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На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16), члана 35. Статута општине 
Вишеград („Службени гласник општине 
Вишеград“, број 6/14), члана 34., 38. и 55. 
Пословника Скупштине општине Вишеград-
Пречишћен текст („Службени гласник општине 
Вишеград“, број 13/14), Скупштина општине 
Вишеград на сједници одржаној 12.12.2016. 
године, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о избору Комисије за буџет и финансије 

 
Члан 1. 

У Комисију за буџет и финансије, бирају се: 
1) Лазо Чаркић, предсједник, 
2) Жељко Шеврт, члан, 
3) Ивана Ђурић, члан.  

 
Члан 2. 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи 
Одлука о избору предсједника и чланова 
Комисије за буџет и финансије („Службени 
гласник општине Вишеград“, број 6/13). 
 

Члан 3. 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Вишеград“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД  
                     ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Број:01-022-107/16 
Датум: 12.12.2016. год.  др Билал Мемишевић,с.р.  
 
На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16), члана 35. Статута општине 
Вишеград („Службени гласник општине 
Вишеград“, број 6/14), члана 34., 38. и 57 
Пословника Скупштине општине Вишеград-

Пречишћен текст („Службени гласник општине 
Вишеград“, број 13/14), Скупштина општине 
Вишеград на сједници одржаној 12.12.2016. 
године, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о избору Комисије за вјерска питања 

 

Члан 1. 
У Комисију за вјерска питања, бирају се: 

1) Жељко Шеврт, предсједеник, 
2) Владан Андрић, члан, 
3) Билал Мемишевић, члан. 

 

Члан 2. 
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи 
Одлука о избору Комисије за вјерска питања 
(„Службени гласник општине Вишеград“, број 
6/13). 
 

Члан 3. 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Вишеград“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД  
                     ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Број:01-022-108/16 
Датум: 12.12.2016. год.  др Билал Мемишевић,с.р.  
 
На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16), члана 35. Статута општине 
Вишеград („Службени гласник општине 
Вишеград“, број 6/14) и члана 34., 38. и 59. 
Пословника Скупштине општине Вишеград-
Пречишћен текст („Службени гласник општине 
Вишеград“, број 13/14), Скупштина општине 
Вишеград на сједници одржаној 12.12.2016. 
године, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о избору Комисије за борачка питања  
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Члан 1. 
У Комисију за борачка питања бирају се: 

1) Марко Савић, предсједник,  
2) Миле Перић, замјеник предсједника, 
3) Дејан Николић, члан, 
4) Миладин Милићевић, члан, 
5) Горан Пухалац, члан. 

 
Члан 2. 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи 
Одлука о избору Комисије за борачка питања 
(„Службени гласник општине Вишеград“, број 
6/13). 
 

Члан 3. 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Вишеград“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД  
                     ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Број:01-022-109/16 
Датум: 12.12.2016. год.  др Билал Мемишевић,с.р.  
 
На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16), члана 35. Статута општине 
Вишеград („Службени гласник општине 
Вишеград“, број 6/14) и члана 34., 38. и 61. 
Пословника Скупштине општине Вишеград-
Пречишћен текст („Службени гласник општине 
Вишеград“, број 13/14), Скупштина општине 
Вишеград на сједници одржаној 12.12.2016. 
године, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о избору Комисије за заштиту околине, 

културног и природног насљеђа 
 

Члан 1. 
У Комисију за заштиту околине, културног и 
природног насљеђа, бирају се: 

1) Јована Боровчанин, предсједница, 
2) Ивана Ђурић, члан, 
3) Дејан Савић, члан. 

 
Члан 2. 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи 
Одлука о избору Комисије за заштиту околине, 
културног и природног насљеђа („Службени 
гласник општине Вишеград“, број 6/13). 
 

Члан 3. 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Вишеград“. 
 
 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД  
                     ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Број:01-022-110/16 
Датум: 12.12.2016. год.  др Билал Мемишевић,с.р.  
 
На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16), члана 35. Статута општине 
Вишеград („Службени гласник општине 
Вишеград“, број 6/14) и члана 34., 38. и 63. 
Пословника Скупштине општине Вишеград-
Пречишћен текст („Службени гласник општине 
Вишеград“, број 13/14), Скупштина општине 
Вишеград на сједници одржаној 12.12.2016. 
године, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о избору Комисије за питања младих 

 

Члан 1. 
У Комисију за питања младих, бирају се: 

1) Недељко Перишић, предсједник, 
2) Горан Ћећез, замјеник предсједника, 
3) Мирко Мајсторовић, члан, 
4) Владан Андрић, члан, 
5) Владан Фуртула, члан. 

 

Члан 2. 
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи 
Одлука о избору Комисије за питања младих 
(„Службени гласник општине Вишеград“, број 
6/13). 
 

Члан 3. 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Вишеград“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД  
                     ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Број:01-022-111/16 
Датум: 12.12.2016. год.  др Билал Мемишевић,с.р.  
 
На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16), члана 35. Статута општине 
Вишеград („Службени гласник општине 
Вишеград“, број 6/14) и члана 34., 38. и 65. 
Пословника Скупштине општине Вишеград-
Пречишћен текст („Службени гласник општине 
Вишеград“, број 13/14), Скупштина општине 
Вишеград на сједници одржаној 12.12.2016. 
године, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о избору Комисије за равноправност полова 

 

Члан 1. 
У Комисију за равноправност полова, бирају се: 
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1) Снежана Ђуровић, предсједница; 
2) Миладин Милићевић, замјеник 

предсједнице, 
3) Мирко Мајсторовић, члан, 
4) Мишо Савић, члан, 
5) Мила Грачанин, члан. 
 

Члан 2. 
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи 
Одлука о избору Комисије за равноправност 
полова („Службени гласник општине Вишеград“, 
број 6/13). 
 

Члан 3. 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Вишеград“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД  
                     ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Број:01-022-112/16 
Датум: 12.12.2016. год.  др Билал Мемишевић,с.р.  
 
На основу члана 39. и 51. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16), члана 35. Статута општине 
Вишеград („Службени гласник општине 
Вишеград“, број 6/14) и члана 34., 38. и 67. 
Пословника Скупштине општине Вишеград-
Пречишћен текст („Службени гласник општине 
Вишеград“, број 13/14), Скупштина општине 
Вишеград на сједници одржаној 12.12.2016. 
године, д о н о с и 
 

О Д Л У К А 
о избору Kомисије за популациону политику  

 

Члан 1. 
У Комисију за популациону политику, бирају се: 

1) Дејан Савић, предсједник, 
2) Горан Ћећез, замјеник предсједника, 
3) Миле Перић, члан, 
4) Зоран Папић, члан, 
5) Миодраг Росић, члан. 

 

Члан 2. 
Комисија из члана 1. ове одлуке има 
предсједника, замјеника предсједника и три 
члана, који се бирају из реда одборника у 
Скупштини. 

Члан 3. 
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи 
Одлука о избору Комисије за популациону 
политику („Службени гласник општине 
Вишеград“, број 6/13). 
 

Члан 4. 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Вишеград“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД  
                     ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Број:01-022-113/16 
Датум: 12.12.2016. год.  др Билал Мемишевић,с.р.  
 
На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16), члана 35. Статута општине 
Вишеград („Службени гласник општине 
Вишеград“, број 6/14) и члана 34., 38. и 69. 
Пословника Скупштине општине Вишеград-
Пречишћен текст („Службени гласник општине 
Вишеград“, број 13/14), Скупштина општине 
Вишеград на сједници одржаној 12.12.2016. 
године, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о избору Комисије за награде и признања 

 
Члан 1. 

У Комисију за награде и признања, бирају се: 
1) Јована Боровчанин, предсједница, 
2) Ивана Ђурић, члан; 
3) Љубиша Шкипина, члан 

 

Члан 2. 
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи 
Одлука о избору Комисије за награде и признања 
(„Службени гласник општине Вишеград“, број 
6/13). 
 

Члан 3. 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Вишеград“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД  
                     ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Број:01-022-114/16 
Датум: 12.12.2016. год.  др Билал Мемишевић,с.р.  
 
На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16), члана 35. Статута општине 
Вишеград („Службени гласник општине 
Вишеград“, број 6/14) и члана 34., 38. и 71. 
Пословника Скупштине општине Вишеград-
Пречишћен текст („Службени гласник општине 
Вишеград“, број 13/14), Скупштина општине 
Вишеград на сједници одржаној 12.12.2016. 
године, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о избору Kомисије за мјесне заједнице  

Члан 1. 
 

У Комисију за мјесне заједнице, бирају се: 
1) Дарко Андрић, предсједник, 
2) Миле Перић, члан, 
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3) Дејан Савић, члан. 
 

Члан 2. 
Комисија из члана 1. ове одлуке има предјсдника 
и два члана који се бирају из реда одборника у 
Скупштини.  

 

Члан 3. 
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи 
Одлука о избору Комисије за мјесне заједнице 
(„Службени гласник општине Вишеград“, број 
13/14). 
 

Члан 4. 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Вишеград“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД  
                     ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Број:01-022-115/16 
Датум: 12.12.2016. год.  др Билал Мемишевић,с.р.  
 
На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16), члана 35. Статута општине 
Вишеград („Службени гласник општине 
Вишеград“, број 6/14) и члана 34., 38. и 75. 
Пословника Скупштине општине Вишеград-
Пречишћен текст („Службени гласник општине 
Вишеград“, број 13/14), Скупштина општине 
Вишеград на сједници одржаној 12.12.2016. 
године, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о избору Oдбора за заштиту људских права, 

представке и притужбе грађана 
 

Члан 1. 
У Одбору за заштиту људских права, представке и 
притужбе грађана, бирају се: 

1) Марко Савић, предсједник, 
2) Миладин Милићевић, замјеник 

предсједника, 
3) Миодраг Росић, члан, 
4) Билал Мемишевић, члан. 
5) Љубиша Шкипина, члан. 

 

Члан 2. 
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи 
Одлука о избору Комисије за заштиту људских 
права, представке и притужбе грађана 
(„Службени гласник општине Вишеград“, број 
6/13). 
 

Члан 3. 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Вишеград“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД  
                     ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Број:01-022-116/16 
Датум: 12.12.2016. год.  др Билал Мемишевић,с.р.  
 
На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16), члана 35. Статута општине 
Вишеград („Службени гласник општине 
Вишеград“, број 6/14) и члана 34., 38. и 77. 
Пословника Скупштине општине Вишеград-
Пречишћен текст („Службени гласник општине 
Вишеград“, број 13/14), Скупштина општине 
Вишеград на сједници одржаној 12.12.2016. 
године, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о избору Одбора за локални развој и сарадњу 

са општинама и градовима 
 

Члан 1. 
У Одбор за локални развој и сарадњу са 
општинама и градовима, бираjу се: 

1) Дарко Андрић, предсједник; 
2) Јована Боровчанин, члан; 
3) Миле Перић, члан. 

 
Члан 2. 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи 
Одлука о избору Одбора за локални развој и 
сарадњу са општинама и градовима („Службени 
гласник општине Вишеград“, број 6/13 и 2/15). 
 

Члан 3. 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Вишеград“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД  
                     ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Број:01-022-117/16 
Датум: 12.12.2016. год.  др Билал Мемишевић,с.р.  
 
На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16), члана 35. Статута општине 
Вишеград („Службени гласник општине 
Вишеград“, број 6/14) и члана 34., 38. и 79. 
Пословника Скупштине општине Вишеград-
Пречишћен текст („Службени гласник општине 
Вишеград“, број 13/14), Скупштина општине 
Вишеград на сједници одржаној 12.12.2016. 
године, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о избору Етичког одобра  

 

Члан 1. 
У Етички одбор, бирају се: 
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1) Снежана Ђуровић, предсједница; 
2) Дејан Савић, замјеник предсједнице, 
3) Љубиша Шкипина, члан, 
4) Душана Буквић,члан, 
5) Сандра Пецикоза, члан. 

 
Члан 2. 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи 
Одлука о избору Етичког одбора („Службени 
гласник општине Вишеград“, број 6/13). 
 

Члан 3. 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Вишеград“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД  
                     ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Број:01-022-118/16 
Датум: 12.12.2016. год.  др Билал Мемишевић,с.р.  
 
На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16), члана 35. Статута општине 
Вишеград („Службени гласник општине 
Вишеград“, број 6/14) и члана 34., 38. и 81. 
Пословника Скупштине општине Вишеград-
Пречишћени текст („Службени гласник општине 
Вишеград“, број 13/14), Скупштина општине 
Вишеград на сједници одржаној 12.12.2016. 
године, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о избору Савјета за спорт  

 

Члан 1. 
У Савјет за спорт, бираjу се: 

1) Недељко Перишић, предсједник, 
2) Ћећез Горан, замјеник предсједника, 
3) Билал Мемишевић, члан, 
4) Мирко Мајсторовић,члан,  
5) Зоран Папић, члан, 
6) Александар Којић, члан, 
7) Игор Шимшић, члан. 

 

Члан 2. 
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи 
Одлука о избору Савјета за спорт („Службени 
гласник општине Вишеград“, број 6/13). 
 

Члан 3. 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Вишеград“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД  
                     ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Број:01-022-119/16 
Датум: 12.12.2016. год.  др Билал Мемишевић,с.р.  

На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16), члана 35. Статута општине 
Вишеград („Службени гласник општине 
Вишеград“, број 6/14) и члана 34., 38. и 83. 
Пословника Скупштине општине Вишеград-
Пречишћен текст („Службени гласник општине 
Вишеград“, број 13/14), Скупштина општине 
Вишеград на сједници одржаној 12.12.2016. 
године, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о избору Савјета за културу  

 
Члан 1. 

У Савјет за културу, бирају се: 
1) Лазо Чаркић, предсједник, 
2) Дејан Савић, члан, 
3) Владан Андрић, члан. 

 
Члан 2. 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи 
Одлука о избору Савјета за културу („Службени 
гласник општине Вишеград“, број 6/13). 
 

Члан 3. 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Вишеград“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД  
                     ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Број:01-022-120/16 
Датум: 12.12.2016. год.  др Билал Мемишевић,с.р.  
 
На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16), члана 79. Закона о 
службеницима и намјештеницима у органима 
локалне самоуправе („Службени гласник 
Републике Српске“, број 97/16) и члана 35. 
Статута општине Вишеград („Службени гласник 
општине Вишеград“, број 6/14) Скупштина 
општине Вишеград на сједници одржаној 
12.12.2016. године, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о утврђивању листе стручњака  

 
Члан 1. 

Утврђује се листа стручњака са које начелник 
општине, приликом спровођења поступка за 
пријем службеника, именује за чланове Комисије 
за спровођење поступка за пријем службеника у 
општинску управу, како слиједи: 

1. Дарко Андрић, инжињер елетротехнике 
за телекомуникације, 

2. Перо Петровић, виша туристичка и 
факултет пословне економије  



13.12.2016.                                 Службени гласник oпштине Вишеград - Број 13                                    6

3. Недељко Перишић дипломирани 
економиста, 

4. Душанка Самарџић, дипломирани 
правник, 

5. Снежана Ђуровић, доктор медицине, 
6. Горан Ћећез, дипломирани правник за 

безбједност, 
7. Ивана Ђурић, дипломирани економиста, 
8. Душан Нешковић, дипломирани 

економиста, 
9. Горан Милутиновић, магистар 

економских наука, 
10. Миле Перић, дипломирани технолог, 
11. Душана Буквић, доктор медицине. 

 

Члан 2. 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Вишеград“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД  
                     ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Број:01-022-124/16 
Датум: 12.12.2016. год.  др Билал Мемишевић,с.р.  
 
На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16), члана 50., 51. и 67. Закона о 
о службеницим и намјештеницима у органима 
јединице локалне самоуправе („Службени гласник 
Републике Српске“, број 97/16) и члана 35. 
Статута општине Вишеград („Службени гласник 
општине Вишеград“, број 6/14), Скупштина 
општине Вишеград на сједници одржаној 
12.12.2016. године, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о утврђивању стандарда и критеријума  

за избор и именовање секретара 
Скупштине општине Вишеград 

Члан 1. 
Овом одлуком ближе се утврђују стандарди и 
критеријуми за избор и именовање секретара 
Скупштине општине Вишеград. 
Под критеријумима за избор и именовање из 
претходног става сматрају се степен образовања, 
стручно занимање, радно искуство, као и други 
услови и стандарди утврђени овом одлуком. 
 

Члан 2. 
Кандидат за секретара Скупштине општине 
Вишеград треба да испуњавају сљедеће услове. 
 
Општи услови: 

- да је држављани Републике Српске 
односно Босне и Херцеговине; 

- да је старији од 18 година; 
- да има општу здравствену способност; 

- да није отпуштени из органа управе као 
резултата дисциплинске мјесре на било 
којем нивоу власти у Босни и 
Херцеговини три године прије 
објављивања конкурса; 

- да није осуђивани за кривично дјело на 
безусловну казну затвора од најмање 
шест мјесеци или за кривично дјело које 
их чини неподобним за обављање 
послова у, општинској управи, 

- да није у сукобу интереса, односно да не 
обавља дужност која је неспојива са 
дужношћу службеника у општинској 
управи 

Посебни услови: 
- завршен четверогодишњи студиј са 

звањем дипломирани правник или први 
циклус студија са звањем дипломирани 
правник и остварених најмање 240 ECTS 
бодова или еквивалент; 

- најмање три године радног искуства у 
струци 

- положен стручни испит за рад у управи  
 

Члан 3. 
Секретара Скупштине општине, на основу 
спроведеног Јавног конкурса и приједлога 
Комисије за избор секретара, именује Скупштина 
општине.Вишеград. 
Комисију за избор секретара именује Скупштина 
општине Вишеград. 
 

Члан 4. 
У комисију за избор секретара Скупштине 
општине Вишеград именоваће се лица која имају 
професионално знање, на истом или вишем нивоу 
за које се спроводи поступак, те лица која су 
упозната са одредбама Закона о службеницим и 
намјештеницима у органима јединице локалне 
самоуправе Републике Српске. 
Комисија за избор се састоји од пет (5) чланова и 
то два (2) из реда одборника у скупштини, два (2) 
из реда службеника општинске управе која имају 
стручну спрему и звање и радно искуство, а један 
(1) члан са листе стручњака коју утврђује 
скупштина.  
 

Члан 5. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине 
Вишеград“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД  
                     ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Број:01-022-125/16 
Датум: 12.12.2016. год.  др Билал Мемишевић,с.р.  
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На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16), члана 50. и 53. Закона о 
службеницима и намјештеницима у органима 
јединице локалне самоуправе („Службени гласник 
Републике Српске“, број 97/16) и члана 35. 
Статута општине Вишеград („Службени гласник 
општине Вишеград“, број 6/14), Скупштина 
општине Вишеград на сједници одржаној 
12.12.2016. године, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о расписивању Јавног конкурса за избор и 

именовање секретара Скупштине  
општине Вишеград 

 
Члан 1. 

Расписује се Јавни конкурс за избор и именовање 
секретара Скупштине општине 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 секретара Скупштине општине 
Вишеград. 

 
Члан 3. 

Јавни конкурс за избор и именовање секретара 
Скупштине општине Вишеград објавиће се у 
„Службеном гласник Републике Српске“ и 
дневном листу „Глас Српске“. 
Рок за подношење пријава на конкурс је 15 дана 
од дана расписивања Јавног конкурса. 
За расписивање конкурса задужује се стручна 
служба начелника општине. 

Члан 5. 
Поступак избора, укључујући преглед приспјелих 
понуда на конкурс и предлагање кандидата, у 
складу са утврђеним критеријумима, извршиће 
Комисија за избор секретара Скуштине општине 
Вишеград. 
 

Члан 6. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине 
Вишеград“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД  
                     ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Број:01-022-126/16 
Датум: 12.12.2016. год.  др Билал Мемишевић,с.р.  
 
На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16), члана 50., 54. и 67. Закона о 
службеницима и намјештеницима у органима 

јединице локалне самоуправе („Службени гласник 
Републике Српске“, број 97/16) и члана 35. 
Статута општине Вишеград („Службени гласник 
општине Вишеград“, број 6/14), Скупштина 
општине Вишеград на сједници одржаној 
12.12.2016. године, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о утврђивању стандарда и критеријума за 
избор и именовање начелника одјељења 
Оппштинске управе Општине Вишеград 

 

Члан 1. 
Овом одлуком ближе се утврђују стандарди и 
критеријуми за избор и именовање начелника 
одјељења Општинске управе Општине Вишеград. 
Под критеријумима за избор и именовање из 
претходног става сматрају се степен образовања, 
стручно знање, радно искуство, као и други 
услови и стандарди утврђени овом одлуком. 
 

Члан 2. 
Кандидати за начелнике одјељења у Општинској 
управи Општине Вишеград треба да испуњавају 
сљедеће услове. 
Општи услови: 

- да су држављани Републике Српске, 
односно Босне и Херцеговине; 

- да су старији од 18 година; 
- да имају општу здравствену способност; 
- да нису отпуштени из органа управе као 

резултат дисциплинске мјере на било 
којем нивоу власти у Босни и 
Херцеговини три године прије обављања 
конкурса; 

- да нису осуђивани за кривично дјело на 
безусловну казну затвора од најмање 
шест мјесеци или за кривично дјело које 
их чини неподобним за обављање 
послова у општинској управи  

- да нису у сукобу интереса, односно да не 
обављају дужност која је неспојива са 
дужношћу службеника у општинској 
управи. 

 
Посебни услови: 
1. Начелник Одјељења за општу управу  

- висока стручна спрема правног, економског 
или другог друштвеног смјера; 

- три године радног искуства у струци;  
- положен стручни испит за рад у управи.  

 
2. Начелник Одјељења за привреду и друштене   
     дјелатности  

- висока стручна спрема; 
- три године радног искуства у струци;  
- положен стручни испит за рад у управи. 
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3. Начелник Одјељења за просторно уређење и  
    стамбено-комуналне послове 

- висока стручна спрема архитектонског, 
грађевинског или правног смјера; 

- три године радног искуства у струци;  
- положен стручни испит за рад у управи. 

 
4. Начелник Одјељења за финансије 

- висока стручна спрема економског смјера;  
- три године радног искуства у струци;  
- положен стручни испит за рад у управи. 
 

5.   Начелник Одјељења за инспекцијске послове  
- висока стручна спрема; 
- три године радног искуства у струци;  
- положен стручни испит за рад у управи. 

 
Лице које је у другим органима или 
организацијама радило, а нема положен стручни 
испит за рад у управи, може да се прими у радни 
однос руководеће радно мјесто уз обавезу да 
положи стучни испит у року од шест мјесеци од 
дана запослења.  
Уколико не положи стручни испит у року од шест 
мјесеци престаје му радни однос. 
 

Члан 3. 
Начелнике одјељења Општинске управе Општине 
Вишеград, на основу спроведеног Јавног конкурса 
и приједлога начелника општине, именује 
Скупштина општине Вишеград. 
Комисију за избор начелника одјељења 
Општинске управе Општине Вишеград именује 
Скупштина општине Вишеград . 
 

Члан 4. 
У Комисију за избор именоваће се лица која имају 
професионално знање, на истом или вишем нивоу 
за које се спроводи поступак, те лица која су 
упозната са одредбама Закона о службеницима и 
намјештеницима у органима јединице локалне 
самоуправе Републике Српске. 
Комисија за избор се састоји од пет (5) чланова, и 
то два (2) члана из реда службеника која имају 
одговарајуће радно професионално искуство, 
један (1) члан службеник за управљање људским 
ресурсима и два (2) члана са листе стручњака коју 
утврђује скупштина. 
 

Члан 5. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине 
Вишеград“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД  
                     ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Број:01-022-128/16 
Датум: 12.12.2016. год.  др Билал Мемишевић,с.р.  
 

На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16), члана 50., 77. и 78. Закона о 
службеницима и намјештеницима у органима 
јединице локалне самоуправе („Службени гласник 
Републике Српске“, број 97/16) и члана 35. 
Статута општине Вишеград („Службени гласник 
општине Вишеград“, број 6/14), Скупштина 
општине Вишеград на сједници одржаној 
12.12.2016. године, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о расписивању Јавног конкурса за избор и 

именовање начелника одјељења  
Општинске управе Општине Вишеград 

 
Члан 1. 

Расписује се Јавни конкурс за избор и именовање 
начелника одјељења Општинске управе Општине 
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 начелника одјељења Општинске 
управе Општине Вишеград. 
 

Члан 3. 
Јавни конкурс за избор и именовање начелника 
одјељења Oпштинске управе Општине Вишеград. 
објавиће се у „Службеном гласник Републике 
Српске“ и дневном листу „Глас Српске“. 
Рок за подношење пријава на конкурс је 15 дана 
од дана расписивања Јавног конкурса. 
За расписивање конкурса задужује се стручна 
служба начелника општине. 
 

Члан 4. 
Поступак избора, укључујући преглед приспјелих 
понуда на конкурс и предлагање кандидата, у 
складу са утврђеним критеријумима, извршиће 
Комисија за избор начелника одјељења 
Општинске управе Општине Вишеград. 
 

Члан 5. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине 
Вишеград“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД  
                     ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Број:01-022-129/16 
Датум: 12.12.2016. год.  др Билал Мемишевић,с.р.  
 
На основу члана 39. став (2) тачка 13) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број 97/16), члана 23. Закона о 
стварним правима („Службени гласник Републике  
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Српске“, број 124/08, 58/09, 95/11 и 60/15) и члана 
35. став (2) Статута општине Вишеград 
(„Службени гласник Општине Вишеград“, број 
6/14) Скупштина општине Вишеград на сједници 
одржаној дана 12.12. 2016. године, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о прихватању преноса објекта у посјед  

и власништво Општине Вишеград 
 

Члан 1.  
Прихвата се пренос објекта ,,градска кућа”  
изграђен на к.п. број 1099/6 КО Вишеград 1 (нови 
премјер) у оквиру комплекса  ,,Андрићград” у 
посјед и власништво Општине Вишеград од стране 
,,Андрићград” д.о.о. Вишеград, уз накнаду од 
2,365,920.32 KM, уплаћену на основу Уговора о 
учетвовању у финансирању ,,Андрићград“ у 
Вишеграду број 02-013-357/11 од 10.10.2011. 
године и његовим анексима 1 и 2.  
 

Члан 2.  
Објекат из члана 1. ове одлуке изграђен је на 
основу  одобрења за грађење број 05-361-13/12 
издато од стране Одјељења за просторно уређење 
и стамбено-комуналне послове општине 
Вишеград, а Уговором о учествовању у 
финансирању пројекта ,,Андрићград“ у Вишеграду 
потписаном од стране Општине Вишеград и 
,,Андрићград“ д.о.о. Вишеград дефинисано је да се 
Андрићград обавезује да предметни објекат из 
члана 1. ове одлуке пренесе у власништво и посјед 
Општине без плаћања посебне накнаде.   
 

Члан 3.  
Непокретност из члана 1. ове одлуке ,,градска 
кућа“ пренијеће се на општину Вишеград по 
књиговодственој вриједности у износу од 
2,365,920.32 KM , а нотарски обрађеним уговором 
дефинисаће се обавеза измирења накнаде за 
градско грађевинско земљиште и ренте утврђене 
рјешењем број 05-475-17/12 од 12.04.2012. године, 
издато од стране Одјељења за просторно уређење 
и стамбено-комуналне послове Општине 
Вишеград, која је одобрена на одгођено плаћање 
Уговором број 02-475-24/12 од 10.05.2012. године,  
који су зкључили ,,Андрићград“ д.о.о. Вишеград и 
Општина Вишеград. 
 

Члан 4.  
Овлашћује се начелник Општине да потпише 
нотарски обрађен уговор, на основу кога ће се 
извршити укњижба објекта из члана 1. ове одлуке 
у јавним евиденцијама код Републичке управе за 
геодетске и имовинско-правне послове Републике 
Српске, Подручна јединица Вишеград. 
 

Члан 5. 
Задужује се Одјељење за финансије Општинске 
управе Општине Вишеград да сходно 

финансијским подацима из члана 3. ове одлуке 
према књиговодственој вриједности, а на основу 
закљученог нотарски обрађеног уговора, изврши 
потребна књижења у евидентирања у главној 
књизи трезора Општине Вишеград. 

Члан 6. 
Саставни дио ове одлуке је овјерена потписом и 
печатом финансијска картица ,,Андрићграда„  
д.о.о. о вриједности објекта из члана 1. ове одлуке 
као и налаз и процјена тржишне вриједности 
предметног објекта израђена од стране сталног 
судског вјештака грађевинске струке. 

 

Члан 7. 
Ова oдлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Општине 
Вишеград“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД  
                     ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Број:01-022-131/16 
Датум: 12.12.2016. год.  др Билал Мемишевић,с.р.  
 
На основу члана 2. Закона о основама 
безбједности саобраћаја на путевима у БиХ 
(„Службени  лист БиХ“, 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),  члана 39. став (2) тачка 2) Закона о 
локалној самоуправи  („Службени гласник 
Републике Српске“, број 97/16), и члана 35. став 
(2) Статута општине Вишеград („Службени 
гласник Општине Вишеград“, број 6/14) 
Скупштина општине Вишеград на сједници 
одржаној 12.12. 2016. године, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о измјени Одлуке о утврђивању режима 

одвијања саобраћаја на подручју  
општине Вишеград 

 

Члан 1.  
У Одлуци о утврђивању режима одвијања 
саобраћаја на подручју општине Вишеград 
(„Службени гласник Општине Вишеград“, број 
2/15) члан 10. став (1) мјења се и гласи: 
,,Забрањује се саобраћај за сва моторна возила у 
Улици краља Петра I у пероду од 17,00h до 
24,00h.“ 

Члан 2.  
Остали дијелови одлуке остају непромјењени. 

 

Члан 3. 
Задужује се Одјељење за просторно уређење и 
стамбено-комуналне послове Општинске управе 
Општине Вишеград да усклади саобраћајну 
сигнализацију. 
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Члан 4. 
Ова oдлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Општине 
Вишеград“. 

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД  
                     ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Број:01-022-132/16 
Датум: 12.12.2016. год.  др Билал Мемишевић,с.р.  
 
На основу  члана 39. став (2) тачка 14 Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број 97/16) и члана 35. став 
(2) Статута Општине Вишеград („Службени 
гласник општине Вишеград“, број 6/14) 
Скупштина општине Вишеград на сједници 
одржаној 12.12.2016. године, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о измјени и допунама Одлуке о именима улица 

и тргова у градском насељу Вишеград 
 

Члан 1.  
У Одлуци о именима улица и тргова у градском 
насељу Вишеград  („Службени гласник Општине 
Вишеград“, број 1/93, 3/99 и 12/09) у члану 1. 
тачка 30. мјења се и гласи:  
,,Улица 9. јануара почиње од улице Војводе 
Степе, од мјеста одвајања од магистралног пута 
М-5, која се састоји од три сегмента и завршава се 
са улицом Споменка Гостића у једном сегменту и 
улицом Михајла Пупина у другом сегменту“. 
 

Члан 2.  
Послије тачке 30. додају се нове таче 31., 32. и 33. 
које гласе:  
,, 31. Улица Споменка Гостића почиње од улице 9. 
јануара, која се састоји од два сегмента и 
завршава се изнад и испод стамбеног низа број 2. 
32. Улица Добровољних давалаца крви почиње од  
улице 9. јануара и завршава се са улицом Стевана 
Синђелића. 
33. Улица Михајла Пупина почиње од улице Иве 
Андрића (одваја се од крака улице Иве Андрића 
која води према Околиштима (на првој оштрој 
кривини) и завршава се код трафо станице 
Околишта. 
Досадашња тачка 31. постаје тачка 34.“  
 

Члан 3. 
Задужује се Одјељење за просторно уређење и 
стамбено-комуналне послове да у року од три 
мјесеца обезбједи табле са именима улица и 
бројевима зграда. 
 

Члан 4. 
Саставни дио ове одлуке је графички прилог 
улица из тачке 30., 31. и 32. 

Члан 5. 
Ова oдлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Општине 
Вишеград“. 
 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД  
                     ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Број:01-022-133/16 
Датум: 12.12.2016. год.  др Билал Мемишевић,с.р.  
 
На основу члана 191. а у вези са чланом 65. став 
(3), чланом 69. став (1), чланом 70. став (1), 
чланом 73. став (2), чланом 75. став (2), чланом 
80. став (1) и чланом 83. став (1) Закона о уређењу 
простора и грађењу (,,Службени гласник 
Републике Српске“, број 40/13, 106/15 и 3/16), 
члана 39. став (2) тачка 2) Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16) и члана 35. став (2) Статута 
Општине Вишеград („Службени гласник 
Општине Вишеград“, број 6/14), Скупштина 
општине Вишеград на сједници одржаној 
12.12.2016. године, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о уређењу простора и грађевинском земљишту 
 
I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ  
 

Члан 1. 
Овом одлуком одређује се градско грађевинско 
земљиште и остало грађевинско земљиште на 
територији Општине Вишеград са описом и 
графичким приказом обухвата (територија 
Општине Вишеград, у даљем тексту: Општина), 
уређују се услови и начин располагања градским 
грађевинским земљиштем и осталим 
грађевинским земљиштем у својини Општине, 
основе и мјерила за обрачун накнаде за уређење 
градског грађевинског земљишта, ренте и закупа, 
начин плаћања накнаде за трошкове уређење 
градског грађевинског земљишта, накнаде за 
ренту, закуп земљишта и накнада за легализацију 
објеката, услови за постављање и уклањање 
привремених објеката,  као и друга питања од 
значаја за уређење простора и грађење објеката у 
Општини. 

 
Члан 2. 

Уређење простора Општине уређује се у складу са 
Законом о уређењу простора и грађењу (у даљем 
тексту: Закон), подзаконским актима донесеним 
на основу Закона (Правилника о обрачуну 
накнаде трошкова уређења градског грађевинског 
земљишта, Правилника о општим правилима 
урбанистичке регулације и парцелације, 
Правилника о начину израде, садржају и  
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формирању докумената просторног уређења, 
Правилника о изради и доношењу докумената 
просторног уређења по скраћеном поступку и 
Уредбом о условима, начину обрачуна и плаћању 
накнде за легализацију објеката, Правилником о 
поступку јавног конкурса за располагање 
непокретноостима у својини Републике Српске и 
јединице локалне самоуправе, овом одлуком, као 
и у складу са прописима из области заштите 
животне средине, коришћења пољопривредног 
земљишта и грађевинског земљишта, шума, вода, 
руда, саобраћаја, енергетике, заштите културно-
историјског насљеђа и природе, заштите од 
елементарних непогода и ратних дејстава, 
техничких опасности и других прописа који 
регулишу ову област, као и на основу важећих 
докумената просторног уређења Општине.  
 

Члан 3. 
Општина Вишеград на својој територији утвђује и 
остварује политику уређења простора доношењем 
и спровођењем одговарајућих докумената 
просторног уређења као и програма и 
примјењујући прописе из члана 2. ове одлуке.  
 

Члан 4. 
Изрази употребљени у овој одлуци имају сљедеће 
значење:  
1) градско грађевинскпо земљиште је изграђено и 
неизграђено земљиште у градовима и насељима 
градског карактера, које је одговарајућим 
документима просторног уређења намијењено за 
изградњу објеката у складу са одредбама Закона, 
а раније је пдредвиђено законом и другим 
прпписима, односно које је као такво одређено 
одлуком скупштине јединице локалне 
самоуправе,  
2) остало грађевинско земљиште је изграђено и 
неизграђено земљиште намијењено за изградњу 
објеката у складу са одредбама овог закона, а које 
се налази изван зоне градског грађевинског 
земљишта, односно изван градова и насеља 
градског карактера, а одређено је одлуком 
скупштине јединице локалне самоуправе,  
3) грађевинска парцела је површина земљишта 
испод објекта и земљишта за редовну употребу 
објекта која је документом просторног уређења, 
или на основу тог документа, пдређена нумерички 
и графички, са обезбијеђеним колским и 
пјешачким приступом на јавну саобраћајну 
површину, одговарајућим бројем паркинг-мјеста 
и обезбијеђеном зеленом површином која 
обухвата минимално 20% укупне површине 
парцеле код изградње нових објеката, осим у 
случају замјене постојећег објекта новим,  
4) документ просторног уређења је плански 
документ којим се одређује организација, намјена 
и начин коришћења и управљања простором, те 

критеријуми и смјернице за уређење и заштиту 
простора,  
5) јавна инфраструктура представља објекте на 
површини, изнад и испод површине земље и воде, 
изграђене или планом предвиђене за изградњу, 
који омогућавају кретање људи, добара, 
производа, воде, енергије информација и друго, а 
може бити саобраћајна, хидротехничка, 
енергетска, телекомуникациона, информациона и 
остала,  
6) комунална инфраструктура је јавна 
инфраструктура јединице локалне самоуправе,  
7) јавне површине су земљишне или водне 
површине које су документом просторног 
уређења или на основу њега одређене нумерички 
и графички или само графички, намијењене за 
јавну употребу, јавне дјелатности и активности и 
које су као такве доступне неодређеном броју 
лица,  
8) површине које су од утицаја на изглед и 
уређење града су дворишта, баште, изграђене и 
неизграђене парцеле у урбаним подручјима као и 
парцеле које граниче са путним појасевима јавних 
и некатегорисаних путева и водотоцима без 
обзира на намјену парцеле.  
9) одржавање објеката и површина је 
предузимање свих потребних мјера и радњи које 
доводе до задовољавајућег изгледа истих.  
10) привремени објекти су објекти монтажно-
демонтажног типа који се лоцирају на 
грађевинском земљишту које је важећим 
спроведбеним документом простoрног уређења 
предвиђено за постављање привремених објеката 
или се лоцирају на грађевинском земљишту које 
није приведено коначној намјени утврђеној у 
документу просторног уређења и чија намјена је 
компатибилна намјени простора на којем се 
лоцирају или привремено постављају за потребе 
градилишта или за организовање сајмова, јавних 
манифестација, те киосци, телефонске говпрнице, 
љетне баште, тенде, надстрешнице, рекламни 
панои, сппртске балон хале, паркиралишта, 
аутопраонице, јавни тоалети, као и други објекти 
који својом намјеном допуњују садржај главног 
објекта и слично или објекти који се постављају у 
случају ванредних услова и околности. 
 

II ГРАДСКО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ 
И ОСТАЛО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ  
 

Члан 5. 
(1) Грађевинско земљиште се користи према 
његовој намјени и на начин којим се обезбјеђује 
његово рационално коришћење према намјени 
предвиђеној документима просторног уређења и у 
складу са Законом и овом одлуком.  
(2) У циљу усмјеравања грађења и коришћења 
земљишта према његовој намјени грађевинско 
земљищте на територији Општине дијели се на:  
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1) градско грађевинско земљиште и  
2) остало грађевинско земљиште.  
 

Члан 6. 
(1) Градским грађевинским земљиштем, у смислу 
ове одлуке, сматра се изграђено и неизграђено 
земљиште у граду и насељима градског карактера 
које је одговарајућим документима просторног 
уређења намјењено за изградњу објеката у складу 
са Законом односно земљиште које је претежно 
изграђено и чини просторно функционалну 
цјелину у граду и насељу градског карактера, 
односно које је раније одређено законом и другим 
прописима као градско грађевинско земљиште.  
(2) Детаљан опис граница градског грађевинског 
земљишта утврђен је посебним прилогом, који 
чини саставни дио ове одлуке (Прилог 1.) 
 

Члан 7. 
(1) Градско грађевинско земљиште може бити 
уређено и неуређено. 
(2) Под уређеним градским грађевинским 
земљиштем, у смислу ове одлуке, за подручја за 
која је донесен спроведбени документ просторног 
уређења, сматра се земљиште које је потпуно 
комунално опремљено за грађење до границе 
предметне грађевинске парцеле у складу са 
документом просторног уређења, а на начин 
одређен урбанистичко-техничким условима. 
(3) Под уређеним градским грађевинским 
земљиштем за подручја за која није донесен 
спроведбени документ просторног уређења, 
сматра се земљиште које је комунално опремљено 
за грађење до границе предметне грађевинске 
парцеле и има најмање изграђен асфалтни 
приступни пут до јавне саобраћајнице, 
обезбијеђено снабдијевање електричном 
енергијом и снабдијевање водом са јавне 
комуналне инфраструктуре, изведено у складу са 
стручним мишљењем и урбанистичко-техничким 
условима.  
(4) Под неуређеним градским грађевинским 
земљиштем, у смислу ове одлуке, сматра се 
земљиште које није у потпуности уређено у 
складу са претходном тачком овог става.  
 

Члан 8. 
(1) Градско грађевинско земљиште на подручју 
општине Вишеград дијели се на шест зона, које се 
утврђују на основу тржишне вриједности градског 
грађевинског земљишта, положаја земљишта, 
степена опремљености земљишта комуналним 
објектима и инсталацијама, саобраћајне 
повезаности, врсте и капацитета објеката за 
свакодневно и периодично снабдјевање, степена 
покривености објектима за здравствену заштиту, 
школство, културу и дјечију заштиту, природних 
и еколошких услова коришћења земљишта, као 

што су нарочито нагиб терена, орјентација, 
осунчаност, температура ваздуха, вјетрови и 
загађеност ваздуха.  
(2) Саставни дио ове одлуке је геодетска подлога - 
са уцртаним границама градског грађевинског 
земљишта и зонама, обухваћеним том одлуком 
(Прилог 2.). 
 

Члан 9. 
Ако се према опису у графичком приказу зона 
градског грађевинског земљишта не може са 
сигурношћу утврдити којој зони припада сматра 
се да припада оној зони за коју се према 
одредбама ове одлуке плаћају мање накнаде. 
 

Члан 10. 
Остало грађевинско земљиште је земљиште које 
не спада у категорију градског грађевинског 
земљишта, а на коме постоје изграђена насеља 
или групације објеката унутар којих је могућа 
изградња нових као и реконструкција, доградња и 
надзиђивање постојећих објеката. 
 
III УСЛОВИ И НАЧИН РАСПОЛАГАЊА 
ГРАДСКИМ ГРАЂЕВИНСКИМ 
ЗЕМЉИШТЕМ И ОСТАЛИМ 
ГРАЂЕВИНСКИМ ЗЕМЉИШТЕМ У 
СВОЈИНИ ОПШТИНЕ 
 

Члан 11. 
(1) На градском грађевинском земљишту могу се 
стећи права одређена Законом о стварним 
правима.  
(2) Заштита права на грађевинском земљишту 
остварује се у поступку пред судом, ако законом 
није другачије прописано.  
 

Члан 12. 
Општина располаже градским грађевинским 
земљиштем и осталим грађевинским земљиштем 
у својини Општине, на начин и под условима 
прописаним законима, подзаконским прописима и 
овом одлуком. 
 

Члан 13. 
(1) Скупштина Општине, неизграђено градско 
грађевинско земљиште и остало грађевинско 
земљиште у својини Општине, може продати, 
извршити замјену за друго градско грађевинско 
земљиште и остало грађевинско земљиште, 
оптеретити правом грађења, успоставити друга 
стварна права и дати у закуп  градско грађевинско 
и остало грађевнско земљиште. 
(2) Продаја и оптерећивање правом грађења врши 
се на основу јавног конкурса - лицитације, а 
изузетно и непосредном погодбом у складу са 
законом и овом одлуком.  
 
1. Продаја путем јавног конкурса-лицитације  
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Члан 14.  
(1) Продаја или оптерећење правом грађења 
неизграђеног градског и осталог грађевинског 
земљишта (у даљем тексту: грађевинско 
земљиште) у својини Општине врши се на основу 
јавног конкурса, усменим јавним надметањем - 
лицитацијом у складу са Правилником о поступку 
јавног конкурса за располагање непокретностима 
у својини Републике Српске и јединица локалне 
самоуправе.  
(2) Одлуку о начину и условима продаје или 
оптерећењу правом грађења градског и осталог 
грађевинског земљишта доноси Скупштина  
Општине, на приједлог начелника Општине, у 
сваком појединачном случају.  
 

Члан 15. 
Услови продаје садрже:  
1) податке о грађевинском земљишту које је 
предмет продаје (власничко и посједовно стање 
односно податке из листа непокретности, копија 
катастарског плана, одговарајућа урбанистичка 
документација и сл.),  
2) почетну продајну цијену грађевинског 
земљишта која не може бити нижа од тржишне 
вриједности,  
3) начин полагања кауције која износи 10 % од  
почетне цијене грађевинског земљишта, с тим 
што тај износ не може бити нижи од 1.000 КМ 
нити виши од 50.000 КМ,  
4) начин и услови плаћања купопродајне цијене,  
5) вријеме и начин предаје грађевинског 
земљишта у посјед купцу.  
 

Члан 16.  
Услови оптерећења правом грађења садрже:  
1) податке о грађевинском земљишту које је 
предмет продаје (власничко и посједовно стање 
односно податке из листа непокретности, копија 
катастарског плана, одговарајућа урбанистичка 
документација и сл.),  
2) почетну цијену мјесечне закупнине 
грађевинског земљишта које је предмет 
оптерећења правом грађења, а та цијена не може 
бити нижа од просјечне мјесечне закупнине за 
такво грађевинско земљиште,  
3) начин полагања кауције, чији износ не може 
бити нижи од 500 КМ нити виши од 10.000 КМ,  
4) начин и услови плаћања мјесечне закупнине,  
5) вријеме и начин предаје грађевинског 
земљишта оптерећеног правом грађења у посјед 
носиоцу тог права.  
 

Члан 17.  
Продаја или оптерећење правом грађења 
грађевинског земљишта у својини Општине 
објављује се путем огласа у средствима јавног 

информисања и то најкасније 15 дана прије дана 
одређеног за дан лицитације. 

 
Члан 18.  

Оглас о  лицитацији садржи:  
1) назив и сједиште власника грађевинског 
земљишта, које је предмет продаје, односно 
предмет оптерећења правом грађења,  
2) услoве прописане члановима  15.  односно 16. 
ове одлуке,  
3) дан, час и мјесто одржавања лицитације и  
4) вријеме и начин разгледања грађевинског 
земљишта које је предмет лицитације и увида у 
документацију о истом (власничко и посједовно 
стање односно податке из листа непокретности, 
копија катастарског плана, одговарајућа 
урбанистичка документација и сл.) 
 

Члан 19. 
(1) Поступак лицитације спроводи комисија за 
спровођење јавног надметања, коју именује 
Скупштина општине за сваки појединачни случај.  
(2) Комисија се састоји од предсједника и два 
члана, а сваки од њих има замјеника.  
 

Члан 20. 
(1) Лицитација се може одржати само ако у њој 
учествују најмање два учесника.  
(2) Ако се на лицитацији јави само један учесник, 
комисија може приступити поступку продаје или 
оптерећењу правом грађења грађевинског 
земљишта непосредном погодбом, под условом да 
цијена не може бити нижа од почетне цијене 
објављене у огласу о лицитацији.  
 

Члан 21. 
(1) Поступак лицитације ће бити поновљен ако не 
успије прва лицитација.  
(2) Ако не успије ни поновљена лицитација 
сматра се да је јавно надметање безуспјешно.  
(3) У случају из претходног става продаја или 
оптерећење правом грађења може се извршити 
непосредном погодбом с тим што цијена 
грађевинског земљишта не може бити нижа од 
тржишне цијене тог земљишта.  
 

Члан 22. 
(1) Са учесником лицитације чија је понуда 
утврђена као најповољнија закључује се 
одговарајући уговор у писаној форми.  
(2) Ако учесник лицитације из става 1. овог члана 
одустане од закључења уговора, губи право на 
повраћај положене кауције.  
 

2. Продаја непосредном погодбом  
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Члан 23. 
(1) Грађевинско земљиште у својини  Општине, 
може се изузетно продати непосредном погодбом 
уз накнаду по тржишној вриједности тог 
земљишта, ради грађења:  
1) војних објеката и објеката за потребе 
републичких органа и ради обављања њихових 
дјелатности,  
2) објеката за потребе страних дипломатских и 
конзуларних представништава, њихових 
организација и специјализованих агенција, као и 
организација и специјализованих агенција 
Уједињених нација,  
3) објеката комуналне инфраструктуре,  
4) објеката вјерских заједница,  
5) ради обликовања грађевинске парцеле у корист 
већинског власника и докомплетирања 
грађевинске парцеле (дио за докомплетирање 
парцеле не може прелазити 50 % површине 
основне грађевинске парцеле) и 
6) у другим случајевима утврђеним законским и 
подзаконским прописима. 
(2) Одлуку о продаји грађевинског земљишта у 
својини Општине доноси Скупштина Општине на 
приједлог начелника Општине. 

 
Члан 24. 

(1) Непосредном погодбом, може се дати, градско 
грађевинско земљиште и остало грађевинско 
земљиште у својини Општине, у замјену за друго 
градско грађевинско земљиште и остало 
грађевинско земљиште, приближне тржишне 
вриједности.  
(2) Одлуку о замјени грађевинског земљишта у 
својини Општине за друго грађевинско земљиште 
доноси Скупштина  Општине, на приједлог 
начелника.  
 

3. Закуп  
 

Члан 25. 
(1) Неизграђено грађевинско земљиште у својини 
Општине, може се дати у закуп ради постављања 
привремених објеката, на одређено вријеме до пет 
година, уз могућност продужења рока у складу са 
документом просторног уређења односно 
стручним мишљењем.   
(2) Изузетно, и градско грађевинско земљиште у 
својини Општине, које је у општој употреби, 
може се дати у закуп на привремено коришћење, 
ако је то предвиђено програмом коришћења 
градског грађевинског земљишта  Општине, 
документом просторног уређења, стручном 
анализом, стручним мишљењем и овом одлуком.  
 

Члан 26. 
У случају привођења земљишта трајној намјени, 
закупац је дужан да прекине закуп  и да 

закупљено земљиште доведе у првобитно стање о 
свом трошку. 

Члан 27. 
(1) Грађевинско земљиште даје се у закуп на 
основу јавног конкурса, усменим јавним 
надметањем, уз претходно израђене локацијске 
услове за локације које су предмет лицитације.  
(2) Поступак јавног надметања за закуп земљишта 
проводи се према одредбама ове одлуке којима је 
прописана продаја грађевинског земљишта путем 
јавног конкурса- лицитације (чл.14. – чл. 22. ове 
одлуке).  
 

Члан 28. 
(1) Изузетно од претходног члана, грађевинско 
земљиште у својини Општине  даје се у закуп, 
односно на привремено коришћење и 
непосредном погодбом физичким и правним 
лицима која имају постављене привремене објекте 
усклађене са прописима који су били на снази у 
вријеме постављања истих објеката, а за које је 
Одјељење за просторно уређење и стамбено 
комуналне послове Општине Вишеград раније 
издало локацијске услове или урбанистичку 
сагласност.  
(2) Непосредном погодбом може се дати у закуп, 
односно на привремено коришћење грађевинско 
земљиште, физичким и правним лицима која 
имају постављене привремене објекте на 
локацијама које се налазе у обухвату документа 
просторног уређења са којим нису у складу, а 
стручним мишљењем односно урбанистичко-
техничким условима, који су саставни дио 
локацијских услова, се утврди да је могуће 
задржавање таквих објеката до привођења 
земљишта трајној намјени утврђеној документом 
просторног уређења.  
(3) Непосредном погодбом грађевинско земљиште 
може се дати у закуп и у сврху обављања 
одређених дјелатности на отвореном простору, 
сезонског карактера, чији закуп траје краћи 
временски период.  
 

Члан 29. 
Непосредном погодбом грађевинско земљиште у 
својини Општине даје се у закуп, односно на 
привремено коришћење физичким и правним 
лицима бесправно изграђених објеката од чврстог 
материјала који се не могу легализовати, а до 
привођења земљишта намјени одређеној 
документом просторног уређења односно до 
указивања потребе за коришћењем земљишта од 
стране Општине или издавања стручно техничког 
документа за изградњу другог објекта уколико 
таквог документа нема. 
 

Члан 30. 
(1) За закуп градског грађевинског земљишта 
у    својини    Општине   непосредном    погодбом, 
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(2) правна и физичка лица плаћају мјесечну 
закупнину која, по зонама утврђеним овом 
одлуком, износи:   
 

Површина 
земљишта 
(м2) 

Закупнина (КМ/м2) 

 I зона II и III  
зона 

IV и V  
зона 

VI 
зона 

 
до 50 м2 0,50 0,40 0,35 0,25 
од 50,01 

м2 до 250 
м2 

0,45 
 

0,35 0,25 0,15 

Преко 
250,01 м2 

0,35 0,25 0,20 0,15 

 
(2) За закуп осталог грађевинског земљишта у 
својини Општине непосредном погодбом, правна 
и физичка лица плаћају мјесечну закупнину која 
износи: 

Површина земљишта Закупнина (КМ/м2) 
до 150 м2 0,12 

преко 150,01 м2 0,10 
 
(3) Цијене из претходног става представљају 
минималну почетну цијену у поступку давања 
земљишта у закуп јавним надметањем.  
(4) Површине закупљеног земљишта утврђују се 
за сваки конкретни случај на основу израђених 
урбанистичко техничких услова и локацијских 
услова издатих од стране надлежног одјељења.  
(5) Цијене из става 1. овог члана, не односе се на 
привремено коришћење грађевинског земљишта и 
дијелова јавних површина, ради постављања 
објеката привременог карактера, за које се 
накнада наплаћује на основу другог прописа. 
(6) Уговор о закупу неизграђеног грађевинског 
земљишта,у име Општине закључује Начелник.  
 

IV НАКНАДА ЗА УРЕЂЕЊЕ ГРАДСКОГ 
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА И  
НАКНАДА ЗА РЕНТУ 
 

Члан 31. 
Инвеститoр изградње објеката на градском 
грађевинском земљишту дужан је да прије 
издавања грађевинске дозволе достави доказ о 
плаћеним накнадама за:  
1) трошкове уређења  градског грађевинског 
земљишта и  
2) ренту.  
 

Члан 32. 
Обвезници плаћања накнаде за уређење градског  
грађевинског земљишта и ренте су физичка и 
правна лица која као инвеститори граде нови 
објекат или врше реконструкцију (са додатном 

корисном површином простора), доградњу или 
надоградњу постојећег објекта у складу са 
Законом.  
 

Члан 33. 
Инвеститори линијских објеката комуналне и 
јавне инфраструктуре као што су водоводна и 
канализациона мрежа, инсталације топловода и 
вреловода, електро мрежа слабе и јаке струје, 
инсталације кабловске телевизије и 
телекомуникација, саобраћајнице за моторна 
возила и тротоари, пјешачке и бициклистичке 
стазе и слично, не плаћају накнаду за уређење 
градског грађевинског земљишта и ренту 
одређену Законом. 

 
Члан 34. 

За постављање привремених објеката плаћају се 
накнаде у износу од 5 % утврђене накнаде за 
уређење градског грађевинског земљишта и 
ренте, обрачунате под условима прописаним 
Законом, Правилником и овом одлуком, за сваку 
годину постављања, што је одређено локацијским 
условима, осим за објекте из члана 55. ове одлуке 
тачка 6. и 10. 
 

Члан 35. 
За објекте који се легализују и привремено 
задржавају, у складу са Законом, накнада за 
легализацију се одређује у складу са Законом и 
Уредбом о условима, начину обрачуна и плаћању 
накнаде за легализацију објеката ("Службени 
гласник Републике Српске" број  97/13 и 23/16). 
 
1. Накнада за трошкове уређења градског 
грађевинског земљишта  
 

Члан 36. 
 (1) Накнада за уређење градског грађевинског 
земљишта утврђује се у складу са одредбама 
Закона, Правилника о обрачуну накнаде трошкова 
уређења градског грађевинског земљишта (у 
даљем тексту Правилник), Одлуке о утврђивању 
просјечне цијене трошкова припремања градског 
грађевинског земљишта за текућу годину, Одлуке 
о утврђивању просјечне јединичне цијене радова 
опремања градског грађевинског земљишта за 
текућу годину, Одлуке о утврђивању просјечно 
остварене накнаде трпшкова уређења градског 
грађевинског земљишта за текућу годину и ове 
одлуке сагласно Прпграму уређења градског 
грађевинског земљишта, које доноси Скупштина  
општине, најкасније до 31.марта текуће године.  
(2) Инвеститор објекта који гради на неуређеном 
градском грађевинском земљишту:  
1) Плаћа накнаду за трошкове уређења градског 
грађевинског земљишта у пуном износу само ако 
ће  се   планирана    инфраструктура   изградити  у  
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складу са расположивим документом просторног 
уређења и урбанистичко-техничким условима 
најкасније до рока завршетка изградње објекта за 
који се грађевинска дозвола тражи.  
2) Када до грађевинске парцеле није изграђена 
комунална и друга инфраструктура, а неопходна 
је за функционисање објекта, на захтјев 
инвеститора који гради објекат јединица локалне 
самоуправе и надлежно јавно предузеће могу да 
закључе уговор за изградњу недостајуће 
инфраструктуре средствима инвеститора, при 
чему инвеститор плаћа само разлику израчунате 
накнаде за трошкове уређења градског 
грађевинског земљишта, тј. изграђене комуналне 
и друга инфраструктура, која није резултат 
његовог улагања у складу са Законом, 
Правилником и овом одлуком.  
(3) Начин обрачуна накнада за уређење градског 
грађевинског земљишта је садржан у Прилогу бр. 
3 ове одлуке а односи се на табеларни преглед 
начина обрачуна накнада за локације у 
обухватима спроведбених документа просторног 
уређења, те за локације изван овог обухвата, као 
просјек претходно наведених накнада.  
 

Члан 37. 
(1) Накнада за уређење градског грађевинског 
земљишта, обрачуната под условима прописаним 
Законом и Правилником, умањују се 50 % за 
изградњу објеката ка што су економске зграде, 
отворене базене, отворена складишта, резервоаре, 
подземне и сутеренске гараже и др.  
(2) За обрачун површине отворених базена, 
отворених складишта, резервоара и сл. објеката, 
рачуна се као површина хоризонталне пројекције 
најистуренијих дијелова тог објекта.  
(3) Објекте за које није потребна грађевинска 
дозвола, а што се односи на пластенике, 
привремене објекте за потребе сајмова и 
манифестација са роком трајања до 90 дана, 
конзолне тенде, једноставна дјечија игралишта, 
надстрешнице за стајалишта јавног саобраћаја, 
парковске површине и др. не подлијежу обавези 
плаћања накнада за уређење градског 
грађевинског земљишта и ренте.  
 
2. Накнада за ренту  
 

Члан 38. 
Висина ренте по зонама и остали услови за 
обрачун ренте утврђују се овом одлуком, на 
основу Закона и Правилника и одлуке о 
просјечној коначној грађевинској цијени једног 
квадратног метра корисне површине стамбеног и 
пословног простора из претходне године за 
подручје  општине коју сваке године усваја 
Скупштина општине, а најкасније до 31. марта 
текуће године.  

Члан 39. 
 (1) Основица за обрачун ренте израчуната у 
складу са претходним чланом ове одлуке, множи 
се са коефицијентом развијености општине 
(Кр=1), и по зонама износи:  
1. Прва зона 6% , 
2. Друга зона 5%, 
3. Трећа зона 4%, 
4. Четврта зона 3%, 
5. Пета зона 2% и 
6. Шеста зона 0,90%. 
 
(2) У дијелу прве зоне, што  се односи на дио који 
чини граница обухвата Урбанистичког пројекта за 
улице Краља Петра I, Николе Тесле , Николе 
Пашића, Браће Југовића, Мајке Југовића и доп 
улице Цара Лазара, са посебним локацијским 
погодностима и изграђеном инфраструктуром, у 
складу са документом просторног уређења висина 
ренте додатно се увећава за  5% .  
(3) За објекте који могу имати негативан утицај на 
живптну средину (објекти за које је потребна 
еколошка дозвола), природне вриједности и 
културно-историјска добра висина ренте додатно 
се увећава  за 10% без обзира на зону.  
 
V НАЧИН ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ЗА 
УРЕЂЕЊЕ ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ 
ЗЕМЉИШТА, НАКНАДЕ ЗА РЕНТУ И 
НАКНАДА ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЈУ ОБЈЕКАТА 

 
Члан 40. 

(1) Накнаду за уређење градског грађевинског 
земљишта и ренту ( у даљем тексту накнада) за 
изградњу објекта инвеститор, односно власник 
може платити:  
1) готовински одједном, уз додатни попуст од 10 
%  
2) у једнаким мјесечним ратама на период отплате 
који не може бити дужи од три година, са 
годишњом каматом од 1% .  

 
Члан 41. 

Накнаде се могу плаћати у ратама, али као мјера 
обезбјеђења, уговором дефинисати да ће у 
употребној дозволи, уколико инвеститор изгради 
објекат прије отплате накнада,  навести да се 
објекат не може упланити односно укњижити у 
јавним евиденцијама код Републичке управе за 
геодетске и имовинско правне послове Подручна 
јединица Вишеград. 
 

Члан 42. 
(1) Инвеститор може закључити уговор о начину 
плаћања накнаде, под условима наведеним у овој 
одлуци. 
(2) Уколико инвеститор накнаде плаћа у ратама, 
Општина  закључује  са   инвеститором  уговор   о  
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плаћању накнада, који потписује начелник 
општине.  
(3) Уговор из претходног става садржи:  
1) укупни износ накнада према рјешењу 
надлежног одјељења, 
2) начин плаћања накнада,  
3) обрачунату камату за дио накнада који се плаћа 
у мјесечним ратама и уговорени период отплате.  
4) мјере обезбјеђења у корист  Општине до 
исплате укупног износа накнаде на уговорени 
начин.  

 
Члан 43. 

(1) Као доказ за издавање грађевинске дозволе, у 
случајевима одгођеног плаћања накнада служи 
Уговор о плаћању накнада из члана 42.  
(2) Инвеститору се не може издати употребна 
дозвола прије него што у цијелости, не измири 
обавезе према закљученом уговору.  
(3) Уколико инвеститор поднесе захтјев за 
издавање употребне дозволе прије отплате 
накнаде за градско грађевинско земљиште и 
ренте, у диспозитиву рјешења којим се издаје 
употребна дозвола назначиће се да се објекат у 
јавним евиденцијама Републичке управе за 
геодетске и имовинско правне послове Републике 
српске, Подручна јединица Вишеград не може 
упланити и укњижити до коначног измирења 
дуга. 
 

Члан 44. 
 (1) У случају кашњења у плаћању приспјеле рате 
према уговору, инвеститор је дужан у цјелости 
платити накнаду за трошкове уређења градског 
грађевинског земљишта и ренту.  
(2) Инвеститор може, и прије уговореног времена, 
исплатити, у цјелини, накнаду трошкова уређења 
градског грађевинског земљишта и ренте.  
 

Члан 45. 
(1) Накнада за легализацију се плаћа у складу са 
Законом и Уредбом о условима, начину обрачуна 
и плаћању накнаде за легализацију објеката.  
(2) Накнада за легализацију објекта која се 
обрачунава према члану 73. Закона, може се 
извршити на начин: 
 1) готовински одједном, уз додатни попуст од 
5%, и 
2) у једнаким мјесечним ратама на период отплате 
који не може бити дужи од  три године, са 
годишњом каматом од 1% .  
3) у случају када накнада за легализацију објекта, 
обрачуната према члану 73. Закона, прелази износ 
од  6.000,00КМ, накнада се може платити на рок 
до четрдесет осам мјесеци уз грејс период од  
дванаест мјесеци од дана потписивања уговора.  

 
 

Члан 46. 
Накнада за легализацију може се плаћати и 
обвезницама Републике издатим за материјалну и 
нематеријалну штету. 
 

VI УРЕЂЕЊЕ ПРОСТОРА 
 

Члан 47. 
Планско уређење простора и грађење на 
територији општине Вишеград поред Закона, 
Правилника, Правилника о општим правилима 
урбанистичке регулације и парцелације, 
Правилника о садржају, носиоцима просторно-
информационог система и методолпгији 
прикупљања и обраде и ове одлуке, у појединим 
дијеловима усклађује се са прописима из области 
заштите животне средине, коришћења 
пољопривредног земљишта, шума, вода, 
минералних сировина, саобраћаја, енергетике, 
заштите културно-историјског и природног 
насљеђа, заштите од елементарних непогода и 
ратних дејстава, техничких опасности и 
позитивном праксом и научним достигнућима у 
овим областима. 
 

Члан 48. 
Општина Вишеград на цијелој територији 
општине утврђује и остварује политику уређења 
простора доношењем, спровођењем и контролом 
спровођења одговарајућих докумената 
просторног уређења и доношењем подзаконских 
аката који регулищу ову област . 
 

1.  Општа правила урбанистичке 
парцелације и регулације 
 

Члан 49. 
Регулација простора и насеља као и изградња 
објеката заснива се на систему урбанистичких 
правила и показатеља а правила парцелације 
обухватају планске елементе за формирање 
грађевинске парцеле.  

 
Члан 50. 

(1) Општа правила урбанистичке регулације и 
парцелације прописана су Правилником о општим 
правилима урбанистичке регулације и 
парцелације и примјењују се код: израде 
докумената простпрног уређења, израде стручних 
мишљења и урбанистичко-техничких услова за 
потребе издавања локацијских услова на простору 
за који није донесен спроведбени документ 
просторног уређења и за формирање грађевинске 
парцеле.  
(2) За простор за који је донесен спроведбени 
документ просторног уређења примјењују се 
правила урбанистичке регулације и парцелације 
утврђена тим документом уз примјену и одредаба  
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Правилника из става 1, уколико спроведбеним 
документом одређена правила нису дефинисана. 
 

2.  Помоћни објекти 
 

Члан 51. 
(1) Помоћни објекти и простори су објекти или 
простори који посредно служе одређеној 
дјелатности или намјени тако да обезбиједе 
услове за функционисање главних објеката.  
(2) По својој намјени помпћни објекти или 
простори могу бити: индивидуална гаража, љетна 
кухњоа, спремиште, остава, дрварница, 
надстерешница, стакленик, котловнице, 
просторија за смјещтај цистерне за воду, септичка 
јама, простор за смјештај уређаја као штп су 
котлови за гријање, пумпе за воду, електрични 
агрегати и сл. те простори за припрему зимнице, 
прање и сушење рубља и др.  
(3) Помоћни простор се у правилу гради у склопу 
главног објекта (стамбеног, стамбено-пословног, 
пословног или јавног) у подруму или у приземној 
етажи.  
(4) Ако се у склопу главног објекта не могу 
смјестити неопхпдни помоћни простори због 
утврђених габарита објекта или других 
урбанистичко-техничких услова, помоћне 
просторије или простори ће се рјешавати у склопу 
засебног објекта. 

 
VII УСЛОВИ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ 
ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА 
 

Члан 52. 
Привременим објектима сматрају се објекти 
одређени чланом 4. тачка 10. ове одлуке.  
 

Члан 53. 
(1) Овом одлуком одређују се врсте привремених 
објеката, прописују услови и поступак за њихово 
постављање и уклањање на локацијама које се 
налазе на грађевинском земљишту које није 
приведено коначној намјени утврђеној 
документом просторног уређења, то јест на 
дијеловима јавних површина урбаног  подручју 
Општине  Вишеград које су одређене за 
привремене намјене и неизграђеног грађевинског 
земљишта  које није покривено спроведбеним 
документом просторног уређења.  
(2) Одредбе ове одлуке односе се и на привремене 
објекте који се постављају на земљишту у својини 
физичких и правних лица у складу са 
спроведбеним документима просторног уређења 
или у складу са стручним мишљењем или 
стручном анализом, за подручја за која није 
донесен документ спроведбеног нивоа, а која 
имају прилаз са јавне површине.  

 
 
 

Члан 54. 
Локација за привремени објекат може се одобрити 
под сљедећим условима:  
1) ако је важећим спроведбеним документима 
просторног уређења предвиђено постављање 
привремених објеката,  
2) ако локација није приведена коначној намјени 
утврђеној у документу просторног уређења или  
3) ако намјена привременог објекта допуњује 
садржај индивидуалног стамбеног, стамбено-
пословног, пословног објекта, односно објекта 
јавне намјене, а то дозвољавају просторне 
могућности,  
4) ако се утврди стручним мишљењем или 
одређеним планом. 

 
Члан 55. 

Привременим објектима сматрају се:  
1) Пословни објекти типа киоск,  
2) Зимске баште-стакленици,  
3) Љетне баште,  
4) Телефонске говорнице,  
5) Надкривени спортски терени-балони, спортски 
терени, трим стазе и остали садржаји постављени 
у нивоу терена везано за пасивну рекреацију.  
6) Привремени монтажни објекти који се 
постављају за потребе сајмова и јавних 
манифестација, а који се неће уклонити у року од 
90 дана,  
7) Привремене надстрешнице  
8) Надстрешнице-аутобуска стајалишта,  
9) Привремени кампови,  
10) Објекти на води; сплавови, млинови и сл.,  
11) Рекламне табле, стубови, јарболи, витрине и 
други рекламни објекти,  
12) Забавни паркови,  
13) Привремена паркиралишта,  
14) Привремене аутопраонице,  
15) Привремени објекат за потребе градилишта,  
16) Јавни тоалети и  
17) Привремени објекти за потребе 
инфраструктурних система (трафостанице, базне 
станице, микробазне станице, предајници, 
агрегати и друго).  

 
Члан 56. 

(1) Привремени објекти се могу постављати под 
условом:  
1) да не ометају пјешачке и колске саобраћајне 
токове и не умањују саобраћајну прегледност, 
односно под условом да је могуће обезбједити 
пролаз за пјешаке од најмање 2,00 м и удаљеност 
од вањске ивице коловоза најмање 2,50 м (осим за 
љетне баште)  
2) да не нарушавају постојеће градске и друге 
функције,  
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3) да не девастирају простор и не нарушавају 
изглед простора,  
4) да не угрожавају животну средину ,  
5) да не отежавају одржавање и коришћење 
комуналних грађевина и  
6) да не ометају коришћење сусједних објеката.  
(2) Привремени објекти су, у правилу, приземни и 
не могу имати стамбену намјену, изузев ако се 
ради о објектима који се постављају у случају 
ванредних околности у складу са Законом.  
(3) У привременим објектима могу се обављати 
само дјелатности које не угрожавају животну 
средину и кориштење објеката и простора у 
неопсредном контакту  
(4) За обављање дјелатности привремени објекти 
морају испуњавати минималне техничке услове у 
погледу просторија,уређаја и опреме прописане за 
ту врсту дјелатности.  
 

Члан 57. 
Привремени објекти морају бити изграђени као 
индустријски произведени објекти (цјелине) или 
од елемената који се склапају (монтажно 
демонтажног карактера) и слично и да се без 
промјена и оштећења, или са мањим промјенама и 
оштећењима могу одвојити од тла и поставити на 
друго мјесто. 
 
1 Киосци  

Члан 58. 
 
Киоск је типски објекат индустријски произведен 
или изграђен као монтажно-демонтажни 
површине до 15 м2 који се поставља на готову 
подлогу, самостално или у групацијама. 

 
Члан 59. 

(1) Комерцијални киосци су типски монтажни 
објекти за обаваљање трговинских и услужних 
дјелатности максималне БГП 15.00 м2  
(2) Комерцијални киосци постављају се у складу 
са планом кприштења јавних површина, стручном 
анализом локација за постављање привремених 
објеката и важећим спроведбеним документима 
просторног уређења.  
(3) Киоск на јавној пвршини мора бити постављен 
тако да слободна ширина пјешачке комуникације 
испред објекта не смије бити мања од 1.80 м.  
(4) На парцели у власништву физичких и правних 
лица киоск је могуће поставити искључиво на 
парцели за редовну употребу легално изграђеног 
објекта, осим ако спроведбеним документом 
просторног уређења није другачије дефинисан, и 
то тако да предња страна заједно са продајним 
пултом буде најмање 1м увучена у односу на 
јавну површину (регулаципну линију).  
(5) Архитектпнско обликовање, величина и 
материјализација киоска мора бити у складу са 

стручним мишљењем и урбанистичко-техничким 
условима.  
 

Члан 60. 
Намјенски киосци су типски монтажни објекти 
који се могу постављати на површинама јавне 
намјене или у оквиру грађевиске парцеле, ради 
обезбјеђења паркинг простора, наплате 
паркирања, контроле улаза у објекте и комплексе, 
чија бруто грађевинске поврщине не може бити 
већа од 4м2. 
 
2. Љетне и зимске баште 
 

Члан 61. 
(1) Љетне баште су отворени простори, 
ненаткривени или наткривени са припадајућим 
мобилијаром (столови, столице, сунцобрани, 
индустријски склопиве тенде и сл.) испред 
угоститељских објеката, лоцирани на јавној 
површини или површини јавног коришћења.  
(2) Љетне баште могу се лоцирати и на 
површинама у склопу парцела индивидуалних 
стамбених објеката који посједују грађевинску 
дозволу и употребну дозволу за угоститељску 
намјену.  

 
Члан 62. 

(1) Љетна башта својим положајем не смије да 
омета пјешачке токове, нити да умањује 
саобраћајну прегледност.  
(2) Простор који преостаје за пролаз пјешака не 
смије бити ужи од 1.80 м, а удаљеност баште 
односно њене ограде од руба саобраћајнице не 
смије бити мања од 1.80 м.  
 

Члан 63. 
(1) Љетне баште испред угоститељских објеката 
могу се постављати под сљедећим услпвима:  
1) Прилаз љетној башти мора бити са јавне 
површине и исти приликом услуживања не смије 
бити преко колске саобраћајнице,  
2) Љетне баште се могу оивичити оградпм висине 
до 1.00 м или покретним цвјетним жардињерама 
максималне висине до 0.60 м, с тим да исти не 
смију изаћи изван одобрених габарита простора за 
постављање љетне бащте, нити визуелно ометати 
саобраћајне токове ( нпр. раскрснице)  
3) У површину љетне баште урачунава се и 
поврщина жардињере или друге одговарајуће 
ограде која може бити постављена уз све ивице 
љетне баште, изузев улаза који мора бити ширине 
најмање 1,50 м,  
4) Ширина, односно дужина одобрене љетње 
баште не смије прелазити ширину или дужину 
пословног простора на фасади објекта према 
љетној башти, у чијој је функцији, изузетно 
одступање  од  овога  је могуће само уз сагласност  



13.12.2016.                                 Службени гласник oпштине Вишеград - Број 13                                 20
 
власника сусједног објекта испред чије фаседе се 
поставља љетна башта.  
5) Код постављања љетње баште испред 
индивидуалног стамбеног објекта ширина може 
бити већа од шириње предње фасаде објекта 
испред којег се поставља, с тим што се мора 
оставити несметан улаз у објекат. 
5) Шрина љетне баште не може бити мања од 1.50 
м, а површина љетње баште је мин. 5.00 м².  
6) Љетња башта не може бити затворена са 
бочних страна, осим ако се поставља уз 
индивидуалне стамбене објекате.  
(2) У дијеловима града гдје постоји уређен партер 
(поплочање или ако је партер дио функционалне 
цјелине одређеног значаја) забрањено је 
постављање подних конструкција и ограда које 
захтјевају интервенције у постојећем поплочању 
(анкерисање, бушење и сл.).  

 
Члан 64. 

(1) Зимска башта - стакленик је индустријски 
произведен или постављен као монтажно- 
демонтажни објекат од индустријски 
произведених профила, устакљен или затворен 
сличним транспарентним материјалима, који се 
поставља уз или испред основног објекта или 
простора.  
(2) Изузетно у зимском периоду, може се 
извршити претварање љетне баште у зимску 
башту, затварањем бочних страна на начин и под 
условима одређеним локацијским условима, 
уколико постпје простпрне могућности и 
испощтују се функционални и естетски захтјеви.  
 
3. Тенде  

Члан 65. 
Тенде су привремени објекти који се постављају 
изнад улаза или излгга, љетних бащти, пословних 
и других простора , а у сврху заштите од 
атмосферских утицаја. 

 
Члан 66. 

(1) Тенда је конзолни или самоносиви, у правилу 
индустријски, склопиви привремени елемент 
објекта, лаке конструкције са импрегнираним или 
пластифицираним платном.  
(2) У ценрталној градској зони могуће је 
постављање искључиво индустријских склопивих 
тенди у складу са локацијским условима.  
(3) Локацијским условима мора се одредити да је 
инвеститор дужан посједовати атест као и  
извјештај овлашћеног лица за монтажу тенде 
којим гарантује да је монтажа извршена на начин 
да осигурава статичку стабилност и безбједност. 
 
4. Надстрешнице  
 
 

 
Члан 67. 

(1) Надстрешнице су привремени објекти који се 
постављају изнад улаза или излога пословних 
простора, уз аутобуска стајалишта и објекте друге 
намјене у сврху заштите од атмосферских и 
других утицаја.  
(2) Наткривање улаза или излога пословних 
простора може се вршити надстрешницама 
конзолне монтажне конструкције од лаких 
материјала (метал, дрво), са чврстим покривачем 
(стакло, плексиглас, цријеп), максималне ширине 
1.20 м, чији изглед мора бити у складу са 
архитектонским обликовним концептом и 
материјализацијом објекта на који се поставља.  
 

Члан 68. 
Надстрещнице уз аутпбуска стајалищта су типске 
монтажне конструкције, које се постављају као 
заштита корисника јавног превоза од 
атмосферских утицаја, а постављање се врши на 
регистрованим стајалиштима јавног превоза.  
 

Члан 69. 
(1) Изузетно, уколико се тенда или надстешница 
постављају уз легално изграђени индивидуални 
стамбено-пословни, односно пословни објекат у 
оквиру грађевинске парцеле за редовну употребу 
објекта у приватном власништву, иста не мора 
бити конзолна, а својим положајем не смије да 
угрожава одвијање саобраћаја, коришћење 
сусједних објеката, те да нарушава колски и 
пјешачки прилаз објекту.  
(2) Материјализација треба да је у складу са 
архитектонским обликовним концептом објекта 
уз који се поставља.  
 

5. Рекламни медији 
 

Члан 70. 
(1) Рекламни медији су: рекламне табле - панои, 
рекламне витрине,  рекламни стубови, јарболи, 
фолије и др. којима се рекламирају објекти, 
производи, услуге и сл., а могу се постављати 
поред или изнад јавних путева (надвожњаци), на 
зеленим и другим јавним површинама и 
површинама видљивим са јавних површина као и 
на другим објектима који се могу користити за 
ове сврхе (кровови, зидови и сл.) под условима 
прописаним Законом о уређењу простора и 
грађењу, Законом о јавним путевима и Законом о 
основама безбједности саобраћаја на путевима.  
(2) Привремени објекти из предходног става 
морају својим најистуренијим дијелом бити 
удаљени од ивице коловоза минимално 1,00 м и 
не смију; ометати саобраћај возила, смањивати 
прегледност саобраћајница и раскрсница, ометати 
кретање пјешака, заклањати саобраћајне знакове, 
по свом облику и боји бити слични саобраћајним 
знаковима и сл.  
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6. Спортске балон сале  
 

Члан 71. 
(1) Спортска балон хала је привремени монтажно-
демонтажни објекат пресостатичке или лаке 
конструкције (метална, дрвена) са покривачем од 
импрегнираног или пластифицираног платна, 
намјењен за обављање спортске активнпсти.  
(2) Саставни дио балон хале спортске намјене је 
технички блок са уређајима за гријање и хлађење, 
контролу притиска, кондиционирање ваздуха и 
сл. који се по правилу поставља изван волумена 
спортске балон хале.  
(3) Балон хала може да садржи површине за 
извођење једне или више спортских дисциплина и 
простор за пратеће садржаје одређене прописима 
и нормативима за обављање спортских 
активности и дјелатности (гардероба, санитарни 
блок, просторије за инвентар, просторије за 
одмор, љекарска соба, канцеларије и сл.).  
(4) Балон хала може се поставити у оквиру 
комплекса васпитно-образовних и спортских 
објеката и угоститељских објеката за смјештај, 
као и на земљишту које није приведено коначној 
намјени, уколико својим положајем и величином 
не угрожава коришћење сусједних објеката.  
(5) За потребе балон хале потребно је 
обезбиједити минимално 10 паркинг мјеста на 
припадајућој парцели.  
 
7 Аутопраонице  
 

Члан 72. 
(1) Аутопрапница је привремени монтажно-
демонтажни објекат намјењен за ручно, 
полуаутоматско и аутоматско прање возила, која 
се може поставити као додатни садржај 
слиједећим пословним објектима: бензинске 
станице, ауто-салони, сервиси и технички 
прегледи возила, тржни центри, угоститељски 
објекти, те индивидуалним стамбеним и 
стамбено-пословним објектима, као и на 
земљишту које није приведено коначној намјени, 
уколико својим положајем и величином не 
угрожава коришћење сусједних објеката.  
(2) Аутопраоница својим положајем не смије да 
угрожава колски и пјешачки саoбраћај.  
(3) Поред система за прање возила, аутопраоница 
мора у складу са важећим прописима и 
нормативима за обављање те врсте дјелатности да 
садржи канцеларију, гардеробу са санитарним 
блоком, магацин, простор за наплату услуге, 
сепаратор масти и уља за третман отпадних вода, 
водонепропусну подлогу без могућности 
слијевања површинских и отпадних вода на јавну 
површину или сусједне парцеле, и сл.  
(4) На припадајућој парцели, за потребе 
аутопраонице неопходно је обезбиједити 

одговарајући број паркинг мјеста (минимално 1 
паркинг мјесто на 1 мјесто за прање возила).  
(5) За постављање аутопраонице у зони 
индивидуалних стамбених и стамбено-пословних 
објеката потребно је прибавити писмену 
сагласност сусједа.  
(6) У централној зони дозвољено је постављање 
само аутоматских, типски произведених 
аутопраоница, у складу са документом 
просторног уређења или на основу локацијских 
услова у складу са стручном анализом и 
урбанистичко-техничким условима, уколико 
постоје просторне могућности и потребе за 
предметно подручје.  
 

8. Објекти за потребе инфраструктурних 
система  
 

Члан 73. 
 (1) Објекти за потребе инфраструктурних 
система у смислу ове одлуке су објекти 
монтажно-демонтажног типа којима се врши 
пренос електричне енергије (стубови, трафо 
станице, нисконапонски ормари и сл.), 
телекомуникациони објекти (базне станице, 
микробазне станице, предајници, тв и радио 
примопредајници, агрегати и др. слични објекти), 
а који нису одређени документом просторног 
уређења.  
 
9. Остало  
 

Члан 74. 
Телефонске говорнице су типски намјенски 
објекти који се постављају на готову подлогу 
(бетон, камене плоче, асфалт и сл.) или 
опстављају (каше) на фасаду основног објекта.  
 

Члан 75. 
Привремени објекти на води (сплавови, млинови, 
купалишта, платформе и др.) су објекти на води и 
изнад воде и изграђени су од монтажно-
демонтажних елемената са зидовима и кровним 
покривачем од импрегрираног или 
пластифицираног платна или другог сличног 
материјала, а постављају се као самостални 
објекти, на основу локацијсих услова и 
грађевинске дозволе.  
 

Члан 76. 
 (1) Привремени монтажни објекти који се 
постављају за потребе сајмова и јавних 
манифестација, постављају се на период до 90 
дана.  
(2) Уколико се објекти из става 1. постављају на 
период дужи од 90 дана за исте је потребно 
прибавити грађевинску дозволу.  
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Члан 77. 
Привремени камп је простор (земљиште) одређен 
за постављање шатора, камп кућица, камп 
прикплица или друге одгпварајуће опреме за 
смјештај и боравак лица на отвпреном простору, 
на одређено вријеме.  
 

Члан 78.  
Забавни парк је простор (земљиште) одређен за 
привремено постављање објеката, опреме и 
уређаја (рингишпили, дјечији аутићи, возићи и 
сл.) у сврху организовања ове дјелатности , на 
одређено вријеме.  
 

Члан 79. 
 (1) Паркинг простори, као објекти привременог 
карактера, су привремено уређени простори 
(земљиште) који се користе за паркирање возила, 
на којима морају бити обезбијеђени услови за 
несметано паркирање возила и обиљежена мјеста 
за паркирање и правци кретања возила.  
(2) На саобраћајним знаковима, којима се 
обиљежавају привремена паркиралишта, морају 
бити истакнута обавјештења о времену и висини 
накнада за паркирање возила.  
(3) Привремена паркиралишта не могу служити за 
обезбјеђење трајних потреба за паркирање 
планираних објеката.  
(4) Изградња паркиралишта није дозвољена на 
зеленим површинама.  
 

Члан 80. 
Привремене гараже су индустријски произведени 
или монтажно-демонтажни објекти који се 
постављају као слободностојећи или објекти у 
низу, лоцирани на јавној површини или површини 
одређеној за редовну употребу објеката, а служе 
за смјештај возила.  

 
Члан 81. 

(1) Јавни тоалет је монтажни аутоматизовани 
санитарни објекат привременог карактера који је 
постављен на јавној површини и прикључен на 
одговарајућу инфраструктуру.  
(2) Локације за позиционирање јавних тоалета на 
подручју Општине дефинишу се локацијским 
условима.  
 
Услови и начин постављања привремених 
објеката 
 

Члан 82. 
(1) Објекти привременог карактера се постављају 
на основу локацијских услова или грађевинске 
дозволе, у којима је изричито одређено да се ради 
о објекту привременог карактера.  
(2) Локацијским условима за привремени објекат 
наводи се да је приликом привођења грађевинског 

земљишта трајној намјени у складу са 
спроведбеним документом просторног уређења, 
обавеза инвеститора да привремени објекат 
уклони и доведе земљиште у првобитно стање, о 
свом трошку без права на накнаду, без обзира на 
рок утврђен бројем година у одобрењу за 
постављање. 
 

Члан 83. 
(1) Трајање привремене намјене одређује се 
бројем година, до 4 године, од дана издавања 
локацијских услова, уз могућност продужења. 
(2) По истеку рока из локацијских услова, 
одређеног бројем година, постављени објекат се 
сматра нелегалним и за његово уклањање је 
надлежна урбанистичко-грађевинска инспекција  
за објекте за које се издаје грађевинска дозвола 
односно комунална полиција за објекте за које се 
издају локацијски услови.  
 

Члан 84. 
(1) Уколико због привођења земљишта трајној 
намјени настане потреба да се привремени објекат 
уклони прије истека рока из предходног става, 
Одјељење за просторно уређење и стамбено-
комуналне послове Општинске управе Општине 
Вишеград, као надлежно за издавање локацијских 
услова за извођење радова у вези са привођењем 
локације трајној намјени односно другој потреби 
у складу са стручним мишљењем, дужно је да по 
издавању локацијских услова за трајни објекат 
односно по изради стручног мишљења, донесе 
рјешење о уклањању привременог објекта.  
(2) Ако инвеститор или власник привременог 
објекта из става 1. не изврши обавезу уклањања 
објекта надлежно одјељење за издавање 
локацијских услова наредиће уклањање 
привременог објекта и довођења земљишта у 
првобитно стање на терет инвеститора.  
 

Члан 85. 
Привремени објекти постављају се на основу 
локацијских услова и грађевинске дозволе, осим 
објекти из члана 55. тачке 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 
13, 15 и 16  који се постављају само на основу 
локацијских услова, ако истима није изричито 
предвиђено издавање грађевинске дозволе. 

 
Члан 86.  

Локацијске услове издаје Одјељење за просторно 
уређење и стамбено-комуналне послове 
Општинске  управе Општине Вишеград на захтјев 
инвеститора или васника, односно корисника 
земљишта.  
Уз захтјев за издавање локацијаских услова 
доставља се сљедећа документација:  
1) урбанистичко-технички услови и стручно 
мишљење   ако    нема    спроведбеног   документа  
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просторног уређења, који се достављају у три 
примјерка,  
2) копија катастарског плана,  
3) опис објекта,  
4) сагласности на локацију објекта предвиђене у 
урбанистичко-техничким условима  
5) идејни пројекат и доказ о власништву или 
праву грађења над земљиштем за објекте за које 
према одредбама овог закона није потребна 
грађевинска дозвола, 
6) Атесте и извјештаје о монтажи и уградњи, када 
је то потребно. 
 

Члан 87. 
За љетне баште, киоске и др. привремене објекте 
који се постављају на јавној површини рјешење о 
привременом заузимању јавне површине издаје 
Ојељење за просторно уређење и стамбено-
комуналне послове, на основу локацијских 
услова. 
 

Члан 88. 
(1) Рекламни објекти постављају се у складу са 
чланпм 89. и 90. ове одлуке на период изражен 
бројем година за који је инвеститор унапријед 
измирио накнаду утврђену рјешењем из става 1. 
овог члана.  
(2) Рекламни медији за које се не издају 
локацијски услови (транспаренти, покретни 
рекламни панои, рекламе у оквиру заштитне 
ограде око градилишта) постављају се на основу 
рјешења о заузимању јавне површине.  
 

Члан 89.  
За објекте из члана 55. тачке 2, 5, 10, 14 и 17 уз 
захтјев за издавање грађевинске дозволе 
инвеститор, односно власник или корисник 
земљишта доставља надлежном органу сљедећу 
документацију:  
1) Локацијски услови или урбанистичко-технички 
услови,  
2) Доказ о праву грађења у корист инвеститора,  
3) Главни пројекат у три примјерка (израђен од 
стране овлаштене установе),  
4) Извјештај о обављеној ревизији техничке 
документације у складу са члана 114. Закона,  
5) Друге доказе одређене посебним законима 
(противпожарна сагласност, водопривредна 
сагласност, сагласнпст ЈП „Путеви РС“ и сл.),  
6) Рјешење о утврђивању висине накнаде за 
уређење градског грађевинског земљишта и 
једнократне ренте, те доказ о уплати утврђеног 
износа накнада, односно уговор о начину 
измирења ових обавеза,  
7) Доказ о измиреној накнади за финансирање 
послова премјера и успостављања катастра 
непокретности.  
 

Члан 90. 
Вријеме коришћења јавних површина за 
постављање објеката привременог каратера, 
начин и рокови плаћања накнаде утврђују се 
рјешењем Одјељења за стамбено комуналне 
послпве, а у складу са Одлукпм о комуналном 
реду и другим прописима и одлукама које 
регулишу ову област.  
За привремене објекте који се постављају на 
основу уговора о закупу грађевинског земљишта, 
трајање закупа, висина закупнине, начин и рокови 
плаћања регулишу се уговором.  
 

Члан 91. 
За привремене објекте који се постављају само на 
основу локацијских услова и који су издати на рок 
краћи од 5 год., инвеститор може поднијети 
захтјев за издавање увјерења о важности 
локацијских услова. Укупан рок важности 
локацијских услова не може бити дужи од 5 
година.  
 

Члан 92. 
(1) Привремени објекти, који су изграђени у 
складу са ранијим прописима задржавају се 
најдуже до 5 година од датума издавања одобрења 
за грађење. Сви власници оваквих објеката, 
дужни су прије истека овог рока да поднесу 
захтјев за задржавање ових објеката у складу са 
Законпм и овпм одлуком.  
(2) Уколико објекти из става 1. испуњавају услове 
(техничка исправност, усклађеност са 
документима просторног уређења и др.) за 
задржавање објеката привременог карактера, на 
основу захтјева власника објект, за исте ће се 
издати локацијски услови и грађевинска дозвола.  
(3) Власници, односно корисници привремених 
објеката дужни су да своје објекте одржавају, 
како је дефинисано тачком овом одлуком.  
 
Уклањање привремених објеката  
 

Члан 93. 
Са јавних површина и грађевинског земљишта 
привремени објекти биће уклоњени:  
1) уколико су бесправно постављени или је 
истима истекао рок на који су постављени,  
2) кад је то изричито утврђено локацијским 
условима или грађевинском дозволом,  
3) из разлога утврђених чланом 88. ове одлуке,  
4) уколико њихови инвеститори (власници) 
немају рјешење о заузимању јавне површине,  
5) уколико не испуњавају услове за задржавање из 
члана 96.  

 
Члан 94. 

Уклањање објеката у случајевима из претходног 
члана извршиће:  



13.12.2016.                                 Службени гласник oпштине Вишеград - Број 13                                  24

1) тачка 1. и 5. - урбанистичко-грађевинска 
инспекција Општине Вишеград,  
2) тачка 2. и 3. - Одјељење за просторно уређење и 
стамбено комуналне послове Општинске управе 
Општине Вишеград 
3) тачка 4 - Комунална полиција  
 
Партерно уређење 
 

Члан 95. 
(1) Објекти пејзажне архитектуре представљају 
објекте који чине урбану и функционалну 
цјелину, изграђене или планом предвиђене за 
изградњу: парк, сквер, врт, трг, гробље, булевар, 
дрворед, градски парк, рејонски парк, парк шума, 
плажа, кеј, школско двориште, двориште вртића, 
золошки, дендролошки и ботанички вртови, 
уређени простори унутар стамбених блокова, 
партери у склопу објеката јавне намјене и друго.  
(2) На урбаним цјелинама из става 1. овог члана 
дозвољава се постављање елемената урбаног 
мобилијара (споменика, скулптура, расвјете, 
јавних чесми, фонтана, клупе, канти за отпатке и 
сл. ), те партерно уређење у смислу изградње 
стаза, платоа, уређења зелених површина и сл.  
 

Члан 96. 
(1) Елементи урбаног мобилијара као што су 
клупе, јавне чесме, мање фонтане, мање 
скулптуре, спомен плоче, контејнери и канте за 
отпатке и сл. који се постављају на основу 
локацијских услова и идејног пројекта, обликовно 
морају бити уклопљени у амбијенталну цјелину и 
израђени од квалитетних материјала примјерених 
за амбијенталну цјелину у склопу које се 
постављају.  
(2) Ако је документом простпрнпг уређења 
предвиђена изградња спомен обиљежја одређеног 
карактера и значаја за град обавезно се претходно 
расписује конкурс за избор најбољег идејног 
рјешења на основу локацијских услова.  
 

Члан 97. 
Уређење грађевинске парцеле индивидуалног 
стамбеног објекта за који је издата грађевинска 
дозвола, што подразумјева грађење стаза или 
платоа (у нивоу партерног уређења), вртног 
базена површине до 10 м2, рибоака површине до 
12 м2 и дубине до 1,0 м (ако се не користи у 
комерцијалне сврхе), вртна пгоищта ппврщине 
дп3 м2, кап и ппстављое стакленика БГП дп 20 м2 
и цистерни за впду, врщи се на пснпву 
лпкацијских услпва, идејнпг прпјекта и записника 
п искплишеоу пбјекта.  
 

Члан 98.. 
Уређеое јавних ппврщина у смислу изградое 
паркпвских и пјещашких стаза, спптрских терена 

без трибина кпји су цијелпм свпјпм ппврщинпм 
пслпоени на земљищте, једноставних дјечијих 
игралишта са опремпм и темеља стабилних 
дјешијих играшака, приступне рампе за несметан 
приступ и кретаое лицима са посебним 
потребама, ограђена игралишта за кућне љубимце 
и друге сличне радове, врши се на основу 
локацијских услова, идејног пројекта и записника 
о исколичењу објекта.  
 
Фасаде 
 

Члан 99. 
(1) Радови на фасади, уколико представљају 
реконструкцију, у смислу Закона врши се на 
основу локацијских услова и грађевинске дозволе.  
(2) За објекте од културно-историјског значаја 
или архитектонске вриједности и уколико је то 
одређено документом просторног уређења, прије 
издавања локацијских услова за промјену фасаде 
потребно је прибавити сагласност Републичког 
завода за заштиту културно-историјског и 
природног насљеђа на идејни пројекат.  

 
Члан 100. 

(1) Клима уређаји могу се постављати на 
спољним дјеловима зграда на мјесту које је за то 
одређено пројектом изградње или реконструкције 
објекта.  
(2) Ако мјеста за постављање клима уређаја нису 
одређена пројектном документацијом исти се 
могу постављати на мјестима која нису видљива 
са јавних ппвршина (дворишне фасаде, заклоњени 
дијелови лођа, балкони, терасе и сл.) или уз 
постављање украсних маски или застора.  
(3) За постављање клима уређаја обавезно је 
обезбиједити отицање кондензоване воде у 
оближње олуке и на начин који онемогућава њено 
разлијевање на друге површине објекта и јавне 
површине.  
 

 Отклањање архитектонских баријера  
 

Члан 101.  
 (1) Уређење простора јавних саобраћајних и 
пјешачких површина и прилаза грађевинским 
објектима, пројектовање стамбених и 
нестамбених зграда, као и посебних уређаја у 
њима и уклањање архитектонских баријера код 
постојећих објеката врщи се у складу са 
Правилником о условима за планирање и 
пројектввање објеката за несметано кретање дјеце 
и лица са умањеним тјелесним способностима .  
(2) Пројектовање и грађење елемената тротоара, 
пјешачких стаза и прелаза, мјеста за паркирање, 
аутобуских стајалишта, рампи за пјешаке и 
инвалидска колица, спољних степеница, подизних 
платформи и других површина у склопу улица, 
тргова, шеталишта, паркова и игралишта у смислу 
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њихове материјализације, попречних и уздужних 
нагиба, димензија и сл. врши се у складу са 
прописаним техничким условима у Правилнику 
из става 1. овог члана.  
 
VIII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 102. 
Новчаном казном од 1.000 до 5.000КМ казниће се 
за прекршај правно лице као инвеститор  или 
власник објекта: 
А) ако постави објекте из члана 55.који се 
постављају само на основу локацијских услова, 
без претходно прибављени локацијских услова 
или у супротности са издатим локацијским 
условима новчаном казном од 200 – 3.000 КМ 
казниће се за прекршај из предхоне тачке овог 
члана одговорно лице у правном лицу из 
предходног става. 
Б) Новчаном казном од 100 – 300 КМ казниће се 
за прекршај лице које не одржава објекат. 

 

IX ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 103. 
Управни поступак покренут пред надлежним 
органом до дана ступања на снагу ове одлуке, 
окончаће се по одредбама одлуке која је била на 
снази у вријеме покретања поступка, осим ако је 
ова одлука повољнија по инвеститора. 

 

Члан 104. 
Надзор над спровпђењем ове одлуке врше 
урбанистичко грађевинска инспекција и 
комунална полиција , сваки у оквиру своје 
надлежности.  
 

Члан 105. 
Ступањем на снагу ове одлуке захтјев за издавање 
локацијских услова и одпбрења за грађење за 
постављање објеката привременог карактера нису 
дужни поднпсити инвеститпри (власници) који 
имају важеће одобреое за постављање, тј. чији рок 
изражен бројем година није истекао, у 
локацијским условима или грађевинској дозволи.  
 

Члан 106. 
(1) Саставни дио ове одлуке је текстуални дио 
(Прилог 1), који се састоји од:  
a) Описа граница градског грађевинског 
земљишта ( Прилог 1.1) и  
б) Описа граница зона градског грађевинског 
земљишта (Прилпг 1.2).  
(2) Саставни дио ове одлуке је карта градског 
грађевинског земљишта по зонама (Прилог 2), 
која се састоји од:  
а) Карте градског грађевинског земљишта по 
зонама у К.О. Вишеград 1 и К.О. Вишеград 2 
(Прилог 2.1) и  

б) Карте градског грађевинског земљишта по 
зонама у К.О. Међеђа, К.О. Добрун и К.О. 
Вардиште (Прилог 2.2.) 
(3) Саставни дио ове одлуке је табеларни преглед 
начина обрачуна накнаде за уређење грађевинског 
земљишта и ренте, у обухватима спроведбених 
докумената просторног уређења, те за локације 
изван њиховог обухвата, на основу израчунатог 
просјека претходно наведених накнада (Прилог 
3.)  
 

Члан 107. 
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи 
Одлука о уређењу простора и грађевинском 
земљишту ("Службени гласник општине 
Вишеград”, број  2/16).  

 

Члан 108. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине 
Вишеград“.  
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД  
                     ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Број:01-022-134/16 
Датум: 12.12.2016. год.  др Билал Мемишевић,с.р.  
 
ПРИЛОГ 1.1. – ОПИС ГРАНИЦА ГРАДСКОГ 
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 
ОПИС ГРАНИЦЕ ГРАНИЦЕ ГРАДСКОГ 
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА 
ПОДРУЧЈЕ КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ 
ВИШЕГРАД 1 
 
- Први сегмент (Лијева обала ријеке Дрине): 
 
Градско грађевинско земљиште почиње од 
паркинга на лијевој обали ријеке Дрине узводно 
од  моста Мехмед паше Соколовића. 
Граница прати магистралним путем М-5 и 
наставља лијевом страном улице Живојна Мићића 
(изнад кућа) све до краја улице. Иде у правцу 
сјеверо истока до изнад Холандског насеља 
Околишта, која се ломи у правцу истока, и даље 
наставља путем изнад насеља Околишта и Горња 
Црнча и спушта се до ријеке Дрине. Граница 
наставља лијевом обалом Дрине (узводно) до 
почетне тачке. 
 
- други сегмент (Десна обала ријеке Дрине и 
лијева обала ријеке Рзав): 
 
Други сегмент градског грађевинског земљишта у 
К.О. Вишеград 1, почиње од задњих кућа у 
насељу Душче, која иде низводно десном обалом 
ријеке Дрина завршно са Андрићградом, која 
наставља узводно до ушће у рике Рзав у Дрину, 
која надаље наставља узводно уз ријеку Рзав до 
краја  насеља  Доње  Шегање (мјесто тзв. Сигнал).  
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Од Сигнала граница наставља жељезничком 
пругом до пружног прелаза у насељу Доње 
Шегање. Граница прати дио улице Цара Лазара до 
мјеста капије старе плинске станице. Граница се 
ломи у правцу југа и излази на пут у насељу 
Горње Шегање, и даље прати пут према насељу 
Међусеље, ломи се у правцу запада и наставља 
према Бан Пољу, која иде до града и спушта се до 
Његошеве улице и жељезничке пруге. Даље 
граница наставља старом жељезничком пругом до 
почетка насеља Душче која иде испод старог 
града до пута код Заграда и заршава се код 
почетне тачке. 
 
ОПИС ГРАНИЦЕ ГРАНИЦЕ ГРАДСКОГ 
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА 
ПОДРУЧЈE КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ 
ВИШЕГРАД 2 
 
Граница градског грађевинског земљишта у К.О. 
Вишеград 2, почиње од насеља Ступе и иде 
низводно ријеком Рзав (десном обалом) до ушћа у 
ријеку Дрину, која даље иде низводно десном 
обалом ријеке Дрина до дома у Калатама. Одатле, 
граница се ломи у правцу истока, излази на 
регионални пут Вишеград–Прелово и даље иде 
(регионалним путем) до насеља Косово Поље (код 
чесме), ломи се у правцу запада према ријеци 
Дрина, а затим се ломи у правцу сјевера и излази 
источно на регионални пут. Граница обухвата 
насеље Стране и враћа се у правцу југа кроз 
насеље Калате, затим Гарча до резервоара на 
Главици гдје се спушта у правцу југа затим се 
ломи у правцу истока до насеља Вучине и даље 
иде до улице Војводе Путника, која даље 
наставља изнад гробља Стражиште до улице 
Ужичког Корпуса и даље иде магистралним путем 
М-5 и враћа се на почетну тачку на Ступама. 
 
ОПИС ГРАНИЦЕ ГРАНИЦЕ ГРАДСКОГ 
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА 
ПОДРУЧЈА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ 
МЕЂЕЂА, ПРЕЛОВО И ДОБРУН 
 
- Сегмент градског грађевинског земљишта 
у К.О. Међеђа: 
 
Обухватају парцеле уз магистрални пут према 
графичком прилогу. 
 

- Сегмент градског грађевинског земљишта 
у К.О. Добрун: 
 
Обухватају парцеле уз магистрални пут према 
графичком прилогу и насеље Колоне. 
 

- Сегмент градског грађевинског земљишта 
у К.О. Вардиште: 
 

Обухватају парцеле уз магистрални пут према 
графичком прилогу. 
 
ПРИЛОГ 1.2. – ОПИС ГРАНИЦА ЗОНА 
ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 
 

ПРВА ЗОНА: 
 
Прва зона градског грађевинског земљишта, у 
катастарској општини Вишеград 1, почиње од 
зграде ,,Шумарства“, иде низводно десном 
страном ријеке Дрине до Андрићграда, наставља 
узводно до ушћа ријеке Рзав у Дрину, даље иде 
узводно (лијевом обалом) ријеком Рзав до улице 
Цара Лазара (изнад тунела). Граница даље 
наставља улицом Цара Лазара до старе 
жељезничке пруге. Надаље, граница прати 
жељезничку пругу, ломи се у правцу запада и 
завршава се код зграде „Шумарства“.  
 
ДРУГА ЗОНА:  
 
- Први сегмент друге зоне у К.О. Вишеград 1: 
 Први сегмент друге зоне градског грађевинског 
земљишта у К.О. Вишеград 1 почиње од зграде 
„Шумарства“ узводно десном обалом ријеке 
Дрине до уласка у насеље Душче, која даље 
наставља старом жељезничком пругом и даље 
наставља улицом Милоша Обилића до улице 
Светог Саве. Граница даље наставља уз улицу 
Светог Саве и обухвата комплекс Бикавац, 
(бунгалове и ресторан)  и завршава се улицом 
Цара Лазара. Граница наставља границом улице 
Цара Лазара и старом напуштеном пругом ломи 
се у правцу запада и завршава се код зграде 
„Шумарства“. 
 

- Други сегмент друге зоне у К.О. Вишеград 2: 
 
Сегмент два друге зоне градског грађевинског 
земљишта у К.О. Вишеград 2 почиње од 
пјешачког моста код градског стадиона, наставља 
низводно десном обалом ријеке Рзав до ушћа у 
ријеку Дрину. Од ушћа граница наставља 
низводно десном обалом ријеке Дрине до задње 
куће уз обалу на Мезалину. Даље, граница 
наставља улицом Војводе Степе, улицом Змај Јове 
Јовановића, дијелом улице Ужичког корпуса, 
улицом Видовданска а затим Радничка до 
Карађорђеве, која прати ову улицу и завршава се 
у почетној мјесту код моста. 
 

ТРЕЋА ЗОНА:  
 

- Први сегмент треће зоне у К.О. Вишеград 1: 
 
Први сегменг треће зоне градског грађевинског 
земљишта почиње од Градске дворане, иде 
низводно лијевом обалом ријеке Рзав до улице 
Цара   Лазара,   која   даље   наставља  уз стамбено 
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насеље Бикавац, спушта се низ улицу Светог 
Саве, наставља улицом Милоша Обилића која се 
враћа у Његошеву улицу, и старим путем од 
мјеста Град се спушта до улице Светог Саве, и од 
раскрснице наставља у Горње Шегање до задње 
стамбене зграде и обухвата простор жељезничке 
станице и враћа се у почетну тачку. 
 

- Други сегмент треће зоне у К.О. Вишеград 1: 
 
Други сегмент треће зоне градског грађевинског 
земљишта у К.О. Вишеград 1, почиње од Новог 
моста на лијевој обали ријеке Дрине, и иде 
улицом Иве Андрића, која наставља Бирчанском 
улицом до прве кривине, која се спушта на 
Осојнички поток, а даље се  спушта на 
магистрални пут М-5 и иде до паркинг простора 
на лијевој обали узводно од моста Мехмед паше 
Соколовића. Даље, граница наставља низводно 
лијевом обалом ријеке Дрине до почетне тачке 
код Новог моста. 
 
- Трећи сегмент треће зоне градског 
грађевинског земљишта у К.О. Вишеград 2: 
 
Трећи сегмент треће зоне градског грађевинског 
земљишта у К.О. Вишеград 2 почиње од 
раскрснице улица Војводе Степе и наставља 
улицом Змај јове Јовановића, излази у улицу 
Ужичког Корпуса, наставља Видовданском, 
Радничком, Карађорђевом до насеља Ступе и 
излази на улицу Ужичког Корпуса, обухвата 
гробље Стражиште и поред основне школе излази 
на улицу Војводе Путника. Граница се спушта 
улицом Војводе Путника и малом попречном 
улицом и излази на почетак улице Стевана 
Синђелића и код прве кривине изнад кућа се спаја 
почетном таком на раскрсници. 
 

ЧЕТВРТА ЗОНА: 
 

- Први сегмент четврте зоне у К.О. 
Вишеград 1: 
 
Први сегмент четврте зоне градског грађевинског 
земљишта у К.О. Вишеград 1. почиње од мјеста 
Сигнал, граница наставља жељезничком пругом 
све до пружног прелаза у насељу Доње Шегање. 
Даље, наставља улицом Цара Лазара до 
раскрснице за насеље Горње Шегање, а ту се ломи 
у правцу истока и спушта се на ријеку Рзав (код 
спортске дворане), која наставља узводно уз 
ријеку Рзав до почетне тачке. 
 
- Други сегмент четврте зоне у К.О. 
Вишеград 1: 
 
Други сегмент четврте зоне градског 
грађевинског земљишта у К.О. Вишеград 1. 
почиње од брда Град, спушта се у правцу истока 

путем поред мјеста Бегов чаир све до раскрснице 
на Бикавцу, гдје наставља даље у правцу Горње 
Шегање која се на слиједећој раскрсници ломи у 
поравцу истока и спушта код резервоара изнад 
станице, наставља у правцу југоистока, гдје 
излази на приступни пут и ломи у правцу југа, а 
даље се ломи у правцу запада и враћа се на 
почетну тачку. 
 
- Трећи сегмент четврте зоне у К.О. 
Вишеград 1: 
 
Трећи сегмент четврте зоне градског грађевинског 
земљишта у К.О. Вишеград 1 почиње од Новог 
моста, низводно лијевом обалом ријеке Дрина до 
фирме ,,Унис“ ломи се у правцу запада, иде до 
улице Гаврила Принципа. Надаље, граница се 
ломи у правцу југа, прати улицу Гаврила 
Принципа, све до раскрснице гдје се ломи у 
правцу запада до раскрснице одакле прати поток 
до прве оштре кривине (пут према насељу 
Околишта), ломи у правцу југа, пролази изнад 
гроба ,,Црнча“ иде све до старих зграда дома 
здравља. Даље, граница се ломи у правцу југа, 
приступном саобраћајницом старог дома здравља 
и веже се на улицу Иве Андрића и наставља све 
до улице Гаврила Принципа, гдје се ломи на 
раскрсници у правцу истока и спушта на почетну 
тачку код Новог Моста.  
 

- Четврти сегмент четврте зоне у К.О. 
Вишеград 2: 
 
Четврти сегмент четврте зоне градског 
грађевинског земљишта у К.О. Вишеград 2,  
почиње од мјеста Ступе у правцу запада, гдје се 
ломи ка југу и спушта на ријеку Рзав. Даље, 
граница иде низводно десном обалом ријеке Рзав, 
гдје се ломи у правцу сјевера и којом излази на 
магистрални пут М-5, којим се враћа на почетну 
тачку. 
 
- Пети сегмент четврте зоне у К.О. Вишеград 2: 
Пети  сегмент четврте зоне градског грађевинског 
земљишта у К.О. Вишеград 2,  почиње од мјеста 
Плавац у правцу запада, гдје се спушта на ријеку 
Дрину и иде узводно десном обалом до друге 
зоне, гдје излази на улицу Војводе Степе, гдје се 
ломи у правцу истока, затим се ломи у правцу 
запада излази на улицу Стевана Синђелића, гдје 
Главичким потоком долази до изнад Основне 
школе „Вук Караџић“, те се наставља у правцу 
југа границом изнад наведене школе н адруги 
сегмент улице Војводе Путника. Граница се ломи 
у правцу истока, прати улицу Војводе Путника до 
насеља Вучине, ломи се у правцу сјевера, а затим 
у правцу запада, спушта се у насеље Главица, 
обухвата сегмент  насеља Гарча и завршава се на 
почетном мјесту. 
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ПЕТА ЗОНА: 
 

- Први сегмент пете зоне у К.О. Вишеград 1: 
Први сегмент пете зоне градског грађевинског 
земљишта у К.О. Вишеград 1, почиње од задњих 
кућа у насељу Душче, која иде низводно десном 
обалом ријеке Дрине до изласка из насеља Душче, 
наставља саобраћајницом, ломи се у правцу југа 
иде испод старог града до пута код Заграда и 
заршава се код почетне тачке (обухват насеља 
Душче). 
 
-    Други сегмент пете зоне у К.О. Вишеград 1: 
Други сегмент  пете зоне градског грађевинског 
земљишта у К.О. Вишеград 1, почиње од капије 
старе плинске станице (Доње Шегање). Граница 
се ломи у правцу југа и излази на пут у насељу 
Горње Шегање, и даље прати пут према насељу 
Међусеље, ломи се у правцу запада и наставља 
према Бикавцу, ломи се према сјеверу и спушта се 
према жељезничкој станици, гдје се завршава на 
почетном мјесту.  
 
- Трећи сегмент пете зоне у К.О. Вишеград 1: 
Трећи сегмент  пете зоне градског грађевинског 
земљишта у К.О. Вишеград 1, почиње од улице 
Гаврила Принципа у правцу сјевера гдје се код 
фабрике ,,Унис“ , ломи у правцу истока и иде до 
ријеке Дрине, која се ломи у правцу сјевера и 
даље иде низводно, гдје се ломи у правцу запада, 
иде према насељу Горња Црнча и Околишта, 
обухвата Холандско насеље, спушта се на улицу 
Живојина Мишића спушта се  према ријеци 
Дрини паралелно са Осојничким потоком. 
Граница се ломи у правцу сјевера, иде према 
Бирчанској улици (код прве кривине), даље 
граница пролази изнад старог дома здравља и 
гробља ,,Црнча“ све до прве кривине према 
насељу Окиолишта, која иде до све до потока, 
ломи се у правцу истока и наставља до почетне 
тачке.   
- Четврти сегмент пете зоне у К.О. Вишеград 2: 

 
Четврти сегмент пете зоне градског грађевинског 
земљишта у К.О. Вишеград 2, почиње од  мјеста 
Плавац у правцу запада и спушта се на ријеку 
Дрина, ломи се у правцу сјевера и иде низводно 
десном  обалом ријеке Дрине до дома у Калатама.  
Одатле, граница се ломи у правцу истока, излази 
на регионални пут Вишеград –Прелово и даље 
иде (регионалним путем) до насеља  Косово Поље 
(код чесме), ломи се у правцу запада према ријеци 
Дрина, а затим се ломи у правцу сјевера и излази 
источно на регионални пут. Граница обухвата 
насеље Стране и враћа се у правцу југа кроз 
насеље Калате, све до почетне тачке.  
 
- Пети сегмент пете зоне у К.О. Вишеград 2: 
 
Пети сегмент пете зоне градског грађевинског 
земљишта у К.О. Вишеград 2, почиње од мјеста 
Плавац ломи се у правцу запада до ријеке Дрина, 
даље иде низводно десном обалом ријеке Дрина 
до дома у Калатама. Одатле, граница се ломи у 
правцу истока, излази на регионални пут 
Вишеград –Прелово и даље иде (регионалним 
путем) до насеља  Косово Поље (код чесме), ломи 
се у правцу запада према ријеци Дрина, а затим се 
ломи у правцу сјевера и излази источно на 
регионални пут. Граница обухвата насеље Стране 
и враћа се у правцу југа кроз насеље Калате и 
враћа се на почетну тачку. 
 
ШЕСТА ЗОНА 
 
Шеста зона градског грађевинског земљишта 
обухвата три сегмента, и то у К.О Међеђа, К.О 
Добрун и К.О. Вардиште К.О Добрун, према 
графичком прилогу. 
 
ПРИЛОГ 3. Начин обрачуна накнада за уређење 
градског грађевинског земљишта

Ред. 
бр. 

1) Трошкови припремања градског 
грађевинског земљишта 

Јединична 
цијена по ДПУ 
(КМ/м2) 

Учешће у 
цијени % 

Корисна 
површина 
објекта 

1 Устражни радови на терену БЦ n1 %  
2 Израда геодетских, геол,инжењеринско-

сеизмолошких и др. пдлога 
 

БЦ 
 
        n2 % 

 

3 Израда анализе својинских права на 
земљишту птребном за изградњу јавне 

 
          БЦ 

 
        n3 % 

 

4 Израда просторно-планске и техничке 
документације 

          БЦ 
 

n4%  

5 Израда техничке документације           БЦ n5%  
6 Друге потребне радове, осим онсхонсх 

које спадају у категорију опремања 
земљишта 

 
         БЦ 

 
n6% 

 

     



 СВЕГА (1 – 7)          Σ n1- %          Σ n1- %  
Ред. 
Бр. 

2) Трошкови 
Опремања градског грађевинског 
земљишта 

Јединичка 
Цијена по 
ДПУ 
(КМ/м2) 

Учешће у 
цијени % 

 

Изградња објекта комуналне инфраструктуре која је у надлежности јединице локалне самоуправе 
7 Саобраћајнице за моторни саобраћај  

БЦ 
           
         n7% 

  

8 Пјешачки тротоари и стазе           БЦ          n8%  
9. Бициклистичке стазе           БЦ          n9%  
10. Водоводна мрежа           БЦ          n10%  
11. Фекална канализација           БЦ          n11%  
12. Атмосферска канализације           БЦ          n12%  

Изградња и уређење површина јавне намјене 
13 Зелене површине           БЦ          n13%  
14 Паркиралишта           БЦ          n 14%  
15 Улична расвјета           БЦ          n15%  
16 Регулација водотока           БЦ          n16%  
17 Оперативна координација           БЦ n17  
 СВЕГА (1-11)  Σ п7”17%  
 СВЕУКУПНО:  100%  

 
На основу члана 18. став (1) Правилника о 
обрачуну накнаде трошкова уређења градског 
грађевинског земљишта (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 95/13, 99/13 и 22/14), а у 
вези са чланом 77. Закона о уређењу простора и 
грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 40/13, 106/15 и 3/16), члана 39. став (2) тачка 
2) Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, број 97/16), и члана 
35. став (2) Статута Општине Вишеград 
(„Службени гласник општине Вишеград“, број 
6/14), Скупштина општине Вишеград на сједници 
одржаној дана  12.12.2016. године, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о утврђивању просјечно остварене накнаде 

трошкова уређења градског  
грађевинског земљишта за 2016. годину 

 
Члан 1. 

Овом одлуком утврђује се просјечно остварена 
накнада трошкова уређења градског грађевинског 
земљишта у 2015. години и износи 46,21 КМ по 
једном метру квадратном корисне површине 
планираних објеката и служиће за обрачун 
трошкова уређења градског грађевинског 
земљишта у 2016. години.  
 

Члан 2. 
Просјечно остварена накнада у члану 1. ове 
одлуке утврђује се на почетку сваке године за 
подручја за која није донесен спроведбени 
документ просторног уређења.  

Израчунава се као просјечно остварена накнада за 
трошкове уређења градског грађевинског 
земљишта ( Пнугз) на основу свих важећих 
спроведбених докумената просторног уређења, за 
које је ова накнада израчуната за претходну 
годину.  
Обрачун се врши за радове уређења на основу 
стручног мишљења и урбанистичко техничких 
услова. 
 

Члан 3. 
Ова oдлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Општине 
Вишеград“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД  
        ПРЕДСЈЕДНИК СО                                                                        
Број: 01- 022-135/16                                                                                 
Датум: 12.12.2016 год.   др Билал Мемишевић,с.р.      
  
На основу члана 17. став (2) Правилника о 
обрачуну накнаде трошкова уређења градског 
грађевинског земљишта (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 95/13, 99/13 и 22/14), а у 
вези са чланом 77. Закона о уређењу простора и 
грађењу  (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 40/13, 106/15 и 3/16), члана 39. став (2) тачка 
2) Закона о локалној самоуправи  („Службени 
гласник Републике Српске“, број 97/16), и члана 
35. став (2) Статута Општине Вишеград 
(„Службени гласник општине Вишеград“, број 
6/14), Скупштина општине Вишеград на сједници 
одржаној дана 12.12.2016. године, д о н о с и 
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О Д Л У К У 
о висини трошкова уређења градског 

грађевинског земљишта за 2016. годину 
 

Члан 1. 
Овом одлуком утврђују се висина трошкова 
уређења градског грађевинског земљиштаза 2016. 
годину по 1 m² (један метар квадратни) корисне 
површине објеката за спроведбене документе 
просторног уређења. 
 

Члан 2. 
Висина трошкова уређења градског грађевинског 
земљишта израчуната према одредбама Закона о 
уређењу простора и грађењу, Правилника о 
обрачуну накнаде трошкова уређења градског 
грађевинског земљишта износи за:  
 

2016. 
Ред. 
бр. 

ДОКУМЕНТ 
ПРОСТОРНОГ 

УРЕЂЕЊА 

ПРОСЈЕЧНИ 
ТРОШКОВИ 

ПО КП         
(КМ/ m²) 

1. Регулациони план 
,,Центар“ 

40,74 
 

2. Регулациони план 
,,Гарча“ у Вишеграду 
(секција регулационог 
плана Малухино поље 
и Мезалин) 

 
33,27 

3. Регулациони план 
ширег подручја 
жељезничке станице 
са спортско 
рекреативним 
центром у Вишеграду 

 
64,63 

4. Просјечна јединична 
цијена уређења 
грађевинског 
земљишта по m2 

корисне површине 
објекта (КМ/m2) 

 
46,21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Члан 3. 
Ова oдлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Општине 
Вишеград“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД  
        ПРЕДСЈЕДНИК СО                                                                        
Број: 01- 022-136/16                                                                                 
Датум: 12.12.2016 год.   др Билал Мемишевић,с.р.       
 
На основу члана 14. став (3) Правилника о 
обрачуну накнаде трошкова уређења градског 
грађевинског земљишта (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 95/13, 99/13 и 22/14), а у 
вези са чланом 77. Закона о уређењу простора и 
грађењу  (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 40/13, 106/15 и 3/16), члана 39. став (2) тачка 
2) Закона о локалној самоуправи  („Службени 
гласник Републике Српске“, број 97/16), и члана 
35. став (2) Статута Општине Вишеград 
(„Службени гласник општине Вишеград“, број 
6/14) Скупштина општине Вишеград на сједници 
одржаној дана  12.12.2016. године, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о утврђивању просјечних јединичних цијена 

радова комуналне и друге јавне 
инфраструктуре и уређења јавних површина 

 
Члан 1. 

Овом одлуком утврђују се просјечно остварене 
јединичне цијене радова комуналне и друге јавне 
инфраструктуре и уређења јавних површина (Јц) 
на подручју опшштине Вишеград, које служе за 
обрачун трошкова опремања градског 
грађевинског земљишта за 2016. годину. 
 

Члан 2. 
Просјечно остварене јединичне цијене радова 
комуналне и друге јавне инфраструктуре и 
уређења јавних површина износе: 
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          Група    Р.б.                       Врста                               Јед.                            Јц 
                                              инфраструктуре                       мј. 
 
          А)                        САОБРАЋАЈНА 
                                     ИНФРАСТРУКТУРА 
                                     И ЗЕЛЕНЕ 
                                     ПОВРШИНЕ 
                1.                  Реконструкција постојећих              m2   43,80 KM                                 
                2.            Изградња саобраћајница                   m2   43,80 KM 

     3.                  Изградња паркинг површина           m2   43,80 KM  
                4.                  Припремни радови  
                                     (исколчење терена)                           m2    0,50 KM 
                5.                  Земљани радови подизање                   
                                     Травњака m2   4,00 KM/ m2 
                6.                  Уређење зелених површина              
                                     специјалне намјене  m2   7,00 KM/ m2 
                7.                  Подизање дрвореда                           Ком.             40,00 КМ/ком 
                8.                  Рад са осталим  
                                     дендроматеријалом Ком.             30,00 КМ/ком 
 
            Б)                      ВОДОВОДНА 
                                      МРЕЖА 
                                     -у зеленој 
                                       повшини 
                 1.                  d/dn=20/16,2 mm                             m   27,50 KM 
                                      (1/2“) 
                 2.                  d/dn =25/21.2 mm                             m   29,00 KM 
                 3.                  d/dn = 32/28,0 mm                            m   32,00 KM 
                                       (1“) 
                 4.                   d/dn = 40/35,2 mm                           m   26,00 KM 
                 5.                   d/dn = 50/44 mm                              m   37,00 KM 
                 6.                   d/dn = 63/55 mm                             m   39,00 KM 
                 7.                   d/dn = 75/66 mm                              m   43,00 KM 
                 8.                   d/dn = 90/79 mm               m   46,00 KM 
                                        (3“) 
                 9.                    d/dn = 110/96.8 m   55,00 KM 
                10.                   d/dn = 160/141                           m   79,00 KM 
                                        mm 
            _____________________________________________________________________     
                                                                                       422,50 KM : 10 = 42,25 KM 
 
                                     У саобраћајници  
                                (асфалтираној) површини 
        1.             d/dn = 20/16.2 mm                       m   77,50 KM 
               (1/2“) 
          2.           d/dn = 25/21.2 mm                    m   79,00 KM 
                         (3/4“) 
       3.          d/dn = 32/28.0 mm              m   82,00 KM 
                      (1“) 
      4.                  d/dn = 40/35.2 mm                 m               85,00 KM 
                                     (5/4“) 
      5.                 d/dn = 50/44 mm                        m   87,00 KM 
               6.                  d/dn = 63/55,4 mm                   m   89,00 KM 
                                (2“) 
              7.              d/dn = 75/66 mm                   m                 93,00 KM 
                                   (2 ½“) 
              8.                 d/dn = 90/79.2 mm                    m   96,00 KM 
                                       (3“) 
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             9.               d/dn = 110/96.8 m                    m                105,00 KM 
                                 mm 
           10.              d/dn = 160/141                           m                  129,00 KM 
         _____________________________________________________________________________ 
                                                                                                            922,50:10 = 92,25 KM 
                                                                                   42,25 + 92,25 = 134,50 :2 = 67,25 KM 
 
               В)                     КАНАЛИЗАЦИОНА 
                                 МРЕЖА 
                                  У зеленој површини 
                                  макадам 
                                 -Просјечна дубина 
                                  1,0 m 
        1.             Ø 110 m                                      m   61,50 KM 
           2.             Ø 160 mm                                   m   76,50 KM 
           3.             Ø 200 mm                                   m   76,50 KM 
           4.             Ø 250 mm                                   m   96,50 KM 
           5.             Ø 300 mm                                   m               120,00 KM 
                                 -Просјечна дубина 
                                  Ископа 1,5 m 
         6.             Ø 400 mm                                  m  200,00 KM 
          7.             Ø 500 mm                                  m  280,00 KM 
            ____________________________________________________________________________ 
                                                                                                             974,5 : 7 = 139,20 KM 
                                 
                           Асфалтна   површина 
                             -Просјечна дубина 
                                      1,0 m 
        1.            Ø 110 mm                                    m  108,00 KM 
        2.            Ø 160 mm                                      m  120,00 KM 
  3.            Ø  200 mm                                      m  160,00 KM 
        4.                 Ø 250 mm                                       m  180,00 KM 
        5.                 Ø  300 mm                                    m   200,00 KM 
                                 Просјечна дубина 
                                 Ископа 1,5 m 
        6.                 Ø 400 mm                                      m           250,00 KM 
        7.                  Ø 500 mm                                      m            300,00 KM 
             _____________________________________________________________________________ 
                                                                                                         1318,00 : 7 = 188,30 KM 
                                                                             139,20 + 188,30 = 163,75 : 2 = 163,75 KM 
 

Г) ЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА 
     Нисконапонски подземни кабал са  

расвјетним стубовима, реконструкција  
      и изградња. 
    

1. Дужина између стубова 33 м      м     41,50 КМ/м. 
 

Члан 3. 
Ова oдлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Општине 
Вишеград“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД  
        ПРЕДСЈЕДНИК СО                                                                         
Број: 01- 022-137/16                                                                                  
Датум: 12.12.2016 год.   др Билал Мемишевић,с.р.       
 
 

На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласни Републике 
Српске“, број 97/16), члана 35. и 124. Статута 
општине Вишеград („Службени гласник општине 
Вишеград“, број 6/14), Скупштина општине 
Вишеград на сједници одржаној 12.12.2016. 
године, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о утврђивању Нацрта одлуке о измјени 

Статута општине Вишеград 
 

Члан 1. 
Овом одлуком утврђује се Нацрт одлуке о 
измјени и допуни Статута општине Вишеград 
(„Службени гласник општине Вишеград“, број 
6/14), те мјесто, вријеме и начин излагања Нацрта 
одлуке на јавни увид. 
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Члан 2. 
У Статуту општине Вишеград члан 4. мијења се и 
гласи: 
„ Сједишта општине је у Вишеграду, Андрићград 
бб“.  
 

Члан 3. 
Утврђени Нацрт одлуке ставља се на јавни увид у 
трајању од 30 дана, у периоду од 23.12.2016. 
године до 23.01.2017. године. 
Нацрт одлуке биће изложен на јавни увид у 
просторијама: 

- носиоца припреме одлуке- у згради Општине 
Вишеград у Стручној служби Скупштине 
општине, Улица Краља Петра I број 7 

- у згради Скупштине општине-стара зграда 
СУП-а, Улица Ужичког корпуса. 

 

Члан 5. 
О мјесту, времену одражавања јавне расправе 
везане за Нацрт одлуке биће обавијештена јавност 
путем средстава јавног информисања.   

 
Члан 6. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине 
Вишеград“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД  
        ПРЕДСЈЕДНИК СО                                                                         
Број: 01- 022-142/16                                                                                  
Датум: 12.12.2016 год.    др Билал Мемишевић,с.р     
 
На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16), члана 35. и 124. Статута 
општине Вишеград („Службени гласник општине 
Вишеград“, број 6/14), Скупштина општине 
Вишеград на сједници одржаној 12.12.2016. 
године, д о н о с и, 
 

О Д Л У К У 
о измјени и допуни Статута  

општине Вишеград 
 

Члан 1. 
У члану 40. Статута општине Вишеград 
(„Службени гласник општине Вишеград“, број 
6/14) мијења се и додаје члан 40а који гласи: 
 
„Предјседник и потпредсједник (у даљем тексту: 
функционери), своју дужност обављају са 
статусом запосленог лица по основу рјешења о 
раду на мандатни период утврђен изборним 
прописима. 
Изузетно, предјседник скупштине општине и 
потпредјседник скупштине општине могу 
обављати своју функцију волонтерски. 

Функционер који своју дужност обавља 
волонтерски има право на накнаду у висини нето 
плате функционера из става 1. овог члана, у 
случају када због спријечености функционера из 
става 1. овог члана обавља његову функцију.  
Накнада из става 3. овог члана утврђује се у 
висини нето плате функционера који своју 
функцију обавља са статусом запосленог лица, 
сразмјерно времену проведеном у обављању 
функције. 
Одлуку о накнади из става 3. овог члана доноси 
скупштина општине“. 
 

Члан 2. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине 
Вишеград“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД  
        ПРЕДСЈЕДНИК СО                                                                        
Број: 01- 022-143/16                                                                                 
Датум: 12.12.2016 год.    др Билал Мемишевић,с.р     
 
На основу члана 22. Породичног закона 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 
54/02 и 63/14) и члана 35. Статута општине 
Вишеград („Службени гласник општине 
Вишеград”, број 6/14), Скупштина општине 
Вишеград на сједници одржаној дана 12.12.2016. 
године, д о н о с и   
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о одређивању одборника који ће 
присуствовати закључењу брака 

 

Члан 1. 
Овим рјешењем одређују се одборници у 
Скупштини општине Вишеград који ће 
присуствовати закључењу брака на подручју 
општине Вишеград, како слиједи: 
 

1) Лазо Чаркић, 
2) Недељко Перишић, 
3) Марко Савић, 
4) Јована Боровчанин, 
5) Дејан Савић, 
6) Дејан Николић, 
7) Ивана Ђурић, 
8) Горан Ћећез, 
9) Дарко Андрић. 

 
Члан 2. 

Ступањем на снагу овог рјешења престаје да важи 
Одлука о делегирању одборника за закључење 
брака („Службени гласник општине Вишеград”, 
број 15/12, 16/12 и 14/15). 
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Члан 3. 
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Вишеград”.  
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 
                     ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Број: 01-022-121/16   
Датум: 12.12.2016 год.    др Билал Мемишевић,с.р     
 
На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16), члана 35. Статута општине 
Вишеград („Службени гласник општине 
Вишеград“, број 6/14), Скупштина општине 
Вишеград на сједници одржаној 12.12.2016. 
године, д о н о с и 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрјешењу Надзорног одбора  

Општине Вишеград 
 

Члан 1.  
Разрјешавају се дужности чланова Надзорног 
одбора Општине Вишеград, због истека мандата:  
 

1) Миладин Милићевић, правник, 
предсједник 

2) Ивана Милутиновић, дипломирани 
економиста, члан 

3) Драгана Шеховац, дипломирани 
економиста, члан 

 
Члан 2. 

Овo рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Вишеград“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 
                     ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Број: 01-022-122/16   
Датум: 12.12.2016 год.    др Билал Мемишевић,с.р     
 
На основу члана 39.. Закона о локаној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 
97/16) и члана 35. Статута општине Вишеград 
(„Службени гласник општине Вишеград“ број 
6/14), Скупштина општине Вишеград на сједници 
одржаној 12.12.2016. године, д о н о с и  
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању Надзорног одбора  

Општине Вишеград 
 

Члан 1.  
У Надзорни одбор Општине Вишеград именују 
су:  
 

1) Ведрана Павловић, дипломирани 
правник, предсједник;  

2) Дарко Бабић-дипломирани економиста, 
замјеник предсједника;  

3) Софија Сарић-дипломирани правник, 
члан.  

 
Члан 2. 

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће у „Службеном гласнику општине 
Вишеград“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 
                     ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Број: 01-022-123/16   
Датум: 12.12.2016 год.    др Билал Мемишевић,с.р     
 
На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16), члана 50 и 53. Закона о 
службеницима и намјештеницима у органима 
јединице локалне самоуправе („Службени 
гласник Републике Српске“, број 97/16) и члана 
35. Статута општине Вишеград Вишеград 
(„Службени гласник општине Вишеград“, број 
6/14), Скупштина општине Вишеград на сједници 
одржаној 12.12.2016. године, д о н о с и 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању Комисије за избор секретара 

Скупштине општине Вишеград 
 

1. Именује се Комисија за избор секретара 
Скупштине општине Вишеград, у саставу: 

1) Снежана Ђуровић,предсједник, 
2) Недељко Перишић, члан; 
3) Милан Јакшић, члан; 
4) Александар Ђукановић, члан; 
5) Горан Милутиновић, 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. 
 

3. Административне и техничке послове за 
потребе комисије обављаће Стручна служба 
Скупштине општине. 
 

4. Комисија престаје са радом даном 
именовања секретара Скупштине општине 
Вишеград. 
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5. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Вишеград“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 
                     ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Број: 01-022-127/16   
Датум: 12.12.2016 год.    др Билал Мемишевић,с.р     
 
На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16), члана 50., 77. и 79. Закона о 
службеницима и намјештеницима у органима 
јединица локалне самоуправе („Службени 
гласник Републике Српске“, број 97/16) и члана 
35. Статута општине Вишеград Вишеград 
(„Службени гласник општине Вишеград“, број 
6/14), Скупштина општине Вишеград на сједници 
одржаној 12.12.2016. године, д о н о с и 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању Комисије за избор начелника  

одјељења општинске управе општине 
Вишеград 

 
1. Именује се Комисија за избор секретара 

Скупштине општине Вишеград, у саставу: 
1) Душана Буквић,предсједник 
2) Горан Милутиновић, члан; 
3) Милан Јакшић, члан; 
4) Ранка Цвијетић, члан; 
5) Милан Ђукић, 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. 
 

3. Административне и техничке послове за 
потребе комисије обављаће Стручна служба 
Скупштине општине. 
 

4. Комисија престаје са радом даном 
именовања начелника одјељења општине 
Вишеград. 
            

5. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Вишеград“. 
 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 
                     ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Број: 01-022-130/16   
Датум: 12.12.2016 год.    др Билал Мемишевић,с.р     
 

На основу члана 131 став (1) Закона о 
привредним друштвима („Службени гласник 
Републике Српске“, број 127/08, 58/09, 100/11 и 
67/13), члана 9. став 4. Уговора о оснивању 
„Андрићград“ друштво са ограниченом 
одговорношћу Вишеград, број ОПУ-620/2011 од 
15.4.2011. године и члана 35. Статута општине 
Вишеград („Службени гласник општине 
Вишеград“, број 6/14), Скупштина општине 
Вишеград на сједници одржаној 12.12.2016. 
године, д о н о с и 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрјешењу представника Општине 

Вишеград у Скупштини „Андрићград“ 
друштво са ограниченом одговорношћу 

Вишеград 
 

1. Бране Смиљић разрјешава се дужности 
представника Општине Вишеград у Скупштини 
„Андрићград“ друштво са ограниченом 
одговорношћу Вишеград. 
 

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног 
дана од дана објављивања у „Службеном 
гласнику општине Вишеград“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 
                     ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Број: 01-022-138/16   
Датум: 12.12.2016 год.    др Билал Мемишевић,с.р     
 
На основу члана 131 став (1) Закона о 
привредним друштвима („Службени гласник 
Републике Српске“, број 127/08, 58/09, 100/11 и 
67/13), члана 9. став 4. Уговора о оснивању 
„Андрићград“ друштво са ограниченом 
одговорношћу Вишеград, број ОПУ-620/2011 од 
15.4.2011. године и члана 35. Статута општине 
Вишеград („Службени гласник општине 
Вишеград“, број 6/14), Скупштина општине 
Вишеград на сједници одржаној 12.12.2016. 
године, д о н о с и 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању представника Општине 

Вишеград у Скупштини „Андрићград“ 
друштво са ограниченом одговорношћу 

Вишеград 
 

1. Дарко Андрић, именује се за 
представника Општине Вишеград у Скупштини 
„Андрићград“ друштво са ограниченом 
одговорношћу Вишеград. 
 

2. Именовани је дужан да заступа 
интересе Општине Вишеград у Скупштини 
друштва са ограниченом одговорношћу из тачке 
1. овог рјешења, а на основу Смјерница о начину  
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поступања представника Општине Вишеград у 
Скупштини друштва капитала „Андрићград“ 
друштво са ограниченом одговорношћу 
Вишеград. 
 

3. Именовани ће заступати интересе 
Општине Вишеград у Скупштини друштва са 
ограниченом одговорношћу из тачке 1. овог 
рјешења, до опозива. 

 
4. Ово рјешење ступа на снагу наредног 

дана од дана објављивања у „Службеном 
гласнику општине Вишеград“.  
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 
                     ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Број: 01-022-139/16   
Датум: 12.12.2016 год.    др Билал Мемишевић,с.р     
 
На основу члана 35. Статута општине Вишеград 
(„Службени гласник општине Вишеград“, број: 
6/14), члана 151 Пословника Скупштине општине 
Вишеград-Пречишћени текст („Службени 
гласник општине Вишеград“, број: 13/14), 
Скупштина општине Вишеград на сједници 
оджаној 12.12.2016. године, доноси 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

Члан 1. 
Ставља се ван снаге Закључак Скупштине 
општине Вишеград донијет на петој редовној  
сједници Скупштине општине Вишеград број 01-
022-28/13 од 11.03.2013. године (“Службени 
гласник општине Вишеград“, број 3/13). 
 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у („Службеном гласнику општине 
Вишеград“). 
 

О б р а з л о ж е њ е 
Закључком донесеним на петој редовној сједници 
Скупштине општине Вишеград 11.03.2013. 
године дато је позитивно мишљење за додјелу 
концесије за истраживање налазишта руде никла, 
кобалта и друго на територији општине Вишеград 
сматрајући да постоји јавни интерес за ту 
концесију. 
Како донешени закључак до данас није произвео 
правне последице, које се односе на сами 
поступак истраживања и остале правне послове у 
вези са тим, одлучено је као у диспозитиву 
закључка.  
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 
                     ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Број: 01-022-106/16   
Датум: 12.12.2016 год.    др Билал Мемишевић,с.р     
 

На члана 35. Закона о буџетском систему 
Републике Српске (,,Службени гласник 
Републике Српске“, број 121/12, 52/14, 103/15 и 
15/16), члана 39. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 
97/16), члана 35. Статута општине Вишеград 
(„Службени гласник општине Вишеград“, број 
6/14), члана 141. и 151. Пословника Скупштине 
општине Вишеград-Пречишћен текст („Службени 
гласник општине Вишеград“, број 13/14), а након 
разматрања Нацрта ребаланса буџета општине 
Вишеград за 2016. годину, Скупштина општине 
Вишеград на сједници одржаној 12.12.2016. 
године, д о н о с и  
 

З А К Љ У Ч А К 
у вези са Нацртом ребаланса буџета општине 

Вишеград за 2016. годину 
 

1. Скупштина општине Вишеград не 
прихвата Нацрт ребаланса буџета општине 
Вишеград за 2015. годину. 

 
 2. Нацрт ребаланса буџета општине 

Вишеград за 2015. годину налази се у прилогу и 
чини саставни дио овог закључка.  

 
3. Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Вишеград“.  

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 
                     ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Број: 01-022-140/16   
Датум: 12.12.2016 год.    др Билал Мемишевић,с.р     
 
На основу члана 31. став 1. тачка ђ) и члана 35. 
Закона о буџетском систему Републике Српске 
(,,Службени гласник Републике Српске“, број 
121/12 и 52/14), члана 39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16), члана 35. Статута општине 
Вишеград („Службени гласник општине 
Вишеград“, број 6/14), члана 141. и 151. 
Пословника Скупштине општине Вишеград-
Пречишћен текст („Службени гласник општине 
Вишеград“, број 13/14), а након разматрања 
Нацрта буџета општине Вишеград за 2017. 
годину, Скупштина општине Вишеград на 
сједници одржаној 12.12.2016. године, д о н о с и  
 

З А К Љ У Ч А К 
у вези са Нацртом буџета општине 

 Вишеград за 2016. годину 
 

1. Скупштина општине Вишеград 
прихвата Нацрт буџета општине Вишеград за 
2017. годину.  
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2. Нацрт буџета општине Вишеград за 
2017. годину налази се у прилогу и чини саставни 
дио овог закључка.  

 
3. Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Вишеград“.  
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 
                     ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Број: 01-022-141/16   
Датум: 12.12.2016 год.    др Билал Мемишевић,с.р     
 
Начелник Општине на основу члна 82. став (3) 
Закона о локланој самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“ бр. 97/16 ), члана 79. 
Статута Општине Вишеград („Службени гласник 
Општине Вишеград“ број 6/14), Рјешења 
Министарства управе и локалне самоуправе 
Управна инспекција број: 10.2.1-6-050-707/16 од 
28.11.2016. године, дана 01.12.2016. године,          
д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о поништењу Одлуке о избору кандидата за 

прирпавнике у Општинској управи Вишеград 
број 02-120-8/16 од 12.10.2016. године 

 
I 

Поништава се у цјелости Одлука о избору 
кандидата за  приправнике у Општинској управи 
општине Вишеград 02-120-8/16 од 12.10.2016. 
године који се односи на пријем приправника на 
одређено вријеме у Општинској управи 
Вишеград.          
 

II 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се  у „Службеном гласнику општине 
Вишеград“. 
                                                         
ОПШТИНА ВИШЕГРАД 
            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Број: 02-120-8/16 
Датум: 01.12.2016.год.      Младен Ђуревић ,с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На основу члана 82. став (3) Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16), члана 17. став (1) Закона о 
јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, 
број 39/14) и члана 6. Правилника о јавним 
набавкама роба, услуга и радова („Службени 
гласник Општине Вишеград“, број 14/14), 
начелник општине,  д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о измјени плана јавних набавки  

за 2016. годину 
 

Члан 1. 
Одобрава се измјена Плана јавних набавки за 
2016. годину, као у прилогу. 
 

Члан 2. 
Одлуком о доношењу Плана јавних набавки за 
2016. годину број 02-404-61/15 од 15.01.2016. 
године донесен је План јавних набавки за 2016. 
годину. 

 
Члан 3. 

Током реализације Плана јавних набавки за 2016. 
годину јавила се потреба за измјеном Плана за 
набавку канцеларијског материјала за 2017. 
годину, те је из тог разлога извршена измјена 
Плана набавки. 

 
Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 
иста ће заједно са измјеном Плана набавки бити 
објављена у „Службеном гласнику општине 
Вишеград“. 
 
ОПШТИНА ВИШЕГРАД 
            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Број: 02-404-68/16 
Датум: 01.12.2016.год.      Младен Ђуревић ,с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА ВИШЕГРАД 
-Начелник општине- 
Број: 02-404-68/16                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Датум: 01.12.2016. године 

 
На основу члана 17. став (1) Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број 39/14) и члана 4. Правилника о јавним набавкама 

роба, услуга и радова („Службени гласник Општине Вишеград“, број 14/14), начелник општине Вишеград  д о н о с и 
 
 

ИЗМЈЕНУ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД ЗА 2016. ГОДИНУ 
 
 

Члан 1. 
У Плану јавних набавки Општине Вишеград за 2016. годину број 02-404-61/15 од 15.01.2016. године врши се измјена под називом „РОБЕ“ под 

редним бројем 3, тј. измјена колоне под називом „Склапа ли се уговор или оквирни споразум“, како слиједи: 
 

Ред. 
број 

Предмет набавке 
Шифра 

ЈРЈН 

Процијењена 
нето 

вриједност 
набавке 

Врста 
поступка 
набавке 

Оквирни 
период 

покретања 
поступка 
набавке 

Оквирни 
период 

закључења 
уговора 

Склапа 
ли се 

уговор 
или 

оквирни 
споразум 

Планирано 
трајање 
уговора 

или 
оквирног 
споразума 

Извор 
финансирања 

(конто) 

Назив 
одјељења 

које покреће 
набавку 

 
РОБЕ 

3. 

Набавка 
канцеларијског 
материјала за 
2017. годину 

30192000-1 12.000,00 КМ 
конкурен

тски 
новембар 

2016. 
децембар 

2016. 
Оквирни 
споразум 

од 01.01.-
31.12. 
2017. 

41231 
Одјељење за 

општу управу 

  
Члан 2. 

Ове измјене Плана набавки ступају на снагу даном доношења, а исте ће се објавити у Службеном гласнику Општине Вишеград. 
 

 
 
                                                                                                                                                                                             НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
 
                                                                                                                                                                                      Младен Ђуревић, инж. геодезије,с.р.  
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На основу члана 82. став (3) Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16), члана 13. став (2), 
Правилника о дисциплинској и материјалној 
одгворности запослених   у општинској односно 
градској управи („Службени гласник Републике 
Српске број: 41/14), члана 79.  Статута општине 
Вишеград („Службени гласник Општине 
Вишеград“, број: 6/14, начелник општине дана 
06.12.2016. године, д о н о с и  
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању комисије за вођење 

дисциплинског поступка 
 

Члан 1.  
Именује се комисија за вођење дисциплинског 
поступка  у Општинксој управи Вишеград у 
следећем саставу: 

1. Лепа Цвијетић-Васиљевић, предсједник,          
   Ранка Цвијетић, замјеник предсједника 
2. Олга Костић, члан,                                                   
    Цвијета Делић, замјеник члана,  
3. Милан Јакшић, члан,                                            
    Никола Павловић, замјеник члана, 
4. Милијана Шкобо, члан,                                          
    Бранка Драгичевић, замјеник члана, 
5. Радмило Михајловић, члан.                                      

          Споменка Танасковић, замјеник члана. 
  

Члан 2. 
Задатак комисије је да по пријему иницијативе за 
покретање  дисциплинског поступка предузме 
потребне радње у складу са Правилником о 
дисциплинској и материјалној одговорности 
запослених у општинској односно градској 
управи („Службени гласник Републике Српске 
број: 41/14). 
 

Члан 3. 
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Вишеград. 
 
ОПШТИНА ВИШЕГРАД 
            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Број: 02-013-144/16 
Датум: 29.11.2016.год.      Младен Ђуревић ,с.р. 
 
На основу члана 59. алинеја (8) Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16), члана 79. Статута Општине 
Вишеград  („Службени гласник општине 
Вишеград“, број 6/14), начелник општине 
Вишеград, д о н о с и 
 
 
 

 
П Р А В И Л Н И К 

о измјени и допуни Правилника о 
организацији и систематизацији радних мјеста 

Општинске управе Општине Вишеград 
 

Члан 1. 
У Правилнику о организацији и систематизацији 
радних мјеста Општинске управе Општине 
Вишеград („Службени гласник општине 
Вишеград“ број: 9/15), у члану 16. у табели која 
се односи на Одјељење за општу управу  редни 
број  2. у називу радног мјеста „Самостални 
стручни сарадник за правне послове и грађанска 
стања, пета категорија првог звања бришу се 
ријечи „правне послове“  и у опису радног мјеста 
које гласи „ВСС-правног смјера“ додају се ријечи  
„или другог  друштвеног смјера“   и гласи;  
 
 
Ред. 
број 

 
Назив 
радног 
мјеста 
категорија и 
звање 

 
Опис радног 
мјеста 

 
Број 
изврши
лаца 

2. Самостални 
стручни 
сарадник за 
грађанска 
стања, пета 
категорија 
првог звања 

ВСС правног 
смјера  или 
другог 
друштваног 
смјера, 3 године 
радног искуства 
положен стручни 
испит за рад у 
органима управе 

       1  

Остали редни бројеви који се односе на табелу 
одјељења за општу управу  остају 
непромијењени. 
 
 У Правилнику о организацији и систематизацији 
радних мјеста Општинске управе Општине 
Вишеград („Службени гласник општине 
Вишеград“ број: 9/15), у члану 16. у табели која 
се односи на Стручну службу начелника општине   
иза редног броја „8“ додаје се нови број „9“ и 
гласи;  
 
 
Ред. 
број 

 
Назив радног 
мјеста 
категорија и 
звање 

 
Опис радног 
мјеста 

 
Број 

изврши
лаца 

9. Самостални 
стручни 
сарадник за 
имовинско-
правне 
послове, пета 
категорија 
првог звања 

ВСС правног 
смјера, 3 године 
радног искуства 
положен стручни 
испит за рад у 
органима управе 

       1  
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Члан2. 
У  Опису  радног  мјеста у  члану 17. Правилника о 
организацији и систематизацији радних мјеста 
Општинске управе Општине Вишеград које се  
односи на  Одјељење за општу управу под редним 
бројем „2“  брише се текст“ Припрема  изјашњења 
по тужбама против општине, обавља послове  
координације са РЈП-води регистар судских 
спорова, на основу документације сачињава 
поднеске за утужење“, остали текст остаје 
непромијењен и гласи ; 

 
«2». Самостални стручни сарадник за  
грађанска стања » 
 
Обавља послове накнадног уписа рођења и 
смртим промјене личног имена, стицања 
држављњанства РС и БиХ и отпуста из 
држављанства РС и БиХ, кординира послове 
матичних канцеларија, одговар  за  законит и 
благовремен рад матичних канцеларија, обавља и 
остале послове у складу са прописима о личном 
статусу грађана, одговара за правилну примјену 
метода и поступака рада, врши пословну 
комуникацију-контакти унутар и изван органа у 
којима је потребно да се дјелотворно пренесу 
информације које служе остваривању циљева 
рада, те врши и друге послове који му се ставе у 
надлежност. 
 
У  Опису  радног  мјеста у  члану 17. Правилника 
о организацији и систематизацији радних мјеста 
Општинске управе Општине Вишеград којисе  
односи на  Стручну службу начелника општине 
иза редног броја „8“ додаје се нови редни број „9“ 
и гласи; 
„9. Самостални стручни сарадник за 
имовинско- правне послове“ 
  

Самостални стручни сарадник за имовинско-
правне послове прати послове из имовинско-
правне области, обавља послове око заступања 
Општине у имовинско правним споровима, 
припрема изјашњења по тужбама против 
општине, обавља послове координације са РЈП 
води регистар судских спорова, врши и друге 
послове који му се ставе у надлежност. 
 

Члан 3. 
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Вишеград’’. 
 
ОПШТИНА ВИШЕГРАД 
            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Број: 02-013-136/16 
Датум: 29.11.2016.год.      Младен Ђуревић ,с.р. 
 
На основу члана 82 став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97) и члан 79. Статута Општине 
Вишеград („Службени гласник општине 
Вишеград“, 6/14), начелник општине Вишеград,  
д о н о с  и  
 

П Р А В И Л Н И К 
о измјенама Правилника о платама и другим  
примањима запослених у Општинској управи 

општине Вишеград  
 

Члан 1. 
У Правилнику о платама и другим примањима 
запослених у Општинској управи Вишеград  
(„Службени гласник општине Вишеград“, 13/15, 
6/16) у члану 20. приложена табела Одјељења за 
општу управу  са прегледом коефицијената 
мијења се и гласи ;   
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ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ 

 
У Правилнику о платама и другим примањима 
запослених у Општинској управи Вишеград  
(„Службени   гласник    oпштине  Вишеград“  број  
 
 
 

13/15, 6/16) у члану 20. приложена табела стручне 
службе   са прегледом коефицијената мијења се и 
гласи ;  
 

СТРУЧНА СЛУЖБА НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ 

 
Члан 2. 

Овај Правилник ступа на снагу даном доношења, 
објавиће се у „Службеном глансику општине 
Вишееград“. 
 
 
 

 
ОПШТИНА ВИШЕГРАД 
            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Број: 02-013-137/16 
Датум: 29.11.2016.год.      Младен Ђуревић ,с.р. 
 
 
 

 
С А Д Р Ж А Ј   

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
 
Одлука о избору Комисије за буџет и финансије ............................................................................................ 1 
Одлука о избору Комисије за вјерска питања .................................................................................................. 1 
Одлука о избору Комисије за борачка питања ................................................................................................ 1 
Одлука о избору Комисије за заштиту околине, културног и природног насљеђа ...................................... 2 
Одлука о избору Комисије за питања младих .................................................................................................. 2 
Одлука о избору Комисије за равноправност полова ...................................................................................... 2 
Одлука о избору Kомисије за популациону политику .................................................................................... 3 
Одлука о избору Комисије за награде и признања........................................................................................... 3 
Одлука о избору Kомисије за мјесне заједнице ................................................................................................ 3 

 
 
Ред. 
бр. 

 
Назив 
радног 
мјеста 

 
Статус, 

категорија и 
звање 

 
 

Стручна 
спрема 

 
 
Коефицијент 

Увећање по 
члану 8. 
Појединачног 
колективног 
уговора 

 
Сложеност 

 
Услови 

 
Коеф. за 
обрачун 
 плате 
 

 
2. 

Самостални 
стручни 
сарадник за  
грађанска 
стања,  

Службеник, 
V 
категорија,  
самостални 
стручни 
сарадник 
првог звања  

 
ВСС 

 
7,00 

 
10% 

 
10% 

 
  

 
8,40 

 
 

Ред. 
бр. 

 
Назив 
радног 
мјеста 

 
Статус, 

категорија и 
звање 

 
 

Стручна 
спрема 

 
 
Коефицијент 

 
Увећање по 
члану 8. 
Појединачног 
колективног 
уговора 

 
Сложеност 

 
Услови 

 
Коеф. за 
обрачун 
 плате 
 

 
 
 

9. 

Самостални 
стручни 
сарадник за 
имовинско-
правне 
послове,  

Службеник, 
V 
категорија,  
самостални 
стручни 
сарадник 
првог звања  

 
ВСС 

 
7,00 

 
  

 
10% 

 
  

 
7,10 



Одлука о избору Oдбора за заштиту људских права, представке и притужбе грађана .............................. 4 
Одлука о избору Одбора за локални развој и сарадњу са општинама и градовима .................................... 4 
Одлука о избору Етичког одобра ...................................................................................................................... 4 
Одлука о избору Савјета за спорт ..................................................................................................................... 5 
Одлука о избору Савјета за културу ................................................................................................................. 5 
Одлука о утврђивању листе стручњака ............................................................................................................. 5 
Одлука о утврђивању стандарда и критеријума за избор и именовање секретара Скупштине општине  
Вишеград ............................................................................................................................................................. 6 
Одлука о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање секретара Скупштине  
општине Вишеград ............................................................................................................................................ 7 
Одлука о утврђивању стандарда и критеријума за избор и именовање начелника одјељења  
Оппштинске управе Општине Вишеград ......................................................................................................... 7 
Одлука о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање начелника одјељења Општинске  
управе Општине Вишеград ................................................................................................................................ 8 
Одлука о прихватању преноса објекта у посјед и власништво Општине Вишеград ................................... 8 
Одлука о измјени Одлуке о утврђивању режима одвијања саобраћаја на подручју општине Вишеград .. 9 
Одлука о измјени и допунама Одлуке о именима улица и тргова у градском насељу Вишеград ..............   10 
Одлука о уређењу простора и грађевинском земљишту .................................................................................   11 
Одлука о утврђивању просјечно остварене накнаде трошкова уређења градског грађевинског  
земљишта за 2016. годину .................................................................................................................................. 29 
Одлука о висини трошкова уређења градског грађевинског земљишта за 2016. годину ............................. 29 
Одлука о утврђивању просјечних јединичних цијена радова комуналне и друге јавне инфраструктуре  
и уређења јавних површина ................................................................................................................................  30 
Одлука о утврђивању Нацрта одлуке о измјени Статута општине Вишеград ..............................................    30 
Одлука о измјени и допуни Статута општине Вишеград ...............................................................................   33 
Рјешење о одређивању одборника који ће присуствовати закључењу брака ..............................................   33 
Рјешење о разрјешењу Надзорног одбора Општине Вишеград .....................................................................  34 
Рјешење о именовању Надзорног одбора Општине Вишеград .....................................................................   34 
Рјешење о именовању Комисије за избор секретара Скупштине општине Вишеград .................................  34 
Рјешење о именовању Комисије за избор начелника Одјељења општинске управе општине Вишеград ..  35 
Рјешење о разрјешењу представника Општине Вишеград у Скупштини „Андрићград“ друштво са  
ограниченом одговорношћу Вишеград .............................................................................................................. 35 
Рјешење о именовању представника Општине Вишеград у Скупштини „Андрићград“ друштво са  
ограниченом одговорношћу Вишеград ............................................................................................................. 35  
Закључак .............................................................................................................................................................. 36 
Закључак у вези са Нацртом ребаланса буџета општине Вишеград за 2016. годину .................................. 37 
Закључак у вези са Нацртом буџета општине Вишеград за 2016. годину ...................................................... 37 
 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Одлука о поништењу Одлуке о избору кандидата за прирпавнике у Општинској управи Вишеград  
број 02-120-8/16 од 12.10.2016. године ............................................................................................................ 37 
Одлука о измјени плана јавних набавки за 2016. годину .............................................................................. 37 
Измјену плана јавних набавки општине Вишеград за 2016. годину ............................................................  38 
Рјешење о именовању комисије за вођење дисциплинског поступка ......................................................... 39 
Правилник о измјени и допуни Правилника о организацији и систематизацији радних мјеста  
Општинске управе Општине Вишеград ........................................................................................................... 39 
Правилник о измјенама Правилника о платама и другим  примањима запослених у Општинској  
управи општине Вишеград ............................................................................................................................... 40 
 
___________________________________________________________________________________________ 
И з д а в а ч: Скупштина општине Виешград – Стручна служба Скупштине општине Улица краља Петра I  
број 7, 73240 Вишеград, телефон: 058/620-823. Излази у складу са потребама.   
 


