању и чланом 33. Статута општине 

Вишеград, 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: 01-022-235/13                                         

Датум: 18.11.2013. године        Суљо Фејзић, с. 

 

На основу члана 12. Закона о министарским, 

владиним и другим именовањима („Службени 

гласник Републике Српске”, број 96/05), члана 

16. став (6) Закона о систему јавних служби 

(„Службени гласник Републике Српске“, брoj 

68/07 и 109/12), члана 63. Закона о 

предшколском васпитању и образовању 

(„Службени гласник Републике Српске“, брoj 

119/08 и 1/12) и члана 33. Статута општине 

Вишеград („Службени гласник општине 

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

5/12), Скупштина општине Вишеград на 

сједници одржаној 18.11.2013. године, д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању чланова Управног одбора  

ЈУ за предшколско васпитање и образовање 

„Невен“ Вишеград  

 

1. За чланове Управног одбора ЈУ за 

предшколско васпитање и образовање „Невен“ 

Вишеград, на период од четири године, именују 

се:  
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1) Мирослав Марковић, представник 

оснивача;  

2) Мирјана Шкобић, представник савјета 

родитеља;  

3) Сања Тасић-Кујунџић,представник 

стручног особља предшколске 

установе. 

 

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. јула 2013. године донијела је 

Одлуку о расписивању Јавног конкурса за избор 

и именовање чланова управних одбора јавних 

установа чији је оснивач Општина Вишеград, 

између осталог и за једног члана Управног 

одбора ЈУ за предшколско васпитање и 

образовање „Невен“ Вишеград („Службени 

гласник општине Вишеград“, број 8/13), за чије 

спровођење је задужен начелник општине. У 

складу са одлуком, Јавни конкурс је објављен у 

„Гласу Српске“ 28. августа 2013. године и 

„Службеном гласнику Републике Српске“, број 

74/13 од 28. августа 2013. године.  

Поступак по Јавном конкурсу спровела је 

Комисија за избор чланова управних одбора 

јавних установа чији је оснивач Општина 

Вишеград, коју је именовала Скупштина 

општине Вишеград Рјешењем број 01-022-177/13 

од 30. јула 2013. године.                                                                

Комисија је у складу са законом спровела 

потребну процедуру, размотрила пријаву 

кандидата Мирослава Марковића-ВСС и 

констатовала да пријављени кандидат испуњава 

услове конкурса, обавила интервју са 

кандидатом и након тога предложила ранг-листу 

са овим кандидатом начелнику општине на 

разматрање.  

Савјет родитеља и стручни актив ЈУ за 

предшколско васпитање и образовање „Невен“ 

Вишеград за чланове управног одбора 

кандидовали су као своје представнике Мирјану 

Шкобић, у име савјета родитеља, и Сању Тасић-

Кујунџић, у име стручног особља предшколске 

установе. 

Начелник општине, на основу утврђених 

приједлога, предложио је Скупштини општине 

Вишеград да за чланове Управног одбора ЈУ за 

предшколско васпитање и образовање „Невен“ 

Вишеград именује Мирослава Марковића, као 

представника оснивача, Мирјану Шкобић, као 

представника савјета родитеља, и Сању Тасић-

Кујунџић, као представника стручног особља 

предшколске установе. 

На основу наведеног, а у складу са чланом 12. 

Закона о министарским, владиним и другим 

именовањима Републике Српске, чланом 16. став 

(6) Закона о систему јавних служби, чланом 63. 

Закона о предшколском васпитању и образовању 

и чланом 33. Статута општине Вишеград, 

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: 01-022-236/13                                         

Датум: 18.11.2013. године        Суљо Фејзић, с. 

На основу члана 16. став (6) Закона о систему 

јавних служби („Службени гласник Републике 

Српске“, брoj 68/07 и 109/12) и члана 33. Статута 

општине Вишеград („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 10/08-Пречишћени 

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

Вишеград на сједници одржаној 18.11.2013. 

године, д о н о с и 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу вршилаца дужности чланова 

Управног одбора ЈУ „Туристичка 

организација општине Вишеград“ Вишеград 
 

1. Разрјешавају се дужности вршиоци 

дужности чланова Управног одбора ЈУ 

„Туристичка организација општине Вишеград“ 

Вишеград:  

1) Далибор Мирковић, 

2) Јована Шимшић, 

3) Дијана Рајић,  

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 

21.6.2013. године именовала је Далибора 

Мирковића, Јовану Шимшић и Дијану Рајић за 

вршиоце дужности чланова Управног одбора ЈУ 

„Туристичка организација општине Вишеград“ 

Вишеград на период од 2 мјесеца, а најдуже до 

окончања поступка јавне конкуренције. Како је 

истекао период на који су именовани вршиоци 

дужности чланова Управног одбора ЈУ 

„Туристичка организација општине Вишеград“ 

Вишеград, а поступак јавне конкуренције 

завршен, самим тим створене су претпоставке за 
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разрјешење вршиоца дужности чланова 

Управног одбора ЈУ „Туристичка организација 

општине Вишеград“ Вишеград. 

На основу напријед изложеног, а у складу са 

чланом 16. став (6) Закона о систему јавних 

служби и чланом 33. Статута општине 

Вишеград, 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: 01-022-237/13                                         

Датум: 18.11.2013. године        Суљо Фејзић, с. 

 

На основу члана 12. Закона о министарским, 

владиним и другим именовањима Републике 

Српске („Службени гласник Републике Српске“, 

брoj 41/03), члана 16. став (6) Закона о систему 

јавних служби („Службени гласник Републике 

Српске“, брoj 68/07 и 109/12) и члана 33. Статута 

општине Вишеград („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 10/08-Пречишћени 

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

Вишеград на сједници одржаној 18.11.2013. 

године, д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању чланова Управног одбора 

ЈУ „Туристичка организација општине 

Вишеград“ Вишеград 

 

1. За чланове Управног одбора ЈУ 

„Туристичка организација општине Вишеград“ 

Вишеград, на период од четири године, именују 

се:  

1) Дијана Рајић,  

2) Јована Шимшић, 

3) Далибор Мирковић.  

 

 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. јула 2013. године донијела је 

Одлуку о расписивању Јавног конкурса за избор 

и именовање чланова управних одбора јавних 

установа чији је оснивач Општина Вишеград, 

између осталог и за три члана Управног одбора 

ЈУ „Туристичка организација општине 

Вишеград“ Вишеград („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 8/13), за чије 

спровођење је задужен начелник општине. У 

складу са одлуком, Јавни конкурс је објављен у 

„Гласу Српске“ 28. августа 2013. године и 

„Службеном гласнику Републике Српске“, број 

74/13 од 28. августа 2013. године.  

Поступак по Јавном конкурсу спровела је 

Комисија за избор чланова управних одбора 

јавних установа чији је оснивач Општина 

Вишеград, коју је именовала Скупштина 

општине Вишеград Рјешењем број 01-022-177/13 

од 30. јула 2013. године.                                                                

Комисија је у складу са законом спровела 

потребну процедуру, размотрила пријаве 

кандидата: Дијанe Рајић, Јованe Шимшић, 

Далиборa Мирковићa, Сандрe Жерајић и 

Маријане Симанић, сви са ВСС, и констатовала 

да пријављени кандидати испуњавају услове 

конкурса, обавила интервју са кандидатима и 

након тога предложила ранг-листу кандидата 

начелнику општине на разматрање.  

Начелник општине, на основу утврђеног 

редослиједа кандидата, предложио је Скупштини 

општине Вишеград за чланове Управног одбора 

ЈУ „Туристичка организација општине 

Вишеград“ Вишеград Дијану Рајић, Јовану 

Шимшић и Далибора Мирковића, кандидате који 

су најуспјешније прошли поступак јавне 

конкуренције. 

На основу напријед изложеног, а у складу са 

чланом 12. Закона о министарским, владиним и 

другим именовањима Републике Српске, чланом 

16. став (6) Закона о систему јавних служби и 

чланом 33. Статута општине Вишеград, 

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: 01-022-238/13                                         

Датум: 18.11.2013. године        Суљо Фејзић, с. 

 

На основу члана 16. став (6) Закона о систему 

јавних служби („Службени гласник Републике 

Српске“, брoj 68/07 и 109/12) и члана 33. Статута 

општине Вишеград („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 10/08-Пречишћени 

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

Вишеград на сједници одржаној 18.11.2013. 

године, д о н о с и 
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Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу вршилаца дужности чланова  

Управног одбора Јавне спортске установе 

„Дрина“ Вишеград 

 

1. Разрјешавају се дужности вршиоци 

дужности чланова Управног одбора Јавне 

спортске установе „Дрина“ Вишеград:  

1) Милош Јосиповић,  

2) Мишо Тановић, 

3) Саша Шимшић,  

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 21.6.2013. године именовала је 

Милоша Јосиповића, Миша Тановића и Сашу 

Шимшића за вршиоце дужности чланова 

Управног одбора Јавне спортске установе 

„Дрина“ Вишеград на период од 2 мјесеца, а 

најдуже до окончања поступка јавне 

конкуренције. Како је истекао период на који су 

именовани вршиоци дужности чланова Управног 

одбора Јавне спортске установе „Дрина“ 

Вишеград, а поступак јавне конкуренције 

завршен, самим тим створене су претпоставке за 

разрјешење вршиоца дужности чланова 

Управног одбора Јавне спортске установе 

„Дрина“ Вишеград.              

На основу напријед изложеног, а у складу са 

чланом 16. став (6) Закона о систему јавних 

служби и чланом 33. Статута општине 

Вишеград, одлучено 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: 01-022-239/13                                         

Датум: 18.11.2013. године        Суљо Фејзић, с. 

 

На основу члана 12. Закона о министарским, 

владиним и другим именовањима Републике 

Српске („Службени гласник Републике Српске“, 

брoj 41/03), члана 16. став (6) Закона о систему 

јавних служби („Службени гласник Републике 

Српске“, брoj 68/07 и 109/12) и члана 33. Статута 

општине Вишеград („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 10/08-Пречишћени 

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

Вишеград на сједници одржаној 18.11.2013. 

године, д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању чланова Управног одбора 

Јавне спортске установе „Дрина“ Вишеград 

 

1. За чланове Управног одбора Јавне 

спортске установе „Дрина“ Вишеград, на период 

од четири године, именују се:  

1) Милош Јосиповић,  

2) Мишо Тановић, 

3) Саша Шимшић. 

 

 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. јула 2013. године донијела је 

Одлуку о расписивању Јавног конкурса за избор 

и именовање чланова управних одбора јавних 

установа чији је оснивач Општина Вишеград, 

између осталог и за три члана Управног одбора 

ЈСУ „Дрина“ Вишеград („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 8/13), за чије 

спровођење је задужен начелник општине. У 

складу са одлуком, Јавни конкурс је објављен у 

„Гласу Српске“ 28. августа 2013. године и 

„Службеном гласнику Републике Српске“, број 

74/13 од 28. августа 2013. године.  

Поступак по Јавном конкурсу спровела је 

Комисија за избор чланова управних одбора 

јавних установа чији је оснивач Општина 

Вишеград, коју је именовала Скупштина 

општине Вишеград Рјешењем број 01-022-177/13 

од 30. јула 2013. године.                                                                

Комисија је у складу са законом спровела 

потребну процедуру: размотрила пријаве 

кандидата: Милоша Јосиповића, Миша 

Тановића, Саше Шимшића, Драгана Баранца, 

Бојана Зечевића и Бора Нинковића, сви са ВСС, 

и констатовала да пријављени кандидати 

испуњавају услове конкурса, обавила интервју са 

кандидатима и након тога предложила ранг-

листу кандидата начелнику општине на 

разматрање.  

Начелник општине, на основу утврђеног 

редослиједа кандидата, предложио је Скупштини 

општине Вишеград за чланове Управног одбора 

Јавне спортске установе „Дрина“ Вишеград 

Милоша Јосиповића, Миша Тановића и Сашу 

Шимшића, кандидате који су најуспјешније 

прошли поступак отворене конкуренције. 
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На основу напријед изложеног, а у складу са 

чланом 12. Закона о министарским, владиним и 

другим именовањима Републике Српске, чланом 

16. став (6) Закона о систему јавних служби и 

чланом 33. Статута општине Вишеград, 

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: 01-022-240/13                                         

Датум: 18.11.2013. године        Суљо Фејзић, с. 

 

На основу члана 18. став (3а) Закона о систему 

јавних служби („Службени гласник Републике 

Српске“, брoj 68/07 и 109/12), члана 73. Закона о 

здравственој заштити („Службени гласник 

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

Статута општине Вишеград („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 10/08-Пречишћени 

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

Вишеград на сједници одржаној 18.11.2013. 

године, д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу директора Јавне здравствене 

установе „Апотека Вишеград“ Вишеград 

 

 1. Вера Фулурија, магистар фармације 

специјалиста, разрјешава се дужности директора 

Јавне здравствене установе „Апотека Вишеград“ 

Вишеград, због истека периода на који је 

именована.  
 

 2. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

гласнику општине Вишеград“.  

 

О б р а з л о ж е њ е 

Скупштина општине Вишеград на сједници 

одржаној 17.12.2008. године именовала је на 

период од 4 године магистра фармације 

специјалисту Веру Фулурију за директора Јавне 

здравствене установе „Апотека Вишеград“ 

Вишеград. Како је истекао период на који је 

именован директор Јавне здравствене установе 

„Апотека Вишеград“ Вишеград, створене су 

претпоставке за разрјешење Вере Фулурије са 

дужности директора Јавне здравствене установе 

„Апотека Вишеград“ Вишеград. 

На основу напријед изложеног, а у складу са 

чланом 16. став (6) Закона о систему јавних 

служби, чланом 73. Закона о здравственој 

заштити и чланом 33. Статута општине 

Вишеград, 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: 01-022-241/13                                         

Датум: 18.11.2013. године        Суљо Фејзић, с. 

 

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 

(3а) Закона о систему јавних служби („Службени 

гласник Републике Српске“, брoj 68/07 и 109/12), 

члана 73. Закона о здравственој заштити 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 

106/09) и члана 33. Статута општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 

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

Скупштина општине Вишеград на сједници 

одржаној 18.11.2013. године, д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању вршиоца дужности директора  

Јавне здравствене установе  

„Апотека Вишеград“ Вишеград 

 

1. Вера Фулурија, магистар фармације 

специјалиста, именује се за вршиоца дужности 

директора Јавне здравствене установе „Апотека 

Вишеград“ Вишеград, на период од 2 мјесеца, а 

најдуже до окончања поступка јавне 

конкуренције.  
 

2. Вршилац дужности директора заступа 

јавну установу из тачке 1. овог рјешења без 

ограничења овлашћења. 
 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављено у „Службеном 

гласнику гласнику општине Вишеград“.  

 

О б р а з л о ж е њ е 

Закон о министарским, владиним и другим 

именовањима („Службени гласник Републике 

Српске”, број 41/03) у члану 4. став (2) прописује 

да се именовање на упражњене позиције може 

вршити и на краћи период (највише два мјесеца), 

односно до окончања поступка јавне 

конкуренције.  

На основу напријед изложеног, а у складу са 

чланом 4. став (2) Закона о министарским, 

Година 22           Број: 12              Општина Вишеград 19.11.2013. године                        Страна 16 



владиним и другим именовањима, чланом 18. 

став (3а) Закона о систему јавних служби, 

чланом 73. Закона о здравственој заштити и 

чланом 33. Статута општине Вишеград, 

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: 01-022-242/13                                         

Датум: 18.11.2013. године        Суљо Фејзић, с. 

 

На основу члана 9. Закона о министарским, 

владиним и другим именовањима Републике 

Српске („Службени гласник Републике Српске“, 

број 41/03) и члана 33. Статута општине 

Вишеград („Службени гласник општине 

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

5/12), Скупштина општине Вишеград на 

сједници одржаној 18.11.2013. године, д о н о с и 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању Комисије за избор директора 

Јавне здравствене установе „Апотека 

Вишеград“ Вишеград 
 

1. Именује се Комисија за избор 

директора Јавне здравствене установе „Апотека 

Вишеград“ Вишеград, у саставу: 

1) Добривоје Станојевић, предсједник;  

2) Славко Андрић, члан; 

3) Олга Костић, члан;  

4) Бране Смиљић, члан; 

5) Бојан Пецикоза, члан.  
 

 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. Административне и техничке послове 

за потребе комисије обављаће Стручна служба 

Скупштине општине.  
   

4. Комисија престаје са радом даном 

именовања директора Јавне здравствене 

установе „Апотека Вишеград“ Вишеград. 
 

5. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

гласнику општине Вишеград“.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                      ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-245/13                                         

Датум: 18.11.2013. године        Суљо Фејзић, с. 

 

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

простора и грађењу („Службени гласник 

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

Статута Општине Вишеград („Службени гласник 

општине Вишеград“ број 10/08-Пречишћени 

текст, 3/11 и 5/12), Скупштина Општине 

Вишеград на сједници одржаној 18.11.2013. 

године, д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању Савјета плана за праћење израде 

Регулационог плана ширег подручја 

жељезничке станице са спортско-

рекреативним центром у Вишеграду 

 

1. Именује се Савјет плана за праћење 

израде Регулационог плана ширег подручја 

жељезничке станице са спортско-рекреативним 

центром у Вишеграду (у даљем тексту: Савјет 

плана), у саставу: 

1. Биљана Бореновић, дипломирани 

инжињер архитектуре, предсједник; 

2. Мирослав Нешковић, дипломирани 

инжињер грађевине, замјеник 

предсједника; 

3. Милан Николић, дипломирани 

економиста (замјеник начелника), члан; 

4. Гордана Мојевић, дипломирани 

инжињер архитектуре, члан; 

5. Светлана Грујић, дипломирани 

инжињер грађевине, члан; 

6. Драган Глоговац, дипломирани 

инжињер шумарства, члан; 

7. Емин Демир, дипломирани инжињер 

машинства, члан;  

8. Благоје Андрић, дипломирани инжињер 

телекомуникација, члан; 

9. Ранко Васић, дипломирани инжињер 

електротехнике, члан; 

10. Младен Ђуревић, инжињер 

геодезије,члан; 

11. Бранка Драгичевић, дипломирани 

економиста, члан; 

12. Александар Ђукановић, дипломирани 

правник, члан. 

 

2. Савјета плана прати израду 

Регулационог плана ширег подручја жељезничке 
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станице са спортско-рекреативним центром у 

Вишеграду, те прати вођење јавне расправе и 

усаглашавање ставова и интереса током израде 

овог документа просторног уређења и заузима 

стручне ставове према питањима општег, 

привредног и просторног развоја општине 

Вишеград, односно подручја за које се документ 

доноси, заузима стручне ставове у погледу 

рационалности и квалитета предложених 

планских рјешења, усаглашености са 

документом просторног уређења који 

представља основу за његову израду, као и 

усаглашеност овог документа са одредбама 

Закона о уређењу простора и грађењу и другим 

прописима заснованим на закону.  

 

3.Техничке услове за рад Савјета плана 

обезбиједиће Одјељење за просторно уређење и 

стамбено-комуналне послове, као носилац 

припреме плана. 

 

4. Савјет плана именује се на период до 

усвајања плана. 

 

5. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                      ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-247/13                                         

Датум: 18.11.2013. године         Суљо Фејзић, с. 

 

На основу члана 31. тачка ђ) и члана 35. Закона о 

буџетском систему Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“, брoj 

121/12), члана 33. Статута општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 

10/08-Пречишћени текст, 3/11 и 5/12), члана 141. 

и 149. Пословника Скупштине општине 

Вишеград („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 4/13), а након разматрања 

Нацрта одлуке о усвајању ребаланса буџета 

општине Вишеград за 2013. годину, Скупштина 

општине Вишеград на сједници одржаној 

18.11.2013. године, д о н о с и 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Скупштина општине Вишеград усваја 

Нацрт одлуке о усвајању ребаланса буџета 

општине Вишеград за 2013. годину, који се 

налази у прилогу и чини саставни дио овог 

закључка. 

 

2. Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Вишеград“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                      ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-221/13                                         

Датум: 18.11.2013. године         Суљо Фејзић, с. 

 

На основу члана 33. Статута општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 

10/08-Пречишћени текст, 3/11 и 5/12), члана 141. 

и 149. Пословника Скупштине општине 

Вишеград („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 4/13), а након разматрања 

Извјештаја о реализацији кредитних средстава 

датих по основу Закона о накнадама за 

коришћење природних ресурса у сврху 

производње електричне енергије са 30.9.2013. 

године, Скупштина општине Вишеград на 

сједници одржаној 18.11.2013. 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 

коришћење природних ресурса у сврху 

производње електричне енергије са 30.9.2013. 

године. 

 

2. Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                      ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-222/13                                         

Датум: 18.11.2013. године         Суљо Фејзић, с. 

 

На основу члана 18. став 2. Закона о јавним 

путевима („Службени гласник Републике 

Српске“, број 89/13) и члана 33. Статута 

општине Вишеград („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 10/08-Пречишћени 

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

Вишеград на сједници одржаној 18.11.2013. 

године, д о н о с и 

 

ПЛАН ЗИМСКОГ ОДРЖАВАЊА ПУТЕВА, 

УЛИЦА И ЈАВНИХ ПОВРШИНА НА 

ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД  

ЗА 2014. ГОДИНУ 

 

I   УВОД 

 

1. Дефинисање природних услова за 

зимско одржавање 
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Снијег и лед уклањају се са путева, улица и 

јавних површина, као и с кровова зграда уз јавне 

саобраћајне површине. Снијег почиње да се 

уклањати када достигне висину од 5 

центиметара, а ако пада непрекидно мора се 

уклањати више пута. Лед се уклања  чим 

настане. Снијег и лед с кровова зграда уклања се 

када постоји опасност да се одроне и угрозе 

безбједност пролазника и зграда. Уклањање 

снијега и леда 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. 

Под одржавањем путева, улица и јавних 

површина у зимским условима подразумијева се: 

       а) Организација зимске службе и вршење 

послова на проходности путева и улица у 

зимском периоду (чишћење снијега са коловоза, 

посипање соли у циљу отклањања поледице и 

бржег топљења снијега који се не може очистити 

у потпуности са коловоза, посипање пијеском и 

шљунком при нижим температурама када со не 

дјелује и остали послови који обезбеђују 

одвијање саобраћаја у зимском периоду), 

б) Организација зимске службе и вршење 

послова на проходности тротоара и осталих 

јавних површина по којима се одвија пјешачки 

собраћај у зимском периоду (чишћење снијега и 

леда са тротоара и осталих јавних површина,  

посипање соли у циљу отклањања поледице и 

бржег топљења снијега и остали послови који 

обезбеђују несметано одвијање пјешачког 

саобраћаја у зимском периоду). 

 

2. Дефинисање одговорности за зимско   

одржавање 

За уклањање снијега и леда са путева, улица и 

осталих јавних површина одговорно је правно 

лице коме су повјерени послови зимског 

одржавања, као и предузеће које обавља послове 

заједничке комуналне потрошње, те власници и 

корисници пословних објеката, станари-

корисници стамбених објеката, а за укљањање 

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 зимско одржавање путева и улица на подручју 

општине Вишеград у 2014. години задужено је 

правно лице коме су повјерени послови зимског 

одржавања, a које је изабрано путем јавних 

набавки као најповољнији понуђач. 

За уклањање снијега и леда са дијелова тротоара 

испред пословних објеката одговорна су 

предузећа или друга правна и физичка лица који 

су власници или корисници пословних простора. 

За дијелове тротоара уз стамбене зграде 

одговорни су власници или корисници станова у 

њима, односно заједнице етажних власника. 

За уклањање снијега и леда са осталих дијелова 

тротоара и јавних површина по којима се одвија 

пјешачки собраћај одговорно је КП ''Комуналац'' 

а.д. Вишеград.               

Приликом чишћења тротоара и осталих 

пјешачких комуникација мора се водити рачуна 

да се обезбиједи минимално очишћена ширина 

тротоара од 1,60 метара, када за то постоје 

услови, што омогућава несметано кретање 

пјешака по истом. Снијег се чисти када достигне 

висину преко 5 cm, а ако пада непрекидно мора 

се уклањати више пута. Лед се уклања одмах. 

Снијег и лед који се уклони са тротоара скупља 

се на гомиле, на мјеста погодна за отапање или 

одвоз, најчешће уз саме ивичњаке. При 

скупљању снијега и леда мора се водити рачуна 

да коловоз и тротоар остану проходни, као и да 

је обезбијеђен прилаз водоводним и 

канализационим шахтовима. Ако гомиле снијега 

и леда прелазе висину од 40 cm морају се 

одвозити на депоније предвиђене за отапање 

снијега и леда уз обалу ријеке. Одређују се двије 

локације за депоновање снијега и то прва на 

платоу поред помоћног стадиона на лијевој 

обали ријеке Рзав и друга на платоу испред улаза 

у насеље Душче, на десној обали ријеке Дрине. 

За одвоз снијега и леда са тротоара одговорно је 

КП ''Комуналац'' а.д. Вишеград, а за одвоз 

снијега и леда са коловозних површина 

одговорно је правно лице коме су повјерени 

послови зимског одржавања. 

Kao средство за посипање по савременим 

коловозним површинама користи се co. Поред 

соли, при нижим температурама када со не 

дјелује, користи се пијесак и шљунак Коловози 

који у трупу пута имају јавну канализацију, а 

изграђени су од асфалта или бетона не смију се 

посипати материјалом гранулације веће од 0,8 

cm.  

 

3. Начин рада на одржавању улица и 

путева у зимском периоду: 

- Улице у насељу се чисте када висина сњежног 

покривача достигне висину преко 5 cm, а 

локални и некатегорисани путни правци када 
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висина снијежног покривача достигне висину 

преко 10 cm.  

- Извођач радова ће посути со по површини 

коловоза у потребним количинама у случају 

појаве иња, поледице, ледене кише или снијега 

преко 5 cm дебљине и температури до -5º C. 

- У временским интервалима очисти снијег који 

је дебљине преко 5 cm, а преко снијега који је 

преостао на коловозу због технолошке 

немогућности скидања у потпуности разастрти 

со у потребним количинама. 

- Уколико снијег пада непрекидно извођач 

радова је дужан након престанка падавина 

оспособити пут за саобраћај и чистити коловоз 

за цијело вријеме падања свом расположивом 

механизацијом. 

- У случају дуготрајних и интензивних падавина, 

вејавица и стварања сметова, извођач радова је 

дужан да ангажује сву предвиђену механизацију. 

Уколико расположива механизација није 

довољна извођач радова ће предузети кораке да 

ангажује додатну механизацију и радну снагу, о 

чему треба да има посебан план рада, 

- У случају ниских температура испод cca -5º C, 

уз појаву поледице или ледене кише, када со 

престаје бити ефикасна посипаће се пијесак или 

шљунак, 

- Приликом чишћења раскрсница обавезно је 

чишћење цијеле површине раскрснице. 

- Приликом чишћења улица не смију се гртаним 

снијегом затрпавати бочни прилази. 

- 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 не смију се 

оштећивати површине с којих се врши укањање, 

нити објекти на тим површинама. 

 

4. Начин контроле извршења обавеза 

дефинисаних планом 

Контролу над спровођењем обавеза из овог 

плана вршиће стручно-технички надзорни орган, 

именован од стране начелника Одјељења за 

просторно уређење и стамбено-комуналне 

послове, и Комунална полиција за послове из 

своје надлежности. 

 

5. Обавезе извођача радова: 

Извођач радова је у обавези да: 

- достави податке о спецификацији 

механизације по регистарском броју,  

- преглед радне снаге, 

- за време трајања зимске службе обезбиједи 

квалитетно руковођење и извршење радова, 

- изврши набавку путарске соли у унапријед 

одређеним количинама, 

- о набављеним количинама соли као и о 

њеној потрошњи води рачуна кроз своје 

магацинско пословање. 

- за вријеме зимске службе организује стално 

дежурство. 

- води уредно сву документацију и то: 

дневник зимске службе, грађевинску књигу, 

путне налоге о раду машина и транспортних 

средстава и евиденцију о раду и дежурству 

радника. 

 

II   ПЛАН ЧИШЋЕЊА ГРАДСКИХ УЛИЦА  

      И ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА         

      ПРЕМА ПРИОРИТЕТУ 

 

План чишћења градских улица 

 

Прва приоритетна група: 

1. Улица краља Петра I почиње од моста 

на Рзаву и завршава се Тргом палих 

бораца, 

2. Улица Ужичког корпуса почиње 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 Иве 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 подрињске бригаде, 

3. Улица Николе Тесле почиње од Улице 

краља Петра I и завршава се Улицом  

Друге подрињске бригаде, 
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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,  

8. Улица Милоша Обилића почиње од 

Улице светог Саве до православне цркве 

на Мегдану. 

9. Улица Његошева почиње од Улице 

светог Саве и завршава се на путу који 

води према Мириловићима 

 

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 насељу Вучине са свим 

бочним улицама у насељима Пионирска 

и Вучине, 

5. Улица Стевана Синђелића почиње од 

Улице Ужичког корпуса и завршава се 

последњом породичном стамбеном 

зградом у насељу Главица са свим 

бочним улицама 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. 

10. Улица Завичајна у насељу Гарча. 
11. Улица Бикавац у насељу Бикавац. 

 

Четврта приоритетна група: 

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 

Иве Андрића са Околиштима, 

3. Пут за трафостаницу, насеље Горња 

Црнча, 

4. Саобраћајна комуникација која повезује 

насеље Бикавац са насељем Шегање, 

5. Пут за Стари Град, 

6. Пут за Бабин Поток. 

 

2. План чишћења локалних путева: 

 

Локални путеви: 

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. 
 

На напријед набројане локалне путеве везана је 

мрежа некатегорисаних путних праваца. 

Чишћење локалних и некатегорисаних путева 

вршиће се тако што ће се прво чистити локални 

путеви, а сви остали некатегорисани путни 

правци биће одржавани према приоритету који 

ће на лицу мјеста одредити стручно-технички 

надзорни орган. У случају болести или смртног 

случаја приоритет може бити измијењен.  

На пословима зимског одржавања обавезно је 

ангажаовање локалног становништва. 

  

IV   ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Овај план објавиће се у ,,Службеном гласнику 

општине Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                      ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-249/13                                         

Датум: 18.11.2013. године         Суљо Фејзић, с. 
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На основу члана 21. Закона о комуналним 

дјелатностима („Службени гласник Републике 

Српске“, број 124/11) и члана 33. Статута 

општине Вишеград („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 10/08-Пречишћени 

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

Вишеград на сједници одржаној 18.11.2013. 

године, д о н о с и  

 

П Р О Г Р А М 

заједничке комуналне потрошње  

за 2014. годину 

 

УВОД 

 

У складу са Законом о комуналним 

дјелатностима („Службени гласник Републике 

Српске“, број 124/11) доноси се Програм 

заједничке комуналне потрошње за 2014. годину. 

Средства за обављање комуналних дјелатности 

заједничке комуналне потрошње обезбјеђују се 

из буџета општине Вишеград по основу прихода 

остварених из: 

а) комуналне накнаде, 

б) диjела накнаде за коришћење добара од 

општег интереса, 

в) диjела прихода од пореза на 

непокретности, 

г) дијела накнада за дате концесије. 

 

Надзор 

Надзор над спровођењем овог програма ће 

вршити комунална полиција и надлежна  

инспекција. 

Извршење послова из овог програма пратиће 

Одјељење за просторно уређење и стамбено-

комуналне послове и Одјељење за финансије. 

 

Врсте активности и планирани период за 

извршење радова 

Овим програмом утврђује се обим и квалитет 

одржавања и обнављања комуналних објеката и 

уређаја, јавних зелених површина, те висина 

потребних финансијских средстава. 

Програм обухвата сљедеће услуге које ће се 

обављати у наведеном временском периоду: 

1. Чишћење улица (тротоара, тргова, 

скверова, паркинга, шеталишта, пјешачких 

стаза, тераса и платоа уз објекте ) током 

цијеле године (12 мјесеци), 

2. Чишћење тротоара и јавних површина у 

зимским условима, 

3. Прање градских улица од 01. марта до 30. 

септембра 2014. године (7 мјесеци), 

4. Редовно одржавање јавних зелених и 

рекреативних површина током цијеле 

године  (12 мјесеци), 

5. Одржавање и изградња градских  гробаља, 

6. Одржавање вертикалне сигнализације 

током цијеле године (12 мјесеци), 

7. Санација дијела улица, плочника и 

тротоара и изградња проширења уз 

саобраћајнице ради постављања 

контејнера за одлагање кућног отпада 

током цијеле године (12 мјесеци), 

8. Одржавање система кишне канализације 

током цијеле године (12 мјесеци), 

9. Одржавање, заштита, реконструкција и 

изградња локалних и некатегорисаних 

путева током цијеле године (12 мјесеци), 

10. Одржавање јавне расвјете током цијеле 

године (12 мјесеци), 

11. Уклањање угинулих животиња са јавних 

површина и њихово санитарно 

збрињавање током цијеле године (12 

мјесеци),  

12. Уклањање корова и другог самониклог 

растиња са обалоутврдних зидова и 

обалних појаса ријека Дрине и Рзава (12 

мјесеци). 

 

Планирана финансијска средства  

Укупно планирана средства за обављање 

комуналних услуга заједничке комуналне 

потрошње за 2014.годину износе 434.231,46 

(четиристотинетридесетчетирихиљаде 

двијестотинетридесетједна и 46/100 

конвертибилних марака) и распоређиваће се 

према сљедећем плану: 

 

ПОСЛОВИ ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ 

ПОТРОШЊЕ 

 

I  УРЕЂЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ  

    КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 

 

1. Чишћење улица, (тротоара, тргова, скверова, 

паркинга, шеталишта, пјешачких стаза, тераса и 

платоа уз објекте). Под чишћењем 

подразумијевамо метење, прикупљање отпадака 

са јавних површина, пражњење уличних корпи, 

поправка уличних корпи и одвоз цјелокупног 

отпада на депонију.  

2. Чишћење тротоара и јавних површина у 

зимским условима 

Чишћење подразумијева уклањање снијега и 

леда са дијелова тротоара, јавних површина, 

прилаза јавним установама (зграда Општине, 

зграда Суда, објекат Дома културе), 

споменицима (споменик на Тргу палих бораца и 

споменик Иви Андрићу) и цркви на Мегдану, по 

којима се одвија пјешачки саобраћај, посипање 

сољу или абразивним материјалом и одвоз 

скупљеног снијега и леда на депоније 
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предвиђене за отапање а све према Плану 

зимског одржавања путева, улица и јавних 

површина на подручју општине Вишеград за 

2014. годину („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 12/13). Давалац услуга се 

обавезује да набави и ускладишти со и 

абразивни материјал.  

3. Прање градских улица  

Под прањем градских улица подразумијевамо 

прање коловоза и тротоара. Прање улица се  

планира у периоду од 01.марта до 30. септембра 

2014. године (7 мјесеци). 

4. Редовно одржавање зелених и 

рекреативних површина 

Редовно одржавање зелених и рекреативних 

површина подразумијева: 

- одржавање паркова, украсног грмља, живе 
ограде и цвијећа на зеленим површинама и у 

жардињерама,   

- сијање, залијевање и кошење траве 2x 

мјесечно у периоду од 01. априла до 30. 

септембра 2014. године, 

- окресивање украсног грмља, поткресивање 
сувих грана и замјена дотрајалих стабала 

новим садницама, 

- припрема земљишта, садња и залијевање 

сезонског цвијећа, грабљење опалог лишћа и 

другог биљног отпада и његово 

искоришћавање за хумусирање тла са 

одвозом вишка на депонију, 

- заштита биљака од болести и штеточина,  

- одржавање осталих зелених јавних 

површина, кошење и кресање самониклог 

растиња (2x годишње) у периоду од 01. маја 

до 30. септембра 2014. године,  

- уништавање амброзије (2x годишње) у 

периоду 01. маја до 30. септембра 2014. 

године. 

5. Одржавање и изградња градских гробаља 

У градска гробља убрајамо гробље у Црнчи, 

гробље у Косовом Пољу, гробље у Козачкој 

улици и Јеврејско гробље на Околиштима.   

Под одржавањем градских гробаља 

подразумијевамо кошење траве и уклањање 

самониклог растиња са одвозом на депонију (2x 

годишње), ситне интервенције на поправци 

ограда и изградња 3 улазне металне капије на 

градском гробљу у Косовом пољу.  

6. Одржавање вертикалне сигнализације  

Под одржавањем вертикалне сигнализације 

подразумијевамо постављање нових, поправку, 

пеглање, исправљање, заваривање и фиксирање 

оштећених саобраћајних  знакова (довођење у 

првобитно стање) и замјена саобраћајних 

знакова у складу са Законом о јавним путевима 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 

89/13). 

Средства се односе на радну снагу потребну за 

редовно одржавање, а набавка нових 

саобраћајних знакова (комплет са потребним 

дијеловима) ће се посебно обрачунавати и 

фактурисати по набавној цијени увећаној за 

трошкове превоза. Набавку извршити у складу 

са Законом о јавним набавкама БиХ. 

7. Санација дијела улица, плочника и 

тротоара и изградња проширења  уз  
саобраћајнице ради постављања контејнера за 

одлагање кућног отпада 

Под овом ставком подразумијевамо измјену 

дотрајалих камених плоча, бетонирање, 

изравнавање површинског оштећеног слоја на 

тротоарима и другим пјешачким површинама и 

изградњу проширења уз саобраћајнице ради 

постављања контејнера за одлагање кућног 

отпада током цијеле године (12 мјесеци).   

8. Одржавање система кишне канализације. 

Појам кишне канализације подразумијева систем 

који омогућава одвођење атмосферских  и 

других површинских вода са јавних површина.  

Под одржавањем система кишне канализације 

подразумијева се чишћење сливника, сливних 

решетки и цијеви кишне канализације, 

прочепљавање запушених цијеви кишне 

канализације као и замјена уништених и 

несталих решетки на сливницима. Набавку 

решетки фактурисати по набавној цијени 

увећаној за трошкове превоза.  

Радови на одржавању система ће се вршити на 

тај начин што ће се два пута годишње (април и 

октобар) вршити генарално чишћење таложника, 

а током читаве године редовно одржавање 

система. 

9. Одржавање, заштита, реконструкција и 

изградња локалних и некатегорисаних путева 

Под одржавањем јавних путева подразумијевају 

се радови на коловозу, банкинама, косинама 

насипа, усјека и засјека, трупу пута, облогама, 

обложним зидовима, објектима за одводњавање, 

пропустима, мостовима, саобраћајној 

сигнализацији и путној опреми. 

 

10. Одржавање јавне расвјете 

Под одржавањем јавне расвјете подразумијева се 

набавка и уградња потребног репроматеријала 

као и друге интервенције неопходне за 

функционисање система јавне расвјете. 

11. Уклањање угинулих животиња са јавних 

површина и њихово санитарно збрињавање. 

Под уклањањем угинулих животиња са јавних 

површина и њиховим санитарним збрињавањем 

подразумијевамо активности око прикупљања, 

одвоза и прописног санитарног укопавања 

угинулих паса луталица и осталих животиња на 
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градску депонију у складу са важећим 

прописима.  

12. Уклањање корова и другог самониклог 

растиња са обалоутврдних зидова и обалних 

појаса ријеке Дрине и Рзава на дионицама: 

- лијева обала ријеке Дрине од моста 

Мехмед-паше Соколовића до новог 

моста,     

- десна обала ријеке Дрине од моста 

Мехмед-паше Соколовића до 

Андрићграда,  

- десна обала ријеке Дрине од пјешачког 

моста у Улици војводе Степе до новог 

моста,  

- лијева и десна обала Рзава од пјешачког 

моста у Карађорђевој улици до 

пјешачког мостау улици војводе Степе. 

Укупна дужина дионица је 3.500,00 m, а 

радови ће се обављати  по дионицама по 

плану који доставља давалац услуга.                                                                                                                    

 

 

II ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ПОСЛОВА 

ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ   

1. Трошкови чишћења јавних саобраћајних 

површина 

Чишћење и одржавање улица, тргова, пјешачких 

стаза и других јавних површина вршиће се 

интензитетом који ће зависити од приоритета 

улице, продукције смећа, временских прилика, 

годишњег доба итд. Чишћење јавних 

саобраћајних површина обухвата радове на 

чишћењу коловоза, тротоара, ригола, чишћење 

сливника као и пражњење и поправка оштећених 

уличних корпи. 

Чишћење и одржавање градских улица, тргова и 

других јавних површина приказано је табеларно. 

Табела приказује назив, дионицу и површину 

улица (коловоз и тротоар).  

 

 

 

 

 

 

Табеларни приказ улица планираних за чишћење 

Редни 

број 

Назив улице Дионица Површина 

m² 

1. Улица краља Петра I Од Рзавског моста до Трга палих бораца  

3.200 

2. Улица Ужичког корпуса Од стоваришта на градској пијаци до 

бензинске пумпе 

 

7.600 

3. Трг палих бораца Цијела 2.500 

4. Mост Мехмед-паше Соколовића Мост и рампа   

4.000 

5. Улица II подрињске бригаде Од рзавског моста до Трга палих бораца  

7.728 

6. Пут за Вучине Од улице Ужичког корпуса до  

првог лијевог скретања   

 

2.500 

7. Улица Kозачка Од Трга палих бораца до задње 

куће у Козачкој улици 

 

5.000 

8. Улица војводе Путника Од Улице Ужичког корпуса до 

маркета   

 

3.260 

9. Улица војводе Степе Од зграде Управе прихода до потока Омар  

9.500 

10. Улица Стевана Синђелића Од Улице Ужичког корпуса до Главичког 

потока 

 

500 

11. Улица Николе Пашића Од Улице краља Петра I до улице II 

подрињске бригаде 

600 

12. Улица Николе Тесле Од Улице краља Петра I до улице II 

подрињске бригаде 

500 

13. Улица Змај Јовина Од Улице Ужичког корпуса до Улице војводе 

Степе 

 

1.000 

14. Улица Kарађорђева Од Улице Ужичког корпуса до насеља Ступе  

2.320 

15. Улица Видовданска Од Улице Ужичког корпуса до  Карађорђеве 

улице  

 

1.000 

16. 

 

Улица Jована Дучића Од Улице Ужичког корпуса до Улице 

солунских бораца  

 

850 
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17. Улица солунских бораца Од Карађорђеве улице до Улице Ужичког 

корпуса 

 

680 

18. Улица радничка  Од Карађорђеве улице до Видовданске улице  

300 

19. Улица светог Саве Од Улице цара Лазара до раскрснице за 

Шегање  

3.100 

20. Улица Mилоша Обилића Од Улице светог Саве испод Цркве до краја 

улице 

900 

 

21. Улица Његошева Цијела 1.100 

22. Улица цара Лазара Од раскрснице Улице краља Петра I до 

„Металгаса“ 

 

5.400 

23. Улица браће Југовића Од Улице краља Петра I до Улице цара 

Лазара 

 

600 

24. Улица Мајке Југовића Цијела 180 

25. Улица Иве Андрића  Од рампе моста до улице Гаврила Принципа  

12.600 

26. Улица Гаврила Принципа Од раскрснице према Околиштима и 

раскрснице код новог моста до „Униса“ 

 

2.820 

27. 

 

Дио магистралног пута  

на лијевој обали ријеке Дрине 

Од рампе моста Мехмед-паше Соколовића до 

новог моста 

 

4.000 

28. 

 

 

 

Улица завичајна  

 

 

 

Од Улице војводе Степе укључујући три 

паралелна сегмента и више одвојака 

закључно са улазом у Улицу Стевана 

Синђелића 

 

1.200 

 

 

29. 

 

Улица Бикавац Улаз Улице светог Саве, саобраћајнице 

насеља Бикавац и  

излаз из насеља Бикавац 

4.500 

 

30. 

 

Насеље Душче Од Козачке улице до капије „Хе на Дрини“  14.000 

31. Пјешачка стаза до видиковца 

Буткове стијене 

Од потпорног зида уз магистрални  правац 

М5 до клупе за одмор на видиковцу 

дужине 140m, а ширине 0,80m.  

 

112 

32. Пјешачка стаза од хотела  

до обданишта   

Површина обухвата силазна степеништа и 

стазу.  

 

500 

                                                                                                                               Укупно : 104.050 m² 

 

 

Ефективно чишћење ће се вршити 50% 

приказане површине (тротоар и колске 

површине уз ивичњаке и риголе, док ће се 

површина пјешачких стаза чистити цијела).                                                                     

Планирани трошкови чишћења јавних 

саобраћајних површина износиће 13.000,00 КМ 

мјесечно, а 156.000,00 КМ годишње. 

Чишћење ће се вршити сваким радним даном у 

складу са приоритетима, продукцији смећа, 

временским приликама, годишњем добу и 

мјесечном програму, а у дане викенда и 

државних празника: 

- Улица краља Петра I,   

- дио Улице Ужичког корпуса (од 

Рзавског моста до семафора), 

- Трг палих бораца и мост Мехмед-паше 

Соколовића.  

Чишћење улица ће се вршити у складу са 

мјесечним планом који је обавезан сачинити 

давалац комуналних услуга и доставити га на 

увид ради давања сагласности Одјељењу за 

просторно уређење и стамбено-комуналне 

послове. Мјесечни план мора бити усклађен са 

Програмом коришћења средстава заједничке 

комуналне потрошње за 2014. годину и треба да 

садржи табеларни приказ динамике чишћења 

свих градских улица. Надзорни орган може у 

изузетним случајевима (зависно од продукције 

смећа и временских прилика) кориговати 

предложени или усвојени план.  

У зимским условима ће се вршити чишћење 

снијега и леда са дијелова тротоара и јавних 

површина по којима се одвија пјешачки 

саобраћај, посипање сољу и абразивним 

материјалом те одвожење и депоновање снијега 

Година 22           Број: 12              Општина Вишеград 19.11.2013. године                        Страна 25 



и леда, а у складу са Планом зимског одржавања 

путева, улица и јавних површина на подручју 

општине Вишеград за 2014. годину. 

2. Трошкови чишћења тротоара и јавних 

површина у зимским условима 

Трошкови чишћења улица,тротоара и јавних 

површина су обрачунати у претходној  ставци  за 

12 мјесеци, а планира се набавка соли и 

абразивног материјала. 

Планирани трошкови за набавку соли и 

абразивног материјала износе 5.000,00 КМ 

годишње.                                                                                                                                             

3. Трошкови прања градских улица 

Под редовним прањем градских улица 

подразумијевамо прање цистерном, једном  

седмично (четвртком) са утрошком 14-15 

цистерни техничке воде зависно од стања улица. 

Списак улица планираних за прање:   

a) Улица краља Петра I од Рзавског 

моста до Трга палих бораца, 

б)   Улица Николе Пашића, 

в)   Улица Николе Тесле, 

г)   Ужичког Корпуса од улаза у пијацу до  

       пумпе преме насељу Родић брдо.   

д)   Дио Улице војводе Степе (од зграде  

      Управе прихода до раскрснице код        

      зграде ЗП „Електродистрибиција“ Пале  

       РЈ Вишеград),  

ђ)   Улица З мај Јове Јовановића, 

е)   Улица цара Лазара (од улице Краља  

       Петра I до раскрснице према насељу  

       Горње Шегање), 

ж)   Трг палих бораца,  

з)    Козачка улица (од Трга палих бораца  

       до задње куће у Козачкој улици), 

           и)   Улица II подрињске бригаде (од  

                  Рзавског моста до Трга палих бораца).  

Планирани трошкови редовног прања горе 

набројаних улица износе 3.986,00 KM мјесечно.  

Планирани број цистерни за седам мјесеци 

износи 495 (15 цистерни x 31 прање x 60,00 

КМ=27.900 КМ). 

3.1. Под ванредним прањем улица и мостова 

подазумијева се прање : 

а)  Моста Мехмед-паше Соколовића, 

б)  Магистраног пут М-5 (од моста Мехмед- 

     паше Соколовића до раскрснице Улице  

     војводе Степе), 

в)  Улице Иве Андрића до гробља, 

г)  Улице Гаврила Принципа до предузећа ,,    

     Unis-Usha“.  

Период прања горе набројаних улица је од 

01.марта до 30. септембра 2014. године-март, 

мај, јул и септембар 4 пута годишње (4 x 13 

цистерни=52 цистерне).  

За ванредно прање саобраћајница и других 

јавних површина (државни празници, посјете 

државника, разне манифестације, посјете 

туриста и сл.) планирано је 20 цистерни.  

Прање улица ће се вршити од 01.марта до 30. 

септембра 2014. године (7 мјесеци). 

Планирани трошкови ванредног прања (72 

цистерене x 60,00 КМ) износе 4.320,00 КМ 

годишње. 
Зависно од стања на терену и потребе надзорни 

орган може мијењати број цистерни потребних 

за прање улица. 

4. Трошкови редовног одржавања јавних 

зелених и рекреативних површина 

Под одржавањем јавних зелених и рекреативних 

површина подразумијева се:  

1) Одржавање грмља и живе ограде 
(окопавање, окресивање и обликовање хабитуса  

украсног грмља, сасијецање или уклањање 

неугледног и обољелог грмља, шишање живе 

ограде и засађивање на огољелим мјестима по 

потреби најмање 4 пута годишње, утовар и одвоз 

вишка материјала). Укупна дужина живе ограде 

износи око 400m. 

2) Одржавање цвијећа на зеленим 

повшинама и у жардињерама (радови на 

прољетној припреми, окопавање и окресивање 

вишегодишњег цвијећа, залијевање у току 

сушног периода, загртање и припрема за зиму, 

уклањање или замјена неугледних жардињера 

новим и уклањање увенулог сезонског цвијећа). 

Средства се односе на радну снагу потребну за 

редовно одржавање, а набавка потребних 

жардињера, плодне земље и садног материјала 

ће се посебно обрачунавати и фактурисати по 

набавној цијени. 

3) Дрвеће (у дрвореду, групама и 

појединачна), паркови и зелене површине 
(радови уређења и одржавања дрвећа лишћара и 

четинара у урбаном подручју) 

Радови ће се вршити на уклањању обољелог 

дрвећа, орезивању сувих и обољелих грана уз 

стручно мишљење комисије и надзор надлежне 

инспекције. 

Вршење ове дјелатности подразумијева:   

а) Одржавање парка испред Дома културе и 

     парка код споменика Иве Андрића,  

б) Одржавање зелене површине која припада    

     хотелу „Андрићев конак“, 

в) Зелене површине испред зграде Општине и  

     зграде Основног суда,  

г) Орезивање живе ограде у парку Иве  

    Андрића, Улици браће Југовића, испред     

    зграде Поште, зграде Општине и Дома  

     културе,  

д) Одржавање зелене површине у Улици II  

     подрињске бригаде, зелене површине поред   

     Средњошколске дворане, као и висећих  

     жардињера на расвјетним стубовима, 
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ђ) Редовно кошење траве на десној обали  

     Дрине од ЈУ за предшколско васпитање и  

     образовање „Невен“ до спортских терена,  

     одржавање зелене површине ЈУ „Невен“ и     

     кошење траве поред улице II подрињске    

     бригаде, 

Све актовности на наведеним локацијама 

вршити свакодневно, а кошење траве 2x 

мјесечно. 

Планирани трошкови редовног одржавања 

јавних зелених и рекреативих површина ће 

износити 3.500,00 КМ  мјесечно, а 42.000,00 

КМ годишње. 

4.1. Трошкови одржавања осталих јавних 

зелених површина, кошење траве, кресање 

растиња и уништавање амброзије ће се вршити у 

периоду од 01. маја до 30. септембра 2014. 

године. Под овим одржавањем подразумијева се:  

а) Обострано кошење траве и кресање  

    самониклог растиња на лијевој обали Дрине 

на потезу од моста Мехмед-паше 

Соколовића (150 метара узводно) и низводно 

до новог моста (2 x годишње), 

б) Обострано кошење и кресање шибља у  

    Улици војводе Степе од Мезалина до чесме,  

в) Раскрсница код новог моста обострано (2 x    

     годишње), 

г) Украсно грмље поред степеништа према  

     насељу Гарча и остале зелене површине у  

 насељу Гарче (2 x годишње), 

д) Путни појас за насеље Душче од Козачке 

     улице до капије МX „Хе на Дрини“ (2 x 

     годишње), 

ђ) Улица Иве Андрића од семафора до краја  

         улице на Околиштима (2 x годишње), 

    е) Улица Ужичког корпуса закључно до табле  

         градског подручја изнад бензинске пумпе  

         према насељу Родић Брдо (2 x годишње), 

ж) Десна и лијева страна уз Улицу светог Саве  

      (2 x годишње), 

з) Улица Његошева од Улице светог Саве  

     степеништем до храма Пресвете   

     Богородице (2 x годишње), 

и) Улица Стевана Синђелића до раскрснице   

     према Гарчи (2 x годишње), 

ј) Обални појас од насеља Ступе до пјешачког  

    моста у Карађорђевој улици обострано(2 x 

годишње),       

к) Улица Гаврила Принципа (2 x годишње), 

л) Одржавање зелених површина комплекса  

     Бикавац и  уз пјешачку стазу од Бикавца до  

     Улице цара Лазара(2 x годишње),     

љ) Рибарска стаза од моста Мехмед-паше  

     Соколовића до фабрике у насељу Душче  

     једнострано (3 x годишње), 

м) Улица цара Лазара од тунела до капије  

     бившег предузећа „Металгас“ и до улаза  

     уградски стадион (3 x годишње). 

Планирани трошкови одржавања осталих јавних 

зелених површина износе 12.000,00 КМ  

годишње.                                                                                                                                                       

Редовно и ванредно одржавање зелених јавних 

површина ће се вршити у складу са мјесечним 

планом који је дужан сачинити давалац 

комуналних услуга и доставити га на   увид ради 

давања сагласности Одјељењу за просторно 

уређење и стамбено-комуналне послове. 

Мјесечни план мора бити усклађен са 

Програмом коришћења средстава заједничке 

комуналне потрошње за 2014. годину.  

Надзорни орган може у изузетним случајевима, 

зависно од потреба, кориговати  предложени или 

усвојени план.  

5. Трошкови одржавања градских гробаља и 

изградња улазних капија  

Под трошковима одржавање гробаља 

подразумијевамо ситне интервенције на 

поправци ограда, кошење траве и уклањање 

самониклог растиња са одвозом на депонију 2 x 

годишње и изградњу 3 улазне металне капије на 

градском гробљу у Косову Пољу. Планира се за 

одржавање гробаља 5.000,00 КМ годишње, а за 

изградњу 3 капије 3.208,00 КМ. Планирани 

трошкови одржавања и изградње улазних капија 

градских гробаља су 684,00 КМ мјесечно, а 

8.208,00 КМ годишње. 

6. Трошкови одржавања вертикалне 

сигнализације у граду 

Одржавање вертикалне сигнализације 
Вертикална сигнализација заузима значајан 

сегмент безбједности учесника у саобраћају и 

свих становника урбаног подручја, па је према 

томе неопходно и одржавање   саобраћајних 

знакова и путоказа у градском подручју. У граду 

је потребно одржавати 225 саобраћајних знакова, 

а под одржавањем подразумијевамо постављање 

нових, поправку, пеглање, исправљање, 

заваривање оштећених саобраћајних знакова, 

завртање вијака и сл.  

У складу са Законом о комуналним 

дјелатностима и Законом о безбиједности 

саобраћаја обавеза је комуналног предузећа да 

врши редовно одржавање вертикалне 

сигнализације. 

Средства се односе на радну снагу потребну за 

редовно одржавање, а набавка потребних 

знакова и осталих саставних дијелова ће се 

посебно обрачунавати и фактурисати по 

набавној цијени .  

Планирани трошкови одржавања вертикалне 

сигнализације износе 320,00 КМ мјесечно, а 

годишње 3.840,00 КМ. 
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6.1 Планирани трошкови за набавку и замјену 

10 саобраћајних знакова износе  2.500,00 КМ 

на годишњем нивоу. 

7. Трошкови санације дијела улица, плочника 

и тротоара   

Под санацијом улица, плочника и тротоара 

подразумијева се санација оштећених дијелова 

градских улица (тротоара и других пјешачких 

површина) и изградња проширења уз 

саобраћајнице ради постављања контејнера за 

одлагање кућног отпада. Планира се завршетак 

стазе до видиковца према Повјестачи, изнад 

моста Мехмед-паше Соколовића.   

Планирани трошкови санације дијела улица, 

плочника и тротоара износе 666.70 КМ КМ 

мјесечно, а 8.000,00 КМ годишње. 

8. Трошкови одржавања система кишне 

канализације 

Под одржавањем система кишне канализације 

подразумијева се чишћење сливника, сливних 

решетки и цијеви кишне канализације, као и 

замјена уништених и несталих решетки на 

сливницима. Набавку решетки обрачунати и 

фактурисати по набавној цијени увећаној за 

трошкове превоза. 

Радови на одржавању система ће се вршити на 

тај начин што ће се два пута годишње (април и 

октобар) вршити чишћење таложника, а преко 

читаве године редовно одржавање система. 

Планирани трошкови одржавања система кишне 

канализације износе 837,50 КМ мјесечно, а 

10.050,00 КМ годишње. 

9. Одржавање, заштита, реконструкција и 

изградња локалних и некатегорисаних путева 

Под одржавањем јавних путева подразумијевају 

се радови на коловозу, банкинама, косинама 

насипа, усјека и засјека, трупу пута, облогама, 

обложним зидовима, објектима за одводњавање, 

пропустима, мостовима, саобраћајној 

сигнализацији и путној опреми, а како би се 

омогућило вршење трајног, безбједног и 

несметаног саобраћаја за који су намијењени. 

Планирани трошкови одржавања, заштите, 

реконструкције и изградње локалних и 

некатегорисаних путева износе 3.250,00 КМ 

мјесечно, а 39.000,00 КМ годишње. 

10. Трошкови одржавања јавне расвјете 

Одржавање јавне расвјете подразумијева 

редовно текуће одржавање постојећих свјетиљки 

што обухвата замјену заштитних стакала, 

сијалица, осигурача, форера, пригушница, 

покиданих каблова, интервенције на оштећеним 

стубовима као и остале неопходне интервенције 

на постојећим свјетиљкама. Планирају се 

трошкови за одржавање 35.320,00 +4.000,00 КМ 

за набавку материјала годишње.  

Планирани трошкови одржавања јавне расвјете 

износе 3.276,66 КМ (радови+метаријал) 

мјесечно, а 39.320,00 КМ годишње 

(радови+матаријал). 

11. Трошкови уклањања угинулих животиња 

са јавних површина и њихово санитарно 

збрињавање. 

Планирани трошкови прикупљања, одвоза, 

прописног укопавања угинулих паса луталица и 

осталих животиња на градску депонију 

(санитарно збрињавање) износе 100,00 КМ по 

укопу, без обзира на број угинулих животиња. 

 

 

 

Планирани трошкови прикупљања, одвоза, 

прописног укопавања угинулих паса луталица и 

осталих животиња износе 250,0 КМ мјесечно, а 

3.000,00 КМ годишње . 

12. Трошкови уклањања корова и другог 

самониклог растиња са обалоутврдних зидова 

и обалних појаса ријеке Дрине на дионицама: 

- Лијева обала од моста Мехмед-паше 

Соколовића до новог моста,     

- Десна обала од моста Мехмед-паше 

Соколовића до Андрићграда,  

- Десна обала од пјешачког моста у Улици 

војводе Степе до новог моста и ријеке Рзав 

од  пјешачког моста у Карађорђевој улици 

до пјешачког моста у Улици војводе Степе 

(обострано).  

Планирани трошкови уклањања горе наведеног 

растиња са одвозом на депонију износе 833,40 

КМ мјесечно, а 10.000,00 КМ годишње.                                                   

 

Детаљнији приказ планираних послова и 

финансијских средстава из програма дат је 

таксативно, како слиједи:  

 

 

 

 

Обрачун трошкова на мјесечном нивоу  

 

1. Чишћење јавних саобраћајних површина................................................................. 13.000,00 КМ  

2. Трошкови чишћења тротоара и јавних површина у зимским условима  

    за набавку путарске соли и абразивног материјала ..................................................        - 

3. Редовно прање улица ...................................................................................................  3.986,00 КМ 

3.1. Ванредно прање улица ..............................................................................................     617,14 КМ 
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4. Редовно одржавање јавних зелених површина..........................................................  3.500,00 КМ 

4.1. Одржавање осталих јавних зелених површина.......................................................  1.000,00 КМ  

5. Одржавање градских гробаља и изградња улазних капија ......................................     684,00 КМ 

6. Одржавања вертикалне сигнализације .......................................................................     320,00 КМ 

6.1 Набавка и замјена 10 саобраћајних знакова  ............................................................     208,40 КМ        

7. Санације дијела улица, плочника и тротоара .............................................................     666,70 КМ 

8. Одржавање система кишне канализације ...................................................................  837,50 КМ 

9. Одржавање, заштита, реконструкција и изградња локалних и  

     некатегорисаних путева  .............................................................................................   3.250,00 КМ  

10. Одржавање јавне расвјете .........................................................................................   3.276,66 КМ  

11. Уклањање угинулих животиња ................................................................................         250,00 КМ 

12. Уклањања корова и другог самониклог растиња са обалоутврдних зидова  

      и обалних појаса ........................................................................................................          833,40 КМ   

      

Обрачун трошкова на годишњем  нивоу  

1.Чишћење јавних саобраћајних површина.................................................................. 156.000,00 КМ 

2.Трошкови чишћења тротоара и јавних  површина у зимским условима  

    за набавку путарске соли и абразивног материјала ................................................     5.000,00 КМ                                                                                                                       

3. Редовно прање улица (7 мјесеци) ............................................................................        27.900,00 КМ  

3.1. Ванредно прање улица (7 мјесеци)........................................................................     4.320,00 КМ 

4. Редовно одржавање јавних зелених површина.......................................................   42.000,00 КМ 

4.1. Одржавање  осталих јавних зелених површина ..................................................   12.000,00 КМ   

5. Одржавање градских гробаља и изградња улазних капија ..................................     8.208,00 КМ  

6  Одржавање вертикалне сигнализације ..................................................................     3.840,00 КМ 

6.1 Набавка и замјена 10 саобраћајних знакова  ......................................................     2.500,00 KM        

7. Санација дијела улица, плочника и тротоара .......................................................     8.000,00 КМ  

8. Одржавање система кишне канализације ..............................................................   10.050,00 КМ 

9. Одржавање, заштита, реконструкција и изградња локалних и  

    некатегорисаних путева .......................................................................................... 39.000,00 КМ 

10. Одржавање јавне расвјете ..................................................................................... 39.320,00 КМ 

11. Уклањање угинулих животиња ............................................................................   3.000,00 КМ 

12. Уклањање корова и другог самониклог растиња са обалоутврдних  

       зидова и обалних појаса ....................................................................................... 10.000,00 КМ                                                

   

Укупно без ПДВ-а ........................................................................................................   371.138,00 КМ 

Укупно са ПДВ-ом.......................................................................................................   434.231,46 КМ 

 

Надлежни општински орган ће склопити 

оквирни споразум са К.П „Комуналац“ а.д. 

Вишеград за обављање горе наведених 

дјелатности. Споразумом ће се дефинисати 

међусобне обавезе, квалитет обављања услуга, 

начин плаћања и остало. 

Праћења извршења задатака који произлазе из 

овог Програма, као и мјесечних и седмичних 

планова сачињених од стране даваоца 

комуналних услуга, вршиће општински орган 

управе надлежан за комуналне послове, а 

послове надзора над спровођењем програма у 

складу са Законом о комуналним дјелатностима 

вршиће комунална полиција. 

12.  Приједлог мјера са становишта заштите 

животне околине 

У циљу одржавања јавне хигијене и постизања 

квалитетнијег становања и живљења  потребно 

је: 

- појачати контролу одржавања јавне 

хигијене и комуналне опреме путем 

контролних органа (предузимање 

одговарајућих превентивних и 

репресивних мјера),  

- дизање свијести грађана о очувању 

животне околине путем медија и 

писменим упозорењима на мјестима гдје је 

присутно непрописно бацање отпада, 

- прољећно и јесење организовање 

колективног чишћења градског зеленила, 

дворишта школа и друго, 

- пријава лица која угрожавају околину 

комуналној полицији,  

- извршити преглед од стране комуналне 

полиције да ли власници или корисници 

индивидуалних објеката посједују посуде 

са поклопцима за отпад из домаћинства.  
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III  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Овај програм објавиће се у „Службeном  

гласнику општине Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                      ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-250/13                                         

Датум: 18.11.2013. године         Суљо Фејзић, с. 

 

На основу члана 38. Закона о буџетском систему 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 

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

Статута општине Вишеград („Службени гласник 

општине Вишеград“, број: 10/08-Пречишћни 

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

буџета општине Вишеград за 2013. годину 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 

16/12), Правилника о коришћењу буџетске 

резерве број: 02-013-185/09 од 01.06.2009.године, 

захтјева ЈП РТВ Вишеград број: 193/13 од. 

28.10.2013. године, начелник Општине 

Вишеград, д о н о с и      

 

О Д Л У К У 

 

Члан 1. 

Одобравају се средства буџетске резерве у 

укупном износу од 17.550 КМ 

(словима:седамнаестхиљадаипетстотинаипедесет

конвертибилнамарка) ЈП „РТВ Вишеград“  

Вишеград у сврху дуговања за неизмирене 

кирије према предузећу „Србиње путеви“ ад 

Фоча за временски период мај 2012- јули 2013. 

године. 

 

Члан 2. 

Одобрена средства ће се исплатити на жиро 

рачун ЈП РТВ Вишеград број: 562-006-00002539-

53 отворен код  Развојне банка  

За реализацију ове одлуке задужује се Одјељење 

за финансије. 

 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Општине 

Вишеград“. 

 

ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

              НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-257/13                                         

Датум: 29.10.2013. г.     Славиша Мишковић, с.р.  

 

На основу члана 38. Закона о буџетском систему 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 

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

Статута општине Вишеград („Службени гласник 

општине Вишеград“, број: 10/08-Пречишћни 

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

буџета Општине Вишеград за 2013. годину 

(„Службени гласник Општине Вишеград“, број 

16/12), Правилника о коришћењу буџетске 

резерве број: 02-013-185/09 од 01.06.2009. 

године, захтјева Максимовић Зорана, начелник 

Општине Вишеград, д о н о с и      

 

О Д Л У К У 

 

Члан 1. 

Одобравају се средства буџетске резерве у 

укупном износу од 300,00 КМ 

(словима:тристотинеконвертибилнамарка) 

Максимовић Зорану у сврху помоћи за обнову 

ВЕБ странице. 

 

Члан 2. 

Одобрена средства ће се исплатити на текући 

рачун  број: 552115-32037726-05 отворен код  

Хипо банке. 

За реализацију ове одлуке задужује се Одјељење 

за финансије. 

 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Општине 

Вишеград“. 

 

ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

              НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-260/13                                         

Датум: 05.11.2013. г.     Славиша Мишковић, с.р.  

 

На основу члана 38. Закона о буџетском систему 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 

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

Статута општине Вишеград („Службени гласник 

општине Вишеград“, број: 10/08-Пречишћни 

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

буџета Општине Вишеград за 2013. годину 

(„Службени гласник Општине Вишеград“, број 

16/12), Правилника о коришћењу буџетске 

резерве број: 02-013-185/09 од 01.06.2009. 

године, захтјева Комуналног предузећа 

„Комуналац“ а.д. Вишеград од 31.10.2013. 

године, начелник општине Вишеград, д о н о с и      

 

О Д Л У К У 

 

Члан 1. 

Одобравају се средства буџетске резерве у 

укупном износу од 2.400,00 КМ 

(словима:двијехиљадеичетиристотинеконвертиб

илнихмарка) Комуналном предузећу 
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„Комуналац“ а.д. Вишеград у сврху плаћања 

трошкова обнове лиценце. 

 

Члан 2. 

Одобрена средства ће се исплатити на жиро 

рачун Комуналног предузећа „Комуналац“ а.д. 

Вишеград 

За реализацију ове одлуке задужује се Одјељење 

за финансије. 

 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Општине 

Вишеград“. 

 

ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

              НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-261/13                                         

Датум: 05.11.2013. г.     Славиша Мишковић, с.р.  

 

На основу члана 43, а у вези са чланом 40.став 2 

и чланом 72. став 3 Закона о локалној 

самоуправи („Сл. гласник Републике Српске“, 

број: 101/04, 42/05 и 118/05), члана 51. Статута 

општине Вишеград („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 10/08, Пречишћени 

текст број 3/11 и 5/12) и чланом 4. Правилника о 

јавним набавкама роба, услуга и радова 

(„Службени гласник општине Вишеград“ број 

13/07, 3/09, 4/11 и 10/13) начелник општине,       

д о н о с и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О Д Л У К У 

 о допуни годишњег плана јавних набавки  

за буџетску 2013. годину 

 

I 

Приступа се допуни Годишњег плана јавних 

набавки за буџетску 2013. годину. 

  

II 

Допуна Годишњег плана јавних набавки за 

буџетску 2013. годину, врши се за Одјељење за 

просторно уређење и стамбено-комуналне 

послове, и то за сљедеће набавке:  
 

• Извођење радова на спајању фекалне 

канализације из насеља Вучине у фекалну 

канализацију у ул. Војводе Путника  

• Израда регулационог плана ширег 

подручја жељезничке станице са спортско-

рекреативним центром у Вишеграду. 

 

III 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и 

биће објављена у „Службеном гласнику 

Општине Вишеград“. 

 

 

ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

              НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-404-78/13                                         

Датум: 11.11.2013. г.     Славиша Мишковић, с.р.  
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ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА :  Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове  

 
ДОПУНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2013. ГОДИНУ 
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Врста поступка 

 

Најкаснији 

термин 

отпочињања 

активности на 

ЈН 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. 

Извођење радова на спајању 

фекалне канализације из 

насеља Вучине у фекалну 
канализацију у ул. Војводе 

Путника 

 

ПУСКП -

26/13 

радови 15.000,00 
30.10. 

2013. 

10 радних  дана од 

дана обостраног 

потписивања 
уговора 

не 
Буџет 

511200 
не 

Одј. за 

ПУСКП 
Гордана Мојевић конкурентски 

септембар 

2013. 

2. 

Израда регулационог плана 
ширег подручја жељезничке 

станице са спортско-

рекреативним центром у 
Вишеграду 

ПУСКП -

29/13 
услуге 17.000,00 

15.12. 

.2013. 

-Израда преднацрта 
у року од 60 дана од 

дана обостраног 

потписивања 
уговора; 

-Израда нацрта 

плана у року од 30 

дана од дана 

одржане стручне 

расправе о 
преднацрту; 
-Приједлог 

документа у року од 

30 дана од дана 

одржавања јавне  

расправе на нацрт 
документа. 

не 
Буџет 

511700 
не 

Одј. за 
ПУСКП 

Биљана 
Бореновић 

конкурентски октобар 2013. 

              

 

 
                                                                                                                                                                           НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА 

                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                      Мирослав Нешковић, дипл. инж. грађ,с.р. 
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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 51. 

Статута општине Вишеград („Службени гласник 

Општине Вишеград“, број 10/08-Пречишћени 

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

извршењу буџета Општине Вишеград за 2013 

годину(„Службени гласник Општине Вишеград“, 

број 16/12), Правилника о коришћењу буџетске 

резерве број: 02-013-185/09 од 01.06.2009. године, 

начелник општине Вишеград,  д о н о с и      

 

О Д Л У К У 

о одобрењу средстава буџетске резерве 

                                                            

Члан 1. 

Одобравају се средства буџетске резерве у 

износу од 300,00 КМ 

(тристотинеконвертибилнихмарака) Тушевљак 

Славку у сврху организовања самосталне изложбе 

слика. 

 

Члан 2. 

Одобрена средства ће се уплатити на текући 

рачун број: 1531284538 Хипо Алпе Адриа банка 

на име Славко Тушевљак . 

 

Члан 3. 

За реализацију ове одлуке задужује се Одјељење 

за финансије. 

 

Члан 4. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења а 

биће објављена у „Службеном гласнику Општине 

Вишеград“. 

 

ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-221/13                                         

Датум: 13.11.2013. г.       Славиша Мишковић, с.р.  

 

На основу члана 38. Закона о буџетском систему 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 

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

Статута општине Вишеград („Службени гласник 

Општине Вишеград“, број 10/08-Пречишћени 

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

буџета Општине Вишеград за 2013 годину 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 

16/12), Правилника о коришћењу буџетске 

резерве број: 02-013-185/09 од 01.06.2009. године, 

захтјева мјештана села Никитовићи од 21.10.2013. 

године начелник општине Вишеград, д о н о с и      

 

О Д Л У К У 

о одобрењу средстава буџетске резерве 

                                                            

Члан 1. 

Одобравају се средства буџетске резерве у 

износу од 400,00 КМ 

(четиристотинеконвертибилнихмарака) 

мјештанима села Никитовићи у сврху помоћи за 

изградњу капеле у селу Никитовићи-Вељи Луг. 

 

Члан 2. 

Одобрена средства ће се уплатити на текући 

рачун број: 230-01-002648-5 Развојна банка, на 

име Ратко Никитовић. 

 

Члан 3. 

За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење 

за финансије. 

 

Члан 4. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења а 

биће објављена у „Службеном гласнику Општине 

Вишеград“. 

 

ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-244/13                                         

Датум: 13.11.2013. г.       Славиша Мишковић, с.р.  

 

На основу члана 38. Закона о буџетском систему 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 

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

Статута општине Вишеград («Службени гласник 

Општине Вишеград», број 10/08-Пречишћени 

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

буџета Општине Вишеград за 2013 годину 

(„Службени гласник Општине Вишеград“, број 

16/12), Правилника о коришћењу буџетске 

резерве број: 02-013-185/09 од 01.06.2009. године, 

захтјева Центра за социјални рад Вишеград број: 

01-53-658/13 од 13.11.2013 године, начелник 

општине Вишеград, д о н о с и      

 

О Д Л У К У 

о одобрењу средстава буџетске резерве 

                                                            

Члан 1. 

Одобравају се средства буџетске резерве у 

износу од 15.000,00 КМ 

(петнаестхиљадаконвертибилнихмарака) Центру 

за социјални рад Вишеград у сврху набавке 

огрева за кориснике социјалне заштите. 

 

Члан 2. 

Одобрена  средства ће се уплатити на жиро рачун 

Центра за социјални рад Вишеград . 

 

Члан 3. 

За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење 

за финансије. 
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Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а 

биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-271/13                                         

Датум: 13.11.2013. г.       Славиша Мишковић, с.р. 

 

На основу члана 72. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 101/04, 42/05 и 118/05), члана 51. 

Статута Општине Вишеград („Службени гласник 

Општине Вишеград“, број 10/08-Пречишћени 

текст, 3/11 и 5/12), те члана 4. и 6. Правилника о 

јавним набавкама роба, услуга и радова, начелник 

општине, д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о измјени плана јавних набавки 

 за буџетску 2013. годину 

 

I 

Приступа се измјени Плана јавних набавки за 

буџетску/календарску 2013. годину. 

 

II 

У Плану јавних набавки за буџетску/календарску 

2013. годину, тј. у дијелу плана који се односи на 

Одјељење за општу управу мијења се набавка под 

редним бројем 6- Набавка канцеларијског 

материјала за 2014. годину.  

Сходно напријед наведеном мијења се колона 

број 12 - врста поступка. Ријечи „отворени 

поступак“ мијењају се и гласе „конкурентски 

поступак“. На основу наведене измјене мијењају 

се и колоне под редним бројем 5. и 7. У колони 

број 5 - рок за додјелу уговора „30.10.2013. год.“ 

мијења се и гласи „31.12.2013. год.“ У колони 

број 7  ријеч „да“ мијења се и гласи „не“. 

Такође, у колони под редним бројем 4 – процјена 

максималне нето вриједности јавне набавке у КМ, 

вриједност набавке од „20.000,00 КМ“, мијења се 

и гласи „9.000,00 КМ“. 

III 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и 

биће објављена у „Службеном гласнику Општине 

Вишеград“. 

 

ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-404-83/13                                         

Датум: 15.11.2013. г.       Славиша Мишковић, с.р. 

 

 

 

На основу члна 72. Закона о локалној самоуправи 

(„Службани гласник Републике Српске“ број 

101/04, 42/05 и 118/05), члана 51. Статута 

општине Вишеград („Службени гласник Општине 

Вишеград“ број 10/08 - Пречишћени текст број: 

3/11 и 5/12) и члана 2. Одлуке о образовању 

савјета за безбједност саобраћаја Републике 

Српске („Службени гласник Републике Српске“, 

број 39/02), те захтјева ПС за БС за активирање 

Форума за безбједност саобраћаја број 11-01/5-

1559/13 од 09.09.2013. године, начелник општине, 

д о н о с и  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о формирању форума за безбједност саобаћаја 

општине Вишеград 

 

I 

Формира се Форум за безбједност саобраћаја 

Општине Вишеград (у даљем тексту Форум), као 

стручно и консултативно тијело, ради проучавања 

појава које утичу на безбједност саобраћаја на 

подручју Општине и предлагања мјера за 

унапријеђивање безбједности саобраћаја. 

 

II 

У Форум се именују: 

 

1. Војислав Крунић - Полицијска станица за 

безбједност саобраћаја Вишеград 

2. Драгомир Мојевић - комунални 

полицајац Општине Вишеград 

3. Славица Ковачевић - судија Основног 

суда у Вишеграду 

4. Милан Савић - ССС у Одјељењу за 

просторно уређење и стамбено 

комуналне послове општине Вишеград       

5. Мирослав Јешић - П „Путеви РС“ Бања 

Лука 

6. Радован Липовац - АМС РС 

7. Мршевић Ђорђе - СШ „Иво Андрић» 

Вишеград 

8. Александар Фулурија - Дом здравља 

Вишеград 

9. Милан Илић - наставник ОШ „Вук 

Караџић“ Вишеград. 

 

III 

Форум се формира на период од четири године. 

У случају да неко од чланова форума буде 

разрјешен прије истека од четири године из 

институције коју представља Начелник ће у 

Форум кооптирати новог представника те 

институције. 

Начелник може разрјешити члана Форума у 

случају неадекватног ангажовања у раду Форума 

и на лични захтјев. 
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Радом Форума руководи предсједник кога ће на 

првој конститутивној сједници изабрати чланови 

форума, а у његовом одсуству замјеник.  

Техничке послове за потребе Форума обавља 

радник општине кога одреди начелник . 

Форум се састаје најмање једном мјесечно.  

 

IV 

Дјелокруг рада форума је: 

• разматра питања и даје приједлоге за 

дугорочно рјешавање проблема из области 

безбједности саобраћаја, 

• индетификује кључне проблеме у области 

бзбједности саобраћаја који највише 

погађају грађане и учеснике у саобраћају и 

предлаже мјере за њихово рјешавање, 

• даје приједлоге за планирање, техничка 

рјешења и пројектовање саобраћајница и 

саобраћајне сигнализације, 

• даје приједлоге за планирање, техничка 

рјешења за пројектовање и уређење 

паркиралишта за одређене врсте возила, 

• даје мишљење и приједлоге за поправку 

саобраћајница и улица на подручју 

Општине, 

• даје приједлоге за адекватну организацију 

чишћења улица и саобраћајница од снијега, 

• даје стручну и организациону помоћ у 

случају већих саобраћајних несрећа, 

• остварује сарадњу и координацију са 

институцијама које дјелују у области 

саобраћаја како на подручју Општине тако 

и на подручју других општина, 

• предлаже организовање разних активности 

од стране стручних служби у циљу 

саобраћајно безбједоносног образовања и 

преветнивног дјеловања, 

 

 

 

• ради на унапријеђењу саобраћајне и 

техничке културе у саобраћају, 

• ради на унапријеђењу саобраћајног одгоја и 

оспособљавања дјеце и омладине и  

области безбједности саобраћаја, 

• ради на унапријеђењу пропагандног и 

информативног дјеловања према 

учесницима у саобраћају, 

• прати, разматра и даје мишљење на нацрте 

законских и подзаконских аката и других 

аката којима се регулишу питања из 

области безбједности саобраћаја,  

• најмање једном у шест мјесеци доставља 

начелнику извјештај о раду Форума са 

прелогом мјера за унапријеђење 

безбједности саобраћаја на подручју  

Општине. 

 

V 

Надзор над законитошћу рада Форума врши 

начелни општине. 

 

VI 

Ступањем на снагу овог Рјешења, ставља се ван 

снаге рјешење број 02-22-1/10 од 23.03.2010. 

године. 

 

VII 

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службени гласнику Општине 

Вишеград“. 

 

ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-22-2/13                                         

Датум: 29.10.2013. г.        Славиша Мишковић, с.р. 
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