
 
 
Година 26                          Службени гласник општине Вишеград - Број 4                 28. фебруар 2017 године 

 
На основу члана 195. став (3) Закона о водама 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 50/06, 

92/09 и 121/12), члана 39. став (2) тачка 2) и члана 82. 

став (2) Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“, број 97/16) и члана 35. 

Статута општине Вишеград („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 6/14, 13/16 и 3/17) 

Скупштина општине Вишеград на сједници одржаној 

27.02.2017. године, д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о усвајању Програма кориштења прихода 

остварених по основу водних накнада 

 за 2017. годину 
 

Члан 1. 

Скупштина општине Вишеград усваја Програм 

кориштења прихода остварених по основу водних 

накнада за 2017. годину.  
 

Члан 2. 

Саставни дио ове одлуке је Програм кориштења 

прихода остварених по основу водних накнада за 

2017. годину. 
  

Члан 3. 

Овлашћује се начелник  општине да неутрошени дио 

средстава, по завршетку реализације активности на 

планираној позицији у овом програму, може 

распоредити на друге позиције предвиђене овим 

програмом и  пројекте у складу са позитивним 

законским прописима. 
 

Члан 4. 

За реализацију ове одлуке задужује се начелник 

општине и Општинска управа - Одјељење за 

просторно уређење и стамбено-комуналне послове и 

Одјељење за финансије.   
 

Члан 5. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Општине 

Вишеград“, а примјењиваће се по добијању 

сагласности од Министарства пољопривреде, 

шумарства и водопривреде Републике Српске. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД               

                                       ПРЕДСЈЕДНИК СО  

Број: 01-022-29/17   

Датум: 27.02.2017. год.       др Билал Мемишевић,с.р.  

 

П Р О Г Р А М 

кориштења прихода остварених по основу  

водних накнада за 2017. годину 

 

УВОД 

Овим Програмом утврђује се кориштење средстава 

прикупљених по основу водних накнада за 2017. 

годину.  

 

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА 

Буџетом Општине Вишеград за 2017. годину 

планирана су средства у износу 284.000,00 КМ. 
Прикупљена средства према Закону о водама 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 50/06, 

92/09 и 121/12) могу се користити за израду 

привремених планова управљања водама, одржавању 

објеката у власништву јединица локалне заједнице, 

спровођењу интервентних активности у сектору вода, 

развоју сектора кроз финансирање изградње водних 

објеката и система, побољшању техничких , 

материјалних, кадровских и других капацитета, а на 

основу Програма кориштења прихода кога доноси 

надлежни орган јединице локалне самоуправе , уз 
сагласност Министарства пољопривреде, шумарства 

и водопривреде. 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА 

Наведена средства биће утрошена за финансирање 

пројеката: 

1. Уређење обале ријеке Рзав са приступном 

саобраћајницом до комплекса ,,Андрићград”  

………………………………………. 160.000,00 КМ
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2. Изградња оборинске канализације у улици Војводе 

Степе …….........................................  17.000,00 КМ 

3. Регулација потока у насељу Глогова –  

ријека Рзав …………………............   17.000,00 КМ 

4. Измјештање водовода у насељу  

Вишеградска Бања ……………...….    8.000,00 КМ 

5. Додатни и непредвиђени радови на изградњи 

саобраћајнице у насељу Гарча изазвани покретањем 
клизишта изазваних великом количином оборинских 

вода ….………………………………  36.000,00 КМ 

6. Издаци за пројектну документацију 

инфраструктурних објеката у оквиру пројекта 

водовод и канализација и регулације вода 

………………...…..............................  40.000,00 КМ. 

7. Трошкови експропријеције на уређењу дијела 

Осојничког потока у Вишеграду ......    6.000,00 КМ 

УКУПНО ............................................ 284.000,00 КМ 
 

Степен и динамика реализације овог програма 

зависиће од прилива средстава по овом основу. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД               

                                       ПРЕДСЈЕДНИК СО  

Број: 01-022-29/17   
Датум: 27.02.2017. год.        др Билал Мемишевић,с.р.  

 

На основу члана 89. став (7) Закона о шумама 

(„Службени гласник Републике Српске“, брoj 75/08 и 

60/13), члана 39. став (2) тачка 2),  члана 82. став (2) 

Закона о локалној самоуправи  („Службени гласник 

Републике Српске“, број 97/16) и члана 35. Статута 

општине Вишеград („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 6/14, 13/16 и 3/17) Скупштина 

општине Вишеград на сједници одржаној 27.02.2017. 

године, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 

о усвајању Програма кориштења прихода 

остварених по основу накнада за кориштење 

шума и шумског земљишта за 2017. годину 

 

Члан 1. 

Скупштина општине Вишеград усваја Програм 

кориштења прихода остварених по основу  накнада 

за кориштење шума и шумског земљишта за 2017. 

годину 

 

Члан 2. 

Саставни дио ове одлуке је Програм кориштења 

прихода остварених по основу накнада за кориштење 

шума и шумског земљишта за 2017. Годину. 

 

Члан 3. 

За реализацију ове одлуке задужује се начелник 

општине и Општинска управа - Одјељење за 

просторно уређење и стамбено-комуналне послове и 

Одјељење за финансије.   

 
 

Члан 4. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Општине 

Вишеград“, а примјењиваће се по добијању 

сагласности од Министарства пољопривреде, 

шумарства и водопривреде Републике Српске.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД               
                                       ПРЕДСЈЕДНИК СО  

Број: 01-022-30/17   

Датум: 27.02.2017. год.        др Билал Мемишевић,с.р.  

 

ПРОГРАМ 

КОРИШТЕЊА ПРИХОДА ОСТВАРЕНИХ ПО 

ОСНОВУ НАКНАДА ЗА КОРИШТЕЊЕ ШУМА 

И ШУМСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА 2017. ГОДИНУ 
 

УВОД 

Овим програмом утврђује се кориштење средстава 

прикупљених по основу накнада за кориштење шума 

и шумског земљишта за 2017. годину. 

Чланом 89. став (6) Закон о шумама („Службени 

гласник Републике Српске“ број 75/08, 29/09 и 60/13) 

дефинисао је да је корисник шума и шумског 
земљишта дужан да плаћа надокнаду за развој 

неразвијених дијелова општине са које потичу 

продати сортименти у износу 10% финансијских 

средстава остварених продајом шумских дрвних 

сортимената и иста представљају извор 

финансирања. 
 

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА 

Буџетом Општине Вишеград за 2017. годину 

планирана су средства у износу 250.000,00 КМ. 

Финансијска средства према Закону о шумама 

користе се за изградњу , реконструкцију и одржавање 

инфраструктуре и других објеката у руралним 

подручјима јединице локалне самоуправе са које 

потичу продати сортименти, а на основу програма 

кориштења прихода кога доноси надлежни орган 
јединице локалне самоуправе , уз сагласност 

Министарства пољопривреде, шумарства и 

водопривреде. 
 

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА 
Наведена средства биће утрошена за финансирање 

пројеката: 

 

1. Текуће одржавање и санација локалних и 

некатегорисаних путева и клизишта  

.................................................       130.000,00 КМ, 

2. Наставак изградње саобраћајнице Сасе-

Вишеградска Бања (II фаза изградње) 

......................................................  100.000,00 КМ 

3. Реконструкција ОШ у Добруну ... 15.000,00 КМ, 

4. Реконструкција ОШ у Међеђој .....  5.000,00 КМ, 
 

УКУПНО ............................................  250.000,00 КМ 
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Степен и динамика реализације овог програма 

зависиће од прилива средстава по овом основу. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД               

                                       ПРЕДСЈЕДНИК СО  

Број: 01-022-30/17   

Датум: 27.02.2017. год.        др Билал Мемишевић,с.р.  

 

На основу члана 89. став (7) Закона о шумама 

(„Службени гласник Републике Српске“, брoj 75/08 и 

60/13), члана 39. став (2) тачка 2), члана 82. став (2) 

Закона о локалној самоуправи  („Службени гласник 
Републике Српске“, број 97/16) и члана 35. Статута 

општине Вишеград („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 6/14, 13/16 и 3/17) Скупштина 

општине Вишеград на сједници одржаној 27.02.2017. 

године, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 

о усвајању Програма кориштења прихода 

остварених по основу накнада за кориштење 

шума и шумског земљишта оприходованих а 

неутрошених у претходним годинама којa  

ће се користити у 2017. години 

 

Члан 1. 

Скупштина општине Вишеград усваја Програм 

кориштења прихода остварених по основу  накнада 

за кориштење шума и шумског земљишта 
оприходованих а неутрошених у претходним 

годинама, који ће се користити у 2017. години. 

   

Члан 2. 

Саставни дио ове одлуке је Програм кориштења 

прихода остварених по основу накнада за кориштење 

шума и шумског земљишта оприходованих а 

неутрошених у претходним годинама који ће се 

користити у 2017. години. 

 

Члан 3. 
Овлашћује се начелник  општине да неутрошени дио  

средстава, по завршетку реализације активности на 

планираној позицији у овом програму, може 

распоредити на друге позиције предвиђене овим 

програмом и  пројекте у складу са позитивним 

законским прописима. 
 

Члан 4. 

 За реализацију ове одлуке задужује се начелник 

општине и Општинска управа - Одјељење за 

просторно уређење и стамбено-комуналне послове и 

Одјељење за финансије.   
 

Члан 5. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Општине 

Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД               

                                       ПРЕДСЈЕДНИК СО  

Број: 01-022-31/17   

Датум: 27.02.2017. год.        др Билал Мемишевић,с.р.  
 

ПРОГРАМ 

КОРИШТЕЊА ПРИХОДА ОСТВАРЕНИХ ПО 

ОСНОВУ НАКНАДА ЗА КОРИШТЕЊЕ ШУМА 

И ШУМСКОГ ЗЕМЉИШТА 

ОПРИХОДОВАНИХ А НЕУТРОШЕНИХ У 

ПРЕТХОДНИМ ГОДИНАМА КОЈА ЋЕ СЕ 

КОРИСТИТИ У 2017. ГОДИНИ 

 

УВОД 

Овим програмом утврђује се кориштење средстава 

прикупљених по основу накнада за кориштење шума 

и шумског земљишта за 2017. годину. 

Чланом 89. став (6) Закон о шумама („Службени 

гласник Републике Српске“ број 75/08, 29/09 и 60/13) 

дефинисао је да је корисник шума и шумског 

земљишта дужан да плаћа надокнаду за развој 

неразвијених дијелова општине са које потичу 

продати сортименти у износу 10% финансијских 

средстава остварених продајом шумских дрвних 
сортимената и иста представљају извор 

финансирања. 

 

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА 

Буџетом Општине Вишеград за 2017. годину 

планирана су средства у износу 208.905,00 КМ 

оприходованих  а не утрошених у претходном 

периоду. 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА 

Наведена средства биће утрошена за финансирање 
пројеката: 

1. Санација макадамских путева и клизишта и 

асфалтирање локалних и некатегорисаних 

путева ......................................   62.000,00 КМ, 

Напомена: Средства у износу од 52.000,00 КМ 

искористиће се за плаћање радова извршених у 2016. 

години на интервентној санација макадамских  

путева и клизишта на територији општине Вишеград 

извршених на основу уговора број 02-404-62/16 од 

29.09.2016. године потписан са извођачем радова 

,,Оморика“ а.д. Вишеград, док ће се средства у 

износу од 10.000,00 КМ искористити се за плаћање 
радова извршених на асфалтирању крпежа ударних 

рупа, те асфалтирању дионице пута према мјесту 

баримо, све на потезу Црнча-Милошевићи преузетих 

по уговору број 02-07-2/16 од 23.05.2016. године 

потписан између Федералног министарства 

расељених лица и избјеглица са сједиштем у 

Сарајеву, Општине Вишеград ,,Butrex ribarstvo“ д.о.о. 

Требиње и Гораждепутеви д.д. Горажде, по коме се 

Општина Вишеград обавезала да уплати наведени 

износ.   

1.Асвалтирање путева ..........................  36.905,00 КМ, 
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2 Изградња заштитне ограде на путним правцима 

.....................….……...............................  26.000,00 КМ, 

2. Изградња јавне расвјете ..................  64.000,00 КМ, 

3. Реконструкција ОШ у Прелову ......  10.000,00 КМ, 

4. Садња дрвећа због спречавања клизишта на обали 

ријеке Дрине којом се протеже саобраћајница 

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

УКУПНО ........................................... 208.905,00 КМ 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД               

                                       ПРЕДСЈЕДНИК СО  

Број: 01-022-31/17   

Датум: 27.02.2017. год.        др Билал Мемишевић,с.р.  

 

На основу члана 81. став 2. тачка (б) Закона о 

заштити од пожара („Службени гласник Републике 

Српске“, број 71/12), члана 39. став 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, 13/16 и 3/17), Скупштина 

општине Вишеград на сједници одржаној 27.02.2017. 

године, д о н о с и 

 

О Д Л У К У  

о усвајању Плана утрошка намјенских средстава 

средстава за 2017. годину остварених по основу 

Закона о заштити од пожара  
 

Члан 1. 

Усваја се План утрошка намјенских средстава за 

2017. годину остварених по основу Закона о заштити 

од пожара. 
 

Члан 2. 

Саставни дио ове Одлуке чини План утрошка 

средстава по основу Закона о заштити од пожара за 

2017. годину. 
 

Члан 3. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД               
                                       ПРЕДСЈЕДНИК СО  

Број: 01-022-32/17   

Датум: 27.02.2017. год.        др Билал Мемишевић,с.р.  

 

ПЛАН 

утрошка средстава остварених по основу  

Закона о заштити од пожара за 2017. годину 
 

I 

Средства прикупљена за реализацију посебних мјера 

заштите од пожара у складу са чланом 81. Закона о 

заштити од пожара („Службени гласник Републике 

Српске“ број 71/12), распоређују се и искључиво 

служе за реализацију пројеката техничког опремања 

ватрогасних јединица општина или градова и 

изградњу објеката које користе ватрогасне јединице 

за своје активности и чување ватрогасне опреме 

(ватрогасни домови и спремишта). 

По овом основу у 2017. години планира се прикупити 

20.000,00КМ. 
 

II 

Намјенска средства из тачке I овог плана, као и 

неутрошена средства остварена по овом основу у 

2016 години у износу од 16.000,00КМ, утрошиће се 

за набавку новог ватрогасног возила запремине 5-8 
кубика воде. 

 

III 

Овај план објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Вишеград“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД               

                                       ПРЕДСЈЕДНИК СО  

Број: 01-022-32/17   

Датум: 27.02.2017. год.        др Билал Мемишевић,с.р.  

 

На основу члана 39. став (2) тачка 2) Закона о 

локалној самоуправи  („Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16) и члана 35. Статута општине 

Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“, 

број 6/14, 13/16 и 3/17), Скупштина општине 

Вишеград на сједници одржаној 27.02.2017. године,  
д о н о с и  

 

О Д Л У К У 

о планирању и одобрењу начина за финансирање 

реконструкције улица у ужем центру града   
 

Члан 1.  

Овом одлуком прихвата се реализација пројекта 

Реконструкција улица Краља Петра I, Николе 

Пашића, Николе Тесле, Мајке Југовића, Браће 

Југовића, дијела улице Цара Лазара и дијела улице II 

подрињске бригаде, која се односи на изградњу 

комлетне инфраструктуре у трупу улица (водовод, 

канализација, електро и тт инсталације) грађевинске 

радове на изградњи трупа улица са завршним слојем 

и урбаним мобилијарем и елементе пејзажне 
архитектуре у оквиру спроведбеног документа 

просторног уређења односно Урбанистичког пројекта 

за улице Краља Петра I, Николе Пашића, Николе 

Тесле, Мајке Југовића, Браће Југовића, дио улице 

Цара Лазара и дио улице II подрињске бригаде у 

Вишеграду („Службени гласник општине Вишеград“, 

број 13/09) . 
 

Члан 2. 

Финансирање ове капиталне инвестиције вршиће се у 

вишевременској динамици, на период од десет 

година односно стотинудвадесет фиксних рата (без 

камата) по завршетку спроведене јавне набавке, у  
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складу са позитивним законским прописима из ове 

области. 

Средства за реализацију овог пројекта су цца 

3.800.000,00 КМ (тримилионаосамстохиљада 00/100 

конвертибилнихмарака).  
 

Члан 3.  

Задужује се начелник општине да распише тендерску 

процедуру уз услове из ове одлуке. 
 

Члан 4.  

Овлашћује се начелник опшине да под условима из 

члана 2. ове одлуке потпише уговор, као и да 

истовремено уговори остале услове који су 

неопходни за реализацију пројекта из члана 1. ове 

одлуке а у складу са овом одлуком и позитивним 

законским прописима. 
 

Члан 5.  

Скупштина општине ће именовати тим који ће 

пратити реализацију пројекта. 

 

Члан 6. 

За реализацију ове Одлуке задужује се начелник 

општине и Општинска управа-Одјељење за 

просторно уређење и стамбено-комуналне послове и 

Одјељење за финансије. 
 

Члан 7.  

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД               

                                       ПРЕДСЈЕДНИК СО  

Број: 01-022-36/17   

Датум: 27.02.2017. год.        др Билал Мемишевић,с.р.  

 
На основу члана 40. Закона о уређењу простора и 

грађењу („Службени гласник Републике Српске“ број 

40/13, 106/15 и 3/16), члана 39. став (2) тачка 8) 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број 97/16) и члана 35. Статута 

општине Вишеград („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 6/14, 13/16 и 3/17), Скупштина 

општине Вишеград на сједници одржаној 27.02.2017. 

године, д о н о с и  

 

О Д Л У К У 

о приступању изради измјене дијела Регулационог 

плана ширег подручја жељезничке станице са 

спортско-рекреативним центром у Вишеграду 
 

Члан 1. 

Приступа се изради измјене дијела Регулационог 

плана ширег подручја жељезничке станице са 

спортско-рекреативним центром у Вишеграду 

(„Службени гласник  општине Вишеград“, број 7/14),  

у даљем тексту: План. 

Члан 2. 

Границе подручја које ће се обухватити измјеном 

дијела Плана дефинисане су графичким прилогом 

који је саставни дио ове одлуке. 

Површина обухвата плана је cca 2ha. 

 

Члан 3. 

1. Временски период за који се утврђују, процјењују 
или израчунавају плански параметри је 2024. година.  

2. Почетак рачунања периода из става 1. утврдиће 

носилац припреме и носилац израде Плана у 

зависности од конкретних околности и дефинисати у 

одлуци о доношењу плана. 
 

Члан 4. 

За израду плана дефинишу се сљедеће смјернице: 

- план израдити у складу са одредбама Закона о 

уређењу просстора и грађењу (,,Службени гласник 

Републике Српске“, број 40/13, 106/15 и 3/16), 

Правилником о начину израде, садржају и 

формирању докумената просторног уређења 
(,,Службени гласник Републике Српске“, број 69/13), 

те другим прописима из посебних области 

релевантних за планирање и уређење простора; 

- посебним смјерницама за израду плана које ће 

израдити Одјељење за просторно уређење и 

стамбено-комуналне послове Општинске управе 

Општине Вишеград; 

- приликом израде плана потребно је водити рачуна о 

јавном интересу и општим и посебним циљевима 

просторног развоја. 
 

Члан 5. 

Рок за израду измјене дијела Плана је  пет мјесеци. 

Носилац израде плана  дужан је да изради и преда 

овјерене документе по фазама у сљедећим роковима: 

- израда преднацрта плана у року од 30 дана 

од дана обостраног потписивања уговора. 
- израда  нацрта плана  у року од 20 дана од 

дана одржане стручне расправе о 

преднацрту. 

- приједлог документа у року од 20 дана од 

дана одржавања јавне расправе на нацрт 

документа. 

 

Члан 6. 

Измјена дијела Плана треба да садржи све елементе 

прописане Законом о уређењу простора и грађењу, 

другим законима и Правилником о начину израде, 
садржају и формирању докумената просторног 

уређења. 
 

Члан 7. 

Мјесто, вријеме и начин излагања нацрта на јавни 
увид утврдиће Скупштина Општине Вишеград на 

приједлог носиоца припреме плана а након израде 

нацрта Плана. 
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Члан 8. 

Вријеме трајања јавног увида одређује се 30 дана. 

 

Члан 9. 

Средства за израду  измјене дијела Плана ће се 

осигурати из буџета Општине Вишеград. 

 

Члан 10. 
Скупштина општине Вишеград именоваће савјет 

Плана у складу са чланом 43. став (1) Закона о 

уређењу простора и грађењу.  

 

Члан 11. 

Носилац припреме Плана је Одјељење за просторно 

уређење и стамбено-комуналне послове Општинске 

управе Општине Вишеград. 

Носилац израде плана одредиће се након проведеног 

поступка јавне набавке. 

 

Члан 12. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Општине 

Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД               

                                       ПРЕДСЈЕДНИК СО  

Број: 01-022-37/17   

Датум: 27.02.2017. год.        др Билал Мемишевић,с.р.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

На основу члана 21. став 3. Закона о ревизији јавног 

сектора Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске број 98/05), члана 39. став 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, 13/16 и 3/17), 

Скупштина општине Вишеград на сједници одржаној 
27.02.2017. године, д о н о с и  

 

О Д Л У К У 

о усвајању Плана отклањања неправилности 

утврђевних у Извјшетају о ревизији 

консолидованих финансијских извјештаја  

Општине Вишеград за период 

 01-01-31.12.2015. године  

 

Члан 1.  

Усваја се Плана отклањања неправилности у 
Извјшетају о ревизији консолидованих финансијских 

извјештаја Општине Вишеград за период 01-01-

31.12.2015. године.  

Члан 2. 

Саставни дио ове Одлуке је План отклањања 

неправилности утврђених у Извјештају о ревизији 

консолидованих финансијских извјештаја општине 

Вишеград за период 01.01.-31-12.2015. године.  

   

Члан 3. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД               

                                       ПРЕДСЈЕДНИК СО  

Број: 01-022-39/17   

Датум: 27.02.2017. год.        др Билал Мемишевић,с.р.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



ПЛАН ОТКЛАЊАЊА НЕПРАВИЛНОСТИ УТВРЂЕНИХ У  ИЗВЈЕШТАЈУ О РЕВИЗИЈИ 

ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЈЕШТАЈА  ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД ЗА ПЕРИОД 01.01. - 31.12.2015. ГОДИНЕ 

Ред. 

бр. 

- став по 

налазу 

 

Стање у 2015. години 

(по налазу ревизије) 

 

Отклањање 

неправилности 

 

Рок 

 

Носилац 

активности 

Извјештај о 

реализацији 

плана 

активности 

3 Није успоставила помоћне књиге 

нефинансијске имовине у сталним 

средствима 

Успоставити  помоћну књигу 

нефинансијске имовине у сталним 

средствима. 

01.05.2017.г. Одјељење за 

финансије    

 

 Није донијела програм развоја 

спорта, како је дефинисано чланом 

10. Закона о спорту („Службени 

гласник Републике Српске“, број 

4/02 и 66/03); 

Донијети  програм развоја спорта, како 

је дефинисано чланом 10. Закона о 
спорту („Службени гласник Републике 

Српске“, број 4/02 и 66/03); 

 

01.02.2017.г. 

 

 

Одјељење за 

привреду и 

друштвене 

дјелатности 

 

 Није донијела годишњи план 

стручног оспособљавања и 

усавршавања службеника, 

како је дефинисано чланом 126. 

Закона о локалној самоуправи; 

Донијти годишњи план стручног 

оспособљавања и усавршавања 

службеника, како је дефинисано чланом 

126. Закона о локалној самоуправи;. 

01.05.2017.г. 

 

Начелници 

одјељења и 

кабинет 

налелника. 

 

 

 Није донијела стратегију развоја 

локалних путева и улица у насељу и 

акт којим се прописују послови 

редовног и ванредног одржавање, 

рехабилитације и заштите 

локалних путева и улица у насељу, 

обим појединих радова и рокови 

извођења радова, како је 

дефинисано члановима 13. став (4) и 

32. Закона о јавним путевима 

(„Службени гласник Републике 

Српске“, број 89/13); 

Донијети стратегију развоја локалних 

путева и улица у насељу и акт којим се 
прописују послови редовног и ванредног 

одржавање, рехабилитације и заштите 

локалних путева и улица у насељу, обим 

појединих радова и рокови извођења 
радова, како је дефинисано члановима 

13. став (4) и 32. Закона о јавним  
путевима („Службени гласник 

Републике Српске“, број 89/13); 

 

01.04.2017.г. 

 

Одјељење за  

просторно 

уређење и 

стамбено 

комуналне послове  

 

 

 Није донијела норматив о просјечној 

потрошњи погонског горива за 

службена 

возила;. 

 

Донијети норматив о просјечној 

потрошњи погонског горива за службена 

возила; 

 

01.03.2017.г 

 

Одјељење за 

општу управу. 

 

 

 Није сачинила план готовинских 

токова за извршење буџета, што није 

у складу са чланом 13. Закона о 

трезору („Службени гласник 

Републике Српске“, број 28/13и 

103/15);  

Сачинити план готовинских токова за 

извршење буџета у складу са 

чланом 13. Закона о трезору („Службени 

гласник 

01.04.2017.г 

 

Одјељење за 

финансије 

 

 



 Није сачинила извјештаје о 

реализацији програма заједничке 

комуналне потрошње и 

програма уређења градског 

грађевинског земљишта. 

 

Сачинити извјештаје о реализацији 

програма заједничке комуналне 

потрошње и 

програма уређења градског 

грађевинског земљишта.. 

 

01.03.2017.г. 

 

Одјељење за  

просторно 

уређење и 

стамбено 

комуналне 

послове. 

 

4 Општина није у складу са чланом 

75. став (2) Закона и чланом 2. 

Упутства о објави основних 

елемената уговора и измјена 

уговора, објавила на својој web 
страници уговоре за све поступке 

јавних набавки као и измјене 

уговора до којих  је дошло у току 

реализације уговора;  

Објављивати у складу са чланом 75. став 

(2) Закона и чланом 2. Упутства о објави 

основних елемената уговора и измјена 

уговора,  на својој webстраници уговоре 

за све поступке јавних набавки као и 

измјене уговора до којих је дошло у току 

реализације уговора;. 

 

01.01.2017.г. 

 

Стручна служба 

начелника  

 

 

 Општина није у складу са чланом 

17. став (2) Закона, објавила план 

набавки на својој web-страници у 

року од 60 дана од дана усвајања 

буџета;  

Објавити у складу са чланом 17. став (2) 

Закона, план набавки на својој web-

страници у року од 60 дана од дана 

усвајања буџета за 2017.г.; 

 

01.03.2017.г. 

 

Стручна служба 

начелника  

 

 

 Комисије за набавке нису доносиле 

пословник о раду, што није у складу 

са чланом 9. Правилника о 

успостављању и раду комисије за 

набавке („Службени гласник Босне 

и Херцеговине“, број 103/14) 

Комисије за набавке да доносе 

пословник о раду, у складу са 

чланом 9. Правилника о успостављању 

и раду комисије за набавке („Службени  
гласник Босне и Херцеговине“, број 

103/14) 

 

01.01.2017.г. и 

континуирано 

 

Комисија за 

набавке 

 

 

 За услуге медијског праћења 

активности на подручју општине 

није спроведен 

поступак јавне набавке, како је 

дефинисано Законом. 

Услуге медијског праћења активности 

на подручју општине  спроведити  
поступак јавне набавке, како је 

дефинисано Законом. 

 

 Комисија за 

набавке 

 

 

6.1.1 Општина није вршила 

евидентирање уложених и признатих 

средстава на 

име инвестиционог одржавања и 

прихода од давања у закуп 

објеката 

 

Извршити процјену и признавање 

уложених средстава од стране CM- 

cosmetik у закупљени општински  

пословни простор, и евидентирати 

признату вриједност. 

 

01.03.2017.г 

 

Одјељење за  

просторно 

уређење и 

стамбено 

комуналне 

послове, одјељење 

за финансије, 

Стручна служба 

начелника  

 



 

 

6.1.2 

 

 

 

 
 

 

6.1.2 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.1 

Програмом заједничке комуналне 

потрошње планирају средства за 

услуге по јединици мјере и 

признавање фактурисаних трошкова 

на основу стварно извршених услуга 
 
 
Додјела средстава за субвенције и 

грантове врши у складу са 

донесеним актима, чиме би се 

осигурала једнакост и 

транспарентност приликом 

расподјеле средстава. 
 
 

Препоручујемо начелнику Општине 

да обезбиједи да се изврше 

одговарајуће анализе донесених 

рјешења на име комуналне накнаде и 

након 

усаглашених евиденција са стварним 

стањем корисника, иста доставе у 

одјељење за финансије како би се 

успоставила евиденција о 

краткорочним потраживањима за 

ненаплаћене накнаде. 

Програмом заједничке комуналне 

потрошње планирати средства за услуге 

по јединици мјере и признавање 

фактурисаних трошкова на 

основу стварно извршених услуга 
 
 
Обезбједити да се додјела средстава за 

субвенције и грантове врши у складу са 

донесеним актима, чиме би се осигурала 

једнакост и транспарентност приликом 

расподјеле средстава. 

 

Обезбиједи да се изврше 

одговарајуће анализе донесених рјешења 

на име комуналне накнаде, издају нова 

ријешења на годишњем нивоу и иста 

доставе у одјељење за финансије на 

књижење 

 

01.02.2017.г. 

 

 

 

 

 

 

Континуирано 

 

 

 

 

 

 

 

01.09.2017.г. 

 

Одјељење за  

просторно 

уређење и 

стамбено 

комуналне послове 

 

 

Стручна служба 

начелника, 

одјељење за 

привреду и 

финансије 

 

Одјељење за  

просторно 

уређење и 

стамбено 

комуналне 

послове, и 

одјељење за 

финансије 

 

 

 Донесе интерни акт, којим ће се 

регулисати правила и адекватне 

процедуре куповине зграда и 

земљишта; 
 

Донијетин  интерни акт, којим ће се 

регулисати правила и адекватне 

процедуре куповине зграда и 

земљишта; 

 

01.04.2017.г Одјељење за  

просторно 

уређење и 

стамбено 

комуналне 

послове, 

Стручна 

служба 

начелника 

 

 Дефинишу критеријуми за 

рачуноводствени третман 

инвестиционе 

имовине; 

Дефинисати  критеријумие за 

рачуноводствени третман 

инвестиционе имовине; 

 

01.04.2017.г. 

 

Одјељењље за 

финансијењ и 

Стручна 

служба 

начелника 

 



 Почетно признавање, 

одмјеравање приликом 

признавања и 

објелодањивање инвестиционе 

имовине, врши у складу са 

параграфима 18, 20, 26, 39 и 85. 

МРС ЈС 16 - Инвестициона 

имовина; 

Почетно признавање, одмјеравање 

приликом признавања и 

објелодањивање инвестиционе 

имовине, вршити у складу са 

параграфима 18, 20, 26, 39 и 85. 

МРС ЈС 16 - Инвестициона 

имовина; 

Континуиран

о 

Одјељењље за 

финансијењ 

 

 

 Евидентирање уложених и 

признатих средстава на име 

инвестиционог одржавања, врши 

у складу са Правилником о 

рачуноводству, 

рачуноводственим политикама и 

рачуноводственим процјенама за 

буџетске кориснике у Републици 

Српској. 
 

Евидентирање уложених и 

признатих средстава на име 

инвестиционог одржавања, вршити 

у складу са Правилником о 

рачуноводству,  рачуноводственим 

политикама и рачуноводственим 

процјенама за буџетске кориснике у 

Републици Српској 

Континуиран

о 

Одјељењље за 

финансијењ 
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На основу члана 39. став 2. алинеја 2. Закона о 

локалној самуправи („Службени гласник Републике 

Српске“ број: 97/16), члана 7. Закона о комуналним 

таксама („Службени гласник Републике Српске“ 

број: 4/12) и члана 35. став 2. алинеја 5. Статута 

општине Випшеград ( „Службени гласник општине 

Вишеград“ број 6/14, 13/16 и 3/17), Скупштина 

општине Вишеград на сједници одржаној 27.02.2017. 
године, д он о с и 

 

О Д Л У К У 

о комуналним таксама 

 

I) Опште одредбе 

Члан 1. 

 

Овом одлуком утврђују се врста, висина, рокови, 

начин плаћања и ослобађање од плаћања комуналне 

таксе по предметима и услугама који се плаћају на 
подручју општине Вишеград, а у складу са Законом о 

комуналним таксама. 

Комуналне таксе представљају приход у буџету 

општине Вишеград. 

 

II)  Предмет плаћања комуналних такси 

 

Члан 2. 

На подручју општине Вишеград утврђују се 

комуналне таксе за: 

 
а) коришћење простора на јавним површинама, осим 

у сврху продаје штампе, књига и других 

публикација; 

б) приређивање музичког програма у угоститељским 

објектима и масовним скуповима, осим музике која 

се репродукује електронским и механичким 

средствима; 

в) истицање реклама на јавним и другим 

површинама, осим рекламних паноа и билборда 

поред ауто-путева, магистралних и регионалних 

путева; 

г) коришћење слободних површина за кампове, 
постављање шатора или других објеката 

привременог карактера, као и за картинг стазе, 

забавне паркове и циркус; 

д) коришћење витрина ради излагања робе ван 

пословних просторија; 

ђ) држање пловних постројења, пловних направа и 

других објеката на води; 

е) држање ресторана и других угоститељских и 

забавних објеката на води; 

ж) коришћење простора за паркирање моторних 

возила (путничких аутомобила и аутобуса) на 
уређеним и обиљеженим мјестима, одређним за то 

актом Скупштине општине Вишеград; 

з) истицање пословног имена правног лица или 

предузетника на пословним просторијама 

 

 

III) Ослобађање од плаћања комуналних такси 
 

Члан 3. 

Од плаћања комуналних такси, поред лица утврђених 

Законом о комуналним таксама, ослобађају се: 
 

а) предузетници који први пут покрећу привредну 

или услужну дјелатност, у првој пословној години; 

б) предузетници који обављају дефицитарне и 

нискоакумулативне дјелатности, као што су: стари 

занати и пољопривредна дјелатност; 

ц) привредно друштво које је регистровано за 

производну дјелатност чије је сједиште или погон на 

територији општине Вишеград у првој пословној 

години; 

д) лице којима је ријешењем надлежног органа 

признато својство члана породице погинулих, 
умрлих, несталих и заробљених бораца, РВИ и 

цивилне жртве рата. 
 

Ослобађање од плаћања комуналне таксе остварује 

се подношењем захтјева надлежном одјељењу у 
Општини Вишеград, прије истека рока за 

пријављивање, односно плаћања таксене обавезе. 

Рјешење о ослобађању од плаћања комуналне таксе 

Општинска управа општине Вишеград доставља 

Пореској управи Републике Српске. 

Од наплате комуналне таксе из члана 2. тачка (ж) ове 

одлуке ослобођене су службена возила општине 

Вишеград (ватрогасна возила, возила цивилне 

заштите итд.), службена возила МУП-а, возила хитне 

помоћи док су у службеној употреби или за вријеме 

интервенције, као и инвалидне особе на обиљеженим 
мјестима за паркинг. 
 

IV) Плаћање комуналне таксе и надлежности 
 

Члан 4. 

Обвезник комуналне таксе је корисник права, 

предмета и услуга за чије је коришћење прописано 

плаћање таксе. 

Таксена обавеза настаје даном почетка коришћења 

права, предмета и услуга за чије је коришћење 
прописано плаћање таксе. 

Застарјелост таксене обавезе спроводи се у складу са 

прописима којима се уређује порески поступак.  
 

Члан 5. 
Надлежна одјељења општинске управе општине 

Вишеград, појединачним рјешењем утврђују обавезу 

плаћања комуналне таксе из члана 2. од тачке (а) до 

тачке (е) ове одлуке, сразмјерно времену коришћења 

права.  

Комуналне таксе из члана 2. тачка (ж) у складу са 

утврђеним цијенама у овој одлуци наплаћује правно 

лице  коме је Општина Вишеград повјерила послове 

управљања јавним паркиралиштима. Однос између 

Општине Вишеград и субјекта коме су повјерени 

послови управљања јавним паркиралиштима 
регулисаће се посебним уговором.
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Поступак контроле наплате комуналне таксе из члана 

2. од тачке (а) до тачке (ж) ове одлуке проводи 

Одјељење за финансије. 

Надзор над провођењем члана 2. од тачке (а) до тачке 

(ж) врши Одјељење за инспекцијске послове и 

комунална полиција. 

 

Члан 6. 
Комунална такса из члана 2. тачка (з) ове одлуке 

утврђени су на годишњем нивоу. 

Поступак пријављивања, утврђивања, контроле и 

наплате комуналне таксе из члана 2. тачка (з) 

проводи се у складу са прописима којима се уређује 

порески постиупак. 

Надзор над провођењем члана 2. тачка (з) врши 

Пореска управа Републике Српске. 

 

V) Завршне одредбе 

Члан 7. 
Саставни дио ове одлуке је Тарифа комуналних 

такси. 

 

Члан 8. 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи 

Одлука о комуналним таксама („Службени гласник 

Општине Вишеград“ број: 7/12, 2/14, 3/14 и 2/15). 

 

Члан 9. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана  

објављивања у „Службеном гласнику Општине 
Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД               

                                       ПРЕДСЈЕДНИК СО  

Број: 01-022-40/17   

Датум: 27.02.2017. год.        др Билал Мемишевић,с.р.  

 

VI) ТАРИФА КОМУНАЛНИХ ТАКСИ 

 

Тарифни број 1. 

 

За истицање пословног имена правних лица 
или предузетника на пословним просторијама плаћа 

се комунална такса у годишњем износу, како 

слиједи: 

 

1. Дистрибуција нафте и нафтних деривата 

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

2. Дистрибуција плина-плинске пумпе 

.........................................................   2.000,00 КМ 

3. Производња електричне енергије 

(сједиште)...................................... 20,000,00 КМ 

4. Производња електричне енергије – мини 
електране........................................   1.000,00 КМ 

5. Пренос и дистр.ел.енергије (пословнице, радне 

јединице, службе) и трафостанице                

...........................................................   4.000,00 КМ 

6. Производња алкохолних пића и пива 

...........................................................   3.000,00 КМ 

7. Производња безалкохолних пића ..   1.000,00 КМ 

8. Производња у области хемијске, металне, 

текстилне, дрвне индустије ............   1.000,00 КМ 

9. Производња и услуге у области 

грађевинарства..................................   1.000,00 КМ 

10. Прерада и конзервисање воћа и поврћа 
(замрзавање, сушење, конзервисање итд) 

............................................................  500,00 КМ 

11. Прехрамбена производња ..............      300,00 КМ 

12. Изградња и одржавање путева .......   1.000,00 КМ 

13. Резање и промет грађе .....................      600,00 КМ 

14. Грађевинска дјелатност (изградња објеката) 

............................................................      700,00 КМ 

15. Каменорезачка дјалатност ..............      300,00 КМ 

16. Пословнице пред. телекомуникација и пред. 

мобил.телеф. .....................................   4.000,00 КМ 

-аутоматске телефонске централе изван    
пословних јединица........................      500,00 КМ 

-репетитор предузећа мобилне телефоније 

...........................................................   2.000,00 КМ 

17. Поштанске услуге ...........................   2.000,00 КМ 

 -Поштанске услуге издвојене радне јединице са  

 поштанским бројем ........................      100,00 КМ 

18. Банкарство .......................................   4.500,00 КМ 

     - издвојени банкомати .....................      500,00 КМ 

19. Микрокредитне организације ........   2.500,00 КМ 

20. Осигурања и реосигурања .............   2.500,00 КМ 

21. Шпедитерске услуге и услуге посредовања 
(сједиште и пословне јединице које немају 

сједиште у Вишеграду) ..................   1.000,00 КМ 

-истурене пословне јединице које имају сједиште 

у Вишеграду ....................................      100,00 КМ 

22. Игре на срећу и то: 

 а) лутрија, лото, спортска прогноза, ТВ бинго 

..........................................................   1.500,00 КМ 

б) казино, спортске кладионице ....   4.500,00 КМ 

ц) томбола, бинго у затвореном простору 

...........................................................   3.000,00 КМ 

23. Трговине на велико лијековима ....   3.000,00 КМ 

24. Апотеке (фармацеутске) .................   1.000,00 КМ 
25. Тржни центри ..................................   1.500,00 КМ 

26. Хипермаркети, супермаркети, робне куће, 

тржнице и пијаце ............................   1.000,00 КМ 

27. Трговине на велико, стоваришта грађевинског 

материјала .......................................      500,00 КМ 

28. Прикупљање и промет секундарних сировина 

............................................................      400,00 КМ 

29. Трговина на мало ............................      400,00 КМ 

 -  тргина на мало месом и меснимм прерађевинама        

        ...........................................................      450,00 КМ 

 - драгстори ...........................................      500,00 КМ 
30. Трговина на мало која се обавља у киосцима, 

тезгама и објектима до 10м2 ..........      100,00 КМ 

31. Хотели ..............................................   1.500,00 КМ 

32. Мотели .............................................   1.000,00 КМ 

33. Угоститељски објекти ....................      400,00 КМ 
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34. Апартмани и собе по једној смјештајној 

јединици ...........................................        50,00 КМ 

35. Превоз робе ......................................      300,00 КМ 

36. Превоз путника ................................      200,00 КМ 

37. Превоз путника такси превозом ....      100,00 КМ 

38. Нотар ................................................   2.000,00 КМ 

39. Адвокатска дјелатност, агенције за правно 

савјетовање и сл. ............................   1.000,00 КМ 
40. Агенције за промет некретнина .... .....500,00 КМ 

41. Ветеринарска дјелатност ...............      500,00 КМ 

42. Приватне љекарске и стоматолошке ординације 

...........................................................      700,00 КМ 

43. Погребне и припадајуће дјелатности 

............................................................      400,00 КМ 

44. Ауто-школе ......................................      500,00 КМ 

45. Дјелатност путничких агенција и тур оператера 

............................................................      400,00 КМ 

46. Заштитарска дјелатност ..................      500,00 КМ 

47. Фитнес центри, забавна и рекреативна дјелатност 
............................................................      200,00 КМ 

48. Фризеркса, третмани за уљепшавање његе и 

одржавање тијела ...........................      200,00 КМ 

49. Занатска дјелатност ........................      150,00 КМ 

50. Остале непоменуте дјелатности ....      200,00 КМ 

 

Предузетницима се обрачунава 60% од горе 

предвиђених износа комуналне таксе. 

 

Објашњење 

1. Правно лице или предузетник који обавља 
дјелатност на основу одобрења надлежног органа 

дужан је на улазу у сваки пословни простор гдје 

обавља дјелатност да истакне пословно име. 

2. Пословним име у смислу Закона, сматра се сваки 

истакнути назив или име које упућује на то да правно 

лице или предузетник обавља дјелатност. 

3. Пословно име идентично је називу или имену 

садржаном у одобрењу надлежног органа и истиче се 

на одговарајућој табли. 

4. Пословно име истиче се најкасније даном почетка 

обављања дјелатности. 

5. Обвезник комуналне таксе дужан је пријавити 
таксену обавезу пореској управи Републике Српске – 

Подручна јединица Вишеград, најкасније до 31. 

марта текуће године, а уплату извршити најкасније 

до 30. јуна текуће године. 

6. Обавеза плаћања комуналне таксе почиње тећи од 

дана додјељивања јединственог идентификационог 

броја (ЈИБ) од надлежне јединице Пореске управе. 

7.Обвезник који у току године региструје дјелатност 

за коју се плаћа комунална такса, дужан је у року од 

15 дана од дана почетка обављања дјелатности 

пријавити таксену обавезу сразмјерно броју мјесеци 
до краја календарске године и уплатити утврђени 

износ таксе најкасније до краја године. 

8. Порески обвезник који трајно или привремено 

одјави дјелатност у току године, а платио је 

комуналну таксу, има право на поврат више 

уплаћеног износа таксе, сразмјерно броју мјесеци до 

краја календарске године, у складу са прописима 

којима се уређује порески поступак. 

9. Лица која су ослобођена плаћања таксе дефинасана 

су чланом 3. ове одлуке. . 

 

Тарифни број 2 

 
За коришћење простора на јавним површинама, осим 

у сврху продаје штампе, књига и других публикација 

плаћа се комунална такса , како слиједи: 

а) Заузимање јавне површине ради грађења 

- за заузимање јавне саобраћајне површине, за 

вријеме грађења, плаћа се такса од 0,50 КМ/m² 

дневно. 

б) Изградња нових објеката   

- сваки прекоп линијског облика јавне зелене 

површине и друге површине, осим 

саобраћајних површина, плаћа се 5,00 КМ/m. 
- сваки прекоп квадратног облика јавне зелене 

површине и друге површине, осим 

саобраћајних површина, плаћа се 10,00 КМ/m². 

- сваки прекоп линијског облика јавних 

саобраћајних површина плаћа се 15,00 КМ/m. 

- сваки прекоп квадратног облика јавних 

саобраћајних површина плаћа се 20,00 КМ/m². 

- подбушивање трупа пута-улице плаћа се 5,00 

КМ/m. 

в) Санација, поправка и одржавање подземних 

објеката инсталација и уређаја 
- сваки прекоп линијског облика јавних 

саобраћајних површина плаћа се 3,00 КМ/m. 

- сваки прекоп квадратног облика јавних 

саобраћајних површина плаћа се 10,00 КМ/m².  

 

Објашњење 

Обвезник захтјев подноси Одјељењу за просторно 

уређење и стамбено комуналне послове, којем 

утврђује обрачун у форми рјешења. 

 

Тарифни број 3. 

 
За коришћење простора за паркирање моторних 

возила (путничких аутомобила и аутобуса) на 

уређеним и обиљеженим мјестима одређеним за то 

актом Скупштине општине Вишеград, плаћа се 

комунална такса сразмјерно времену коришћења, и 

то: 

 

а) за путничке аутомобиле за сваки започети сат 

паркирања …………...................................    0,50 KМ 

б) за аутобусе за сваки започети сат паркирања 

………………………...................................    3,00 КМ 
в) дневна карта за аутобусе ……................  10,00 КМ 

за мјесечну карту за аутобусе који врше линијски  

међуградски превоз путника ………….....  50,00 КМ 

г) за годишњу карту за аутобусе који врше линијски  

међуградски превоз путник …….............. 100,00 КМ 
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д) за годишњу повлашћену карту за грађане са  

пребивалиштем у општини Вишеград …. 100,00 КМ 

ђ) за мјесечну карту за путничке  

аутомобиле ……………………………......  15, 00 КМ   

е) за дневну резервацију за путнички аутомобил 

…………………………................................    4,00 КМ 

ж) за правна лица и предузетнике за резервацију  

паркинг мјеста за период од годину дана 
......................................................................  200,00 КМ. 

 

Објашњење 

 

1. Наплата комуналне таксе за коришћење паркинг 

мјеста врши се унапријед, на мјесту које је 

обиљежено као јавно паркиралиште. 

2. Комунална такса се плаћа путем аутомата на 

јавним паркиралиштима, другим електронским путем 

или радника субјекта коме је општина повјерила 

послове управљања јавним паркиралиштем. 
3. Паркинг карта купљена за коришћење на једном 

паркинг апарату важи на свим паркиралиштима 

регистрованим за наплату. 

4. Надзор наплате врши комунална полиција. 

 

Тарифни број 4. 

 

За истицање реклама, политичко оглашавање и 

плакатирање плаћа се комунална такса, како слиједи: 

а) Рекламе 

- за постављање рекламних тотема, рекламних 
табли, дисплеја, паноа, билборда, рекламних 

витрина, рекламних мурала на објектима и 

сличним рекламним обиљежјима обрачунава се 

такса у износу од 5,00 КМ/m² мјесечно, а плаћа 

се годишње. За двостране или вишестране 

рекламне површине обрачунати износ умањује 

се за 25 %. 

- за постављање обостраног транспарента 

обрачунава се такса у износу од 2,00 КМ/m 

мјесечно, а плаћа се годишње. 

- за постављање јарбола са заставом обрачунава 

се такса по једном јарболу у износу од 4,00 КМ 
мјесечно, а плаћа се годишње. 

б) Политичко оглашавање 

- за постављање паноа обрачунава се такса у 

мјесечном износу од 5,00 КМ/m².  

- за постављање плаката до 30 комада 

обрачунава се такса у мјесечном износу од 

30,00 КМ.  

- за постављање плаката преко 30 комада 

обрачунава се такса у мјесечном износу од 

100,00 КМ.  

в) Плакатирање 
- за постављање плаката у сврху рекламирања 

производа и услуга, као и у сврху одржавања 

културних, спортских и других манифестација, 

обрачунава се такса од 2,00 КМ по једном 

плакату дневно.  

г) за рекламирање страних производа, услуга и 

дјелатности као што су исписани називи на 

рекламним таблама, јарболима, витринама, 

сунцобранима, тендама, стаклима на објекту и сл. 

Наплаћује се комунална такса: 

- рекламирање сезонски по рекламној јединици 

.......................................................................   3,00 КМ,  

- рекламирање у току цијеле године по рекламној 
јединици ......................................................   5,00 КМ. 

 

Објашњење 
 

1. Оглашава се захтјевом обраћа Одјељењу за 

просторно уређење и стамбено комуналне послове 

који му у рјешењу утврђује локацију и обрачун 

комуналне таксе. 

2. Под тачком (г) задужује се комунална полиција 

или запослени надлежног општинског одјељења да 

на лицу мјеста утврде број рекламних јединица и о 

томе са власником сачине записник. 

3. Надлежно општинско одјељење на бази записника 

утврђује висину комуналне таксе рјешењем и 

доставља власнику. 

 

Тарифни број 5. 
 

1. За кориштење слободних површина за кампове 

(шаторе, приколице, аутомобиле) плаћа се комунална 

такса у дневном износу за: 
а) шатор (камп) .............................................. 2,00 КМ 

б) камп приколицу ........................................ 1,00 КМ 

в) аутомобил ................................................. 2,00 КМ 

 

2. За коришћење слободних површина за објекте 

привременог карактера, као што су шатори, забавни 

паркови, циркуси итд, у дневном износу обрачунава 

се: 

 

а) велики шатори (вашарски и сл) ............... 10,00 КМ 

б) забавни парк ..............................................   5,00 КМ 
ц) циркус .......................................................    5,00 КМ 
 

Објашњење 
 

Корисник слободних површина обраћа се са 

захтјевом надлежном одјељењу које му ријешењем 

утврђује локацију и обрачун комуналне таксе. 
 

 

Тарифни број 6. 

За држање и коришћење пловних постројења, 

пловних направа, чамаца и сплавова на води плаће се 

комунална такса у годишњем износу за: 

а) сплавови .....................................................  30,00 КМ 

б) чамци са мотором .....................................  50,00 КМ 

в) чамци ..........................................................  10,00 КМ 

г) бродице и бродови ..................................  200,00 КМ 

д) за држање ресторана и других угоститељских    

    објеката и забавних објеката на води ....  250,00 КМ 
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Објашњење 

 

На бази регистрованих објеката и пловила у 

Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности 

власницима ће бити утврђен обрачун комуналне 

таксе у форми рјешења. 

 

Тарифни број 7. 
 

За приређивање музичког програма у угоститељским 

и другим објектима на име комуналне таксе плаћа се 

10,00 КМ по једном дану. 
За приређивање естрадних садржаја и концерата у 

објектима и на масовним скуповима, по једном 

догађају плаћа се комунална такса у износу од 50,00 

КМ. 
 

Објашњење 
 

1. Власник или организатор се захтјевом обраћа 

Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности, које 

комуналну таксу утврђује рјешењем. 
2. Таксена обавеза настаје на дан почетка 

приређивања музичког програма. 

3. Такса се плаћа даном издавања рјешења. 
 

 

На основу члана 16. Закона о систему јавних служби 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 68/07 и 

109/12), члана 35. став 2. Статута општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 6/14, 
13/16 и 3/17) и члана 34. и 48. Пословника 

Скупштине општине Вишеград-Пречишћен текст 

(„Службени гласник општине Вишеград“ број 13/14), 

Скупштина општине Вишеград на сједници одржаној 

27.02.2017. године, д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о покретању поступка разрјешења чланова  

управих одбора јавних установа 

 

Члан 1. 

Скупштина општине Вишеград покреће поступак 
разрјешења чланова управих одбора јавних установа 

чији извјештај о раду није усвојен на четвртој 

редовној сједници Скупштине одржаној 30.01.2017. 

године 

Члан 2. 

Скупштина општине Вишеград задужује Комисију за 

избор и именовање да за наредну сједницу 

Скупштине утврди приједлог рјешења о разрјешењу 

чланова управних одбора из члана 1. ове одлуке, као 

и приједлог рјешења о именовању вршилаца 

дужности чланова управних одбора ових јавних 
установа. 
 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Вишеград“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД               

                                       ПРЕДСЈЕДНИК СО  

Број: 01-022-41/17   

Датум: 27.02.2017. год.        др Билал Мемишевић,с.р.  

 

На основу члана  5. Закона о јавним предузећима 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 75/04 и 

78/11), члана 35. став 2. Статута општине Вишеград 
(„Службени гласник општине Вишеград“, број 6/14, 

13/16 и 3/17), члана 34. и 48. Пословника Скупштине 

општине Вишеград-Пречишћен текст („Службени 

гласник општине Вишеград“ број 13/14), Скупштина 

општине Вишеград на сједници одржаној 27.02.2017. 

године, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 

о покретању поступка разрјешења чланова  

Надзорног одбора ЈП „РТВ Вишеград“ д.о.о. 

Вишеград 
 

Члан 1. 

Скупштина општине Вишеград покреће поступак 

разрјешења чланова Надзорног одбора Јавног 

предузећа "Радио телевизија Вишеград“ д.о.о. 

Вишеград чији извјештај о раду није усвојен на 

четвртој редовној сједници Скупштине одржаној 

30.01.2017. године 
 

Члан 2. 

Скупштина општине Вишеград задужује Комисију за 

избор и именовање да за наредну сједницу 

Скупштине утврди приједлог рјешења о разрјешењу 

чланова Надзорног одбора из члана 1. ове одлуке, као 
и приједлог рјешења о именовању вршилаца 

дужности чланова Надзорног одбвора Јавног 

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

Вишеград.  
 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД               

                                       ПРЕДСЈЕДНИК СО  

Број: 01-022-42/17   

Датум: 27.02.2017. год.        др Билал Мемишевић,с.р.  
 

На основу члана 39. став 2. и члана 114. 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, 13/16 и 3/17), Скупштина 

општине на сједници одржаној 27.02.2017. године,    
д о н о с и 
 

О Д Л У К А 

о измјени Oдлуке о мјесним заједницама  

на подручју општине Вишеград 
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Члан 1. 

Овом одлуком врши се измјена Oдлуке о мјесним 

заједницама на подручју општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 6/15). 

Члан 2. 

У члану 8. под редним бројем 3. брише се: „Мјесна 

заједница Гарча за дио насељеног мјеста Вишеград 

који обухвата Завичајну улицу“, а уписује се: 

„Мјесна заједница Гарча за дио насељеног мјеста 

Вишеград који обухвата улице: 9. јануара, 

Споменка Гостића и Добровољних давалаца 

крви.“ 
 

Члан 3. 

У члану 8. Под редним бројем 4. брише се: „Мјесна 

заједница Црнча за дио насељеног мјеста Вишеград 
који обухвата улице: Иве Андрића, Живојина 

Мишића, бирчанску и Гаврила Принципа“, а уписује 

се: 

„Мјесна заједницаЦрнча за дио насељеног мјеста 

Вишеград који обухвата улице: Иве Андрића, 

Живојина Мишића, бирчанску, Гаврила 

Принципа и Михајла Пупина.“ 

Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“ 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД               

                                       ПРЕДСЈЕДНИК СО  

Број: 01-022-43/17   

Датум: 27.02.2017. год.        др Билал Мемишевић,с.р.  
 

На основу члана 5. и 6. Закона о јавним предузећима 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 75/04 и 

78/11), члана 7. Закона о министарским, владиним и 

другим именовањима Републике Српске („Службени 

гласник Републике Српске“, број 41/03), члана 35. 

став 2. Статута општине Вишеград („Службени 

гласник општине Вишеград“, број 6/14, 13/16 и 3/17), 

а у вези са чланом 14. Одлуке о оснивању 

акционарског друштва КП „Комуналац“ Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 11/11, 

6/13 и 11/13), Скупштина општине Вишеград у 
функцији Скупштине акционара Комуналног 

предузећа „Комуналац“ а.д. Вишеград, на сједници 

одржаној 27.02.2017. године, д о н о с и 

 

О Д Л У К У  

о утврђивању стандарда и критеријума за избор и 

именовање чланова Надзорног одбора 

Комуналног предузећа „Комуналац“ а.д. 

Вишеград  

 

Члан 1. 
Овом одлуком ближе се одређују стандарди и 

критеријуми за избор и именовање чланова 

Надзорног одбора Комуналног Предузећа 

„Комуналац“ а.д. Вишеград. 

Под критеријумима за избор и именовање из 

претходног става сматрају се општи и посебни 

услови одређени овом одлуком. 

Члан 2. 

Кандидати за чланове Надзорног одбора Комуналног 

предузећа „Комуналац“ а.д. Вишеград, поред услова 

прописаних Законом о министарским, владиним и 

другим именовањима Републике Српске, морају 

испуњавати опште и посебне критеријуме и услове 
одређене овом одлуком. 
 

Општи услови: 

1. да су држављани Републике Српске односно 

Босне и Херцеговине; 
2. да су старији од 18 година; 

3. да нису отпуштени из државне службе на 

основу дисциплинске мјере на било којем 

нивоу власти у периоду од 3 (три) године 

прије дана објављивања конкурса; 

4. да нису осуђивани за кривично дјело које их 

чини неподобним за обављање послова у 

наведеном органу; 

5. да се против њих неводи кривични поступак 

6. да се на њих не односи члан IX став 1. 

Устава Босне и Херцеговине. 

 
Посебни услови: 

1. Завршен четверогодишњи студиј или први 

циклус студија које се вреднује са 240 ЕСТЅ 

бодова или еквивалент.  

2. Познавање дјелатности предузећа 

3. Познавање садржаја и начина рада 

Надзорног одбора 

4. Непостојање сукоба интереса  

 

Члан 3. 

Чланове Надзорног одбора из члана 1. ове Одлуке, на 
основу спроведеног Јавног конкурса и приједлога 

Комисије за избор, именује Скупштина општине 

Вишеград, у складу са критеријумима утврђеним 

овом одлуком. 
 

Члан 4. 

Комисију за избор чини 5 (пет) чланова од којих су 3 

(три) члана општински службеници, а за 2 (два) 

члана именоваће се лица која имају професионално 

знање на истом или на вишем нивоу за које се 

спроводи поступак, те лица која су упозната са 

одредбама Закона о министарским, владиним и 

другим именовањима Републике Српске. 
 

Члан 5. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“ 
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД  

                                       ПРЕДСЈЕДНИК СО  

Број: 01-022-44/17   

Датум: 27.02.2017. год.        др Билал Мемишевић,с.р.  

 

На основу члана 5. и 7. Закона о јавним предузећима 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 75/04 и 

78/11), члана 8. Закона о министарским, владиним и 
другим именовањима Републике Српске („Службени 

гласник Републике Српске“, број 41/03 ), члана 35. 

став 2. Статута општине Вишеград („Службени 

гласник Републике Српске“, број 6/14, 13/16 и 3/17), 

а у вези са чланом 14. Одлуке о оснивању 

акционарског друштва КП „Комуналац“ Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 11/11, 

6/13 и 11/13), Скупштина општине Вишеград у 

функцији Скупштине акционара Комуналног 

предузећа „Комуналац“ а.д. Вишеград, на сједници 

одржаној 27.02.2017. године, д о н о с и     
 

О Д Л У К У 

о расписивању Јавног конкурса за избор и 

именовање чланова Надзорног одбора 

Комуналног предузећа „Комуналац“ а.д. 

Вишеград 
 

Члан 1. 

Расписује се Јавни конкурс за избор и именовање 

чланова Надзорног одбора Комуналног предузећа 
„Комуналац“ а.д. Вишеград. 

 

Члан 2. 

Општи и посебни услови и критеријуми за избор и 
меновање из члана 1. ове одлуке прописани су 

Одлуком Скупштине општине  Вишеград о 

утврђивању стандарда и критеријума за избор и 

именовање чланова Надзорног одбора Комуналног 

предузећа „Комуналац“ а.д. Вишеград. 
 

Члан 3. 

Јавни конкурс за избор и именовање чланова 

Надзорног одбора Комуналног предузећа 

„Комуналац“ а.д. Вишеград објавиће се у 

„Службеном гласнику Републике Српске“ и једном 

дневном листу високог тиража. 
 

Члан 4. 

Поступак избора, укључујући преглед приспјелих 

пријава на конкурс, обављање интервјуа са 

кандидатима, у складу са утврђеним критеријумима, 

извршиће Комисија за избор чланова Надзорног 

одбора Комуналног предузећа „Комуналац“ а.д. 

Вишеград.  
 

Члан 5. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 
 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД               

                                       ПРЕДСЈЕДНИК СО  

Број: 01-022-45/17   

Датум: 27.02.2017. год.        др Билал Мемишевић,с.р.  

 

На основу члана 39. став 2. алинеја 2. Закона о 

локалној самоуправи (''Службени гласник Републике 

Српске'', брoj: 97/16) и члана 35. Статута општине 
Вишеград (''Службени гласник општине Вишеград'', 

број: 6/14, 13/16, 3/17), Скупштина општине 

Вишеград на сједници одржаној 27.02.2017. године,  

д о н о с и  

 

О Д Л У К У 

о додјели стипендијa студентима који нису 

остварили право на стипендију, а стекли су 

услове по Конкурсу број 02-40-9/17 од 05.01.2017. 

године, из буџета општине Вишеград  

за школску 2016/2017 годину 
 

Члан 1. 

Студентима који су се пријавили на Конкурс за 

додјелу стипендија редовним студентима из буџета 

општине Вишеград за школску 2016/2017. годину 

број 02-40-9/17 од 05.01.2017. године и испунили 

услове, а нису остварили право на стипендију по 

основу утврђене ранг листе сачињене према Одлуци 

о стипендирању студената са подручја општине 

Вишеград („Службени гласник општине Вишеград, 

број: 02/13, 11/13 и 14/16), додјељује се стипендија из 
буџета општине Вишеград за школску 2016/2017. 

годину. 

 

Члан 2. 

Додатна средства за исплату стипендија обезбиједиће 

се ребалансом буџета за 2017.годину. 

 

Члан 3. 

Студенти са којим се закључи уговор о 

стипендирању, стичу право на мјесечну стипендију у 

износу од 50,00 КМ за десет мјесеци школске 

2016/2017. године, без могућности продужетка. 
 

Члан 4. 

Овлашћује се начелник општине да на основу ове 

одлуке са студентима закључи уговоре о 

стипендирању којим ће се регулисати права и 

обавезе уговорних страна.  

 

Члан 5. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД  

                                       ПРЕДСЈЕДНИК СО  

Број: 01-022-60/17   

Датум: 27.02.2017. год.        др Билал Мемишевић,с.р.  
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На основу члана 35. став 2. Статута општине 

Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“, 

број 6/14, 13/16 и 3/17), Скупштина општине 

Вишеград на сједници одржаној 27.02.2017. године,   

д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о верификацији мандата одборника  

у Скупштини општине Вишеград 

 

Члан 1. 

Скупштина општине Вишеград прихвата извјештај 

Верификационе комисије и верификује мандат 

одборнику у Скупштини општине Александру 

Фулурији НДП-Народни демократски покрет. 

 

Члан 2. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Вишеград“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД  

                                       ПРЕДСЈЕДНИК СО  

Број: 01-022-61/17   

Датум: 27.02.2017. год.        др Билал Мемишевић,с.р.  

 
На основу члана 5. Закона о јавним предузећима 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 75/04 и 

78/11), члана 9. Закона о министарским, владиним и 

другим именовањима РепубликeСрпске („Службени 

гласник Републике Српске“, број 41/03), члана 35. 

став 2. Статута општине Вишеград („Службени 

гласник општине Вишеград“, број 6/14, 13/16 и 3/17), 

а у вези са чланом 14. Одлуке о оснивању 

акционарског друштва КП „Комуналац“ Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 11/11, 

6/13 и 11/13), Скупштина општине Вишеград у 

функцији Скупштине акционара Комуналног 
предузећа „Комуналац“ а.д. Вишеград, на сједници 

одржаној 27.02.2017. године, д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о избору Комисије за избор чланова Надзорног 

одбора Комуналног предузећа „Комуналац“  

а.д. Вишеград  

 

Члан 1. 

Именује се Комисија за избор чланова Надзорног 

одбора Комуналног предузећа „Комуналац“ а.д. 

Вишеград, у саставу: 
1) Милан Ђукић, предсједник, 

2) Радмило Михајловић, члан, 

3) Његош Танасковић, члан, 

4) Ивана Ђурић, члан, 

5) Горан Ћећез, члан. 
 

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. 
 

Члан 3. 

Административне и техничке послове за потребу 

комисије обавиће стручна служба начелника 

општине. 
 

Члан 4. 

Комисија престаје са радом даном именовања 

чланова Надзорног одбора Комуналног предузећа 

„Комуналац“ а.д. Вишеград. 

 

Члан 5. 
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД  

                                       ПРЕДСЈЕДНИК СО  

Број: 01-022-46/17   

Датум: 27.02.2017. год.        др Билал Мемишевић,с.р.  

 

На основу члана 95. Закона о средњем образовању и 

васпитању Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“, број 74/08, 106/09, 104/11 и 
33/14), члана 7. Правилника о раду школског одбора 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 7/09 и 

12/09) и члана 35. став 2. Статута општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 6/14, 

13/16 и 3/17), Скупштина општине Вишеград на 

сдједници одржаној 27.02.2017. године, д о н о с и  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу једног члана из локалне заједнице 

 у Школски одбор ЈУ Средња школа  

„Иво Андрић“ Вишеград 
 

Члан 1. 

Неђо Савић, професор социјологије, разрјешава се 

дужности члана Школског одбора ЈУ Средња школа 

„Иво Андрић“ Вишеград, из локалне заједнице, на 

лични захтјев. 

 

Члан 2. 

Ово рјешење ступа на снагу даном донођења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД  

                                       ПРЕДСЈЕДНИК СО  

Број: 01-022-47/17   

Датум: 27.02.2017. год.        др Билал Мемишевић,с.р.  

 

На основу члана 95. Закона о средњем образовању и 

васпитању Републике Српске („Службени гласник  
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Републике Српске“, број 74/08, 106/09, 104/11 и 

33/14), члана 7. Правилника о раду школског одбора 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 7/09 и 

12/09) и члана 35. став 2. Статута општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 6/14, 

13/16 и 3/17), Скупштина општине Вишеград на 

сдједници одржаној 27.02.2017. године, д о н о с и  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о избору једног члана из локалне заједнице  

у Школски одбор ЈУ Средња школа  

„Иво Андрић“ Вишеград 

 

Члан 1. 

Александар Ђукановић, дипломирани правник, бира 

се за члана Школског одбора ЈУ Средња Школа „Иво 

Андрић“ Вишеград, из локалне заједнице. 

 

Члан 2. 
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД  

                                       ПРЕДСЈЕДНИК СО  

Број: 01-022-48/17   

Датум: 27.02.2017. год.        др Билал Мемишевић,с.р.  

 

На основу члана 39. став 2. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
број 97/16), члана 50., а у вези члана 55. Закона о 

службеницима и намјештеницима у органима 

јединице локалне самоуправе („Службени гласник 

Републике Српске“, број 97/16)  и члана 35. став 2. 

Статута општине Вишеград („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 6/14, 13/16 и 3/17), 

Скупштина општине Вишеград на сједници одржаној 

27.02.2017. године, д о н о с и  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу вршиоца дужности начелника  

Одјељења зa општу управу 

 

1. Славчо Сандев, професор руског језика и 

књижевности, разрјешава се дужности вршиоца 

дужности начелника Одјељења за општу управу, због 

истека периода на који је именован.  

 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном  гласнику 

општине Вишеград“.  

 

О б р а з л о ж е њ е 
Славчо Сандев, именован је за вршиоца дужности 

начелника Одјељења за општу урпаву на период од 2 

мјесеца, а најдуже до окончања поступка јавне 

конкуренције, на сједници Скупштине општине 

Вишеград одржаној 25.11.2016. године. Како је 

истекао период на који је именован вршилац 

дужности начелника Одјељења за општу управу, а 

поступак јавне конкуренције завршен, самим тим 

створене су претпоставке за разрјешење вршиоца 

дужности начелника Одјељења за општу управу и 

именовање начелника Одјељења за општу управу.              

На основу напријед изложеног, а у складу са чланом 

39. став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, број 97/16), члана 50. а у 

вези члана 55. Закона о службеницима и 

намјештеницима у органима јединице локалне 

самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16) и члана 35. став 2. Статута општине 

Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“, 

број 6/14, 13/16 и 3/17), одлучено је као у 

диспозитиву овог рјешења. 
 

Упутство о правном лијеку: Против овог рјешења 

може се изјавити жалба Одбору за жалбе општине 

Вишеград у року од 15 дана од дана достављања 

рјешења. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД  

                                       ПРЕДСЈЕДНИК СО  
Број: 01-022-49/17   

Датум: 27.02.2017. год.        др Билал Мемишевић,с.р.  

 

На основу члана 39. став 2. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16), члана 50., а у вези члана 55. Закона о 

службеницима и намјештеницима у органима 

јединице локалне самоуправе („Службени гласник 

Републике Српске“, број 97/16) и члана 35. став 2. 

Статута општине Вишеград („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 6/14, 13/16 и 3/17), 
Скупштина општине Вишеград на сједници одржаној 

27.02.2017. године, д о н о с и  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању начелника Одјељења  

за општу управу   

 

1. Славчо Сандев, професор руског језика и 

књижевности, именује се за начелника Одјељења за 

општу управу на вријеме трајања мандата 

Скупштине општине Вишеград. 

 
2. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

oпштине Вишеград“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Скупштина општине Вишеград на сједници одржаној 

12. децембра 2016. године донијела је Одлуку о 

расписивању Јавног конкурса за избор и именовање 

начелника одјељења Општинске управе Општине 

Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“, 

број 13/16). У складу са одлуком, Јавни конкурс је 
објављен    у    „Службеном    гласнику    Републике  
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Српске“, број 3/17 од 12. јануара 2017. године и у 

„Гласу Српске“ 14.  јануара 2017. године.  

Поступак по Јавном конкурсу спровела је Комисија 

за избор начелника одјељења Општинске управе 

Општине Вишеград, коју је именовала Скупштина 

општине Вишеград Рјешењем број 01-022-130/16 од 

12. децембра 2016. године.                                

Комисија је у складу са законом спровела потребну 
процедуру: размотрила пријаву кандидата Славча 

Сандева, професора руског језика и књижевности и 

констатовала да испуњава услове конкурса, обавила 

интервју са кандидатом и након тога предложила 

кандидата начелнику општине. 

Начелник општине, на основу приједлога, предложио 

је Скупштини општине Вишеград кандидата Славча 

Сандева, професора руског језика и књижевности, за 

начелника Одјељења за општу управу.  

На основу члана 39. став 2. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
број 97/16), члана 50., а у вези члана 55. Закона о 

службеницима и намјештеницима у органима 

јединице локалне самоуправе („Службени гласник 

Републике Српске“, број 97/16) и члана 35. став 2. 

Статута општине Вишеград („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 6/14, 13/16 и 3/17), 

одлучено је као у диспозитиву овог рјешења. 

 

Упутство о правном лијеку: Против овог рјешења 

може се изјавити жалба Одбору за жалбе општине 

Вишеград у року од 15 дана од дана достављања 
рјешења. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД  

                                       ПРЕДСЈЕДНИК СО  

Број: 01-022-50/17   

Датум: 27.02.2017. год.        др Билал Мемишевић,с.р.  

 

На основу члана 39. став 2. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16), члана 50. а у вези члана 55. Закона о 

службеницима и намјештеницима у органима 

јединице локалне самоуправе („Службени гласник 
Републике Српске“, број 97/16) и члана 35. став 2. 

Статута општине Вишеград („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 6/14, 13/16 и 3/17), 

Скупштина општине Вишеград на сједници одржаној 

27.02.2017. године, д о н о с и  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу вршиоца дужности начелника  

Одјељења за просторно уређење и стамбено-

комуналне послове  

 
1. Александар Ђукановић, дипломирани 

правник, разрјешава се дужности вршиоца дужности 

начелника Одјељења за просторно уређење и 

стамбено-комуналне послове, због истека периода на 

који је именован.  

 

2.  Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном  гласнику општине 

Вишеград“.  

 

О б р а з л о ж е њ е 

Александар Ђукановић, именован је за вршиоца 

дужности начелника Одјељења за просторно уређење 
и стамбено-комуналне послове на период од 2 

мјесеца, а најдуже до окончања поступка јавне 

конкуренције, на сједници Скупштине општине 

Вишеград одржаној 25.11.2016. године. Како је 

истекао период на који је именован вршилац 

дужности начелника Одјељења за просторно уређење 

и стамбено-комуналне послове, а поступак јавне 

конкуренције завршен, самим тим створене су 

претпоставке за разрјешење вршиоца дужности 

начелника Одјељења за просторно уређење и 

стамбено-комуналне послове и именовање начелника 
Одјељења за просторно уређење и стамбено-

комуналне послове.              

На основу напријед изложеног, а у складу са чланом 

39. став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“, број 97/16), члана 50. а у 

вези члана 55. Закона о службеницима и 

намјештеницима у органима јединице локалне 

самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16) и члана 35. став 2. Статута општине 

Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“, 

број 6/14, 13/16 и 3/17), одлучено је као у 
диспозитиву овог рјешења. 
 

Упутство о правном лијеку: Против овог рјешења 

може се изјавити жалба Одбору за жалбе општине 

Вишеград у року од 15 дана од дана достављања 
рјешења. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД  

                                       ПРЕДСЈЕДНИК СО  

Број: 01-022-51/17   

Датум: 27.02.2017. год.        др Билал Мемишевић,с.р.  

 

На основу члана 39. став 2. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16), члана 50., а у вези члана 55. Закона о 

службеницима и намјештеницима у органима 

јединице локалне самоуправе („Службени гласник 
Републике Српске“, број 97/16)  и члана 35. став 2. 

Статута општине Вишеград („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 6/14, 13/16 и 3/17), 

Скупштина општине Вишеград на сједници одржаној 

27.02.2017. године, д о н о с и  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању начелника Одјељења за  

просторно уређење и стамбено-комуналне полове 

 

1. Александар Ђукановић, дипломирани 
правник, именује се за начелника Одјељења за  
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просторно уређење и стамбено-комуналне послове на 

вријеме трајања мандата Скупштине општине 

Вишеград. 

 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику oпштине 

Вишеград“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Скупштина општине Вишеград на сједници одржаној 

12. децембра 2016. године донијела је Одлуку о 

расписивању Јавног конкурса за избор и именовање 

начелника одјељења Општинске управе Општине 

Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“, 

број 13/16). У складу са одлуком, Јавни конкурс је 

објављен у „Службеном гласнику Републике 

Српске“, број 3/17 од 12. јануара 2017. године и у 

„Гласу Српске“ 14. јануара 2017. године.  

Поступак по Јавном конкурсу спровела је Комисија 
за избор начелника одјељења Општинске управе 

Општине Вишеград, коју је именовала Скупштина 

општине Вишеград Рјешењем број 01-022-130/16 од 

12. децембра 2016. године.                                                                

Комисија је у складу са законом спровела потребну 

процедуру: размотрила пријаву кандидата 

Александра Ђукановића, дипломираног правника и 

констатовала да испуњава услове конкурса, обавила 

интервју са кандидатом и након тога предложила 

кандидата начелнику општине. 

Начелник општине, на основу приједлога, предложио 
је Скупштини општине Вишеград кандидата 

Александра Ђукановића, дипломираног правника, за 

начелника Одјељења за за просторно уређење и 

стамбено-комуналне послове.  

На основу члана 39. став 2. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16), члана 50., а у вези члана 55. Закона о 

службеницима и намјештеницима у органима 

јединице локалне самоуправе („Службени гласник 

Републике Српске“, број 97/16)  и члана 35. став 2. 

Статута општине Вишеград („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 6/14, 13/16 и 3/17), 
одлучено је као у диспозитиву овог рјешења. 
 

Упутство о правном лијеку: Против овог рјешења 

може се изјавити жалба Одбору за жалбев општине 

Вишеград у року од 15 дана од дана достављања 
рјешења. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД  

                                       ПРЕДСЈЕДНИК СО  

Број: 01-022-52/17   

Датум: 27.02.2017. год.        др Билал Мемишевић,с.р.  

 

На основу члана 39. став 2. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16), члана 50. а у вези члана 55. Закона о 

службеницима и намјештеницима у органима 

јединице локалне самоуправе („Службени гласник 
Републике  Српске“,  број  97/16)  и члана  35.  став 2.  

 

Статута општине Вишеград („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 6/14, 13/16 и 3/17), 

Скупштина општине Вишеград на сједници одржаној 

27.02.2017. године, д о н о с и  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу вршиоца дужности начелника  

Одјељења зa финансије 

 

1. Његош Танасковић, дипломирани економиста, 

разрјешава се дужности вршиоца дужности 

начелника Одјељења за финансије, због истека 

периода на који је именован.  

 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном  гласнику општине 

Вишеград“.  

 

О б р а з л о ж е њ е 
Његош Танасковић, именован је за вршиоца 

дужности начелника Одјељења за финансије на 

период од 2 мјесеца, а најдуже до окончања поступка 

јавне конкуренције, на сједници Скупштине општине 

Вишеград одржаној 25.11.2016. године. Како је 

истекао период на који је именован вршилац 

дужности начелника Одјељења за финансије, а 

поступак јавне конкуренције завршен, самим тим 

створене су претпоставке за разрјешење вршиоца 

дужности начелника Одјељења за финансије и 

именовање начелника Одјељења за финансије.              
На основу напријед изложеног, а у складу са чланом 

39. став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“, број 97/16), члана 50. а у 

вези члана 55. Закона о службеницима и 

намјештеницима у органима јединице локалне 

самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16) и члана 35. став 2. Статута општине 

Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“, 

број 6/14, 13/16 и 3/17), одлучено је као у 

диспозитиву овог рјешења. 

 

Упутство о правном лијеку: Против овог рјешења 
може се изјавити жалба Одбору за жалбе општине 

Вишеград у року од 15 дана од дана достављања 

рјешења. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД  

                                       ПРЕДСЈЕДНИК СО  

Број: 01-022-53/17   

Датум: 27.02.2017. год.        др Билал Мемишевић,с.р.  

 

На основу члана 39. став 2. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
број 97/16), члана 50., а у вези члана 55. Закона о 

службеницима и намјештеницима у органима 

јединице локалне самоуправе („Службени гласник 

Републике Српске“, број 97/16) и члана 35. став 2. 

Статута општине Вишеград („Службени гласник  
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општине Вишеград“, број 6/14, 13/16 и 3/17), 

Скупштина општине Вишеград на сједници одржаној 

27.02.2017. године, д о н о с и  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању начелника Одјељења за финасије    
 

1. Његош Танасковић, дипломирани економиста, 
именује се за начелника Одјељења за финансије на 

вријеме трајања мандата Скупштине општине 

Вишеград. 
 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику oпштине 

Вишеград“. 

О б р а з л о ж е њ е 

Скупштина општине Вишеград на сједници одржаној 
12. децембра 2016. године донијела је Одлуку о 

расписивању Јавног конкурса за избор и именовање 

начелника одјељења Општинске управе Општине 

Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“, 

број 13/16). У складу са одлуком, Јавни конкурс је 

објављен у „Службеном гласнику Републике 

Српске“, број 3/17 од 12. јануара 2017. године и у 

„Гласу Српске“ 14.  јануара 2017. године.  

Поступак по Јавном конкурсу спровела је Комисија 

за избор начелника одјељења Општинске управе 

Општине Вишеград, коју је именовала Скупштина 
општине Вишеград Рјешењем број 01-022-130/16 од 

12. децембра 2016. године.                                                                

Комисија је у складу са законом спровела потребну 

процедуру: размотрила пријаву кандидата Његоша 

Танасковића, дипломираног економисту и 

констатовала да испуњава услове конкурса, обавила 

интервју са кандидатом и након тога предложила 

кандидата начелнику општине. 

Начелник општине, на основу приједлога, предложио 

је Скупштини општине Вишеград кандидата Његоша 

Танасковића, дипломираног економисту, за 
начелника Одјељења за финансије. 

На основу члана 39. став 2. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16), члана 50., а у вези члана 55. Закона о 

службеницима и намјештеницима у органима 

јединице локалне самоуправе („Службени гласник 

Републике Српске“, број 97/16)  и члана 35. став 2. 

Статута општине Вишеград („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 6/14, 13/16 и 3/17), 

одлучено је као у диспозитиву овог рјешења. 
 

Упутство о правном лијеку: Против овог рјешења 

може се изјавити жалба Одбору за жалбе општине 

Вишеград у року од 15 дана од дана достављања 

рјешења. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД  

                                       ПРЕДСЈЕДНИК СО  

Број: 01-022-54/17   

Датум: 27.02.2017. год.        др Билал Мемишевић,с.р.  

На основу члана 39. став 2. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16), члана 50. а у вези члана 55. Закона о 

службеницима и намјештеницима у органима 

јединице локалне самоуправе („Службени гласник 

Републике Српске“, број 97/16)  и члана 35. став 2. 

Статута општине Вишеград („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 6/14, 13/16 и 3/17), 
Скупштина општине Вишеград на сједници одржаној 

27.02.2017. године, д о н о с и  
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу вршиоца дужности начелника  

Одјељења за привреду и друштвене дјелатности  

 

1. Ана Богдановић, дипломирани правник, 

разрјешава се дужности вршиоца дужности 

начелника Одјељења за привреду и друштвене 

дјелатности, због истека периода на који је 

именована.  
 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном  гласнику општине 

Вишеград“.  
 

О б р а з л о ж е њ е 

Ана Богдановић, именована је за вршиоца дужности 

начелника Одјељења за привреду и друштвене 

дјелатности на период од 2 мјесеца, а најдуже до 

окончања поступка јавне конкуренције, на сједници 

Скупштине општине Вишеград одржаној 25.11.2016. 

године. Како је истекао период на који је именован 

вршилац дужности начелника Одјељења за привреду 
и друштвене дјелатности, а поступак јавне 

конкуренције завршен, самим тим створене су 

претпоставке за разрјешење вршиоца дужности 

начелника Одјељења за привреду и друштвене 

дјелатности и именовање начелника Одјељења за 

привреду и друштвене дјелатности. 

На основу напријед изложеног, а у складу са чланом 

39. став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“, број 97/16), члана 50. а у 

вези члана 55. Закона о службеницима и 

намјештеницима у органима јединице локалне 

самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, 
број 97/16) и члана 35. став 2. Статута општине 

Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“, 

број 6/14, 13/16 и 3/17), одлучено је као у 

диспозитиву овог рјешења. 
 

Упутство о правном лијеку: Против овог рјешења 

може се изјавити жалба Одбору за жалбе општине 

Вишеград у року од 15 дана од дана достављања 

рјешења. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД  

                                       ПРЕДСЈЕДНИК СО  

Број: 01-022-55/17   

Датум: 27.02.2017. год.        др Билал Мемишевић,с.р.  
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На основу члана 39. став 2. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16), члана 50., а у вези члана 55. Закона о 

службеницима и намјештеницима у органима 

јединице локалне самоуправе („Службени гласник 

Републике Српске“, број 97/16)  и члана 35. став 2. 

Статута општине Вишеград („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 6/14, 13/16 и 3/17), 
Скупштина општине Вишеград на сједници одржаној 

27.02.2017. године, д о н о с и  
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању начелника Одјељења привреду  

и друштвене дјелатности    
 

1. Ана Богдановић, дипломирани правник, 

именује се за начелника Одјељења за привреду и 
друштвене дјелатности на вријеме трајања мандата 

Скупштине општине Вишеград. 
 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику oпштине 
Вишеград“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Скупштина општине Вишеград на сједници одржаној 

12. децембра 2016. године донијела је Одлуку о 
расписивању Јавног конкурса за избор и именовање 

начелника одјељења Општинске управе Општине 

Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“, 

број 13/16). У складу са одлуком, Јавни конкурс је 

објављен у „Службеном гласнику Републике 

Српске“, број 3/17 од 12. јануара 2017. године и у 

„Гласу Српске“ 14.  јануара 2017. године.  

Поступак по Јавном конкурсу спровела је Комисија 

за избор начелника одјељења Општинске управе 

Општине Вишеград, коју је именовала Скупштина 

општине Вишеград Рјешењем број 01-022-130/16 од 
12. децембра 2016. године.                                                                

Комисија је у складу са законом спровела потребну 

процедуру: размотрила пријаву кандидата Ане 

Богдановић, дипломираног правника и констатовала 

да испуњава услове конкурса, обавила интервју са 

кандидатом и након тога предложила кандидата 

начелнику општине. 

Начелник општине, на основу приједлога, предложио 

је Скупштини општине Вишеград кандидата Ану 

Богдановић, дипломираног правника, за начелника 

Одјељења за привреду и друштвене дјелатности. 

На основу члана 39. став 2. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16), члана 50., а у вези члана 55. Закона о 

службеницима и намјештеницима у органима 

јединице локалне самоуправе („Службени гласник 

Републике Српске“, број 97/16) и члана 35. став 2. 

Статута општине Вишеград („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 6/14, 13/16 и 3/17), 

одлучено је као у диспозитиву овог рјешења. 
 

Упутство о правном лијеку: Упутство о правном 

лијеку: Против овог рјешења може се изјавити 

жалба Одбору за жалбе општине Вишеград у року од 

15 дана од дана достављања рјешења.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД  

                                       ПРЕДСЈЕДНИК СО  

Број: 01-022-56/17   
Датум: 27.02.2017. год.        др Билал Мемишевић,с.р.  

 

На основу члана 39. став 2. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16), члана 50. а у вези члана 55. Закона о 

службеницима и намјештеницима у органима 

јединице локалне самоуправе („Службени гласник 

Републике Српске“, број 97/16) и члана 35. став 2. 

Статута општине Вишеград („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 6/14, 13/16 и 3/17), 

Скупштина општине Вишеград на сједници одржаној 
27.02.2017. године, д о н о с и  
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу вршиоца дужности начелника  

Одјељења за инспекцијске послове 
 

1. Милица Станчић, дипломирани просторни 

планер, разрјешава се дужности вршиоца дужности 

начелника Одјељења за инспекцијске послове, због 

истека периода на који је именована.  
 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном  гласнику општине 

Вишеград“.  
 

О б р а з л о ж е њ е 

Милица Станчић, именована је за вршиоца дужности 

начелника Одјељења за инспекцијске послове на 

период од 2 мјесеца, а најдуже до окончања поступка 

јавне конкуренције, на сједници Скупштине општине 

Вишеград одржаној 25.11.2016. године. Како је 

истекао период на који је именован вршилац 

дужности начелника Одјељења за инспекцијске 

послове, а поступак јавне конкуренције завршен, 

самим тим створене су претпоставке за разрјешење 

вршиоца дужности начелника Одјељења за 
инспекцијске послове и именовање начелника 

Одјељења за инспекцијске послове.              

На основу напријед изложеног, а у складу са чланом 

39. став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“, број 97/16), члана 50. а у 

вези члана 55. Закона о службеницима и 

намјештеницима у органима јединице локалне 

самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16) и члана 35. став 2. Статута општине 

Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“, 

број 6/14, 13/16 и 3/17), одлучено је као у 
диспозитиву овог рјешења. 
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Упутство о правном лијеку: Против овог рјешења 

може се изјавити жалба Одбору за жалбе општине 

Вишеград у року од 15 дана од дана достављања 

рјешења. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД  

                                       ПРЕДСЈЕДНИК СО  

Број: 01-022-57/17   
Датум: 27.02.2017. год.        др Билал Мемишевић,с.р.  

 

На основу члана 39. став 2. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16), члана 50., а у вези члана 55. Закона о 

службеницима и намјештеницима у органима 

јединице локалне самоуправе („Службени гласник 

Републике Српске“, број 97/16) и члана 35. став 2. 

Статута општине Вишеград („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 6/14, 13/16 и 3/17), 

Скупштина општине Вишеград на сједници одржаној 

27.02.2017. године, д о н о с и  
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању начелника Одјељења 

 за инспекцијске послове    

 
1. Милица Станчић, дипломирани просторни 

планер, именује се за начелника Одјељења за 

инспекцијске послове на вријеме трајања мандата 

Скупштине општине Вишеград. 

 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику oпштине 

Вишеград“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Скупштина општине Вишеград на сједници одржаној 
12. децембра 2016. године донијела је Одлуку о 

расписивању Јавног конкурса за избор и именовање 

начелника одјељења Општинске управе Општине 

Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“, 

број 13/16). У складу са одлуком, Јавни конкурс је 

објављен у „Службеном гласнику Републике 

Српске“, број 3/17 од 12. јануара 2017. године и у 

„Гласу Српске“ 14. јануара 2017. године.  

Поступак по Јавном конкурсу спровела је Комисија 

за избор начелника одјељења Општинске управе 

Општине Вишеград, коју је именовала Скупштина 
општине Вишеград Рјешењем број 01-022-130/16 од 

12. децембра 2016. године.                                                                

Комисија је у складу са законом спровела потребну 

процедуру: размотрила пријаву кандидата Милице 

Станчић, дипломираног просторног планера и 

констатовала да испуњава услове конкурса, обавила 

интервју са кандидатом и након тога предложила 

кандидата начелнику општине. 

Начелник општине, на основу приједлога, предложио 

је Скупштини општине Вишеград кандидата Милицу  

 

Станчић, дипломираног просторног планера, за 

начелника Одјељења за инспекцијске послове. 

На основу члана 39. став 2. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,  

број 97/16), члана 50., а у вези члана 55. Закона о 

службеницима и намјештеницима у органима 

јединице локалне самоуправе („Службени гласник 

Републике Српске“, број 97/16)  и члана 35. став 2. 

Статута општине Вишеград („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 6/14, 13/16 и 3/17), 
одлучено је као у диспозитиву овог рјешења. 

Упутство о правном лијеку: Против овог рјешења 

може се изјавити жалба Одбору за жалбев општине 

Вишеград у року од 15 дана од дана достављања 

рјешења.  

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД  

                                       ПРЕДСЈЕДНИК СО  

Број: 01-022-58/17   

Датум: 27.02.2017. год.        др Билал Мемишевић,с.р.  

 
На основу члана 39. став 2. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16), члана 35 став 2. Статута општине 

Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“, 

број 6/14, 13/16 и 3/17) и члана 151. Пословника 

Скупштине општине Вишеград („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 13/14), а након разматрања 

Извјештаја о раду начелника и Општинске управе 

општине Вишеград за 2016. годину, Скупштина 

општине на сједници одржаној 27.02.2017. године, д 

о н о с и 
 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Скупштине општине не усваја Извјештај 

о раду начелника и Општинске управе општине 

Вишеград за 2016. годину. 

 

2. Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а објавиже се у „Службеном гласнику 

општине Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД  

                                       ПРЕДСЈЕДНИК СО  
Број: 01-022-38/17   

Датум: 27.02.2017. год.        др Билал Мемишевић,с.р.  

 

На основу члана 82. став (2) Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,  

број 97/16), члана 35 став 2. Статута општине 

Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“, 

број 6/14, 13/16 и 3/17), Скупштина општине 

Вишеград на сједници одржаној 27.02.2017. године,  

д о н о с и 
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З А К Љ У Ч А К 

о усвајању приједлога три варијанте 

заобилазнице око града 

 

1. Усваја се приједлог три варијанте трасе 

(заобилазнице око града у Вишеграду) брзог плута од 

Вардишта до Сарјава, приказане на графичком 

прилогу који чини саставни дио овог закључка.  

2. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у („Службеном гласнику општине 

Општине Вишеград“). 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД  

                                       ПРЕДСЈЕДНИК СО  

Број: 01-022-59/17   

Датум: 27.02.2017. год.        др Билал Мемишевић,с.р.  

 

На основу члана 39. став (2) тачка 5) Закона о 

локалној самоуправи  („Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16) и члана 35. Статута општине 
Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“, 

број 6/14, 13/16 и 3/17), Скупштина општине 

Вишеград на сједници одржаној  27.02.2017. године, 

д о н о с и  

 

ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА  

ЗА 2017. ГОДИНУ 

 

I 

Доноси се план капиталних уллагања за 2017. 

годину, како слиједи 
 
 

Редни број Назив пројекта Бруто износ у 

КМ 

1. Реконструкција улица Краља Петра I, Николе Пашића, Николе Тесле, Мајке 

Југовића, Браће Југовића, дијела улице Цара Лазара и дијела II подрињске 

бригаде у Вишеграду 

0,00 

2. Уређење обале ријеке Рзав са приступном саобраћајницом до комплекса 
,,Андрићград”   

160.000,00 

3. Изградња оборинске канализације у улици Војводе Степе 17.000,00 

4. Регулација потока у насељу Глогова – ријека Рзав 17.000,00 

5. Измјештање водовода у насељу Вишеградска Бања 8.000,00 

6. Наставак изградње саобраћајнице Сасе-Вишеградска Бања (II фаза изградње) 102.000,00 

7. Изградња јавне расвјете 64.000,00 

8. Изградња заштитне ограде у Холујацима 20.000,00 

9. Изградња заштитне ограде на путном правцу Родић Брдо-Воденице 6.000,00  

10. Реконструкција ОШ у Добруну 15.000,00 

11. Реконструкција ОШ у Прелову 10.000,00 

12. Реконструкција ОШ у Међеђој 5.000,00 

13. Реконструкција  свадбеног салона (хотела) на Бикавцу 100,000,00 

                                                           УКУПНО:  524.000,00 

 

II 

За реализацију капиталне инвестиције под редним 

бројем 1. из овог плана Реконструкција улица Краља 

Петра I, Николе Пашића, Николе Тесле, Мајке 

Југовића, Браће Југовића, дијела улице Цара Лазара и 

дијела улице II подрињске бригаде (од рзавског 

моста до средње школе „Иво Андрић“) у Вишеграду 

неће бити потребна финансијска средства у 2017. 

години.  
 

III 

За реализацију овог плана задужују се начелник 

Општине, Одјељење за просторно уређење и 

стамбено-комуналне послове и Одјељење за 
финансије.  

 

 

 

IV 

Овлашћује се начелник општине да неутрошени дио  
средстава, по завршетку реализације активности на 

планираној позицији у овом плану, може 

распоредити на друге позиције и пројекте 

предвиђене овим програмом. 
 

V 

Ова план ступа на снагу даном објављивања у 

„Службеном гласнику Општине Вишеград“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД  

                                       ПРЕДСЈЕДНИК СО  

Број: 01-022-33/17   

Датум: 27.02.2017. год.        др Билал Мемишевић,с.р.  
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На основу члана 39. став (2) тачка 7) Закона о 

локалној самоуправи  („Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16), члана 4. став (3) Правилника о 

обрачуну накнаде трошкова уређења градског 

грађевинског земљишта (,,Службени гласник 

Републике Српске”, број 95/13, 99/13 и 22/14) и члана 

35. Статута општине Вишеград („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 6/14, 13/16 и 3/17), 
Скупштина општине Вишеград на сједници одржаној  

27.02.2017.године, д о н о с и  

 

ПРОГРАМ УРЕЂЕЊА ГРАДСКОГ 

ГРАЂЕВИНСКОГ  

ЗЕМЉИШТА ЗА 2017. ГОДИНУ 

 

I – УВОД 

 

Програм уређења градског грађевинског земљишта 

за 2017. годину доноси се у складу са Правилника о 
обрачуну накнаде трошкова уређења градског 

грађевинског земљишта (,,Службени гласник 

Републике Српске”, број 95/13, 99/13 и 22/14) и 

Закона о уређењу простора и грађењу (,,Службени 

гласник Републике Српске”, број 40/13, 106/15 и 

3/16) и доноси се за цјелокупно грађевинско 

земљиште. 
 

Основе за израду програма су:  

1. Програм мјера и  активности за утврђивање стања 

и уређења простора у општини Вишеград за период 

2017-2018,  

2. Преузете обавезе по основу накнаде за уређење 

грађевинског земљишта, 

3. Студије, анализе и пројекти, 

4. Приоритети произашли из постојећег стања 
комуналне инфраструктуре у односу на потребе, и 

5. Приоритети произашли из захтјева грађана. 

 

У складу са Законом о уређењу простора и грађењу и 

његовим подзаконским прописима, уређење градског 

грађевинског земљишта обухвата његово 

припремање и опремање. 

Припремање земљишта обухвата истражне радове, 

израду геодетских, геолошких, инжењерско-

сеизмолошких и других подлога, израду анализе 

својинских права на земљишту, израду планске и 

техничке документације, израду програма за уређење 
земљишта, расељавање, рушење објеката, санирање 

терена и друге радове.  

Опремање земљишта обухвата изградњу објеката 

комуналне инфраструктуре и изградњу и уређење 

површина јавне намјене планираних спроведбеним 

документом просторног уређења.  

 

У оквиру програма за 2017. годину планираће се 

завршетак инфраструктурних пројеката започетим 

годинама. 
 

II  - ФИНАНСИРАЊЕ 

 

Финансирање  ће се вршити из  буџета Општине, н 

то: 

а) накнаде на основу природних и локацијских 

погодности градског грађевинског земљишта и 

погодности већ изграђене комуналне инфраструктуре 

које могу настати приликом коришћења тог 

земљишта (рента), 

б) накнаде за уређење грађевинског земљишта,  

в) закупа за грађевинско земљиште,  

г) продаје грађевинског земљишта,  

д) дијела пореза на имовину и  
ђ) других извора у складу са посебним прописима. 

Поред финансирања из претходног става, уређење и 

опремање грађевинског земљишта финансираће се и 

из других извора која у току 2017. године  оствари 

Општина Вишеград. 

Обим и врста радова планирани су на бази 

расположивих буџетских средстава за ову намјену.  

 

III - ПРИПРЕМАЊЕ И ОПРЕМАЊЕ 

ЗЕМЉИШТА  
 

1.  ПРИПРЕМАЊЕ ЗЕМЉИШТА 

1.2 Израда планске и техничке документације 

1.2.1. Израда докумената просторног уређења: 

1.2.1.a) Измјена Регулационог плана жељезничке 

станице са спортско-рекреативним центром у 

Вишеграду …………………………..... 2.000,00 КМ 
1.2.1.б) Израда регулационог плана гроља 

..............................................................  5.500,00 КМ 

1.2.1.в) Израда регулационог плана Малухино поље 

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

                                          Укупно:  12.500,00 КМ 
 

1.2.2. Израда стручног мишљења и урбанистичко-

техничких услова (УТУ): 

1.2.2.а) Израда УТУ за дјечије игралиште у ул. Краља 

Петра I.....................................................  1.700,00 КМ 

1.2.2.б) Израда УТУ за уређење обале ријеке Рзав са 

приступном саобраћајницом до комплекса  

Андрићграда………………………........  2.000,00 KM 

1.2.2.в) Стручно мишљење и УТУ за изградњу 

оборинске канализације у ул. Војводе Степе 

.................................................................  1.100,00 КМ 
1.2.2.г) Стручно мишљење и УТУ за изградњу 

оборинске канализације у насељу Вучине 

.................................................................  1.400,00 КМ 

1.2.2.д) Стручно мишљење и УТУ за уређење дијела 

корита Осојничког потока ....................  1.800,00 КМ 

1.2.2.ђ) Ирада стручног мишљења и УТУ за 4. фазу 

транспортног цјевовода Прелово-Клашник 

.................................................................  2.000,00 КМ 

1.2.2.е) Израда УТУ за реконструкцију Рзавског 

моста у Вишеграду ................................  1.600,00 КМ 

1.2.2.ж) Израда УТУ за изградњу дијела водоводне 
мреже у насељу Гарча ...........................  1.500,00 КМ 

1.2.2.з) Израда УТУ за изградњу дијела 

канализационе  мреже у насељу Гарча ...1.500,00 КМ
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1.2.2.и) Израда стручног мишљења и УТУ за 

изградњу уличне расвјете .....................  1.500,00 КМ 

Укупно: ................................................. 16.100,00 КМ 

 

1.2.3. Израда техничке документације: 

1.2.3.а) Израда пројектне документације за уређење 

обале ријеке Рзав са приступном саобраћајницом до 

комплекса Андрићграда .......................  3.500,00 КМ 

1.2.3.б) Израда пројектне документације за изградњу 

оборинске канализације у ул. Војводе Степе 

..................................................................  2.000,00 КМ 

1.2.3.в) Израда пројектне документације за изградњу 

оборинске канализације у насељу Вучине 

..................................................................  3.000,00 КМ 

1.2.3.г) Израда пројектне документације за 4. фазу 

транспортног цјевовода Прелово-Клашник 

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

1.2.3.д) Израда пројектне документације за 

реконструкцију Рзавског моста у Вишеграду 
...................................................................  3.000,00 КМ 

1.2.3.ђ) Израда пројектне документације за за 

изградњу дијела водоводне мреже у насељу Гарча 

...................................................................  3.000,00 КМ 

1.2.3.е) Израда пројектне документације за за 

изградњу дијела канализационе мреже у насељу 

Гарча .......................................................  3.000,00 КМ 

                                                  Укупно: 22.500,00 КМ 

1.2.4. Израда ревизије пројектне документације:  

- За израду ревизија пројектне документације 

планира се ............................................. 13.000,00 КМ 

                                            Укупно: 13.000,00 КМ 

 

1.3. Израда анализе својинских права на 

земљишту:  

1.3.1. експропријација за потребе уређења осојничког 

потока .................................................  6.000,00 КМ 

1.3.2. експропријација за потребе изградње 

приступне саобраћајнице у насељу Гарча 

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

1.3.3. експропријација за потребе изградње водовода 

у Прелову .......... .................................. 15.000,00KM  

                                                    Укупно: 30.000,00 КМ 

 

2.  ОПРЕМАЊЕ ЗЕМЉИШТА 

2.1. Изградња објеката комуналне и друге 

инфраструктуре:  

2.1.1. Водовод 

2.1.1. а) Измјештање водовода у насељу Вишеградска 

Бања ……………....................................   8.000,00 КМ 

Укупно: 8.000,00 КМ 
 

2.1.2.  Канализација 

2.1.2. а) Изградња оборинске канализације у улици 

Војводе Степе ….................................... 17.000,00 КМ 

Укупно: 17.000,00 КМ 

 

 

 

 

2.1.3. Саобаћајнице 

2.1.3. а) Уређење обале ријеке Рзав са приступном 

саобраћајницом до комплекса ,,Андрићград”  

…………………………………………  160.000,00 КМ 

2.1.3.б) Наставак изградње саобраћајнице Сасе-

Вишеградска Бања (II фаза изградње) 

………………………………….……..  102.000,00 КМ 

2.1.3.в) Реконструкција улица Краља Петра I, Николе 
Пашића, Николе Тесле, Мајке Југовића, Браће 

Југовића и дијела улице Цара Лазара у 

Вишеграду….................................................. 0,00 КМ 

Напомена: За реализацију Реконструкције улица 

Краља Петра I, Николе Пашића, Николе Тесле, Мајке 

Југовића, Браће Југовића и дијела улице Цара Лазара 

у Вишеграду неће бити потребна финансијска 

средства у 2017. години.  

Укупно: 262.000,00 КМ 
 

2.1.4. Остало 

2.1.4. а) Уређење потока у насељу Глогова – ријека 

Рзав ……….....….................................... 17.000,00 КМ 

2.1.4. б) Изградња заштитне ограде у Холујацима 

………………….…................................ 20.000,00 КМ 

2.1.4. в) Изградња заштитне ограде на путном правцу 
Родић Брдо-Воденице ………….............   6.000,00 КМ 

2.1.4. г) Изградња заштитне ограде у насељу Гарча 

…………………......................................  10.000,00 КМ 

                        Укупно: 53.000,00 КМ 

2.2. Изградња и уређење површина јавне намјене 

планираних спроведбеним документом 

просторног уређења 

2.2.а) Набавка дендрофонда за озелењавање јавних 

површина ................................................  17.000.00 КМ 

                        Укупно: 17.000,00 КМ 

IV - ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА 
 

Припремање земљишта ........................ 94.100,00 КМ 

Опремање земљишта ............................ 357.000,00 КМ 

УКУПНО: …………………………....  451.100,00 КМ 
 

V - ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  
 

Програм уређења реализује начелник Општине 

путем надлежних служби.  
 

Ова план ступа на снагу даном објављивања у 

„Службеном гласнику Општине Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД  

                                       ПРЕДСЈЕДНИК СО  

Број: 01-022-34/17   

Датум: 27.02.2017. год.        др Билал Мемишевић,с.р.  
 

На основу члана 39. став (2) тачка 18) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16), члана 78. став (1) Одлуке о 

комуналном реду („Службени гласник општине 
Вишеград“, број 6/14) и члана 35. Статута општине 

Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“, 

број    6/14,   13/16   и   3/17),   Скупштина   општине  
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Вишеград на сједници одржаној 27.02.2017. године,         

д о н о с и  
 

П Л А Н  

коришћења јавних површина  

за 2017. годину 
 

Члан 1. 

Скупштина општине Вишеград доноси план 

коришћења јавних површина за потребе постављања 

уличних тезги односно монтажно-демонтажних 

објеката за продају сувенира за 2017. годину, који се 

односи на прву зону градског грађевинског 

земљишта. 
 

Члан 2. 

Саставни дио овог плана је графички прилог 1 који 

се односи на локацију Трг палих бораца и графички 

прилог број 2 који се односи на локацију у улици 

Друге подрињске бригаде. 
 

Члан 3. 

Овај План ступа на снагу даном објављивања у 

„Службеном гласнику Општине Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД  

                                       ПРЕДСЈЕДНИК СО  
Број: 01-022-35/17   

Датум: 27.02.2017. год.        др Билал Мемишевић,с.р.  

 
На основу члана 82 став (3)  Закона о буџетском 

систему Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“, број 121/12, 152,14, 103, 15 и 
15/16), члана 11. Одлуке о извршењу буџета општине 

Вишеград за 2017. годину („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 14/16), члана 3. 

Правилника о коришћењу буџетске резерве 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 7/09) 

и члана 79. Статута општине Вишеград („Службени 

гласник општине Вишеград“, број 6/14) начелник 

општине, д о н о с и  

 

О Д Л У К У 

о одобравању средстава буџетске резерве 

 

Члан 1. 

ОДОБРАВАЈУ СЕ средства буџетске резерве у 

укупном износу од 1.806,00 КМ 

(једнахиљадаосмастотинашестконвертибилнихмарак

а) у сврху плаћања камина за потребе гријања 

учиноница у подручним школама у Прелову и 

Добруну које припадају ОШ „Вук Караџић“ 

Вишеград. 
 

Члан 2. 

Одобрена средства ће се исплатити на жиро   рачун: 

5620068120357917 Развојна банка . 

 

 

Члан 3. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 

објављена у „Службеном гласнику Општине 

Вишеград“. 

 

ОПШТИНА ВИШЕГРАД 

                  НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  

Број: 02-40-54/17 
Датум: 08.02.2017.године       Младен Ђуревић ,с.р. 

 

На основу члана 82. став (3)  Закона о буџетском 

систему Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“, број 121/12 и 52/14), члана 11. 

Одлуке о извршењу буџета општине Вишеград за 

2017. годину („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 14/16 и 3/17), члана 3. Правилника о 

коришћењу буџетске резерве („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 7/09) и члана 79. Статута 

општине Вишеград  („Службени гласник општине 
Вишеград“, број 6/14) начелник општине, д о н о с и  

 

О Д Л У К У 
 

Члан 1. 

ОДОБРАВАЈУ СЕ средства са буџетске позиције - 

буџетска резерва у укупном износу од 29.812,96 

(двадесетдеветхиљадаосастотинадванаести 96/100) у 

сврху обезбјеђења недовољно планираних средстава 

за набавку канцеларијског намјештаја  

 

Члан 2. 

За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење за 

финансије. 
 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Општине 

Вишеград“. 

 

ОПШТИНА ВИШЕГРАД 

                  НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  

Број: 02-40-59/17 

Датум: 14.02.2017.године       Младен Ђуревић ,с.р. 

 
На основу члана 82 став (3). Закона о локалној 

самоуправи  („Службени гласник Републике Српске“ 

97/16), члана 79. Статута општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград број: 6/14), 

члана 9. Одлуке о стипендирању студената са 

подручја општине Вишеград („Службени гласник 

општине Вишеград, број: 2/13, 11/13 и 14/16), 

приједлога Предсједника Предсједништва ОБО 

Вишеград број: 02-011-И/17 од 31.01.2017. године, 

начелник општине Вишеград дана 31.01.2017. 

године, д о н о с и   
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РЈ Е Ш Е Њ Е 

о формирању Комисије за додјелу стипендија 

редовним студентима из буџета Општине 

Вишеград за школску 2016/2017. годину 

 

1.Формира се Комисија  за додјелу стипендија 

редовним студентима из буџета Општине Вишеград 

за школску 2016/2017. годину у саставу; 
- Милан Јакшић, службеник  Општинске управе,  

предсједник, 

- Споменка Танасковић, службеник Оштинске 

управе, члан, 

- Мирослав Вуковић, представник борачке 

организације, члан, 

- Лазо Чаркић, одборник СО-е, члан,                         

- Горан Ћећез, одборник СО-е, члан.                           

 

2. Задатак Комисије је да спроведе конкурс за  

додјелу стипендија у складу са Одлуком о 
стипендирању студената са подручја општине 

Вишеград („Службени глансик општине Вишеград 

број: 2/13, 22/13 и 14/16) за школску 2016/2017 

годину. 

Комисија ради у сједницама, а одлучује већином 

гласова од укупног броја чланова, Комисија је дужна, 

да  у року од 15 (петнаест) дана од дана затварања  

конкурса, размотри све пријаве приспјеле на конкурс 

и утврди ранг-листу кандидата. 

 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а овјавиће се у „Службеном гласнику 

општине Вишеград“. 
 

ОПШТИНА ВИШЕГРАД 

                  НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  

Број: 02-013-23/17 

Датум: 31.01.2017.године       Младен Ђуревић ,с.р. 

 

На основу члана 82. став (3). Закона о локалној 

самоуправи („Службени.гласник Републике Српске“, 

број:97/16), члана 60. став 1. и 2. Закона о буџетском 

систему („Службени  гласник Републике Српске“, 

број 121/12, 152,14, 103, 15 и 15/16), члана 23. 

Правилника о интерним контролама и интерним 
контролним поступцима („Службени глансик 

општине Вишеград број: 2/11) члана 79. Статута 

Општине Вишеград („Службени гласник Општине 

Вишеград бр. 6/14) , начелник Општине Вишеград 

дана 01.02.2017. године, 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о формирању интерне контроле 

 

Члан 1. 

Формира се интерна контрола у саставу: 

1. Миладин Милићевић, предсједник, 
2. Његош Танасковић, замјеник  предсједника,  

3. Милан Ђукић, члан, 

4. Лепа Цвијетић - Васиљевић, члан. 

5. Бранка Драгичевић, члан, 

6. Милан Јакшић, члан, 

7. Александар Ђукановић, члан.+ 

 

Члан 2. 

Интерна контрола из члана 1. овог рјешења вршиће 

контролу буџетских корисника, јавних установа и 

Општинске управе Општине Вишеград у складу са 
чланом 60. став 1. и 2. Закона о буџетском систему 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број: 

121/12, 152,14, 103, 15 и 15/16) и Правилником о 

оинтерним контролама и интерним контролним 

поступцима: 02-013-46/11 од 07.02.2011. године 

(„Службени гласник општине Вишеград“ 2/11), 

 

Члан 3. 

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у «Службеном гласнику Општине 

Вишеград“. 
 

ОПШТИНА ВИШЕГРАД 

                  НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  

Број: 02-013-26/17 

Датум: 01.02.2017.године       Младен Ђуревић ,с.р. 

 

На основу члана 82. став (3) Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

97/16), члана 79. Статута општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград број: 6/14 и 

3/17), а у вези са одредбама Правилника о условима и 
критеријумима за финансирање програма развоја 

спорта у општини Вишеград, начелник општине 

Вишеград,  д о н о с и   

 

РЈ Е Ш Е Њ Е 

о именовању чланова  комисије за контролу 

финансијског пословања спортских организација 

 

Члан 1. 

У комисију за контролу финансијског пословања 

спортскх  организација именују се  

1. Радмило Михајловић, члан, 
2. Бранка Драгичевић,  члан, 

3. Бошко Фуртула, члан. 

 

Члан 2. 

Задатак и надлежност  комисије је да провјери 

финансијско пословање спортских организација за 

период од 01.01. до 31.12.2016. године и да 

континуирано провјерава фианансијско пословаљње 

спортских организација у будећем периоду од дана 

именовања . 

Првојера и контрола подарзумјева контролу 
нормативних правних аката, процедура и поступака  

код уговорања и стварања трошкова и плаћању 

истих. 
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Члан 3. 

Извјештај о оконтроли за 2016. годину доставити 

начелнику општине до 10.03.2017. године. 

 

Члан 4. 

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“.    
 

ОПШТИНА ВИШЕГРАД 

                  НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  

Број: 02-013-47/17 

Датум: 12.02.2017.године       Младен Ђуревић ,с.р. 
 

На основу члана 82. став (3) Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16), и члана 79. Статута општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 6/14, 

13/16 и 3/17), начелник општине Вишеград,                

д о н о с и   
 

РЈ Е Ш Е Њ Е 

о именовању чланова Комисије за 

индентификацију стамбених јединица и 

корисника у стамбеним јединицама у насељу 

Бикавац  
 

Члан 1. 

У Комисију за индентификацију стамбених јединица 

и корисника у стамбеним јединицама у насељу 

Бикавац, именују се; 
1. Ранка Цвијетић, предсједник, 

2. Александар Ђукановић, члан,  

3. Споменка Танасковић, члан, 

4. Гордана  Мојевић, члан, 

5. Гордана Ђурић. 
 

Члан 2. 

Задатак и надлежност комисије из члана 1. овог 

рјешења је да изврши индентификацију стамбених   

јединица и корисника стамбених јединица као и 

правни основ кориштења истих у насељу Бикавац у 

Вишеград у оквиру 9 (девет ) стамбених зграда, те 

направи табеларни преглед о утврђеном чињеничном 

стању и достави начелнику Општине. 
 

Члан 3. 

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у (,,Службени гласник општине 

Вишеград“). 
 

ОПШТИНА ВИШЕГРАД 

                  НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  

Број: 02-013-56/17 

Датум: 23.02.2017.године       Младен Ђуревић ,с.р. 

 

На основу члана 125. став (1) Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16), члана 5. Правилника о дисциплинској и 

материјалној одгворности запослених у градској 

односно општинској управи („Службени гласник 

Републике Српске број: 11/17, члана 79. Статута 

општине Вишеград („Службени гласник Општине 

Вишеград“, број: 6/14, 13/16 и 3/17) начелник 

општине дана, 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: 11/17). 

 

Члан 3. 

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Вишеград. 
 

ОПШТИНА ВИШЕГРАД 

                  НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Број: 02-013-59/17 

Датум: 24.02.2017.године       Младен Ђуревић ,с.р. 
 

На основу члана 82.став3. Закона о локалној 

самоуправи (,,Службени гласник Републике Српске'' 
број 97/16) и члана 79. Статута општине Вишеград 

(,,Службени гласник општине Вишеград'', број 6/14 ),  

Одлуке о утврђивању услова и критеријума за 

остваривање права на стимулисање наталитета 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број: 2/13 

и 14/16  ) начелник општине, д о н о с и 

 

ПРАВИЛНИК 

о измјенама Правилника о утврђивању услова и 

критеријума за остваривање права на 

стимулисање наталитета 
 

Члан 1. 

Члан 2. Правилника мијења се и гласи : 
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Право на додјелу новчане помоћи из члана 1. овог 

правилника, остварује се према следећим 

критеријумима: 
 

1. За свако дијете рођено у текућој години 

родитељи остварују право на једнократну 

новчану помоћ у износу од 500,00 КМ. 
 

2. За треће и свако наредно дијете рођено у текућој 

години години, родитељи остварују право на 

једнократну новчану помоћ у износу од 800,00 

КМ.  
 

3. Право на новчану накнаду у мјесечном износу 

од 100,00 КМ од рођења дјетета до навршене 

једне године, остварују родитељи чија укупна 

примања не прелазе износ од 500,00 КМ на 

мјесечном нивоу. 
 

4. Брачни парови који доставе медицинску 

документацију да се лијече од стерилитета дуже 

од три године остварују право на једнократну 

новчану помоћ у износу од 1.000,00 КМ. 
 

5. Право на накнаду трошкова процедуре 

асистиране репродукције (вантјелесне 

оплодње).остварују брачни парови у износу од 

5.000,00КМ, а на основу медицинске 

документације и приложених рачуна  
 

6. Право на накнаду трошкова боравка дјеце у 

предшколској установи остварују:  

- породице са четворо и више дјеце, 

- родитељи корисници сталне новчане помоћи, 

- самохране мајке код чије дјеце - није утврђено 

очинство.  
 

7. Право на накнаду трошкова боравка дјеце у 

предшколској установи, узраста од три до шест 

година, остварују породице код којих се оба 

родитеља налазе на евиденцији незапослених лица 
Завода за запошљавање - Биро Вишеград.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

8. Право на накнаду трошкова боравка дјеце у 

програму предшколског васпитања и образовања у 

години пред полазак у школу у трајању од три 

мјесеца, чије трошкове не сноси Министарство 

просвјете и културе, остварују породице код којих 

лична примања не прелазе износ од 500,00КМ, на 

мјесечном нивоу.  
 

9. Право на накнаду трошкова боравка дјеце у 

предшколској установи остварују породице, чија 

лична примања не прелазе износ од 1.000,00КМ на 

мјесечном нивоу, а код којих истовремено двоје или 
више дјеце користе услуге предшколске установе у 

следећем износу: - за друго дијете 

…………………................ 50 % - за треће и свако 

наредно дијете ............... 100%.  
 

Члан 2. 

 У члану 4.у ставу 1.тачка 3.мијења се и гласи :  

Једнократна новчана помоћ брачним паровима који 

посједују медицинску документацију да се лијече од 

стерилитета дуже од три године као и накнада 

трошкова процедуре асистиране репродукције 

(вантјелесне оплодње) : 

- фотокопија личне карте, 

- потврда о пребивалишту, 

- медицинска документација о лијечењу од 

стерилитета старија од 3 године, 

- фотокопија текућег рачуна, 
- медицинска документација о окончаној 

процедури асистиране репродукције  

(вантјелесне оплодње). 

- фотокопија текућег рачуна.  
 

Члан 3. 

Овај Правилник ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у ,,Службеном гласнику општине 

Вишеград''.  
 

ОПШТИНА ВИШЕГРАД 

                  НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  

Број: 02-013-39/17 

Датум: 07.02.2017.године       Младен Ђуревић ,с.р. 
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И з д а в а ч: Скупштина општине Вишеград-Стручна служба Скупштине општине, Улица краља Петра I           

број 7, 73240 Вишеград, телефон: 058/620-823. Излази у складу са потребама.  

 


