
 
 

 

На основу члана 101. Закона о уређењу простора 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 

55/10) и члана 33. Статута oпштине Вишеград 

(„Службени гласник oпштине Вишеград“, број 

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

општине Виушеград на сједници одржаној 

07.02.2013. године, д о н о с и 

 

О Д Л У К У  

о утврђивању висине накнаде за технички 

преглед објеката 

 

Члан 1. 

Овом одлуком утврђују се висина и начин плаћања 

накнаде за вршење техничког прегледа објеката, 

како слиједи: 

 

1. Изградња паркинга, зелених површина, чесми, 

фонтана и слично ...............................  90,00 КМ 

2. Привремени објекти градилишног типа, 

логорско-рекреативни и објекти сезонског 

карактера……………………………  150,00 КМ 

3. Инфраструктурни објекти, постројења и 

грађевине, разне трасе-електро,водоводне, 

канализационе, грејне ПТТ и друге мреже или 

инсталације, зависно од инвестиционе 

вриједности објекта:                               

- до 40.000,00 КМ .............................  180,00 КМ  180,00 КМ 

- преко 40.000,00 КМ ......................   300,00 КМ 300,00 КМ 

4. Путне трасе, улице, тротоари и ивичњаци, 

       зависно од инвестиционе вриједности објекта: 

- до 40.000,00 КМ .............................  180,00 КМ  180,00 КМ 

- преко 40.000,00 КМ ......................   300,00 КМ 

5. Индивидуални стамбени објекти до 

100 m² ...............................................   150,00 КМ 

6. Индивидуални стамбени објекти површине 

преко 100 m² и индивидуални стамбено-

пословни објекти до 100 m² ............. 180,00 КМ 

7. Доградња, надзиђивање и  

реконструкција индивидуално-стамбених 

објеката .............................................. 120,00 КМ 

8. Индивидуални стамбено-пословни објекти 

преко 100 m²  ..................................... 210,00 КМ 

 

 

9.    Викенд објекти .............................. 150,00 КМ 

10. Стамбени објекти колективног  

становања ......................................  650,00 КМ 

11. Стамбено-пословни објекти  

        колективног становања ...............  690,00 КМ 

12. Доградња, надзиђивање и  

       реконструкција стамбено-пословних  

       овјеката до 100 m² .........................  150,00 КМ 

13. Доградња, надзиђивање и  

       реконструкција стамбено-пословних  

       објеката преко 100 m² .................... 180,00 КМ 

14.  Надзиђивање стамбених објеката 

колективног становања ................  280,00 КМ 

15.  Надзиђивање стамбено-пословних  

       објеката колективног становања .. 310,00 КМ 

16. Трајни објекти пословне намјене  

        до 20 m² ..........................................   20,00 КМ 

17. Трајни објекти пословне намјене  

        од 21 до 50 m² ............................... 150,00 КМ 

18. Трајни објекти пословне намјене  

       од 51 до 100 m²   ............................ 180,00 КМ 

19. Трајни објекти пословне намјене 

        преко 100 m²   ...............................  210,00 КМ 

20. Производно-пословни објекти  

        до 50 m² .........................................  200,00 КМ 

21. Производно-пословни објекти од  

       51 до 100 m² ...................................  240,00 КМ 

22. Производно-пословни објекти од 

       101 до 200 m² .................................  270,00 КМ 

23. Производно-пословни објекти  

        од 201 до 300 m² ..........................  300,00 КМ 

24. Производно-пословни објекти  

       од 301 до 400 m² ...........................  330,00 КМ 

25. Производно-пословни објекти  

       преко 400 m² .................................   360,00 КМ 

26. Спортске дворане ........................   500,00 КМ 

27. Гробља и објекти у гробљанском  

        комплексу ....................................   150,00 КМ 

28. Складишта, хангари, магацини,  

        хале и сајмишта ...........................  280,00 КМ 

29. Пилане и постројења за прераду  

       и обраду дрвета ............................   400,00 КМ 

30. Бензинске станице .......................   400,00 КМ 

Година 22           Број:  2                      Општина Вишеград 08.02.2013. године                           Страна 1 



31. Плинске пумпне станице ............   400,00 КМ 

32. Вјерски објекти ............................   150,00 КМ 

33. Објекти школства ........................   400,00 КМ 

34. Објекти здравства ........................   400,00 КМ 

35. Објекти културе ...........................   400,00 КМ 

36. Остали непоменути објекти ........   240,00 КМ 

 

Члан 2. 

Технички преглед објеката врши стручна комисија 

коју формира Одјељење за просторно уређење и 

стамбено-комуналне послове. 

Накнаду за технички преглед објеката сноси 

инвеститор, а уплаћује је у бруто износу на 

јединствени рачун трезора Општине Вишеград 

прије извршеног техничког прегледа. 

 

Члан 3. 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи 

Одлука о висини накнаде за технички преглед 

објеката („Службени гласник oпштине Вишеград“, 

број 4/09). 

 

Члан 4. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

         ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-4/13                                         

Датум: 07.02.2013. године      Суљо Фејзић,с.р. 

 

На основу члана 27. Закона о грађевинском 

земљишту („Службени гласник Републике 

Српске“, број 112/06) и члана 33. Статута oпштине 

Вишеград („Службени гласник општине 

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

5/12), Скупштина општине Вишеград на сједници 

одржаној 07.02.2013. године, д о н о с и  

  

О Д Л У К У 

о просјечној коначној грађевинској цијени 

1m² стамбеног простора из претходне године 

 

Члан 1. 

Просјечна коначана грађевинска цијене 1m² 

корисне стамбене површине изграђене на подручју 

општине Вишеград у 2012. години, која служи као 

основа за утврђивање накнаде за погодности 

уређења градског и осталог грађевинског 

земљишта (једнократна рента) износи 540,00 КМ. 

 

Члан 2. 

Просјечна коначна грађевинска цијена из 

претходног члана валоризује се у току године 

свака три мјесеца, на основу индекса раста цијена 

грађевинских радова у високоградњи и 

нискоградњи, по сумарној методологији и 

подацима које објављује Републички завод за 

статистику. 

 

Члан 3. 

Просјечна коначна грађевинска цијена из члана 1. 

ове одлуке ће се примјењивати на начин прописан 

одредбама Закона о грађевинском земљишту 

Републике Српске („Службени гласник Републике 

Српске“, број 112/06) и Одлуке о грађевинском 

земљишту („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 2/08). 

 

Члан 4. 

Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да 

важи Одлука о просјечној коначној грађевинској 

цијени 1m² стамбеног простора из претходне 

године („Службени гласник општине Вишеград“, 

број 1/12). 

 

Члан 5. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

         ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-5/13                                         

Датум: 07.02.2013. године      Суљо Фејзић,с.р. 

 

На основу члана 23. и 39. Закона о грађевинском 

земљишту („Службени гласник Републике 

Српске“, број 112/06) и члана 33. Статута општине 

Вишеград („Службени гласник општине 

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

5/12), Скупштина општине Вишеград на сједници 

одржаној 07.02.2013. године,  д о н о с и  

 

О Д Л У К У 

о утврђивању базне цијене за обрачун трошкова 

уређења градског и осталог грађевинског 

земљишта на подручју општине Вишеград  

за 2013. годину 

 

Члан 1. 

Базна цијена за обрачун трошкова уређења 

градског и осталог грађевинског земљишта за 

2013. годину утврђује се у износу од 54,00 КМ/m² 

корисне површине грађевине. 
 

Члан 2. 

Базна цијена из члана 1. ове одлуке биће 

примјењивана за обрачун трошкова уређења 

градског и осталог грађевинског земљишта на 

подручју општине Вишеград и валоризоваће се 
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свака три мјесеца на основу индекса раста цијена 

грађевинских радова у високограњи и 

нискоградњи, по сумарној методологији и 

подацима које објављује Завод за статистику. 
 

Члан 3. 

Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да 

важи Одлука о утврђивању базне цијене за обрачун 

трошкова уређења градског и осталог грађевинског 

земљишта на подручју општине Вишеград 

(„Службени гласник Општине Вишеград“, брoj 

1/12). 
 

Члан 4. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику  општине  

Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

         ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-6/13                                         

Датум: 07.02.2013. године      Суљо Фејзић,с.р. 

 

На основу члана 30. и 36. став 3. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

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

Статута општине Вишеград („Службени гласник 

општине Вишеград“ број 10/08-Пречишћени текст, 

3/11 и 5/12), Скупштина општине Вишеград на 

сједници одржаној 07.02.2012. године, д о н о с и  

 

О Д Л У К У 

о измјени Одлуке о накнадама које припадају 

одборницима и члановима радних тијела 

Скупштине општине Вишеград 

 

Члан 1. 

У Одлуци о накнадама које припадају 

одборницима и члановима радних тијела 

Скупштине општине Вишеград („Службени 

гласник општине Вишеград“, број 15/12) у члану 1. 

иза става 1. додаје се нови став 2. који гласи:  

„Одборнику који неоправдано изостане са 

сједнице Скупштине накнада за вршење дужности 

одборника у Скупштини општине Вишеград 

умањује се за 50% за мјесец у којем није 

присуствовао сједници“.  

Став 2. постаје став 3. 
 

Члан 2. 

Члан 3. мијења се и гласи: 

„Одборник који обавља функцију општинског 

функционера са статусом запосленог лица по 

основу рјешења о раду и одборник који по 

престанку функције остварује право на плату у 

трајању од шест мјесеци у висини коју је имао у 

вријеме престанка функције нема право на накнаду 

из члана 1. ове одлуке“. 
 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику  општине 

Вишеград“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

         ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-8/13                                         

Датум: 07.02.2013. године      Суљо Фејзић,с.р. 

 

На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 

101/04, 42/05 и 118/05) и члана 33. Статута 

oпштине Вишеград („Службени гласник општине 

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

5/12), Скупштина општине Вишеград на сједници 

одржаној 07.02.2013. године, д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о утврђивању услова и критеријума за 

остваривање права на стимулисање наталитета 

 

Члан 1. 

Овом oдлуком утврђују се услови и критеријуми за 

остваривање права на стимулисање наталитета. 
 

Члан 2. 

За свако дијете рођено у текућој години родитељи 

остварују право на једнократну новчану помоћ у 

износу од 500,00 КМ.  
 

Члан 3. 

За треће и свако наредно дијете рођено у текућој 

години родитељи остварују право на једнократну 

новчану помоћ у износу од 700,00 КМ. 

Остваривање права из овог члана искључује 

остваривање права из члана 2. ове одлуке.  
 

Члан 4. 

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. 
 

Члан 5. 

Брачним паровима који доставе медицинску 

документацију да се лијече од стерилитета дуже од 

три године исплатиће се једнократна новчана 

помоћ у износу од 1.000,00 КМ. 
 

Члан 6. 

Брачни парови који су имали два безуспјешна 

поступка вантјелесне оплодње остварују право на 
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накнаду трошкова трећег и сваког наредног 

поступка вантјелесне оплодње у износу до 5.000,00 

КМ, а на основу приложених рачуна. 

 

Члан 7. 

Брачни парови који доставе медицинску 

документацију да су ушли у трећи и сваки наредни 

поступак вантјелесне оплодње, а чија укупна 

примања не прелазе износ од 1.000,00 КМ, 

остварују право на авансну исплату новчаних 

средстава у износу од 2.500,00 КМ. 

Брачни парови из става 1. овог члана, по окончању 

поступка вантјелесне оплодње, на основу 

медицинске документације и приложених рачуна, 

остварују право на исплату преосталог износа 

новчаних средстава до 5.000,00 КМ. 

 

Члан 8. 

Право на накнаду трошкова боравка дјеце у 

предшколској установи остварују: 

-  породице са четверо и више дјеце, 

-  родитељи корисници сталне новчане помоћи,  

-  самохране мајке код чије дјеце није утврђено 

очинство. 

 

Члан 9. 

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. 

 

Члан 10. 

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 500,00 КМ на 

мјесечном нивоу. 

Члан 11. 

Право на накнаду трошкова боравка дјеце у 

предшколској установи остварују породице, чија 

лична примања не прелазе износ од 1.000,00 КМ на 

мјесечном нивоу, а код којих истовремено двоје 

или више дјеце користе услуге предшколске 

установе у сљедећом износу: 

- за друго дијете ………...............................    50%  

- за треће и свако наредно дијете ...............  100%. 

 

Члан 12. 

Одјељење за привреду и друштвене дјелатности 

одлучује о остваривању права из ове одлуке на 

основу документације приложене уз захтјев, изузев 

права из члана 5, 6. и 7. ове одлуке, о којима 

одлучује на основу препоруке стручне комисије. 

Члан 13. 

Стручну комисију именује начелник општине. 

Комисија се састоји од три члана и чине је један 

љекар, представник Центра за социјални рад и 

службеник Административне службе Општине 

Вишеград. 

 

Члан 14. 

Лица која остварују права из ове одлуке морају 

имати пријављено пребивалиште на подручју 

општине Вишеград, најмање дванаест мјесеци 

прије подношења захтјева. 

 

Члан 15. 

Правилник којим се прописује поступак за 

остваривања права из ове oдлуке доноси начелник 

општине. 

 

Члан 16. 

Ова одлука ступа на снaгу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

         ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-9/13                                         

Датум: 07.02.2013. године      Суљо Фејзић,с.р. 

 

На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 

101/04, 42/05 и 118/05) и члана 33. Статута 

општине Вишеград („Службени гласник општине 

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

5/12) Скупштина општине Вишеград на сједници 

одржаној 07.02.2013. године,  д о н о с и  

 

О Д Л У К У 

o стипендирању студената са подручја  

општине Вишеград 

 

Члан 1. 

Овом одлуком уређују се општи и посебни услови, 

поступак и критеријуми, као и друга питања од 

значаја за додјелу стипендија. 

 

Члан 2. 

Средства за стипендије обезбјеђују се у буџету 

општине Вишеград. 

Стипендије се додјељују за десет мјесеци, и то за 

раздобље октобар-јули текуће академске године, у 

мјесечном износу од 120,00 КМ. 

 

Члан 3. 

Корисник стипендије може користити стипендију 

до заврштка студија, под условом да редовно 
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заврши сваку академску годину, о чему је дужнан 

приложити потврду као услов за даљу исплату.  

 

Члан 4. 

За додјелу стипендије могу конкурисати студенти: 

- који су први пут уписали одговарајућу годину 

студија; 

- који су држављани Републике Српске и Босне 

и Херцеговине; 

- који имају стално мјесто пребивалишта у 

општини Вишеград; 

- који не примају стипендије из других јавних 

извора финансирања. 

Студенти у смислу става 1. овог члана су студенти 

високошколских установа који су уписали студије 

у складу одредбама Закона о високом образовању. 
 

Члан 5. 

Студент, ученик генерације средње школе, који је 

први пут уписао одговарајућу годину студија, 

аутоматски стиче право на додјелу стипендије и не 

бодује се по овој одлуци.  
 

Члан 6. 

За додјелу стипендије не могу конкурисати 

студенти који су уписали постдипломске-МАСТЕР 

студије. 

 

Члан 7. 

Студент коме је додијељена стипендија обавезан је 

да, у периоду кориштења стипендије, задржи 

пребивалиште на подручју општине Вишеград. 

Исплата стипендије врши се путем текућег рачуна, 

на име студента. 

 

Члан 8. 

Стипендије се додјељују за сваку академску 

годину на основу јавног конкурса, који  расписује 

начелник општине. 

Конкурс садржи: 

- назив органа који расписује конкурс; 

- висину и број стипендија; 

- вријеме трајања конкурса; 
- опште и посебне услове за додјелу стипендија; 

- друге податке потребне за потпуну 

информисаност и одлучивање.  

Конкурс се објављује на огласној табли и веб 

страници Општине Вишеград, као и на локалним 

средствима јавног информисања. 

 

Члан 9. 

Конкурс за додјелу стипендија спроводи Комисија 

за додјелу стипендија (у даљем тексту: Комисија), 

коју именује начелник општине.  

Комисија се састоји од пет чланова и сачињавају 

је:  

- два службеника Административне службе 

Општине Вишеград; 

- један представник Борачке организације 

општине Вишеград; 

- два одборника Скупштине општине Вишеград. 

Административне и стручне послове за комисију 

из става 1. овог члана обавља Одјељење за 

привреду и друштвене дјелатности.  

 

Члан 10. 

Комисија ради у сједницама, а одлучује већином 

гласова од укупног броја чланова.  

Комисија је дужна, у року од петнаест дана од дана 

затварања конкурса, размотрити све пријаве 

приспјеле на конкурс и утврдити ранг-листу 

кандидата. 

Ранг-листа кандидата за додјелу стипендија 

објављује се на огласној табли и веб страници 

Општине Вишеград. 

Учесник конкурса може поднијети писани 

приговор на ранг-листу кандидата за додјелу 

стипендија начелнику општине. 

Начелник општине је дужан донијети одлуку о 

приговору у року од осам дана. Одлука начелника 

општине по приговору је коначна.   

На основу коначне ранг-листе кандидата, одлуку о 

додјели стипендија доноси начелник општине. 

 

Члан 11. 

Критеријуми за утврђивање права на додјелу 

стипендија су: 

 

       а) Просјечан успјех у току претходног 

школовања: бодовање по овом критеријуму врши 

се тако што се просјек оцјена у претходном 

школовању помножи са 2,5 а за студенте прве 

године са 4. 

 

      б) Уписана година студија: бодовање по 

овом критеријуму врши се на сљедећи начин: 

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

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

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

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

V    година........................................ 17 бодова 

VI   година........................................  20 бодова 

 

     в) социјално-економски статус: бодовање 

по овом критеријуму врши се по сљедећој 

формули: 

                                               a = 25 x (1- б )       

                                                                   ц 

гдје је: а-број бодова по критеријуму социјално-

економског статуса 

            25-константа 

              1-константа 

Година 22           Број:  2                      Општина Вишеград 08.02.2013. године                           Страна 5 



              б-укупна мјесечна примања по члану 

домаћинства 

              ц-представља горњи лимит мјесечних 

примања по члану домаћинства и његов 

максимални износ је 250,00 КМ. 

Преко наведеног лимита кандидат не може 

остварити бодове по овом критеријуму. 

 

       г) борачко-инвалидски статус: бодовање 

по овом критеријуму врши се на сљедећи начин: 

     - студенти из породица погинулих и  

       несталих бораца ..............................   20 бодова 

     - студенти из породица РВИ-ВРС  

        од I-IV категорије ..........................   15 бодова 

     - студенти из породица РВИ-ВРС  

       од V-VIII категорије .......................   10 бодова 

     - студенти из породица бораца I и  

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

     - студенти из породица бораца  

        III и IV категорије ..........................     4 бода 

     - студенти из породица бораца  

       V категорије ....................................      3 бода 

     - студенти из породица бораца VI  

       категорије ........................................      2 бода 

     - студенти из породица бораца VII  

       категорије ........................................      1 бод 

Бодовање по овој тачки може бити само по једном 

основу. 

 

     д) додатни критеријуми: бодовање по овом 

критеријуму врши се на сљедећи начин: 

1. студенти са тјелесним инвалидитетом 

    ...........................................................   10 бодова 

2. студент без оба родитеља ..............   20 бодова 

3. студент без једног родитеља .........     5 бодова 

(Критеријуми под тачкама 2. и 3. овог члана не 

односе се на студенте из породица погинулих 

бораца) 

4. браћа и сестре на школовању, по 3 бода за 

сваког студента и по 1 бод за сваког ученика 

5. освојене награде на такмичењима у 

организацији Просвјетно-педагошког завода: 

- регионални ниво............................... 3 бода 

- републички ниво.............................. 5 бодова 

- државни и међународни ниво......  10 бодова 

У случају истог броја бодова предност имају 

студенти који су уписали факултет са више 

семестара, односно, уписаних година. 

 

Члан 12. 

На основу одлуке о додјели стипендија са 

корисником се закључује уговор о стипендирању 

који садржи: 

- податке о уговорним странама; 

- назив високошколске установе, година 

студија, ниво студија и назив студијског 

програма; 

- вријеме за које је стипендија додијељена-за 
период студирања; 

- висину и начин исплате стипендије; 

- динамику исплате стипендије; 

- остала права и обавезе уговорних страна. 

 

Члан 13. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

         ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-10/13                                         

Датум: 07.02.2013. године      Суљо Фејзић,с.р. 

 

На основу члана 16. Закона о предшколском 

васпитању и образовању („Службени гласник 

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

Статута oпштине Вишеград („Службени гласник 

oпштине Вишеград“, број 10/08-Пречишћени 

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

на сједници одржаној 07.02.2013. године,                     

д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о давању сгласности на Одлуку о промјени 

назива Јавне установе Дјечије обданиште 

„Невен“ Вишеград 

 

Члан 1. 

Даје се сагласност на Одлуку Управног одбора о 

промјени назива Назив Јавне установе Дјечије 

обданиште „Невен“ Вишеград, број 21/13 од 

29.01.2013. године. 

 

Члан 2. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

         ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-12/13                                         

Датум: 07.02.2013. године      Суљо Фејзић,с.р. 

 

На основу члана 8. и 12. Закона о систему јавних 

служби („Службени гласник Републике Српске“, 

број 68/07), члана 10. Закона о предшколском 

васпитању и образовању („Службени гласник 

Републике Српске“, број 119/08 и 1/12) и члана 33. 

Статута општине Вишеград („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 10/08-Пречишћени 
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текст, 3/11 и 5/12), Скупштина општине Вишеград 

на сједници одржаној 07.02.2013. године,                  

д о н о с и  

 

О Д Л У К У 

о измјенама Одлуке о усклађивању акта о 

оснивању Дјечијег обданишта „Невен“ 

Вишеград 

 

Члан 1. 

У Одлуци о усклађивању акта о оснивању Дјечијег 

обданишта „Невен“ Вишеград („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 3/10 и 3/12) назив одлуке 

мијења се и гласи: 

„Одлука о усклађивању акта о оснивању Јавне 

установе за предшколско васпитање и образовање 

„Невен“ Вишеград“.  

 

Члан 2. 

У члану 1, 2, 3. и 7. ријечи „Дјечије обданишта 

„Невен“ Вишеград“ замјењују се ријечима „Јавна 

установа за предшколско васпитање и образовање 

„Невен“ Вишеград“ у одговарајућем падежу.  

 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику oпштине 

Вишеград“. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

         ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-13/13                                         

Датум: 07.02.2013. године      Суљо Фејзић,с.р. 

 

На основу члана 7. Закона о министарским, 

владиним и другим именовањима Републике 

Српске („Службени гласник Републике Српске“, 

број 41/03) и члана 33. Статута општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 

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

општине Вишеград на сједници одржаној 

07.02.2013. године, д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о измјени Одлуке о утврђивању критеријума за 

избор и именовање чланова управних одбора у 

јавним установама чији је оснивач Општина 

Вишеград 

   

Члан 1. 

У Одлуци о утврђивању критеријума за избор и 

именовање чланова управних одбора у јавним 

установама чији је оснивач Општина Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 

14/07 и 1/08) члан 3. мијења се и гласи: 

„Чланове управних одбора на основу спроведеног 

поступка јавне конкуренције, на приједлог 

начелника општине именује Скупштина општине 

Вишеград“.  

 

Члан 2. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

         ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-16/13                                         

Датум: 07.02.2013. године      Суљо Фејзић,с.р. 

 

На основу члана 8. Закона о министарским, 

владиним и другим именовањима Републике 

Српске („Службени гласник Републике Српске“, 

број 41/03) и члана 33. Статута општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 

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

општине Вишеград на сједници одржаној 

07.02.2013. године, д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о расписивању Јавног конкурса за избор и 

именовање чланова Управног одбора ЈУ 

Народна библиотека „Иво Андрић“  

у Вишеграду 

  

Члан 1. 

Расписује се Јавни конкурс за избор и именовање 

чланова Управног одбора ЈУ Народна библиотека 

„Иво Андрић“ у Вишеграду. 

 

Члан 2. 

Општи и посебни услови и критеријуми за избор и 

именовање из члана 1. ове одлуке прописани су 

Одлуком Скупштине општине Вишеград о 

утврђивању стандарда и критеријума за избор и 

именовање чланова управних одбора у јавним 

установама чији је оснивач Општина Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 

14/07, 1/08 и 2/13) 

 

Члан 3. 

Јавни конкурс за избор и именовање чланова 

Управног одбора ЈУ Народна библиотека „Иво 

Андрић“ у Вишеграду објавиће се у „Службеном 

гласнику Републике Српске“ и дневном листу 

„Глас Српске“. 

Рок за подношење пријава на конкурс је 15 дана од 

дана расписивања Јавног конкурса. 
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Члан 4. 

За спровођење овог конкурса задужује се начелник 

општине. 

 

Члан 5. 

Поступак избора, укључујући преглед приспјелих 

пријава на конкурс, у складу са утврђеним 

критеријумима, извршиће Комисија за избор 

чланова Управног одбора ЈУ Народна библиотека 

„Иво Андрић“ у Вишеграду, а предлагање 

кандидата извршиће начелник општине. 

 

Члан 6. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

         ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-17/13                                         

Датум: 07.02.2013. године      Суљо Фејзић,с.р. 

 

На основу члана 24. Одлуке о утврђивању 

критеријума за додјелу стимулативних кредита из 

средстава остварених по основу Закона о 

накнадама за коришћење природних ресурса у 

сврху производње електричне енергије 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 

10/11 и 9/12) и члана 33. Статута општине 

Вишеград („Службени гласник општине 

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

5/12), Скупштина општине Вишеград на сједници 

одржаној дана 07.02.2013. године, д о н о с и  

 

О Д Л У К У 

о разрјешењу чланова Кредитног одбора-

представника Општине за додјелу 

стимулативних кредита из средстава  

буџета Општине Вишеград 

 

Члан 1. 
Разрјешавају се чланови Кредитног одбора, 

представници Општине, за додјелу стимулативних 

кредита из средстава буџета Општине Вишеград:  

1) Његош Танасковић, 

2) Бранислав Топаловић,  

3) Предраг Маљукан, 

4) Славиша Тасић  

због истека мандата на који су именовани. 
 

Члан 2. 

Ова oдлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

         ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-22/13                                         

Датум: 07.02.2013. године      Суљо Фејзић,с.р. 

 
На основу члана 24. Одлуке о утврђивању 

критеријума за додјелу стимулативних кредита из 

средстава остварених по основу Закона о 

накнадама за коришћење природних ресурса у 

сврху производње електричне енергије 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 

10/11 и 9/12) и члана 33. Статута општине 

Вишеград („Службени гласник oпштине 

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

5/12), Скупштина општине Вишеград на сједници 

одржаној дана 07.02.2013. године, д о н о с и  

    

О Д Л У К У 

о именовању чланова Кредитног одбора-

представника Општине за додјелу 

стимулативних кредита из средстава  

буџета Општине Вишеград 

 

Члан 1. 
У Кредитни одбор за додјелу стимулативних 

кредита из средстава буџета Општине Вишеград, 

као представници Општине, именују се:  

1) Његош Танасковић, 

2) Ковиљка Марковић,  

3) Јадранка Глуховић, 

4) Милан Комад.  

Члан 2. 

Чланови Надзроног одбора имају право на накнаду 

у износу од 50,00 КМ по одржаној сједници.  

 

Члан 3. 

Ова oдлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

         ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-23/13                                         

Датум: 07.02.2013. године      Суљо Фејзић,с.р. 

 

На основу члана 35. Одлуке о утврђивању 

критерија за додјелу стимулативних кредита из 

средстава остварених по основу Закона о 

накнадама за коришћење природних ресурса у 

сврху производње електричне енергије 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 

10/11 и 9/12) и члана 33. Статута општине 

Вишеград („Службени гласник општине 

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

5/12), Скупштина општине Вишеград на сједници 

одржаној дана 07.02.2013. године,  д о н о с и  
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О Д Л У К У 

о разрјешењу чланова Надзорног одбора-

представника Општине за додјелу 

стимулативних кредита из средстава  

буџета Општине Вишеград 

 

Члан 1. 

Разрјешавају се чланови Надзорног одбора, 

представници Општине, за додјелу стимулативних 

кредита из средстава буџета Општине Вишеград:  

1) Вељко Савић и 

2) Милан Јакшић. 

због истека мандата на који су именовани. 

 

Члан 2. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

         ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-24/13                                         

Датум: 07.02.2013. године      Суљо Фејзић,с.р.___ 

 

На основу члана 35. Одлуке о утврђивању 

критеријума за додјелу стимулативних кредита из 

средстава остварених по основу Закона о 

накнадама за коришћење природних ресурса у 

сврху производње електричне енергије 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 

10/11 и 9/12) и члана 33. Статута општине 

Вишеград („Службени гласник општине 

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

5/12), Скупштина општине Вишеград на сједници 

одржаној дана 07.02.2013. године, д о н о с и  

  

О Д Л У К У 

о именовању чланова Надзорног одбора–

представника Општине за додјелу 

стимулативних кредита из средстава  

буџета Општине Вишеград 

 

Члан 1. 

У Надзорни одбор за додјелу стимулативних 

кредита из средстава буџета општине Вишеград, 

као представници Општине, именују се: 

1) Милан Николић и 

2) Здравко Жужа. 

 

Члан 2. 

Чланови Надзроног одбора имају право на накнаду 

у износу од 50,00 КМ по одржаној сједници.  

 

 

 

 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

         ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-25/13                                         

Датум: 07.02.2013. године      Суљо Фејзић,с.р.___ 

 
На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 

101/04, 42/05 и 118/05), члана 33. Статута општине 

Вишеград („Службени гласник општине 

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

5/12),  члана 46. и 53. Пословника Скупштине 

општине Вишеград („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 10/08-Пречишћени текст и 14/08), 

Скупштина општине Вишеград на сједници 

одржаној 07.02.2013. године, д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о измјени Одлуке о избору Комисије  

за питања младих 

 

Члан 1. 

У Одлуци о избору Комисије за питања младих 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 

15/12) члан 1. мијења се и гласи:  

„У Комисију за питања младих, бирају се: 

1) Марко Недић, предсједник; 

2) Горан Кујунџић, члан; 

3) ИванаЂурић, члан. 

 

Члан 2. 

У члану 2. ријечи „пети члан“ замјењују се 

ријечима „четврти и пети члан“. 

 

Члан 3. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

         ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-26/13                                         

Датум: 07.02.2013. године      Суљо Фејзић,с.р.___ 

 

На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 

101/04, 42/05 и 118/05), члана 33. Статута општине 

Вишеград („Службени гласник општине 

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

5/12) и члана 46. и 56. Пословника Скупштине 

општине Вишеград („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 10/08-Пречишћени текст и 14/08), 
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Скупштина општине Вишеград на сједници 

одржаној 07.02.2011. године, д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о измјени Одлуке о избору Комисије за заштиту 

људских права, представке и притужбе грађана 

 

Члан 1. 

У Одлуци о избору Комисије за заштиту људских 

права, представке и притуже грађана („Службени 

гласник општине Вишеград“, број 15/12) члан 1. 

мијења се и гласи:  

„У Комисију за заштиту људских права, 

представке и притуже грађана, бирају се: 

1) Дејан Савић, предсједник; 

2) Билал Мемишевић;члан; 

3) ДраганаТомић, члан. 

 

Члан 2. 

У члану 2. ријечи „пети члан“ замјењују се 

ријечима „четврти и пети члан“. 

 

Члан 3. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

         ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-27/13                                         

Датум: 07.02.2013. године      Суљо Фејзић,с.р.___ 

 

На основу члана 16. Закона о систему јавних 

служби („Службени гласник Републике Спске“, 

број 68/07 и 9/12), члана 55. Закона о библиотечкој 

дјелатности („Службени гласник Републике 

Српске“, број 52/01, 39/03 и 112/08), и члана 33. 

Статута општине Вишеград („Службени гласник 

општине Вишеград“ број 10/08-Пречишћени текст, 

3/11 и 5/12), Скупштина општине Вишеград на 

сједници одржаној 07.02.2013. године, д о н о с и  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

  о разрјешењу чланова Управног одбора  

ЈУ Народна библиотека „Иво Андрић“  

у Вишеграду 

 

 1. Разрјешавају се чланови Управног одбора 

ЈУ Народна библиотека „Иво Андрић“ у 

Вишеграду 

1) Данка Митровић,  

2) Дијана Инђић, 

3) Весна Шимшић,  

због истека мандатног периода на који су 

именовани. 

 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Вишеград“.  

 

О б р а з л о ж е њ е 

Скупштина општине Вишеград на сједници 

одржаној 04.9.2008. године за чланове Управног 

одбора ЈУ Народна библиотека „Иво Андрић“ у 

Вишеграду, на период од четири године, 

именовала је Данку Митровић, Дијану Инђић и 

Весну Шимшић. С обзиром да је истекао мандатни 

период на који су именовани чланови управног 

одбора, на основу члана 16. Закона о систему 

јавних служби, члана 55. Закона о библиотечкој 

дјелатности и члана 33. Статута оппштине 

Вишеград, ријешено је као у диспозитиву овог 

рјешења.  

 

Упутство о правном лијеку: Ово рјешење је 

коначно и против истог није дозвољена жалба, али 

се може покренути управни спор, тужбом 

Окружном суду у Источном Сарајеву, у року од 30 

дана од дана достављања рјешења.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

         ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-14/13                                         

Датум: 07.02.2013. године      Суљо Фејзић,с.р.___ 

 

На основу члана 4. став 2. Закона о министарским, 

владиним и другим именовањима Републике 

Српске („Службени гласник Републике Српске“, 

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

служби („Службени гласник Републике Српске“, 

број 68/07 и 9/12), члана 55. Закона о библиотечкој 

дјелатности („Службени гласник Републике 

Српске“, број 52/01, 39/03 и 112/08) и члана 33. 

Статута општине Вишеград („Службени гласник 

општине Вишеград“ број 10/08-Пречишћени текст, 

3/11 и 5/12), Скупштина општине Вишеград на 

сједници одржаној 07.02.2013. године, д о н о с и  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању вршилаца дужности чланова 

Управног одбора ЈУ Народна библиотека 

 „Иво Андрић“ у Вишеграду 

 

1. За вршиоце дужности чланови Управног 

одбора ЈУ Народна библиотека „Иво Андрић“ у 

Вишеграду, на период од два мјесеца, а најдуже до 

окончања поступка јавне конкуренције, именују 

се: 

1) Данка Митровић,  

2) Дијана Инђић, 

3)  Весна Шимшић. 
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2. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Вишеград“.  

 

О б р а з л о ж е њ е 

Скупштина општине Вишеград на сједници 

одржаној 07.02.2013. године, на приједлог 

начелника општине, за вршиоце дужности чланова 

Управног одбора ЈУ Народна библиотека „Иво 

Андрић“ у Вишеграду именовала је Данку 

Митровић, Дијану Инђић и Весну Шимшић на 

период од два мјесеца, а најдуже до окончања 

поступка јавне конкуренције. С тим у вези, а у 

складу са чланом 4. став 2. Закона о министарским 

владним и другим именовањима Републике 

Српске, чланом 16. Закона о систему јавних 

служби, чланом 55. Закона о библиотечкој 

дјелатности и чланом 33. Статута оппштине 

Вишеград, ријешено је као у диспозитиву овог 

рјешења.  

 

Упутство о правном лијеку: Ово рјешење је 

коначно и против истог није дозвољена жалба, али 

се може покренути управни спор тужбом 

Окружном суду у Источном Сарајеву, у року од 30 

дана од дана достављања рјешења.  
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

         ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-15/13                                         

Датум: 07.02.2013. године      Суљо Фејзић,с.р.___ 

 

На основу члана 9. Закона о министарским, 

владиним и другим именовањима Републике 

Српске („Службени гласник Републике Српске“, 

број 41/03) и члана 33. Статута општине Вишеград 

Вишеград („Службени гласник општине 

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

5/12), Скупштина општине Вишеград на сједници 

одржаној 07.02.2013. године, д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању Комисије за избор чланова 

Управног одбора у ЈУ Народна библиотека 

„Иво Андрић“ у Вишеграду 

 

1. Именује се Комисија за избор чланова 

Управног одбора у ЈУ Народна библиотека „Иво 

Андрић“ у Вишеграду, у саставу: 

1) Добривоје Станојевић, предсједник; 

2) Здравко Жужа, члан; 

3) Неђо Савић, члан; 

4) Дејан Савић, члан; 

5) Бојан Пецикоза, члан. 
 

2. Задатак Комисије за избор је да размотри 

све пријаве приспјеле на конкурс, сачини листу са 

ужим избором кандидата који испуњавају 

критеријуме за именовање, по потреби прикупи 

додатне информације о кандидатима, обави 

интервјуе са кандидатима и након тога достави 

ранг-листу кандидата начелнику општине. 
 

3. Административне и техничке послове за 

потребе комисије обављаће Стручна служба 

начелника општине. 
 

4. Комисија престаје са радом даном 

именовања чланова Управног одбора ЈУ Народна 

библиотека „Иво Андрић“ у Вишеграду. 
            

5. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Вишеград“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

         ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-18/13                                         

Датум: 07.02.2013. године      Суљо Фејзић,с.р.___ 

 

На основу члана 121. Закона о локалној 

самоуправи („Служебни гласник Републике 

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

Статута општине Вишеград („Службени гласник 

општине Вишеград“ број 10/08-Пречишћени текст, 

3/11 и 5/12), Скупштина општине Вишеград, на 

сједници одржаној 07.02.2013. године, д о н о с и   

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању Комисије за спровођење поступка 

за пријем службеника у Административну 

службу Општине Вишеград 

 

1. У Комисију за спровођење поступка за 

пријем службеника у Административну службу 

Општине Вишеград, именују се:  

1) Неђо Савић, предсједник;  

2) Неџад Мухић, члан; 

3) Бранка Чарапић, члан;   

4) Горан Кујунџић,члан; 

5) Александар Станчић, члан.  

 

2. Задатак комисије је да, по објављеном 

конкурсу у средствима јавног информисања, 

спроведе поступак за пријем службеника у 

Административну службу Општине Вишеград и то 

у Одјељење за финансије и Стручну службу 

начелника општине, што подразумијева контролу 

испуњавања услова из јавног конкурса за 

пријављене кандидате, обави улазни интервју са 

кандидатима који испуњавају услове конкурса и 
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утврди редослијед кандидата на основу стручних 

способности. 

 

 3. Комисија је дужна да поступак за пријем 

службеника обави у року од 30 дана од истека рока 

за пријављивање кандидата на конкурс.    

 

 4. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

         ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-19/13                                         

Датум: 07.02.2013. године      Суљо Фејзић,с.р.___ 

 

На основу члана 33. Статута општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 

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

општине Вишеград на сједници одржаној 

07.02.2013. године, д о н о с и  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  

о разрјешењу Стручног тима за праћење 

реализације пројекта изградње насеља 

„Андрићград“ у Вишеграду 

 

1. Разрјешава се Стручни тим за праћење 

реализације пројекта изградње насеља 

„Андрићград“ у Вишеграду: 

1) Винко Дроца, вођа тима, 

2) Младен Ђуревић, члан тима, 

3) Мирослав Нешковић, члан тима, 

4) Његош Танасковић, члан тима, 

5) Драгиња Дабић, члан тима,   

због истека мандата на који су именовани.  

 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику  

општине Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

         ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-20/13                                         

Датум: 07.02.2013. године      Суљо Фејзић,с.р.___ 

 

На основу члана 6. Уговора о учествовању у 

финансирању пројекта „Андрићград“ у Виешграду 

број 02-013-357/11 од 10.10.2011. године и члана 

33. Статута општине Вишеград („Службени 

гласник општине Вишеград“, број 10/08-

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

општине Вишеград на сједници одржаној 

07.02.2013. године, д о н о с и  

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о формирању Комисије за праћење намјенског 

коришћења финансијских и других средстава 

датих за реализацију пројекта „Андрићград“ 

 у Вишеграду 

 

1. Формира се Комисија за праћење намјенског 

коришћења финансијских и других средстава 

којим Општина Вишеград, у складу са својим 

обавезама из члана 3. став 1. Уговора о 

учествовању у финансирању пројекта 

„Андрићград“ у Вишеграду, учествује у 

реализацији пројекта „Андрићград“ у Вишеграду, 

у саставу: 

1) Неђо Савић, предсједник, 

2) Његош Танасковић, члан, 

3) Бранка Драгичевић, члан, 

4) Славко Андрић, члан, 

5) Мирослав Нешковић, члан.   

 

2. Задатак комисије из члана 1. ове одлуке је 

да прати намјенско коришћење финансијских и 

других средстава којим Општина Вишеград, у 

складу са својим обавезама из члана 3. став 1. 

Уговора о учествовању у финансирању пројекта 

„Андрићград“ у Вишеграду, учествује у 

обезбјеђивању услова и средстава за реализацију 

пројекта изградње насеља Андрићград. 

 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

         ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-21/13                                         

Датум: 07.02.2013. године      Суљо Фејзић,с.р.___ 

 

На основу члана 62. Пословника Скупштине 

општине Вишеград („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 10/08-Пречишћени текст и 14/08), 

Скупштина општине Вишеград на сједници 

одржаној 07.02.2013. године, д о н о с и  

 

П Р О Г Р А М   Р А Д А 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД  

ЗА 2013. ГОДИНУ 

 

I-УВОДНИ ДИО 

 

Програм рада Скупштине општине Вишеград за 

2013. годину утврђујe садржај послова и задатака 

Скупштине, начин и рокове њиховог извршавања, 

као и носиоце тих активности. 

Поред прописаних задатака из надлежности 

Скупштине општине, програм рада ће обухватити 
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и теме о актуелним животним питањима грађана, 

која су у надлежности других институција и виших 

нивоа власти, а посебно питања у области 

просторног уређења и планирања, образовања, 

културе, спорта, здравствене заштите и слично. 

Скупштина ће разматрати и питања као што су 

избори и именовања, доношење одређених одлука, 

закључака, рјешења и других аката. 

Радна тијела Скупштине ће, у складу са овим 

програмом и својим надлежностима, разматрати 

материјале припремљене за Скупштину, о чему ће 

у оквиру свог домена давати мишљења, подносити 

приједлоге и одговарајуће извјештаје. 

Скупштина ће редовно захтијевати од начелника и 

Општинске административне службе, те других 

органа, институција и установа да подносе 

извјештаје и информације о реализацији донесених 

одлука и закључака. 

У оквиру својих надлежности Скупштина ће 

стварати што повољнији амбијент за улагање 

домаћег и страног капитала и подстицајно 

дјеловати на привредни развој општине кроз 

пласман средстава остварених по основу закона. 

У области просторног уређења и планирања 

Скупштина ће посветити посебну пажњу изради 

регулационих и других планова, као и 

активностима на легализацији бесправно 

изграђених објеката. 

Скупштина ће разматрати информације о 

актуелним питањима из области: здравства, 

културе, спорта и физичке културе. 

У циљу заштите људи и имовине Скупштина ће 

разматрати информацију о раду цивилне заштите, 

као и стање у области комуналних дјелатности. 

Скупштина ће и даље редовно сарађивати са 

средствима јавног информисања, у циљу бржег 

информисања грађана о раду Скупштине и њених 

радних тијела.  

Програм рада Скупштине општине за 2013. годину 

је основа за благовремено и редовно планирање 

сједница Скупштине и њених радних тијела.  

Поред питања садржаних у овом програму 

Скупштина ће, у складу са својим надлежностима 

и према указаној потреби, разматрати и друга 

питања која нису предвиђена овим програмом 

рада, а за чијим разматрањем се укаже потреба. 

 

II – ТЕМАТСКИ И НОРМАТИВНИ ДИО 

  

Ф е б р у а р  

1. Приједлог Пословника Скупштине општине 

Вишеград 

 Обрађивач: Стручна служба Скупштине 

општине 

Предлагач: Комисија за прописе 

2. Програм рада и финансијски план за 2013. 

годину јавних установа чији је оснивач 

Општина Вишеград   

 Обрађивачи: надлежни органи јавних установа 

Предлагачи: надлежни органи јавних установа 

3. Информација о раду Републичког јавног 

правобранилаштва-сједиште Фоча за 2012. 

годину  

Обрађивач: РЈП-сједиште Фоча 

Предлагач: РЈП-сједиште Фоча 

4. Извјештај о утрошку и реализацији донираних 

средстава за обнову и реконструкцију у 2012. 

години  

Обрађивачи: Одјељење за просторно уређење  

                       и стамбено-комуналне послове  

                       Стручна служба начелника  

                       општине 

 Предлагач: начелник општине 

 

М а р т  

1. Приједлог Одлуке о усвајању завршног рачуна 

по буџету општине Вишеград за 2012. годину  

Обрађивач: Одјељење за финансије  

Предлагач: начелник општине 

2.    Извјештај о реализацији средстава датих за  

       подстицај запошљавања на подручју општине  

       Вишеград за 2012. годину 

Обрађивач: Одјељење за привреду и  

друштвене дјелатности 

Предлагач: начелник општине 

3. Извјештај о реализацији новчаних средстава 

датих у 2012. години за стимулисање 

наталитета  

Обрађивач: Одјељење за привреду и       

                     друштвене дјелатности 

Предлагач: начелник општине за 2012. годину 

4 Програм уређења и изградње простора за 2013. 

годину 

Обрађивач: Одјељење за просторно уређење и 

стамбено-комуналне послове 

Предлагач: начелник општине 

 

А п р и л  

1. Информација о остварењу буџета општине за 

период 01.01-31.3.2013. године 

Обрађивач: Одјељење за финансије 

Предлагач: начелник општине 

2. Извјештај о реализацији кредитних средстава 

датих по основу Закона о накнадама за                     

кориштење природних ресурса у сврху 

производње електричне енергије за 2012. 

годину 

      Обрађивачи: Одјељење за привреду и  

                              друштвене дјелатности  

                              Кредитни одбор  

                              Надзорни одбор 
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Предлагач: начелник општине 

3. Извјештај о годишњем пословању и годишњем 

обрачуну јавних установа за 2012. годину чији 

је оснивач Општина Вишеград   

Обрађивачи: надлежни органи јавних   

установа 

Предлагачи: надлежни органи јавних установа 

4.  Извјештај о раду ЈП РТВ „ Вишеград“  

Обрађивач: ЈП РТВ „ Вишеград“ 

Предлагач: ЈП РТВ „Вишеград“  

5. Извјештај о раду ОО Црвени крст Вишеград 

Обрађивач: ОО Црвени крст 

Предлагач: ОО Црвени крст 

6.    План одржавања, заштите, реконструкције и  

       изградње локалних и некатегорисаних путева  

       за 2013. годину  

 Обрађивач: Одјељење за просторно уређење и 

стамбено-комуналне послове 

 Предлагач: начелник општине 

7. Информација о валоризацији: 

а) просјечне коначне цијене 1m² корисне  

    стамбене површине 

б) базне цијене за обрачун трошкова уређења  

    градског и осталог грађевинског земљишта 

Обрађивач: Одјељење за просторно уређење и 

стамбено-комуналне послове 

Предлагач: начелник општине 

             

М а ј  

1. Информација о стању привреде и 

запошљавања на подручју општине Вишеград  

Обрађивач: Одјељење за привреду и 

друштвене дјелатности  

Предлагач: начелник општине  

2. Извјештај о расподјели и утрошку 

подстицајних средстава датих за развој 

пољопривреде  и села у 2012. години 

Обрађивач: Одјељење за привреду и 

друштвене дјелатности  

Предлагач: начелник општине  

3. Извјештај о стању у области цивилне заштите 

и реализацији мјера противпожарне заштите 

на подручју општине Вишеград 

 Обрађивачи: Одјељење за општу управу  

                              ТВЈ Вишеград    

Предлагач: начелник општине 

4. Информација о водоснабдијевању 

становништва на подручју општине Вишеград 

Обрађивач: Предузеће за водовод и 

канализацију „15. април“ а.д. Вишеград 

Предлагач: Предузеће за водовод и 

канализацију „15. април“ а.д. Вишеград 

5. Информација о организовању „Вишеградске 

стазе“  

Обрађивач: ЈУ „Дом културе“ Вишеград 

Предлагач: ЈУ „Дом културе“ Вишеград 

Ј у н  

1.  Информација о остваривању здравствене 

заштите становништва на подручју општине     

Вишеград 

Обрађивач: Одјељење за привреду и 

друштвене дјелатности 

Предлагач: начелник општине  

2.  Информација о стању социјалне заштите на 

подручју општине Вишеград 

Обрађивач: Центар за социјални рад 

Предлагач: Центар за социјални рад 

3. Информација о стању спорта на подручју 

општине Вишеград  

Обрађивач: Одјељење за привреду и 

друштвене дјелатности  

Предлагач: начелник општине           

4. Информација о положају младих на подручју 

општине Вишеград 

Обрађивач: Одјељење за привреду и 

друштвене дјелатности 

Предлагач : начелник општине 

 

Ј у л  
1. Извјештај о извршењу буџета општине 

Вишеград за период 01.01-30.6.2013. године 

Обрађивач: Одјељење за финансије 

Предлагач: начелник општине 

2. Извјештај о извршењу средстава буџетске 

резерве за период 01.01-30.6.2013. године 

Обрађивач: Одјељење за финансије 

Предлагач: начелник општине 

3.  Информација о валоризацији: 

а) просјечне коначне цијене 1m² корисне 

    стамбене површине 

б) базне цијене за обрачун трошкова уређења    

     градског и осталог грађевинског земљишта 

 Обрађивач: Одјељење за просторно уређење и  

       стамбено-комуналне послове 

 Предлагач: начелник општине 

4. Информација о раду Основне и Средње школе 

са посебним освртом на успјех ученика у    

школској 2012/2013. години 

Обрађивач: Одјељење за привреду и  

друштвене дјелатности 

Предлагач: начелник општине 

5.   Информација о одбореним/донираним  

       средствима и урошку донираних средстава за    

обнову и реконстгрукцију за период 01.01-

01.7.2013. године 

Обрађивачи: Одјељење за просторно уређење 

и стамбено-комуналне послове  

Стручна служба начелника општине 

 Предлагач: начелник општине 
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С е п т е м б а р 

1. Средњорочни план одржавања, заштите, 

реконструкције и изградње локалних и     

некатегорисаних путева на подручју општине 

Вишеград          

Обрађивач: Одјељење за просторно уређење и 

стамбено-комуналне послове 

Предлагач: начелник општине 

2. Информација о упису ученика у школску  

       2013/2014. годину 

Обрађивач: Одјељење за привреду и  

друштвене дјелатности 

Предлагач: начелник општине 

3. Информација о стању криминалитета, јавног 

реда и мира и безбједности јавног саобраћаја 

на подручју општине Вишеград       

Обрађивач: Полицијска станица Вишеград      

Предлагач: Полицијска станица Вишеград 

  

О к т о б а р  

1. Информација о остварењу буџета за период  

       01.01-30.9.2013. године 

Обрађивач: Одјељење за финансије  

Предлагач: начелник општине 

2. Извјештај о реализацији кредитних средстава 

датих по основу Закона о накнадама за                     

коришћење природних ресурса у сврху 

производње електричне енергије за период 

01.03-30.9.2013. године  

Обрађивачи: Одјељење за привреду и  

                      друштвене дјелатности 

                             Кредитни одбор  

                             Надзорни одбор 

Предлагач: начелник општине 

 

3.  План зимског одржавања путева за 2014. годину 

     Обрађивач: Одјељење за просторно уређење и  

     стамбено-комуналне послове  

     Предлагач: начелник општине 

4.  Програм заједничке комуналне потрошње за  

     2014. годину 

     Обрађивач: Одјељење за просторно уређење и  

     стамбено-комуналне послове  

     Предлагач: начелник општине 

5.  Информација о стању електроенергетске мреже  

     на подручју општине Вишеград и припремама  

     за зимски  период 

     Обрађивач: Електродистрибуција Пале-РЈ  

     Вишеград  

     Предлагач: Електродистрибуција Пале-РЈ  

     Вишеград 

 

Н о в е м б а р 

1.  Информација о остваривању права из области  

     борачко-инвалидске заштите  

     Обрађивач: Одјељење за општу управу 

     Предлагач: начелник општине 

2.  Информација о раду савјета мјесних заједница  

     Обрађивач: Одјељење за општу управу 

     Предлагач: начелник општине 

3.  Информација о насиљу у породици 

     Обрађивач: Одјељење за привреду и друштвене  

     дјелатности 

     Предлагач: начелник општине 

4.  Информација о коришћењу, узгоју и заштити  

     шума на подручју општине Вишеград 

     Обрађивач: Одјељење за привреду и друштвене  

     дјелатности 

     Предлагач: начелник општине 

  

Д е ц е м б а р   

1.  Приједлог Одлуке о усвајању буџета општине  

     Вишеград за 2014. годину 

     Обрађивач: Одјељење за финансије 

     Предлагач: начелник општине 

2.  Приједлог Одлуке о извршењу буџета општине  

     Вишеград за 2014. годину 

     Обрађивач: Одјељење за финансије  

     Предлагач: начелник општине 

3.  План капиталних улагања за 2014. годину 

     Обрађивач: Комисија за планирање општинског  

     развоја 

     Предлагач: начелник општине 

4.  Програм рада Скупштине општине Вишеград за  

     2014. годину 

     Обрађивач: Стручна служба СО 

     Предлагач: Колегијум Скупштине општине 

5.  Информација о валоризацији: 

 а) просјечне коначне цијене 1m² корисне       

     стамбене површине 

 б) базне цијене за обрачун трошкова уређења 

      градског и осталог грађевинског земљишта 

      Обрађивач: Одјељење за просторно уређење и  

      стамбено - комуналне послове 

      Предлагач: начелник општине 

6.   Извјештај о утрошку донираних средстава за  

      обнову и реконструкцију за 2013. годину  

      Обрађивачи: Одјељење за просторно уређење и  

      стамбено-комуналне послове  

      Стручна служба начелника општине 

             Предлагач: начелник општине 

 

Стручни обрађивачи и предлагачи материјала, 

одређени овим програмом, одговорни су за 

благовремену, квалитетну и стручну припрему 

материјала, као и за законитост поднесених 

приједлога аката. 

Материјал се доставља Стручној служби 

Скупштине општине у остављеном року, умножен 

у 40 примјерака.  
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III – ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Овај програм ће се објавити у „Службеном 

гласнику општине Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

         ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-2/13                                         

Датум: 07.02.2013. године      Суљо Фејзић,с.р.___ 

 

На основу члана 21. Закона о комуналним 

дјелатностима („Службени гласник Републике 

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

Вишеград (“Службени гласник општине 

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

5/12), Скупштина општине Вишеград на  сједници 

одржаној 07.02.2013. године, д о н о с и  

 

П Р О Г Р А М 

коришћења средстава заједничке комуналне 

потрошње за 2013. годину 
 

УВОД 

 

У складу са Законом о комуналним дјелатностима 

(„Службени гласник Републике Српске“,  

број124/11) доноси се Програм коришћења 

средстава заједничке комуналне потрошње за 2013. 

годину. Финансијска средства за извршење  ових 

услуга, у складу са законом, обезбиједиће се из 

сљедећих извора:  

- комуналне накнаде, 

- дијела накнаде за кориштење добара од 

општег интереса, 

- дијела пореза на имовину и прихода од 

имовине, 

- дијела пореза на промет непокретности, 

- дијела пореза на насљеђе и поклон, 

- дијела боравишне таксе, 

- дијела средстава од накнада остварених по 

основу Закона о накнадама за коришћење   

природних ресурса у сврху производње 

електричне енергије,  

- других средстава. 

 

 Надзор 

Надзор над спровођењем овог програма вршиће 

комунална полиција и надлежна инспекција. 

Извршење послова из овог програма пратиће 

Одјељење за просторно уређење и стамбено-

комуналне послове и Одјељење за финансије. 

 

Врсте активности и планирани период за 

извршење радова 

Овим програмом утврђује се обим и квалитет 

одржавања и обнављања комуналних објеката и 

уређаја, јавних зелених површина, те висина 

потребних финансијских средстава.  

Програм обухвата услуге које ће се обављати у 

наведеном временском периоду: 

1. Чишћење улица и јавних површина 

(тргова, скверова, паркинга и шеталишта) 

током цијеле године (12 мјесеци) 

2. Прање градских улица од 1. марта до 30. 

септембра 2013. године (7 мјесеци) 

3. Редовно одржавање јавних зелених и 

рекреативних површина током цијеле 

године (12 мјесеци) 

4. Одржавање градских гробаља 

5. Одржавање вертикалне сигнализације 

током цијеле године (12 мјесеци) 

6. Санација дијела улица, плочника и 

тротоара и изградња проширења уз 

саобраћајнице ради постављања 

контејнера за одлагање кућног отпада 

током цијеле године (12 мјесеци) 

7. Одржавање система кишне канализације 

током цијеле године (12 мјесеци) 

8. Уклањање угинулих животиња са јавних 

површина и њихово санитарно 

збрињавање током цијеле године (12 

мјесеци). 

 

Планирана финансијска средства 

Укупно планирана средства за обављање 

комуналних услуга заједничке комуналне 

потрошње са одржавањем јавне расвјете за 2013. 

годину износе 365 000,00 

(тристотинешездесетпетхиљада конвертибилних 

марака) и распоређиваће се према сљедећем плану: 

 

ПОСЛОВИ ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ   

ПОТРОШЊЕ 

 

         I УРЕЂЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ   

            КОМУНАЛНЕ  ИНФРАСТРУКТУРЕ 

 

1. Чишћење улица, тротоара, јавних 

површина (тргова, скверова, паркинга, шеталишта 

и др.). Под чишћењем подразумијева се метење, 

прикупљање отпадака са јавних површина, 

пражњење уличних корпи, поправка уличних 

корпи и одвоз цјелокупног отпада на депонију.  

 

2. Чишћење тротоара и јавних површина 

у зимским условима 

Чишћење подразумијева уклањање снијега и леда 

са дијелова тротоара, јавних површина, прилаза 

јавним установама и другим институцијама (зграда 

Општине, зграда Суда, објекат Дома културе), 

споменицима (споменик на Тргу палих бораца и 

споменик Иви Андрићу) и цркви на Мегдану, по 
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којима се одвија пјешачки саобраћај, посипање 

сољу или абразивним материјалом и одвоз 

скупљеног снијега и леда на депоније предвиђене 

за отапање, а све према Плану зимског одржавања 

путева, улица и јавних површина на подручју 

општине Вишеград за 2013. годину („Службени 

гласник општине Вишеград“ број 16/12). 

 

3. Прање градских улица  

Под прањем градских улица подразумијевамо 

прање коловоза и тротоара. Прање улица се  

планира у периоду од 1. марта до 30. септембра 

2013. године (7 мјесеци). 

 

4. Редовно одржавање зелених и 

рекреативних површина. 

Редовно одржавање зелених и рекреативних 

површина подразумијева: 

- одржавање паркова, украсног грмља, живе 

ограде и цвијећа на зеленим  површинама 

и у жардињерама,   

- сијање, залијевање и кошење траве 2 пута 

мјесечно у периоду од 1. априла до 30. 

септембра 2013. године, 

- окресивање украсног грмља, 

поткресивање сувих грана и замјена 

дотрајалих стабала новим садницама, 

- припрема земљишта, садња и залијевање 

сезонског цвијећа, грабљење опалог 

лишћа и другог биљног отпада и његово 

искоришћавање за хумусирање тла са 

одвозом вишка на депонију, 

- заштита биљака од болести и штеточина,  

- одржавање осталих зелених јавних 

површина, кошење и кресање самониклог 

растиња (2 пута годишње) у периоду од 

1.маја до 30.септембра 2013. године,  

- уништавање амброзије (2 пута годишње) у 

периоду 1. маја до 30. септембра 2013. 

године. 

 

5. Одржавање градских гробаља 

Под одржавањем градских гробаља подразумијева 

се кошење траве и уклањање самониклог растиња 

са одвозом на депонију и ситне интервенције на 

поправци ограде (2 пута годишње). 

У градска гробља убрајају се гробља у Козачкој 

улици и Црнчи и Јеврејско гробље на 

Околиштима.  

 

6. Одржавање вертикалне сигнализације.  

Под одржавањем вертикалне сигнализације 

подразумијева се постављање нових, поправка, 

пеглање, исправљање, заваривање и фиксирање 

оштећених саобраћајних знакова ( довођење у 

првобитно стање) и замјена саобраћајних знакова у 

складу са Правилником о безбједности  саобраћаја 

БиХ („Службени гласник БиХ“, број 16/07). 

Средства се односе на плаћање радне снаге 

потребне за редовно одржавање, а набавка нових 

саобраћајних знакова (комплет са потребним 

дијеловима) посебно ће се обрачунавати и 

фактурисати по набавној цијени увећаној за 

трошкове превоза. Набавка ће се вршити у складу 

са Законом о јавним набавкама. 

 

7. Санација дијела улица, плочника и 

тротоара   

Под овом ставком подразумијева се измјена 

дотрајалих камених плоча, бетонирање, 

изравнавање површинског оштећеног слоја на 

тротоарима и другим пјешачким површинама и 

изградња проширења уз саобраћајнице ради 

постављања контејнера за одлагање кућног отпада.  

 

8. Одржавање система кишне 

канализације 
Појам кишне канализације подразумијева систем 

који омогућава одвођење атмосферских и других 

површинских вода са јавних површина. Под 

одржавањем система кишне канализације 

подразумијева се чишћење сливника, сливних 

решетки и цијеви кишне канализације, као и 

замјена уништених и несталих решетки на 

сливницима. Набавку решетки фактурисати по 

набавној цијени увећаној за трошкове превоза. 

Радови на одржавању система вршиће се на тај 

начин што ће се два пута годишње (април и 

октобар) вршити генарално чишћење таложника, а 

током читаве године редовно одржавање система. 

 

9. Одржавање, заштита, реконструкција и 

изградња локалних и некатегорисаних путева 

Под одржавањем јавних путева подразумијевају се 

радови на коловозу, банкинама, косинама насипа, 

усјека и засјека, трупу пута, облогама, обложним 

зидовима, објектима за одводњавање, пропустима, 

мостовима, саобраћајној сигнализацији и путној 

опреми. 

 

10. Одржавање јавне расвјете 
Под одржавањем јавне расвјете подразумијева се 

набавка и уградња потребног репроматеријала као 

и друге интервенције неопходне за функционисање 

система јавне расвјете. 

 

11. Уклањање угинулих животиња са 

јавних површина и њихово санитарно 

збрињавање. 

Под уклањањем угинулих животиња са јавних 

површина и њиховим санитарним збрињавањем 

подразумијевају се активности прикупљања, 
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одвоза и прописног санитарног укопавања 

угинулих паса луталица и осталих животиња на 

градску депонију, у складу са важећим прописима.  

 

II ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ЗАЈЕДНИЧКЕ 

КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ   

 

1. Трошкови чишћења и одржавања 

градских улица 

Чишћење и одржавање улица, тргова и других 

јавних површина вршиће се интензитетом који ће 

зависити од приоритета улице, продукције смећа, 

временских прилика, годишњег доба итд.  

 

Чишћење јавних саобраћајних површина обухвата 

радове на чишћењу коловоза, тротоара, ригола, 

чишћење сливника као и пражњење и поправка 

оштећених уличних корпи. 

Чишћење и одржавање градских улица, тргова и 

других јавних површина приказано је табеларно. 

Табела приказује назив, дионицу и површину 

улица ( коловоз и тротоар).  

 

 

 

 

 

 

 

Табеларни приказ улица планираних за чишћење 

Редни 

број 

Назив улице Дионица Површина m² 

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

3.200 

2 Улица Ужичког корпуса Од стоваришта на градској пијаци до бензинске 

пумпе 

 

7.600 

3 Трг палих бораца Цијела површина 2.500 

 

4 Mост Мехмед-паше Соколовића Мост и рампа   

4.000 

5 Улица II подрињске бригаде Од Рзавског моста до Трга палих бораца  

7.728 

6. 

 

Пут за Вучине 

 

Од улице Ужичког корпуса до  

првог лијевог скретања   

 

2.500 

7 Улица Kозачка Од Трга палих бораца до  задње 

куће  у Козачкој улици 

 

5.000 

8 Улица Војводе Путника Од Улице Ужичког корпуса до 

маркета   

 

3.260 

9 Улица војводе Степе Од зграде Управе прихода до потока Омар  

9.500 

10 Улица Стевана Синђелића Од улице Ужичког корпуса до Главичког 

потока 

 

500 

11 Улица Николе Пашића Од улице Краља Петра I до Улице II подрињске 

бригаде 

600 

12 Улица Николе Тесле Од улице Краља Петра до улице II подрињске 

бригаде 

500 

13 Улица Змај Јовина Од улице Ужичког корпуса до Улице војводе 

Степе 

 

1.000 

14 Улица Kарађорђева Од Улице Ужичког корпуса до насеља Ступе  

2.320 

15 Улица Видовданска Од Улице Ужичког корпуса до  Карађорђеве 

улице  

 

1.000 

16 

 

Улица Jована Дучића Од Улице Ужичког корпуса до Улице 

солунских бораца  

 

850 

17 Улица солунских бораца Од Карађорђеве улице до Улице Ужичког 

корпуса 

 

680 

18 Улица радничка  Од Карађорђеве улице до Видовданске улице  

300 
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19 Улица светог Саве Од Улице цара Лазара до раскрснице за 

Шегање  

3.100 

20 Улица Mилоша Обилића Од улице светог Саве испод Цркве до краја 

улице 

900 

 

21 Улица Његошева Цијела 1.100 

 

22 Улица цара Лазара Од раскрснице Улице краља Петра I до 

„Металгаса“ 

 

5.400 

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

600 

24 Улица Мајке Југовића Цијела 180 

 

25 Улица Иве Андрића  Од рампе моста до Улице Гаврила Принципа  

12.600 

26 Улица Гаврила Принципа Од раскрснице према Околиштима и 

раскрснице код новог моста до „Униса“ 

 

2.820 

 

27 

Дио магистралног пута  

на лијевој обали ријеке Дрине 

Од рампе моста Мехмед-паше Соколовића до 

новог моста 

 

4.000 

 

28 

 

Улица завичајна  

 

Од Улице војводе Степе, укључујући три 

паралелна сегмента и више одвојака, закључно 

са улазом у Улицу Стевана Синђелића 

 

           1.200 

 

29 Улица Бикавац Улаз Улице светог Саве, саобраћајнице насеља 

Бикавац и излаз из насеља Бикавац 

4.500 

 

30 Насеље Душче Од Улице козачке до капије „Хе на Дрини“  14.000 

                                                                                                                                 Укупно :     103.438 m² 

 
Ефективно чишћење ће се вршити 50% приказане 

површине (тротоар и колске површине уз 

ивичњаке и риголе).                                                                     

Планирани трошкови чишћења јавних 

саобраћајних површина износе 10.700,00 КМ 

мјесечно. 

Чишћење ће се вршити сваким радним даном, у 

складу са приоритетима, продукцији смећа, 

временским приликама, годишњем добу и 

мјесечном програму, а у дане викенда и државних 

празника чистиће се: 

- Улица краља Петра I,  

- дио Улице Ужичког корпуса (од Рзавског 

моста до семафора), 

- Трг палих бораца и Мост Мехмед-паше 

Соколовића.  

Чишћење улица ће се вршити у складу са 

мјесечним планом који је дужан сачинити давалац 

комуналних услуга и доставити га на увид ради 

давања сагласности Одјељењу за просторно 

уређење и стамбено-комуналне послове. Мјесечни 

план мора бити усклађен са Програмом 

коришћења средстава заједничке комуналне 

потрошње за 2013. годину и треба да садржи  

табеларни приказ динамике чишћења свих 

градских улица. Надзорни орган може у изузетним 

случајевима ( зависно од продукције смећа и 

временских прилика) кориговати  предложени или 

усвојени план.  

 

У зимским условима, у складу са Планом зимског 

одржавања путева, улица и јавних површина на 

подручју општине Вишеград за 2013. годину, 

вршиће се чишћење снијега и леда са дијелова 

тротоара и јавних површина по којима се одвија 

пјешачки саобраћај, посипање сољу и абразивним 

материјалом, те одвожење и депоновање снијега и 

леда.  

 

2. Трошкови прања градских 

улица 

Под редовним прањем градских улица 

подразумијева се прање цистерном једном 

седмично  (четвртком) са утрошком 14-15 

цистерни техничке воде, зависно од стања улица. 

Списак улица планираних за прање:   

- краља Петра I од Рзавског моста до Трга 

палих бораца; 

- Николе Пашића; 

- Николе Тесле; 

- Ужичког корпуса од улаза у пијацу до 

пумпе преме насељу Родић Брдо;   
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- дио Улице војводе Степе (од зграде 

Управе прихода до раскрснице код зграде 

ЗП  “Електродистрибиција“ Пале Р.Ј. 

Вишеград);  

- Змај Јове Јовановића; 

- Улица цара Лазара (од Улице краља Петра 

I до раскрснице према насељу Горње 

Шегање); 

- Трг палих бораца;  

- Козачка (од Трга палих бораца до задње 

куће у Козачкој улици); 

- II подрињске бригаде (од Рзавског моста 

до Трга палих бораца).  

Планирани трошкови редовног прања горе 

набројаних улица износе 3.986,00 KM мјесечно.  

Планирани број цистерни за седам мјесеци износи 

495 (15 цистерни x 31 прање x 60,00 КМ = 27.900 

КМ). 

 

Под ванредним прањем улица и мостова 

подазумијева се прање : 

- Моста Мехмед-паше Соколовића; 

- магистраног пута М-5 (од моста Мехмед-паше 

Соколовића до раскрснице Улице војводе 

Степе); 

- Улица Иве Андрића до гробља; 

- Улица Гаврила Принципа до предузећа ,,Унис-

Уша“;  

Прање горе наведених улица вршиће се у периоду 

од 1. марта до 30. септембра 2013. године-март, 

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

цистерни = 52 цистерне).  

За ванредно прање саобраћајница и других јавних 

површина (државни празници, посјете државника, 

разне манифестације, посјете туриста и сл.) 

планирано је 20 цистерни.  

Прање улица ће се вршити од 1. марта до 30. 

срптембра 2013. године (7 мјесеци).  

Планирани трошкови ванредног прања на 

годишњем нивоу износе 72 цистерене x 60,00 КМ) 

=  4.320,00 КМ.  

Зависно од стања на терену и потребе надзорни 

орган може мијењати број цистерни потребних за 

прање улица. 

3. Трошкови редовног одржавања јавних  

    зелених и рекреативних површина 

Под одржавањем јавних зелених и рекреативних 

површина подразумијева се:  

- одржавање грмља и живе ограде (окопавање, 

окресивање и обликовање хабитуса украсног 

грмља, сасијецање или уклањање неугледног и 

обољелог грмља, шишање живе ограде и 

засађивање на огољелим мјестима по потреби 

најмање 4 пута годишње, утовар и одвоз 

вишка материјала). Укупна дужина живе 

ограде износи око 400 m. 

- одржавање цвијећа на зеленим 

повшинама и у жардињерама (радови на 

прољетној припреми, окопавање и 

окресивање вишегодишњег цвијећа, 

залијевање у току сушног периода, 

загртање и припрема за зиму, уклањање 

или замјена неугледних жардињера новим 

и уклањање увенулог сезонског цвијећа). 

Средства се односе на радну снагу потребну за 

редовно одржавање, а набавка потребних 

жардињера, плодне земље и садног материјала ће 

се посебно обрачунавати и фактурисати по 

набавној цијени. 

- дрвеће (у дрвореду, групама и 

појединачна), паркови и зелене 

површине (радови уређења и одржавања 

дрвећа лишћара и четинара у урбаном 

подручју). Радови ће се вршити на 

уклањању обољелог дрвећа, орезивању 

сувих и обољелих грана уз стручно 

мишљење комисије и надзор надлежне 

инспекције. 

Вршење ове дјелатности подразумијева:  

а) одржавање парка испред Дома културе и 

     парка код споменика Иве Андрића;  

б) зелене површине испред зграде Општине и     

     зграде Основног суда; 

в) орезивање живе ограде у парку Иве Андрића, 

     Улици браће Југовића, испред зграде    

Поште, зграде Општине и Дома културе;  

г) одржавање зелене површине у Улици II 

    подрињске бригаде, зелене површине поред  

    средњошколске дворане, као и висећих 

    жардињера на расвјетним стубовима; 

д) редовно кошење траве на десној обали Дрине 

    од ЈУ за предшколско васпитање и образовање 

„Невен“ до спортских терена, одржавање 

зелене површине ЈУ за предшколско 

васпитање и образовање „Невен“ и кошење 

траве поред Улице II подрињске бригаде. 

Све актовности на наведеним локацијама вршити 

свакодневно, а кошење траве 2 пута мјесечно. 

Планирани трошкови редовног одржавања јавних 

зелених и рекреативих површина ће износити  

3.400,00 КМ мјесечно. 

 

Трошкови одржавања осталих јавних зелених 

површина, кошење траве, кресање растиња и 

уништавање амброзије вршиће се у периоду од 1. 

маја до 30. септембра .2013. године. Под овим 

одржавањем подразумијева се :  

- обострано кошење траве и кресање 

самониклог растиња на лијевој обали Дрине, 

на потезу од Моста Мехмед-паше Соколовића 

(150 метара узводно) и низводно до новог 

моста; 
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- обострано кошење и кресање шибља у Улици 

војводе Степе од Мезалина до чесме Крвавац; 

- раскрсница код новог моста (обострано); 

- украсно грмље поред степеништа према 

насељу Гарча и остале зелене површине у 

насељу Гарча; 

- путни појас за насеље Душче (од Козачке 

улице до капије МX „Хе на Дрини“); 

- Улица Иве Андрића (од семафора до краја 

улице на Околиштима); 

- Улица Ужичког Корпуса (закључно до табле 

градског подручја изнад бензинске пумпе 

према насељу Родић Брдо); 

- десна страна уз Улицу светог Саве. 

- Улица Његошева (од Улице светог Саве 

степеништем до Храма Пресвете Богородице); 

- Улица Стевана Синђелића до раскрснице 

према Гарчи; 

Горе наведене површине ће се одржавати 2 пута 

годишње, а доље наведене 3 пута годишње.  

- рибарска стаза од Моста Мехмед-паше 

Соколовића до фабрике у насељу Душче 

(једнострано); 

- Улица цара Лазара (од тунела до капије 

„Металгаса“ и до улаза у градски стадион); 

Планирани трошкови одржавања осталих јавних 

зелених површина износе 8.200,00 КМ  годишње. 

Редовно и ванредно одржавање зелених јавних 

површина ће се вршити у складу са мјесечним 

планом који је дужан сачинити давалац 

комуналних услуга и доставити га на увид  ради 

давања сагласности Одјељењу за просторно 

уређење и стамбено-комуналне послове. Мјесечни 

план мора бити усклађен са Програмом 

коришћења средстава заједничке комуналне 

потрошње за 2013. годину. Надзорни орган може у 

изузетним случајевима зависно од потреба  

кориговати  предложени или усвојени план.  

 

4. Трошкови одржавања градских гробаља 

Под трошковима одржавање гробаља 

подразумијевају се ситне интервенције на 

поправци ограда, кошење траве и уклањање 

самониклог растиња са одвозом на депонију 2 пута 

годишње. Планирани трошкови одржавања су 

5.200,00 КМ годишње. 

 

5. Трошкови вертикалне сигнализације у граду 

- Одржавање вертикалне сигнализације 

Вертикална сигнализација заузима значајан 

сегмент безбједности учесника у саобраћају и свих 

становника урбаног подручја, па према томе је 

неопходно и одржавање саобраћајних знакова и 

путоказа у градском подручју. У граду је потребно 

одржавати 225 саобраћајних знакова, а под 

одржавањем подразумијева се постављање нових, 

поправка, пеглање, исправљање, заваривање 

оштећених саобраћајних знакова, завртање вијака 

и сл.  

У складу са Законом о комуналним дјелатностима 

и Законом о безбједности саобраћаја обавеза је 

комуналног предузећа да врши редовно одржавање 

вертикалне сигнализације. 

Средства се односе на плаћање радне снаге 

потребне за редовно одржавање, а набавка 

потребних знакова и осталих саставних дијелова ће 

се посебно обрачунавати и фактурисати по 

набавној цијени .  

 

Планирани  трошкови  одржавања  вертикалне  

сигнализације износе 320,00 КМ мјесечно. 

Планирани трошкови за набавку и замјену 10 

саобраћајних знакова износе 2.500,00 КМ на 

годишњем нивоу. 

 

6. Трошкови санације дијела улица, плочника и    

     тротоара   

Под санацијом улица, плочника и тротоара 

подразумијева се санација оштећених дијелова 

градских улица (тротоара и других пјешачких 

површина) и изградња проширења уз 

саобраћајнице, ради постављања контејнера за 

одлагање кућног отпада. 

Планирани трошкови санације дијела улица, 

плочника и тротоара износе 6.000,00 КМ годишње. 

 

7. Трошкови одржавања система кишне    

     канализације 
Под одржавањем система кишне канализације 

подразумијева се чишћење сливника, сливних 

решетки и цијеви кишне канализације, као и 

замјена уништених и несталих решетки на 

сливницима. Набавку решетки обрачунати и 

фактурисати по набавној цијени увећаној за 

трошкове превоза. 

Радови на одржавању система ће се вршити на тај 

начин што ће се два пута годишње (април и 

октобар) вршити чишћење таложника, а преко 

читаве године редовно одржавање система. 

Планирани трошкови одржавања система кишне 

канализације износе 10.050,00 КМ на годишњем 

нивоу. 

 

8. Одржавање, заштита, реконструкција и  

    изградња локалних инекатегорисаних  путева 

Под одржавањем јавних путева подразумијевају се 

радови на коловозу, банкинама, косинама насипа, 

усјека и засјека, трупу пута, облогама, обложним 

зидовима, објектима за одводњавање, пропустима, 

мостовима, саобраћајној сигнализацији и путној 

опреми, а како би се омогућило вршење трајног, 
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безбједног и несметаног саобраћаја за који су 

намјењени. 

Планирани трошкови одржавања, заштите, 

реконструкције и изградње локалних и 

некатегорисаних путева износе 35 360,00 КМ на 

годишњем нивоу. 

 

9. Одржавање јавне расвјете 

Одржавање јавне расвјете подразумијева редовно 

текуће одржавање постојећих свјетиљки, што 

обухвата замјену заштитних стакала, сијалица, 

осигурача, форера, пригушница, покиданих 

каблова, интервенције на оштећеним стубовима, 

као и остале неопходне интервенције на 

постојећим свјетиљкама. 

 

 

 

 

Планирани трошкови одржавања јавне расвјете 

износе 40 000,00 КМ са ПДВ-ом на годишњем 

нивоу. 

10. Трошкови уклањања угинулих животиња 

са јавних површина и њихово санитарно 

збрињавање. 

Планирани трошкови прикупљања, одвоза, 

прописног укопавања угинулих паса луталица и 

осталих животиња на градску депонију (санитарно 

збрињавање) износе 100,00 КМ по укопу, без 

обзира на број угинулих животиња, а планира се 

250,00 КМ мјесечно. 

 

Детаљнији приказ планираних послова и 

финансијских средстава из програма дат је 

таксативно, како слиједи:  

 

 

 
Обрачун на мјесечном нивоу  

 

1.  Трошкови чишћења јавних саобраћајних површина............................................   10.700,00 КМ  

2.  Трошкови редовног прања  улица ............................................................................  3.986,00 КМ  

3.  Трошкови редовног одржавања  јавних зелених  

      и рекреативних површина, ....................................................................................... 3.400,00 КМ 

4 . Трошкови одржавања вертикалне сигнализације ..................................................     320,00 КМ  

5.  Трошкови уклањања угинулих животиња .............................................................      250,00 КМ 

 

     Укупно без ПДВ-а ..................................................................................................   18 656,00 КМ 

     Укупно са ПДВ-ом..................................................................................................   21.827,52 КМ 

 

Обрачун  на  годишњем  нивоу  

 

1. Трошкови чишћења јавних саобраћајница ............................10.850,00 КМ x 12 = 130.200,00 КМ   

2. Трошкови редовног прања улица.........................................   3.986,00 КМ  x   7 =    27.902,00 КМ  

3. Трошкови ванредног прања улица и друго .................................................................. 4.320,00 КМ  

4. Трошкови редовног одржавања  јавних зелених  

      и рекреативних површина........................................................3.400,00 КМ x 12 =   40.800,00 КМ 

5. Трошкови ванредног одржавања осталих  

     јавних зелених површина ......................................................................................=      8.200,00 КМ 

6. Трошкови одржавања градских гробаља ..............................................................=      5.200,00 КМ 

7. Трошкови одржавања вертикалне сигнализације...................... 320,00 КМ x12   =    3.840,00 КМ  

8. Трошкови набавке нових саобраћајних знакова  ......................................................   2.500,00 КМ 

9. Трошкови  санације дијела улица ,плочника и тротоара .......     500,00 КМ x 12 =   6.000,00 КМ 

10. Трошкови одржавања система кишне канализације ...............................................10.050,00 КМ 

11. Трошкови одржавања, заштите, реконструкције и изградње 

      локалних и некатегорисаних путева.......................................................................... 35 360,00КМ 

12. Трошкови одржавања јавне расвјете......................................................................... 34 000,00 КМ 

13. Трошкови уклањања угинулих  животиња .................................250,00 КМ x 12  =  3.000,00 КМ 

 

Укупно без ПДВ-а ......................................................................................................... 311.372,00 KM 

Укупно са ПДВ-ом.........................................................................................................  364.305,24 КМ 
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Надлежни општински орган ће склопити оквирни 

споразум са К.П. „Комуналац“ а.д. Вишеград за 

обављање горе наведених дјелатности. 

Споразумом ће се дефинисати међусобне обавезе, 

квалитет обављања услуга, начин плаћања и 

остало. 

Праћење извршења задатака који произлазе из овог 

програма, као и мјесечних и седмичних планова 

сачињених од стране даваоца комуналних услуга, 

вршиће општински орган управе  надлежан за 

комуналне послове, а послове надзора над 

спровођењем програма, у складу са Законом о 

комуналним дјелатностима, вршиће комунална 

полиција. 

 

11. Приједлог мјера са становишта заштите 

животне околине 

У циљу одржавања јавне хигијене и постизања 

квалитетнијег становања и живљења потребно је: 

- појачати контролу одржавања јавне хигијене и 

комуналне опреме путем контролних органа 

(предузимање одговарајућих превентивних и 

репресивних мјера);  

- дизање свијести грађанству о очувању 

животне околине путем медија, писменим 

упозорењима на мјестима гдје је присутно 

непрописно бацање отпада, 

- прољетно и јесење организовање колективног 

чишћења градског зеленила, дворишта школа 

и друго; 

- пријава лица која угрожавају околину 

комуналној полицији; 

- извршити преглед од стране комуналне 

полиције да ли власници или корисници 

индивидуалних објеката посједују посуде са 

поклопцима за отпад из домаћинства.  

 

III  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Овај програм објавиће се у „Службeном гласнику 

општине Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

         ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-7/13                                         

Датум: 07.02.2013. године      Суљо Фејзић,с.р.___ 

 

На основу члана 33. Статута општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 

10/08-Пречишћени текст, 3/11 и 5/12), члана 2. и 

133. Пословника Скупштине општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 

10/08-Пречишћени текст и 14/08), а након 

разматрања Извјештај о раду начелника општине и 

Административне службе Општине Вишеград за 

2012. годину, Скупштина општине Вишеград на 

сједници одржаној 07.02.2013. године, д о н о с и 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Скупштине општине Вишеград не 

усваја Извјештај о раду начелника општине и 

Административне службе Општине Вишеград за 

2012. годину.  

 

2. Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

         ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-1/13                                         

Датум: 07.02.2013. године      Суљо Фејзић,с.р.___ 

 
На основу члана 33. Статута општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 

10/08-Пречишћени текст, 3/11 и 5/12), члана 2. и 

133. Пословника Скупштине општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 

10/08-Пречишћени текст и 14/08), а након 

разматрања Акционог плана јачања социјалне 

заштите и инклузије дјеце и одраслих у општини 

Вишеград за 2013. и 2014. годину, Скупштина 

општине Вишеград на сједници одржаној 

07.02.2013. године, д о н о с и 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Скупштина општине Вишеград усваја 

Акциони план јачања социјалне заштите и 

инклузије дјеце и одраслих у општини Вишеград 

за 2013. и 2014. годину 

 

2. Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

         ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-11/13                                         

Датум: 07.02.2013. године      Суљо Фејзић,с.р.___ 

 

На основу члана 14. Закона о експропријацији 

(„Службени гласник Републике Српске“ број 

112/06) и члана 33. Статута општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 

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

општине Вишеград на сједници одржаној 

07.02.2013. године, д а ј е 
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М И Ш Љ Е Њ Е  

 

1. Скупштина општине Вишеград 

прихвата иницијативу за експропријацију куће 

нобеловца Иве Андрића, као и земљишта и 

објеката у непосредној близини куће, у циљу 

формирања јединствене туристичке понуде 

општине Вишеград, којом се промовише лик и 

дјело Иве Андрића и Мост Мехмед-паше 

Соколовића, који је под заштитом УНЕСКА. 

 

 2. Скупштина општине Вишеград 

доставиће мишљење Министарству трговине и 

туризма Републике Српске. 

 

 3. Ово мишљење објавиће се у 

„Службеном гласнику општине Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

         ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-3/13                                         

Датум: 07.02.2013. године      Суљо Фејзић,с.р.___ 

 

На основу члана 38. Закона о буџетском систему 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 

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

11.Одлуке о извршењу буџета Општине Вишеград 

за 2013 годину („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 16/12), Правилника о коришћењу 

буџетске резерве број: 02-013-185/09 од 

01.06.2009.године, члана 51. Статута општине 

Вишеград („Службени гласник општине 

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

5/12), начелник општине Вишеград, д о н о с и      

 

О Д Л У К У 

о одобрењу средстава буџетске резерве 

                                                                

Члан 1. 

ОДОБРАВАЈУ СЕ средства буџетске резерве у 

укупном износу од 250,00 КМ 

(двијестотинеипедесеткнвертибилнихмарака) 

Гусларском друштву „Раде Јамина“ Вишеград у 

сврху помоћи организације сарајевског сијела. 

 

Члан 2. 

За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење 

за финансије. 

 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења а биће 

објављена у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

 

 

ОПШТИНА ВИШЕГРАД 

                                            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                               

Број: 02-40-13/13        

Датум: 05.02.2013.г.          Славиша Мишковић, с.р. 
 

На основу члана 72. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 

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

Вишеград („Службени гласник општине 

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

5/12), те члана 4. и 6. Правилника о јавним 

набавкама роба, услуга и радова, начелник 

општине, д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о измјени плана јавних набавки 

 за буџетску 2013. годину 

 

I 

Приступа се измјени Плана јавних набавки за 

буџетску/календарску 2013. годину. 

 

II 

У Плану јавних набавки за буџетску/календарску 

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

Одјељење за општу управу мијења се набавка под 

редним бројем 1- Набавка канцеларијског 

материјала за 2013. годину.  

Сходно напријед наведеном мијења  се колона број 

12-врста поступка. Ријечи „отворени поступак“ 

мијењају се и гласе „конкурентски поступак“. На 

основу наведене измјене мијењају се и колоне под 

редним бројем 5 и 7. У колони број 5 - рок за 

додјелу уговора „01.03.2013. год.“ мијења се и 

гласи „20.03.2013. год.“ У колони број 7 ријеч „да“ 

мијења се и гласи „не“. 

 

III 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће 

објављена у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

ОПШТИНА ВИШЕГРАД 

                                            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                               

Број: 02-404-9/13        

Датум: 06.02.2013.г.         Славиша Мишковић, с.р. 
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