
 
 

 

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, 5/12 и 14/13), Скупштина општине 

Вишеград на сједници одржаној 25.02.2014. 

године,  д о н о с и 

 

O Д Л У К У 

о условима и начину остваривања новчаних 

подстицаја за развој пољопривреде  

и села у 2014. години 

 

Члан 1. 

Овом одлуком прописују се услови које морају да 

испуњавају физичка и правна лица ради 

остваривања права на подстицајна средства, 

поступци за њихово остваривање, врста  и начин 

реализације подстицаја, обавезе које мора да 

испуни корисник након примања  подстицаја, као 

и потребна документација и обрасци. 

 

Члан 2. 

Право на подстицајна средства остварују физичка 

и правна лица, уписана у Регистар 

пољопривредних газдинстава, која имају 

пребивалиште, односно сједиште на подручју 

општине Вишеград (у даљем тексту:корисници) и 

који обављају производњу на територији општине 

Вишеград . 

 

Члан 3. 

Рокови за подношење захтјева утврђени су за 

сваку врсту пољопривредне производње посебно 

у овој одлуци. 

 

Члан 4. 

Комисија за одабир корисника подстицаја у 

пољопривреди ће примати захтјеве, вршити 

њихову       обраду,       провјеру           достављене  

 

 

документације и доносити одлуке о остваривању 

права на подстицаје. 

Комисију из става 1. овог члана формира 

начелник општине. 

 

Члан 5. 

Са корисником подстицаја Општина Вишеград 

склапа уговор којим се регулишу међусобна права 

и обавезе. 

Уговор у име Општине потписује начелник 

општине. 

 

Члан 6. 

Захтјеви за остваривање права на подстицаје за 

развој пољопривреде и села подносе се на 

писарници Општине Вишеград, до рока 

прописаног у одлуци, и садрже сљедеће податке: 

а)    за физичка лица: 

- име и презиме корисника, адреса, број 

телефона, јединствен матични број грађана 

ЈМБГ, број жиро-рачуна или текућег 

рачуна и назив банке код које је отворен 

рачун и број пољопривредног газдинства 

прибављен у АПИФ-у, 

- врста подстицаја за који се захтјев подноси 

и потпис подносиоца захтјева. 

- копија личне карте 

   б)    за правна лица: 

- назив и сједиште, број телефона, рјешење о 

регистрацији, ЈИБ, број жиро-рачуна и 

назив банке, 

- врста подстицаја за који се захтјев подноси, 

потпис и печат овлаштеног лица. 

Захтјеви се подносе на прописаним обрасцима, 

који су у прилогу ове одлуке и чине њен саставни 

дио, са прописаном документацијом за 

остваривање појединих видова подстицаја. 

 

Члан 7. 

Исплата новчаних подстицаја врши се директним 

плаћањем на текуће рачуне, односно жиро-

рачуне.Контролу утрошка и кориштења 
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одобрених подстицајних средстава врши 

континуирано Комисија за праћење намјенског 

утрошка и кориштења подстицајних средстава 

коју именује начелник општине, а извјештај о 

подјели и извјештај о намјенском утрошку 

одобрених и додијељених средстава поднoси се 

на разматрање Скупштини општине по програму 

рада Скупштине. 

           

Члан 8. 

Једно пољопривредно домаћинство може 

оставарити право на подстицај у више различитих 

грана производње, а највише по једном основу у 

једној грани производње за текућу производњу, а 

по свим основама за нову производњу. 

 

Члан 9. 

Ако се средства у једној области не потроше, 

могу се расподијелити у друге области. 

  

Члан 10. 

Физичка и правна лица која су корисници кредита 

за развој пољопривреде из Програма коришћења 

средстава уплаћених на основу накнаде за 

коришћење природних ресурса у сврху 

производње електричне енергије, а који уредно не 

измирују обавезе по овом основу,те корисници 

подстицаја који нису намјенски утрошили 

додијељена подстицајна средства у претходним 

годинама, или који нису испоштовали обавезе из 

потписаних уговора о додјели новчаних или 

неких других видова подстицаја, немају право на 

подстицајна средства за развој пољопривреде и 

села у 2014. години. 

 

Члан 11 

Средства за подстицај развоја пољопривреде и 

села у 2014. години обезбијеђена су у буџету 

општине, а за новчане подстицаје у 

пољопривреди предвиђени износ је 

228.250,00КМ. 

Право на новчане подстицаје у пољопривреди  

корисници  остварују кроз следеће видове 

подстицаја: 

I   подршку текућој производњи и  

     дохотку ....................................  75.000,00 КМ 

II  подршку руралном развоју (подршка  

     унапређењу и развоју  

     пољопривреде) ........................  93.250,00 КМ 

III ванредне потребе и помоћи .  10.000,00 КМ 

IV  резерва ....................................  50.000,00 КМ 

 

Члан 12. 

I - У оквиру подршке производњи и дохотку 

корисник остварује право на сљедеће врсте 

новчаних подстицаја: 

а) за сточарску производњу и  

    пчеларство ...................................  48.000,00 КМ 

- за приплодне јунице .................  3.000,00 КМ 

- за коке носиље ..........................  5.000,00 КМ 

- за овце .......................................   15.000,00 КМ 

- за свиње ....................................   3.000,00 КМ 

- за пчеларство ............................   12.000,00 КМ 

- товну јунад …………………....   5.000,00 КМ 

- за краве музаре .........................    5.000,00 КМ 

б) за биљну производњу ...............   27.000,00 КМ 

- за прољетну сјетву ..................... 7.000,00 КМ 

- за производњу поврћа у  

   пластеницима .............................  20.000,00 КМ 

II - У оквиру подршке руралном развоју 

(подршка унапређењу и развоју 

пољопривреде) корисници оставарују право на 

новчане подстицаје за: 

a) инвестиције у пољопривредну  

     механизацију и набавку опреме 

     и превозних средстава за  

     пчеларство и опреме за  

     сточарство .................................  15.000,00 КМ 

б)  улагање у сточарску  

     производњу ...............................  14.000,00 КМ 

 - за адаптацију постојећих и изградњу  

      нових објеката за узгој стоке ....  10.000,00 КМ 

 - дијагностицирање на заразне  

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

ц) улагање у биљну производњу    12.000,00 КМ 

 - за изградњу нових пластеника .. 2.000,00 КМ 

- подизање вишегодишњих производних 

  засада јабучастог, коштичавог, језграстог  

  и јагодастог воћа ........................  10.000,00 КМ 

д) инвестиције и модернизација  

     постојећих и изградња нових  

     капацитета у прехрамбеној и  

     прерађивачкој индустрији уз  

     улагања од мин. 10.000,00 КМ ..20.000,00 КМ   

е)  организовање сајмова, изложби 

     и других пољопривредних  

     манифестација на подручју општине  

     Вишеград, посјете пољопривредним  

     сајмовима, изложбама и награде за  

     набољег произвођача.................  9.250,00 КМ 

ф) подршка могућности наводњавања  

     кроз набавку система за 

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

г)  за осигурање пољопривредних 

     произвођача ...............................  10.000,00 KM 

х) подршка удружењима из области  

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

III Ванредне потребе и помоћи …  10.000,00 КМ 

IV Резерва ........................................  50.000,00 КМ 

 

     I Подршка текућој производњи и дохотку 
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Члан 13. 

Корисник оставарује право на новчане подстицаје 

за одгој на властитом имању, минимално једне 

или више приплодних јуница, старости од 15 

до 24 мјесеца, код првог припуста или 

инсеминације, а посједује још најмање 4 музна 

грла у штали 
Уз захтјев за додјелу средстава се прилаже: 

- копија пасоша животиње, 
- потврда овлашћене службе о утврђеној 

гравидности јунице, 

- изјава власника да јуницу неће отуђити у 

року од 3 године 

- пасоше за музна грла.  
Подстицајна средства за приплодне јунице ће се 

обрачунавати до 300,00 КМ по грлу. 

Рок за подношење пријаве је 10. новембар 

2014. године 

 

Члан 14. 

Право на подстицајна средства за узгој кока 

носиља могу остварити корисници који посједују 

јато кока носиља од минимално 1.000 комада 

годишње.  

Уз захтјев за додјелу средстава прилаже се: 

- изјава о броју, са рачуном о куповини кока 

носиља или набавци пилади за одгој у 

производњи конзумних јаја. 

Максималан износ подстицајних средстава, који 

подносилац може остварити у текућој години, 

утврђује се у висини до 1.000,00 КМ за 1000-2000 

комада, 1.500,00 КМ за 2000-3000 комада, 2000,00 

КМ за 3000-4000 комада, 2.500,00 КМ за 4000-

5000 комада, 3.000,00 КМ за 5000-6000 комада, 

3.500,00 КМ за 6000-7000 комада и за свако 

повећање за 1000 комада 500,00 КМ 

Рок за подношење захтјева је 10. новембар 

2014. године. 

 

Члан 15. 

Корисник оставарује право на новчане подстицаје 

за узгој минимално 50 и више одраслих оваца у 

властитом стаду или  20 и више коза   

Уз захтјев за додјелу се прилаже: 

- доказ о власништву над обиљеженим 

грлима од надлежне ветеринарске станице 

Подстицајна средства за узгој оваца ће се 

обрачунавати до 10,00 КМ по грлу. 

Рок за подношење захтјева је 10. новембар 

2014. године.  

 

Члан 16. 

Корисник оставарује право на новчане подстицаје 

за узгој минимално 2 и више супрасне 

назимице или крмаче за прашење на властом 

имању.  

Уз захтјев за додјелу се прилаже: 

- доказ о броју грла и доказ о гравидности од 

надлежне ветеринарске станице 

Подстицајна средства за узгој назимица и крмача 

за прашење ће се обрачунавати до 200,00 КМ по 

грлу. 

Рок за подношење захтјева је 10. новембар 

2014. године.  

 

Члан 17. 

Право на новчане подстицаје за производњу и 

узгој пчела оставарују корисници, чланови 

Удружења пчелара Вишеград, за које Удружење 

подноси захтјев са спецификацијом и текућим 

рачунима корисника. 

Максимални износ подстицајних средстава која 

корисник може остварити је за 20-30 друштава 

5,00 КМ по друштву, 30-40 друштава 7,50 КМ по 

друштву и преко 40 друштава 10,00 КМ/друштву. 

Рок за подношење пријаве 30. aприл 2014. 

године. 

 

Члан 18. 

Корисник оставарује право на новчане подстицаје 

за тов минимално 5 и више јунади.  

Уз захтјев за додјелу се прилаже: 

- пасош јунади 

Подстицајна средства за тов јунади ће се 

обрачунавати до 200,00 КМ по грлу након пријаве 

о завршетку това комисији за одабир корисника, 

што комисија записнички констатује на лицу 

мјеста прије исплате подстицаја. 

Рок за подношење захтјева је 10. новембар 

2014. године.  

 

Члан 19. 

Корисник оставарује право на новчане подстицаје 

за узгој 5 и више млијечних грла старијих од 2 

године на властитом имању 

Уз захтјев за додјелу се прилаже: 

- пасош за краве музаре  

Подстицајна средства за узгој крава музара ће се 

обрачунавати до 100,00 КМ по грлу. Уколико се 

за неко од грла остварује подстицај по неком 

другом основу из ове Одлуке, нема се право на 

подстицај из овог члана. 

Рок за подношење захтјева је 10. новембар 

2014. године 

 

Члан 20. 

Право на новчане подстицаје за прољетну сјетву 

оставарују сви корисници који у прољетној сјетви 

засију: 

- најмање 1 ha под житарицама 

- 0,5 ha под поврћем и крмним биљем 
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Уз захтјев прилажу овјерену изјаву о засијаним 

површинама. 

Максималан износ подстицајних средстава који 

корисник може остварити је 300,00 КМ/ha 

житарица или 300,00 КМ за 0,5 ha поврћа и 

крмног биља по кориснику. 

Рок за подношење пријаве је 15. мај 2014. 

године. 

 

Члан 21. 

Корисник оставарује право на новчане подстицаје 

за пластеничку производњу засновану на 150 и 

више m
2
. 

Уз захтјев за додјелу средстава корисник 

подноси: 

- овјерену и потписану изјаву о засијаним 

површинама и 

- рјешење о регистрацији за правна лица или 

предузетнике  

Максималан износ подстицајних средстава који 

подносилац може остварити у текућој години 

износи 3,50 КМ/m
2  
пластеника за правна лица и 

предузетнике, регистроване пољопривредне 

произвођаче код надлежног органа и 2,00 КМ/m² 

за физичка лица. 

Рок за подношење захтјева је 10. новембар 

2014. године. 

 

      II  Подршка унапређењу и развоју  

           пољопривреде 
  

Члан 22. 

Корисник остварује право на новчане подстицаје 

за инвестиције у пољопривредну механизацију, 

за куповину нове пољопривредне машине и 

прикључака, за набавку опреме и возила за 

пчеларство и  за набавку опреме за сточарство 

Уз захтјев за додјелу средстава корисник 

подноси: 

- рачуне као доказ о инвестираним 

средствима за набавку пољопривредних 

машина и прикључака ,опреме за 

сточарство и опреме и возила за пчеларство  

Максималан износ подстицајних средстава који 

подносилац може остварити у текућој години 

износи 30% од уложених средстава,а млађи од 35 

година до 40%, али не може бити већа од: 

- 3.000,00 КМ за купљени трактор, 

- 2.000,00 КМ за купљени култиватор са 

прикључцима  

- 2.000,00 КМ за возило за пчеларство. 

Захтјев за подстицајна средства за пчеларе могу 

поднијети само удружења пчелара у Вишеграду. 

Предност имају удружења пчелара са више 

чланова. 

Рок за подношење захтјева је 10. новембар 

2014. године. 

 

Члан 23. 

Корисник оставарује право на новчане подстицаје 

за адаптацију постојећих и изградњу нових 

објеката за узгој стоке, ако у текућој години 

уложи најмање 5.000,00 КМ за сљедеће 

намјене: 

- стаје са најмање 5 ком. музних грла или 5 

ком јунади за тов (најмања површина 50 

m²), 

- овчарници са најмање 50 комада оваца, 

(најмања површина 50 m²) 

- свињац са најмање 5 супрасних назимица 

или 20 товних свиња (најмања површина 40 

m²) 

- живинарник за тов 1000 комада бројлера 

или са 1000 комада кока носиља (најмања 

површина 100 m²) 

  

Уз захтјев за додјелу средстава корисник 

подноси: 

- рачуне (фискалне и на име) као доказ о 

инвестираним средствима за набавку 

материјала, опреме или о извршеним 

услугама.  

На основу приложене документације и увида на 

лицу мјеста Комисија из члана 4. ове одлуке 

констатује испуњеност услова за остваривање 

права на подстицајна средства и о томе сачињава 

записник. 

Максималан износ подстицајних средстава који 

подносилац може остварити у текућој години 

износи 30% од уложених средстава,а млађи од 35 

година до 40%. 

Рок за подношење захтјева је 10. новембар 

2014. године. 

 

Члан 24. 

Овлаштена Ветеринарска станица оставарује 

право на новчане подстицаје за спровођење мјера 

дијагностицирања на заразне болести код 

музних грла у циљу издавања млијечних 

картона. 

Уз захтјев за додјелу се прилаже: 

- списак издатих млијечних картона и  

- доказ о уплати анализе на болести, 

Подстицајна средства за дијагностицирање ће се 

обрачунавати до 40,00 КМ по грлу. 

Рок за подношење захтјева је 10. новембар 

2014. године. 

 

Члан 25. 

Корисник оставарује право на новчане подстицаје 

за изградњу нових пластеника и набавку 
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опреме за пластеничку производњу површине 

од најмање 100 m2.
 

Уз захтјев за додјелу средстава корисник 

подноси: 

- рачуне (фискалне и на име) као доказ о 

инвестираним средствима за набавку 

материјала, опреме или о извршеним 

услугама на којима је тачно наводена 

површина. 

Максималан износ подстицајних средстава који 

подносилац може остварити у текућој години 

износи до 40% од уложених средстава. 

Рок за подношење захтјева је 30. новембар 

2014. године. 

 

Члан 26. 

Корисник остварује право на новчане подстицаје 

за подизање вишегодишњих производних 

засада јабучастог, коштичавог,језграстог, и 

јагодичастог воћа. 

Подстицајна средства из овог члана корисници 

остварују ако подижу интензивне засаде под 

воћем, површине веће  од: 

- 0,2 ha јабучастог, коштичавог и језграстог 

воћа или 

- 0,1 ha јагодичатог воћа (јагода, купина, 

малина, боровница и аронија) 

Уз захтјев за додјелу средстава корисник 

подноси: 

- рачуне као доказ о инвестираним 

средствима за набавку садница, стубова и 

жице на име и фискални рачун. 

- декларација о квалитету садног материјала 

Максималан износ подстицајних средстава који 

подносилац може остварити у текућој години 

износи до 300,00 КМ/дунуму засађених свих 

врста воћа . 

Рок за подношење захтјева је 10. новембар 

2014. године. 

 

Члан 27. 

Корисник оставарује право на новчане подстицаје 

за инвестиције и модернизацију постојећих и 

изградњу нових капацитета у прехрамбеној и 

прерађивачкој индустрији ако изврши 

улагање за наведене намјене у износу од 

најмање 10.000,00 КМ. 

Уз захтјев за додјелу средстава корисник 

подноси: 

- грађевинску дозволу, 

- рачуне на име и фискалне рачуне, 

- програм изградње или адаптације објекта 

или набавке опреме 

Максималан износ подстицајних средстава који 

подносилац може остварити у текућој години 

износи до 30% од уложених средстава. 

Рок за подношење захтјева је 10. октобар 2014. 

године 

 

Члан 28. 

Пољопривредни произвођачи, удружења или 

задруге остварују право на подстицаје за 

организовање сајмова и изложби 

пољопривредних производа у Вишеграду, 

посјете пољопривредним сајмовима и 

изложбама, награду за најбољег произвођача 

који инвестира највише средстава у 

пољопривредну производњу у текућој години 

на властитом имању,, организовање едукација 

из области пољопривредне производње, 

награде за регистрованог пољопривредног 

произвођача у Одјељењу за привреду и 

друштвене дјелатности 

Уз захтјев за додјелу средстава корисник 

подноси: 

- детаљну спецификацију трошкова или 

предрачун.(за посјете сајмовима, 

изложбама, за организовање сајмова, 

организовање едукација и сл.) 

- рјешење о регистрацији(за регистроване  

пољопривредне произвођаче) 

- рачуне о инвестираним средствима у 

текућој години(за произвођача године)  

Максималан износ подстицајних средстава који 

подносилац може остварити за организовање 

сајмова и изложби пољопривредних производа у 

Вишеграду износи до 1.000,00 КМ, а за посјете 

пољопривредним сајмовима и изложбама до 

1.500,00 КМ по посјети. 

Награда ће се додијелити кориснику који је 

највише инвестирао властитих средстава у 

проширење постојеће или у нову производњу у 

текућој години. Корисници као доказ прилажу 

рачуне, а додатне критерије утвдиће Комисија 

прије одабира најбољег пољопривредног 

произвођача. 

Висина награде за пољопривредног произвођача 

године износи 1.000,00 КМ. 

Висина награде за регистрованог 

пољопривредног произвођача у Одјељењу за 

привреду и друштвене дјелатности износи  500,00 

КМ. 

Рок за подношење захтјева је 10. новембар 

2014. године. 

 

Члан 29. 

Пољопривредни произвођачи остварују право на 

подстицаје за набавку и постављање система за 

наводњавање  

Уз захтјев за додјелу средстава корисник 

подноси: 
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- рачуне (фискалне) као доказ о 

инвестираним средствима за набавку 

материјала, опреме или о извршеним 

услугама.  

Максималан износ подстицајних средстава који 

подносилац може остварити у текућој години 

износи до 40% од уложених средстава. 

Рок за подношење захтјева је 10. октобар 2014. 

године. 

 

Члан 30. 

Корисник оставарује право на новчане подстицаје 

за премије осигурања за примарне 

пољопривредне производње ако у току године 

изврши осигурање примарне пољопривредне 

производње. 

Право на премију из овог члана остварује се за 

следеће : 

- објекте за сточарство (стаје са најмање 5 

комада музних грла или 5 комада јунади за 

тов, овчарнике са најмање 50 комада оваца, 

свињце са најмање 5 спрасних назимица 

или 20 товних свиња и живинарнике за тов 

1000 комада бројлера или са 1000 комада 

кока носиља), 

- стоку (најмање: 5 музних грла или 5 товних 

јунади или 2 приплодне крмаче или 1000 

кока носиља или 50 оваца или 30 пчелињих 

друштава), 

- воћарство (само нове засаде јагодичастог 

воћа најмање површине 0,1 ha или за нове 

засаде осталог воћа најмање 0,2 ha), 

- ратарство (најмање 1 ha житарица или 0,5 

ha крмног биља), 

- повртарство (најмање 150 m² пластеника 

или 0,5 ha поврћа на отвореном пољу). 

Уз захтјев за додјелу средстава корисник 

подноси: 

- полису осигурања за текућу годину и 

- доказ о извршеној уплати осигурања. 

 

Максималан износ подстицајних средстава који 

подносилац може остварити у текућој години 

износи до 50% износа осигурања.  

Рок за подношење захтјева је 31. август 2014. 

године. 

 

Члан 31. 
Удружења пољопривредних произвођача и 

Удружења пчелара остварују право на подстицаје 

за јачање својих активности и повећање 

дјелокруга дјеловања кроз подршку 

финансирања пројеката од значаја за развој 

пољопривреде и села општине Вишеград 

Уз захтјев за додјелу средстава корисник 

подноси: 

- копију судског рјешења о регистрацији 

- списак чланова удружења 

- доказ да им је одобрен пројекат уз 

суфинансирање 

Максималан износ подстицајних средстава који 

подносилац може остварити у текућој години 

износи до 5.000,00 КМ/кориснику.  

Рок за подношење захтјева је 10. новембар 

2014. године.  

 

Члан 32. 

Корисник оставарује право на новчане подстицаје 

за ванредне потребе и помоћи у случају 

ванредних околности (пожар, штета од дивљачи, 

клизиште, угинуће, краткорочне помоћи). 

Уз захтјев за додјелу средстава корисник 

подноси: 

- извјештај о насталој штети, са наведеним 

износом штете, коју је утврдила надлежна  

комисија или институција (МУП, цивилна 

заштита, ветеринарске институције и сл.). 

Комисија из члана 4. ове одлуке оцјењује 

оправданост захтјева и на основу тога се издвајају 

подстицајна средства у максималном износу од 

800,00 КМ по захтјеву. 

Рок за подношење захтјева је 10. новембар 

2014. године. 

 

Члан 33. 

Корисници права из ове одлуке дужни су 

намјенски користити подстицајна средства. 

Контролу утрошка подстицајних средстава врши 

комисија коју формира начелник општине о чему 

сачињава извјештај.  

Корисници подстицаја из 2013. године који су 

смањили обим производње немају право на 

подстицај у 2014. године. Корисници који су дали 

нетачне податке приликом подношења захтјева, 

које утврди комисија прије исплате подстицаја, и 

корисници који ненамјенски користе подстицајна 

средства, које утврди комисија за контролу 

утрошака средстава, губе право на подстицајна 

средства у наредне 3 године. 

 

Члан 34. 

Oва одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

        ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-1/14 

Датум: 25.02.2014. год.          Суљо Фејзић,с.р. 
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ЗАХТЈЕВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА НОВЧАНЕ 

ПОДСТИЦАЈЕ У ПОЉОПРИВРЕДИ 
ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА             

 

 

Име и презиме : _________________________ 

РБПГ : __________________________ 

ЈМБГ : __________________________ 

Мјесто становања : ______________________ 

Општина : _____________________ 

Телефон фиксни : __________________      мобилни: ____________________ 

Број текућег рачуна : __________________________ 

Назив банке код које је отворен рачун : _______________________________ 

Датум : ________________________ 

 

 

ОПШТИНА ВИШЕГРАД 

Начелник 

Комисији за додјелу подстицаја у пољопривреди 

Улица краља Петра број 7 

Вишеград 

 

 

ПРЕДМЕТ: Захтјев за остваривање права на новчане подстицаје у пољопривреди  

 

 

Обраћам вам се захтјевом да на основу Одлуке о условима и начину кориштења новчаних 

подстицаја за развој пољопривреде и села општине Вишеград у 2014. години, а у складу са чланом  

_____ Одлуке,  исплатите подстицајна средства за : 

_________________________________________________________________________________ 

 

 Уз захтјев за остваривање права на новчане подстицаје прилажем сљедећу документацију : 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 

 

                                                                                                          ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЈЕВА 

          

                                         ___________________________ 
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На основу члана 131. став (2) и члана 132. тачка 

л) Закона о привредним друштвима („Службени 

гласник Републике Српске“, број 127/08, 58/09, 

100/11 и 67/13), члана 27. и 28. Одлуке о 

оснивању привредног друштва „Андрићев 

конак“ друштво са ограниченом одговорношћу 

за угостититељство и туризам, Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 

11/13 и 13/13) и члана 33. Статута општине 

Вишеград („Службени гласник општине 

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

5/12 и 14/13), Скупштина општине Вишеград у 

улози Скупштине привредног друштва 

„Андрићев конак“ д.о.о. Вишеград на сједници 

одржаној 25.02.2014. године, д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о измјенама и допунама Одлуке о оснивању 

привредног друштва „Андрићев конак“ 

друштво са ограниченом одговорношћу за 

угоститељство и туризам, Вишеград  

 

Члан 1.  

У Одлуци о оснивању привредног друштва 

„Андрићев конак“ друштво са ограниченом 

одговорношћу за угоститељство и туризам, 

Вишеград („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 11/13 и 13/13) у одјељку II-

ПОСЛОВНО ИМЕ послије члана 5. додају се нови 

чланови 5а. и 5б. који гласе: 

 

„Члан 5а. 

Друштво има свој печат и штамбиљ. 

Печат друштва је округлог облика, пречника 30 

mm, и садржи пуно име и сједиште друштва.  

Печат из претходног става се може, ако постоји 

потреба урадити у више примјерака, уз услов да 

у сваком тексту има уписани редни број или 

назив организационе јединице која га користи. 

Штамбиљ друштва служи за унутрашње 

канцеларијско пословање друштва, правоугаоног 

је облика димензијa 45x15 mm и садржи 

скраћену ознаку пословног имена друштва, број 

и датум примљеног акта и ознаку. 

Начин употребе печата и штамбиља, чување и 

руковање истим, регулишу се посебним актом 

директора друштва. 

Члан 5б. 

Предузеће има свој знак који представља 

ћуприја на Дрини насликана у сивој боји, на коју 

је наслоњена отворена књига у бијелој боји, на 

чијим страницама је великим љубичастим 

словима исписано АК. У основи ћуприје, на 

капији моста, насликане су три звјездице у жутој 

боји.“  

Члан 2.  

У одјељку IX-ДОБИТ И СНОШЕЊЕ ГУБИТАКА 

послије члана 24. додаје се нови члан 24а. који 

гласи: 
 

„Члан 24а.  

Уколико друштво у свом пословању искаже 

губитак, исти ће се покрити из средстава 

друштва и других средстава која се у складу са 

законом и другим законским прописима могу 

користити за покриће губитка.“  
 

Члан 3.  

У одјељку X-ОРГАНИ ДРУШТВА у пододјељку 

Скупштина члан 28. мијења се и гласи: 

„Скупштина друштва одлучује о: 

- одобравању послова закључених у вези са 

оснивањем друштва прије регистрације, 

- избору и разрјешењу директора и 

утврђивању његове накнаде, односно 

зараде, 

- oдобравању финансијских извјештаја, 

дoнoшењу oдлуке o времену и изнoсу 

исплате члановима друштва, 

- именовању ликвидационог управника и 

потврђивању ликвидационог биланса, 

- повећању и смањењу основног капитала 

друштва, стицању сопствених удјела и 

повлачењу и поништењу удјела, као и о 

емисији хартија од вриједности, 

- о допунским улозима од чланова друштва, 

- пријему новог члана и преносу удјела на 

трећа лица када је одобрење друштва 

потребно, 

- статусним промјенама, промјени правне 

форме и престанку друштва, 

- давању одобрења на правне послове 

директора и других лица, у складу са 

чланом 35. Закона о привредним 

друштвима, 

- стицању, продаји, давању у закуп, 

залагању или другом располагању 

имовином велике вриједности, у складу са 

Законoм о привредним друштвима, 

- измјени оснивачког акта, 

- формирању пословне јединице, 
- доношењу пословника о свом раду и 

- другим питањима која по закону и 

природи своје дјелатности спадају у 

дјелокруг Скупштине друштва.“ 
 

Члан 4.  

У одјељку X-ОРГАНИ ДРУШТВА у пододјељку 

Директор члан 30. мијења се и гласи: 

„Директор друштва надлежан је за: 

- заступање и представљање друштва, 
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- вођење послова друштва у складу са 

законом и оснивачким актом, 

- утврђивање приједлога пословног плана, 
као и приједлога одлука и аката које 

доноси Скупштина друштва, 

- утврђивање приједлога дневног реда за 
сједницу Скупштине друштва, 

- спровођење одлука Скупштине друштва, 
- закључивање уговора и предузимање 

других правних радњи, 

- закључење уговора о кредиту,  

- надгледање реализације плана пословања, 
- организовање процеса рада и руковођење 

цјелокупним пословањем друштва, 

- заснивање и престанак радног односа 

радника друштва у складу са законом,  

- одлучивање о правима и обавезама 

радника из радног односа, 

- покретање поступка против радника за 
накнаду почињене штете у друштву, 

- доношење одлуке о распореду радног 

времена и других одлука које су потребне 

за редовно и несметано обављање 

дјелатности друштва, 

- извјештавање Скупштине о раду друштва, 

- припремање приједлога о расподјели 

добити или покрићу губитка, 

- вођење пословних књига друштва, 

- именовање свог замјеника који има његова 

овлашћења за случај спријечености,  

- доношење акта о организацији и 

систематизацији радних мјеста, 

- образовање радних тијела и комисија за 

своје потребе, 

- обављање других послова и задатака који 

по својој природи спадају у дјелокруг и 

надлежност директора друштва.“  

 

Члан 5. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                     ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-2/14                                                              

Датум: 25.02.2014. године       Суљо Фејзић, с.р.  

 

На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и 

члана 33. Статута општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 

10/08-Пречишћени текст, 3/11, 5/12 и 14/13) 

Скупштина општине Вишеград на сједници 

одржаној 25.02.2014. године,  д о н о с и  

О Д Л У К У 

о измјени и допуни Одлуке о уступању на 

коришћење пословног простора привредном 

друштву „Андрићев конак“ д.о.о. Вишеград 

 

Члан 1. 

У Одлуци о уступању на коришћење пословног 

простора привредном друштву „Андрићев 

конак“ д.о.о. Вишеград („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 11/13) члан 1. мијења 

се и гласи: 

„Привредном друштву „Андрићев конак“ д.о.о. 

Вишеград, за обављање дјелатности за коју је 

основано, уступа се на коришћење без накнаде 

пословни простор-објекат хотела Вишеград са 

баштом, паркинг простором и припадајућим 

инвентаром и опремом на период од 5 година са 

могућношћу продужетка.“ 

 

Члан 2. 

Послије члана 1. додаје се нови члан 1а. који 

гласи: 

„Члан 1а. 

Општина Вишеград уступа на коришћење без 

накнаде пословни простор из члана 1. ове одлуке 

привредном друштву „Андрићев конак“ д.о.о. 

Вишеград, чији је оснивач и једини члан, ради 

отварања нових радних мјеста и стварања услова 

за запошљавање, што доприноси економском и 

туристичком развоју општине.“ 

 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                     ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-3/14                                                              

Датум: 25.02.2014. године       Суљо Фејзић, с.р 

 

На основу члана 121. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и 

члана 33. Статута општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 

10/08-Пречишћени текст, 3/11, 5/12 и 14/13), 

Скупштина општине Вишеград на сједници 

одржаној 25.02.2014. године, д о н о с и  

 

О Д Л У К У 

о утврђивању листе стручњака  

 

Члан 1. 

Утврђује се листа стручњака са које начелник 

општине, приликом спровођења поступка за 
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пријем службеника, именује два члана Комисије 

за спровођење поступка за пријем службеника у 

општинску управу, како слиједи: 

1. Бране Смиљић, дипломирани 

економиста, 

2. Марко Божић, дипломирани 

економиста, 

3. Душанка Крчо, дипломирани правник, 

4. Душанка Самарџић, дипломирани 

правник, 

5. Љубиша Шкипина, доктор медицине, 

6. Марко Недић, дипломирани инжењер 

електротехнике, 

7. Мишо Савић, дипломирани машински 

инжењер, 

8. Душан Нешковић, дипломирени 

економиста, 

9. Слађана Росић, дипломирани машински 

инжењер, 

10. Миле Перић, дипломирани технолог, 

11. Мр Билал Мемишевић. 
 

Члан 2. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                     ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-4/14                                                              

Датум: 25.02.2014. године       Суљо Фејзић, с.р 

 

На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и 

члана 33. Статута општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 

10/08-Пречишћени текст, 3/11, 5/12 и 14/13), 

Скупштина општине Вишеград на сједници 

одржаној 25.02.2014. године, д о н о с и  

 

О Д Л У К У 

о оснивању Одбора за жалбе  

Општине Вишеград 

  

Члан 1. 

Овом одлуком оснива се Одбор за жалбе 

Општине Вишеград (у даљем тексту: Одбор), 

уређује његова надлежност, састав, начин избора 

чланова и престанак мандата.  
  

Члан 2. 

Одбор одлучује о жалбама службеника и 

техничких и помоћних радника општинске 

управе у другом степену на рјешења којима се 

одлучује о њиховим правима и дужностима, као 

и о жалбама кандидата који су учествовали на 

јавном конкурсу.  

Одлуке одбора достављају се подносиоцу жалбе 

у року од осам дана од дана доношења. 

Одлуке одбора су коначне, а може их 

преиспитивати надлежни суд у радном спору. 
 

Члан 3. 

Одбор има предсједника и два члана и у свом 

раду је самосталан.  

Предсједник и чланови одбора немају статус 

службеника и техничког и помоћног радника у 

општинској управи.  

Одбор одлучује већином гласова од укупног 

броја чланова.  

Предсједник и чланови одбора имају право на 

накнаду за рад, чија висина се утврђује посебном 

одлуком Скупштине општине.  
  

Члан 4. 

Одбор доноси Пословник о раду.  

Одбор има печат у складу са законом.  

Одбор о свом раду подноси извјештај 

Скупштини општине најмање једном годишње.  

Стручно-техничке послове за потребе одбора 

обавља Одјељење за општу управу.  
 

Члан 5. 

Предсједника и чланове одбора именују 

Скупштина општине након спроведеног јавног 

конкурса, на период од четири године, са 

могућношћу поновног избора.  

Јавни конкурс објављује се у „Службеном 

гласнику Републике Српске“ и најмање у једном 

дневном листу доступном јавности на 

територији Републике Српске, са роком од 15 

дана за пријављивање кандидата.  
  

Члан 6. 

За спровођење јавног конкурса за избор одбора, 

именује се комисија од пет чланова од којих су 

три члана са листе стручњака коју утврђује 

скупштина општине, а два члана су службеници 

који имају одговарајуће професионално 

искуство.  

Поступак за избор одбора подразумијева улазни 

интервју и контролу испуњености услова, а 

спроводи се у року од 30 дана од дана истека 

рока за пријављивање кандидата. 

Поступак именовања одбора мора се окончати у 

року од 30 дана од дана достављања приједлога 

комисије из става 1. овог члана, предсједнику 

скупштине општине. 
 

Члан 7. 

У одбор може бити именовано лице које 

испуњава опште услове за запошљавање у 
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општинску управу и посебне услове за 

именовање. 

Посебни услови за именовање су:  

1. да има завршен четворогодишњи 

студиј са звањем дипломирани правник или први 

циклус студија-дипломирани правник са најмање 

240 ECTS бодова, 

2. да има најмање пет година радног 

искуства у траженом степену образовања,  

3. да има положен стручни испит за рад 

у органима управе или положен правосудни 

испит и  

4. доказани резултати рада на ранијим 

пословима и посједовање организационих 

способности. 

За члана одбора не могу се именовати лица 

запослена у општинској управи. 

  

Члан 8. 

Члану одбора престаје мандат прије истека 

времена на које је именован у сљедећим 

случајевима: 

1. у случају смрти, 

2. подношења оставке у писаној форми, 

3. ако је у поступку избора прећутао или дао 

нетачне податке који су били од значаја за 

именовање у oдбор, 

4. због неизвршавања, несавјесног, односно 

неблаговременог извршавања дужности, 

5. у случају потпуног губитка радне 

способности-даном правоснажности 

рјешења надлежног органа и 

6. ако правоснажном пресудом буде осуђен 

на безусловну казну затвора у трајању од 

најмање шест мјесеци. 

 

Члан 9. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                     ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-5/14                                                              

Датум: 25.02.2014. године       Суљо Фејзић, с.р 

 

На основу члана 148а. став 3. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и 

члана 33. Статута општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 

10/08-Пречишћени текст, 3/11, 5/12 и 14/13), 

Скупштина општине Вишеград на сједници 

одржаној 25.02.2014. године, д о н о с и  

 

 

О Д Л У К У 

о утврђивању висине накнаде за рад  

предсједника и чланова Одбора за жалбе 

Општине Вишеград 

 

Члан 1. 

Предсједник и чланови Одбора за жалбе 

Општине Вишеград (у даљем тексту: Одбор) 

имају право на накнаду за рад, у висини 

утврђеној овом одлуком.  

 

Члан 2. 

Накнада за рад члановима одбора по одржаној 

сједници утврђује се у нето износу, како слиједи:  

а) предсједник одбора .......................... 100,00 КМ  

б) члан одбора ......................................   80,00 КМ. 

  

Члан 3. 

Накнаде из члана 2. ове одлуке, са обрачунатим 

припадајућим порезима и доприносима, 

исплаћују се на терет буџета општине Вишеград. 

 

Члан 4. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                     ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-6/14                                                              

Датум: 25.02.2014. године       Суљо Фејзић, с.р 

 

На основу члана 148б. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и 

члана 33. Статута општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 

10/08-Пречишћени текст, 3/11, 5/12 и 14/13), 

Скупштина општине Вишеград на сједници 

одржаној 25.02.2014. године, д о н о с и  

  

О Д Л У К У 

о расписивању Јавног конкурса за избор и 

именовање чланова Одбора за жалбе 

Општине Вишеград 

 

Члан 1. 

Расписује се Јавни конкурс за избор и 

именовање предсједника и два члана Одбора за 

жалбе Општине Вишеград.  

  

Члан 2. 

Општи и посебни услови за избор и именовање 

из члана 1. ове одлуке прописани су Одлуком 

Скупштине општине Вишеград о оснивању 

Одбора за жалбе Општине Вишеград 
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(„Службени гласник Општине Вишеград“, број 

2/14).  

 

Члан 3. 

Јавни конкурс из члана 1. ове одлуке објавиће се 

у „Службеном гласнику Републике Српске “ и у 

дневном листу „Вечерње новости“.  

Рок за подношење пријава на конкурс је 15 дана 

од дана расписивања Јавног конкурса. 

 

Члан 4. 

Поступак избора, укључујући преглед пријава 

приспјелих на Јавни конкурс и предлагање 

кандидата, у складу са прописаним условима, 

извршиће Комисија за спровођење Јавног 

конкурса за избор и именовање чланова Одбора 

за жалбе Општине Вишеград. 

 

Члан 5.  

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                     ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-7/14                                                              

Датум: 25.02.2014. године       Суљо Фејзић, с.р 

 

На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 101/04, 42/05, 118/06 и 98/13) и 

члана 33. Статута општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 

10/08-Пречишћени текст, 3/11, 5/12  и 14/13), 

Скупштина општине Вишеград на сједници 

одржаној 25.02.2014. године   д о н о с и  

 

О Д Л У К У 

о пријему приправника  
 

Члан 1.  

У циљу стварања услова за запошљавање лица 

без радног искуства, у складу са потребама, 

Административна служба општине Вишеград, 

предузећа и јавне установе чији је оснивач 

Oпштина Вишеград ради обављања 

приправничког стажа извршиће пријем 30 

(тридесет) приправника који су пријављени на 

евиденцију Завода за запошљавање Републике 

Српске-Биро за запошљавање Вишеград, и то 

како слиједи: 

 

1. Административна служба општине 

Вишеград  
ВСС .......................................  13 приправника  

 

2. Комунално предузеће „Комуналац“ а.д. 

Вишеград ВСС  .....................  3 приправника 

ССС .........................................  1 приправник 

 

3. Предузеће за водовод и канализацију а.д. 

„15. април“ Вишеград ВСС .  1 приправник 

ССС ...........................................  1 приправник 

 

4. ЈСУ „Дрина“ Вишеград 

ВСС .........................................  3 приправника  

ВШС ........................................  1 приправник 

 

5. „Андрићев конак“ д.о.о. Вишеград 

ВСС ..........................................  1 приправник  

ССС …......................................  1 приправник  

 

6. ЈП „Радио-телевизија Вишеград“ д.о.о. 

Вишеград ССС ......................  2 приправника  

 

7. ЈУ „Центар за социјални рад Вишеград“ 

Вишеград ВСС ......................  2 приправника 

 

8. ЈУ „Туристичка организација општине 

Вишеград“ Вишеград ВСС .  1 приправник. 

 

Члан 2.  

За вријеме обављања приправничког стажа 

приправници ће бити пријављени на социјално 

осигурање и зависно од степена стручне спреме 

остварују право на мјесечну накнаду у нето 

износу, како слиједи: 

- приправници са ВСС ........ 400,00 КМ 

- приправници са ВШС ....... 380,00 КМ 

- приправници са ССС ......... 370,00 КМ. 

Приправнички стаж за лица са завршеним 

средњим образовањем траје шест мјесеци, за 

лица са завршеним вишим образовањем девет 

мјесеци, а за лица са завршеним високим 

образовањем годину дана. 

 

Члан 3.  

Средства зa накнаде приправника планирана су у 

буџету општине за 2014. годину. 

Начелник општине ће на основу ове одлуке 

извршити прерасподјелу средства са буџетске 

ставке 411100-бруто плате приправника 

организациона јединица Административна 

служба општине Вишеград на кориснике из 

члана 1. ове одлуке, сразмјерно броју 

примљених приправника. 

 

Члан 4.  

Овлашћује се начелник општине да са 

корисницима из члана 1. ове одлуке, након 

проведене процедуре пријема приправника, 
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закључи уговор којим ће се регулисати 

међусобна права и обавезе.  

 

Члан 5.  

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                     ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-9/14                                                              

Датум: 25.02.2014. године       Суљо Фејзић, с.р 

 

На основу члана 2. Закона о основама 

безбједности саобраћаја на путевима у БиХ 

(„Службени гласник БиХ“, број 6/06, 75/06, 

44/07, 84/09 и 48/10), члана 2. и 6. 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, 5/12 и 14/13), Скупштина општине 

Вишеград на сједници одржаној дана 25.02.2014. 

године, д о н o с и 

 

О Д Л У К У 

o паркирању на јавним паркиралиштима 
 

I-ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

Овом одлуком утврђују се услови, начин 

коришћења, организација и начин наплате 

паркирања, те надзор над паркирањем возила на 

јавним паркиралиштима на подручју општине 

Вишеград. 

 

Члан 2. 

Јавним паркиралиштем сматра се јавна 

саобраћајна површина намијењена искључиво за 

заустављање и паркирање возила. 

 

Члан 3. 

Јавна паркиралишта могу бити стална и 

привремена, општа и посебна. 

Стална јавна паркиралишта су паркиралишта на 

којим се паркирање наплаћује током цијеле 

године. 

Привремена јавна паркиралишта су 

паркиралишта на којим се паркирање наплаћује 

током привременог регулисања саобраћаја, 

одређених манифестација и слично. 

Општа јавна паркиралишта су дијелови 

коловоза, тротоара или површине између 

коловоза и тротоара и друге површине посебно 

означене хоризонталном и вериткалном 

сигнализацијом у складу са прописима о 

безбједности саобраћаја. 

Посебна јавна паркиралишта су површине и 

објекти уређени и изграђени за паркирање 

возила, обиљежени у складу са овом одлуком о 

прописима и безбједности саобраћаја.  

 

Члан 4. 

Одлуком о утврђивању режима саобраћаја на 

подручју општине Вишеград („Службени 

глaсник општине Вишеград“, број 12/13) 

одређена су јавна паркиралишта на којима се 

врши наплата. 

Привремена јавна паркиралишта одређује 

надлежно одјељење општинске управе.  

 

Члан 5. 

Техничке и организацијске послове, наплату, 

надзор над паркирањем возила, одржавање и 

чишћење, те друге послове на јавним 

паркиралиштима с наплатом обавља КП 

„Комуналац“ а.д. Вишеград (у даљем тексту: 

давалац услуга). 

Давалац услуга је дужан да свој рад и пословање 

организује тако да обезбиједи трајно и 

несметано пружање услуга корисницима и, у 

складу са одредбама ове одлукe, обезбиједи 

описани обим, врсту и квалитет услуге, што ће 

се регулисати посебним уговором између 

Општине Вишеград и даваоца услуга. 

 

Члан 6. 

Паркирање на јавном паркиралишту може бити с 

ограниченим или неограниченим временом. 

Паркирање на јавном паркиралишту са 

ограниченим временом траје од 7,00 до 23,00 

часa. 

Корисник јавног паркиралишта је дужан да 

плати таксу за коришћење простора за 

паркирање на уређеним и обиљеженим местима 

која су за то одређена. 

Висина таксе за коришћење простора за 

паркирање је одређена Одлуком о комуналним 

таксама. 

 

Члан 7. 

Јавна паркиралишта морају бити означена 

саобраћајном сигнализацијом у складу са 

прописима о безбједности саобраћаја на 

путевима. 

Jавна паркиралишта на којима се врши наплата 

паркирања морају имати ознаку категорије 

возила која се могу паркирати, цијене и начин 

наплате, као и допуштеног времена паркирања. 
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II-НАЧИН И УСЛОВИ КОРИШЋЕЊА  

    ЈАВНИХ ПАРКИРАЛИШТА 

 

Члан 8. 

Уласком на паркинг мјесто, односно јавно 

паркиралиште, корисник паркиралишта прихвата 

опште услове прописане овом одлуком. 

За коришћење јавног паркиралишта на којима се 

врши наплата паркирања, корисник је дужан да 

плати одговарајућу комуналну таксу. 

Корисником паркиралишта сматра се возач или 

власник возила који је евидентиран у 

одговарајузћим евиденцијама Министарства 

унутрашњих послова. 

 

Члан 9. 

Наплата комуналне таксе за паркирање на јавном 

паркиралишту обавља се ручно и наплатом 

путем паркинг апарата. 

Ручна наплата подразумијева плаћање 

комуналне таксе за паркирање куповином 

паркинг карте непосредно на паркиралишту. 

 

Члан 10. 

Паркинг карта садржи сљедеће податке: ознаку 

општине Вишеград и даваоца услуга, серијски 

број карте, датум, вријеме почетка паркирања, 

вријеме трајања паркирања, висину нaкнаде 

јединичног сата паркирања. 

Паркинг карта за ручну наплату, те паркинг 

карта купљена путем паркинг апарата вриједи за 

сва паркиралишта на којима се врши наплата. 

Изглед паркинг карте одређује давалац услуга. 

 

Члан 11. 

Корисник паркиралишта мора купљену паркинг 

карту за ручну наплату, те паркинг карту 

купљену путем паркинг апарата видљиво 

истакнути с унутрашње стране вјетробранског 

стакла возила. 

 

Члан 12. 

Продају карата и правилност коришћења 

паркиралишта контролишу овлашћени радници 

даваоца услуга. 

Овлашћени радници су униформисани, носе 

видно истакнуте службене легитимације и 

користе одговарајућу техничку опрему која 

омогућава провјеравање мјеста и времена 

паркирања, регистарске ознаке возила и слично. 

 

Члан 13. 

Физичка лица (у даљем тексту: Станари) 

настањена у улицама у ужем дијелу града, 

правна лица и предузетници који обављају 

дјелатност у ужем дијелу града и немају 

могућност паркирања на другом простору у 

близини пословног простора, имају право на 

повлашћене услове паркирања. 

 

Члан 14. 

Право на повлашћену паркинг карту има станар 

који: 

- има пребивалиште или боравиште на 

подручју на којем се наплаћује паркирање, 

што доказује увјерењем Министарства 

унутрашњих послова о адреси становања, 

- има возило регистровано на своје име, што 

доказује важећом саобраћајном дозволом. 

Право на повлашћену паркинг карту има правно 

лице и предузетник који: 

- користи пословни простор на подручју на 

којем се наплаћује паркирање, што доказује 

уговором о закупу, односно изводом из 

земљишних књига о власништву пословног 

простора, 

- има возило регистровано на име правног 

лица, што доказује важећом саобраћајном 

дозволом, 

Ако корисник повлашћене паркинг карте за 

вријеме њеног важења промијени возило за које 

је карта издата, давалац услуга ће замијенити 

паркинг карту, на захтјев корисника новом 

паркинг картом. 

 

Члан 15. 

Заинтересованом физичком лицу, правном лицу 

или предузетнику може се одобрити 

резервисање одређеног броја паркинг мјеста.  

Резервисати се може највише 20% од укупног 

броја паркинг мјеста једног паркиралишта. 

 

Члан 16. 

За паркирање возила инвалида, осигурава се 

одређени број паркинг мјеста на којима се не 

наплаћује накнада за паркирање. 

Право коришћења мјеста за паркирање возила 

инвалида остварују инвалидна лица која 

посједују знак приступачности, односно 

међународни знак инвалида, а у складу са 

одредбама члана 29. Закона о основама 

безбједности саобраћаја на путевима у БиХ 

(„Службени гласник БиХ“, број 6/06, 75/06, 

44/07, 84/09 и 48/10) и одредбама Правилника о 

начину обиљежавања возила којим управља лице 

са оштећеним екстремитетима („Службени 

гласник Републике Српске“, број 96/06, 57/07 и 

62/10). 

 

Члан 17. 

Наплате паркирања ослобођена су: службена 

возила Општине Вишеград, ватрогасна возила, 
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службена возила МУП-а и возила хитне помоћи, 

док су у службеној употреби или за вријеме 

интервенције. 

 

Члан 18. 

Корисник јавног паркиралишта чини повреду 

одредаба општих услова коришћења 

паркиралишта прописаних овом одлуком: 

1. ако не плати коришћење паркинг мјеста, 

2. ако не истакне паркинг карту или 

претплатну карту са унутрашње стране 

вјетробранског стакла, 

3. ако прекорачи допуштено вријеме 

паркирања, 

4. ако не користи паркинг мјесто у складу 

са хоризонталном и вертикалном 

саобраћајном сигнализацијом. 

 

Члан 19. 

На јавним паркиралиштима забрањено је 

1. паркирање на резервисаном паркинг 

мјесту, ометање коришћења 

паркиралишта и друго, 

2. паркирање нерегистрованог возила, 

3. остављање неисправног или хаварисаног 

возила, односно прикљученог возила без 

сопственог погона, 

4. заузимање паркинг мјеста постављањем 

препрека или ометање паркирања 

5. прање и поправка возила и друге радње 

које доводе до прљања или оштећења 

јавног паркиралишта, 

6. заустављање и паркирање на начин 

којим се омета остали саобраћај и 

прегледност осталих саобраћајних 

површина. 

Паркирање теретних возила и трактора 

забрањено је на свим јавним паркиралиштима. 

Паркирање аутобуса дозвољено је на јавном 

пакиралишту на Тргу палих бораца. 

 

Члан 20. 

По утврђеном прекршају, односно учињеној 

повреди општих услова, комунални полицајац 

издаје налог за блокирање возила. 

Трошкови блокирања возила кориснику 

наплаћују се према цјеновнику који утврђује 

давалац услуга, уз претходно прибављену 

сагласност начелника општине. 

 

Члан 21. 

На јавним паркиралиштима на којима је уведена 

наплата искључено је чување возила, те 

одоговорност за настала оштећења или крађу. 

 

 

III-НАДЗОР 

Члан 22. 

Надзор над спровођењем ове одлуке врше врши 

орган општинске управе надлежан за комуналне 

послове. 

Послове инспекцијског надзора над примјеном 

ове одлуке врши комунална полиција. 

 

Члан 23. 

Новчаном казном од 40,00 КМ казниће се 

физичко лице-возач, ако: 

1. не плати комуналну таксу за паркирање 

(члан 9), 

2. не користи јавно паркиралиште у складу 

са чланом 18, 

3. користи паркиралиште супротно 

одредбама члана 19. 

 

IV-ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 24. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у ,,Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                     ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-10/14                                                              

Датум: 25.02.2014. године       Суљо Фејзић, с.р 

 

На основу члана 30. алинеја 9. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), 

члана 7. Закона о комуналним таксама 

(„Службени гласник Републике Српске“, брoj 

4/12) и члана 33. Статута oпштине Вишеград 

(„Службени гласник oпштине Вишеград“, брoj 

10/08-Пречишћени текст, 3/11, 5/12 и 14/13), 

Скупштина општине Вишеград, на сједници 

одржаној 25.02.2014. године, д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о допунама Одлуке о комуналним таксама 

 

Члан 1. 

У Одлуци о комуналним таксама („Службени 

гласник општине Вишеград“, брoj 7/12) у члану 

2. послије тачке е) додаје се нова тачка ж) која 

гласи: 

„Коришћење простора за паркирање моторних 

возила (путничких аутомобила и аутобуса) на 

уређеним и обиљеженим мјестима, одређеним за 

то актом Скупштине општине Вишеград.“ 

Досадашња тачка ж) постаје тачка з).  
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Члан 2. 

Послије члана 3. додају се нови чланови 3а, 3б. и 

3в. који гласе: 
 

„Члан 3а. 

Наплату комуналне таксе из члана 2. тачка ж) 

ове одлуке врши КП „Комуналац“ а. д. 

Вишеград. 

КП „Комуналац“ а. д. Вишеград је дужно да 

комуналну таксу наплаћену од паркирања 

уплати на рачун јавних прихода Oпштине 

Вишеград до 5. у текућем мјесецу за претходни 

мјесец. 

Однос између Општине Вишеград и КП 

„Комуналац“ а. д. Вишеград у погледу наплате 

таксе из члана 2. тачка ж) ове одлуке регулисаће 

се посебним уговором. 

 

Члан 3б. 

Од наплате комуналне таксе из члана 2. тачка ж) 

ове одлуке ослобођена су службена возила 

Општине Вишеград, ватрогасна возила, 

службена возила МУП-а и возила хитне помоћи, 

док су у службеној употреби или за вријеме 

интервенције. 
 

Члан 3в. 

Комуналну таксу из члана 2. тачка ж) не плаћају 

инвалиди на мјестима одређеним за паркирање 

инвалида. 
 

Члан 3. 

Послије члана 9. додаје се нови члан 9а. који 

гласи: 
 

„Члан 9а. 

За коришћење простора за паркирање моторних 

возила (путничких аутомобила и аутобуса) на 

уређеним и обиљеженим мјестима, одређеним за 

то актом Скупштине општине Вишеград,  плаћа 
се комунална такса сразмерно времену 

коришћења, и то: 

а) за путничке аутомобиле за сваки започети сат  

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

б) за аутобусе за сваки започети сат паркирања    

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

в) за путничке аутомобиле дневно .. 5,00 КМ  

г) за аутобусе дневно ........................  15,00 КМ 

д) за десетодневну карту за путничке  

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

ђ) за мјесечну карту за путничке аутомобиле   

     ........................................................  30,00 КМ  

e) за мјесечну повлашћену карту за станаре      

    ........................................................  10,00 КМ 

ж) за годишњу повлашћену карту за  

     станаре..........................................   100,00 КМ  

з) за дневну резервацију за путнички аутомобил  

    ...........................................................     5,00 КМ 

и) за занатско-предузетничке, угоститељске  

     радње и други предузетници  за резервацију  

     паркинг мјеста за период од годину  

     дана ................................................   200,00 КМ. 

 

Паркинг карта купљена за коришћење паркинга 

на једном паркинг апарату важи на свим 

паркиралиштима регистрованим за наплату.  

 

Члан 4. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Општине 

Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                     ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-11/14                                                              

Датум: 25.02.2014. године       Суљо Фејзић, с.р 

 

На основу члана 30. алинеја 7. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), 

члана 39. став (3) и (4) и члана 40. став (1) 

Закона о уређењу простора и грађењу 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 

40/13) и члана 33. Статута општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“ број 

10/08-Пречишћени текст 3/11, 5/12 и 14/13), 

Скупштина општине Вишеград на сједници 

одржаној 25.02.2014. године, д о н o с и 

 

О Д Л У К У 

о приступању изради Плана парцелације за 

регулисање прикупљања и одводње фекалне 

канализације и приступа изграђеним 

објектима у дијелу насља Душче у Вишеграду 

 

Члан 1. 

Приступа се изради Плана парцелације за 

регулисање прикупљања одводње фекалне 

канализације и приступа изграђеним објектима у 

дијелу насеља Душче у Вишеграду (у даљем 

тексту: План). 

 

Члан 2. 

Границе подручја које ће се обухватити планом 

дефинисане су графичким прилогом који је 

саставни дио ове одлуке. 

Површина обухвата плана износи ccа 0,50 hа. 

 

Члан 3. 

Временски период за који се утврђују, 

процјењују или израчунавају плански параметри 

је 5 година.  
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Почетак рачунања периода из претходног става 

овог члана утврдиће носилац припреме и 

носилац израде плана, у зависности од 

конкретних околности, и дефинисати у одлуци о 

доношењу плана. 

 

Члан 4. 

За израду плана дефинишу се сљедеће 

смјернице: 

- план израдити у складу са одредбама Закона 

о уређењу просстора и грађењу (,,Службени 

гласник Републике Српске“, број 40/13), 

Правилником о начину израде, садржају и 

формирању докумената просторног уређења 

(,,Службени гласник Републике Српске“, 

број 69/13), те другим прописима из 

посебних области релевантних за планирање 

и уређење простора; 

- посебним смјерницама за израду плана 

израђеним од стране Одјељења за просторно 

уређење и стамбено-комуналне послове 

Општине Вишеград, које се налазе у прилогу 

ове одлуке и чине њен саставни дио; 

- приликом израде плана потребно је водити 

рачуна о јавном интересу и општим и 

посебним циљевима просторног развоја. 

 

Члан 5. 

Рок за израду плана је пет мјесеци. 

Носилац израде плана дужан је да изради и 

преда овјерене документе по фазама у сљедећим 

роковима: 

- израда преднацрта плана у року од 30 дана 

од дана обостраног потписивања уговора; 

- израда нацрта плана у року од 20 дана од 

дана одржане стручне расправе о 

преднацрту; 

- приједлог документа у року од 20 дана од 

дана одржавања јавне расправе на нацрт 

документа. 

 

Члан 6. 

План парцелације треба да садржи све елементе 

прописане Законом о уређењу простора и 

грађењу, другим законима и Правилником о 

начину израде, садржају и формирању 

докумената просторног уређења. 

 

Члан 7. 

Скупштина општине Вишеград ће на приједлог 

носиоца припреме плана, а након обављене 

стручне расправе о преднацрту плана, утврдити 

нацрт плана, као и мјесто и начин излагања 

плана на јавни увид.  

Јавни увид у нацрт плана трајаће 30 дана.  

Став носиоца израде о примједбама, 

приједлозима и мишљењима која стигну током 

трајања јавног увида у нацрт плана, разматра се 

на јавној расправи која се организује у року од 

30 дана од дана затварања јавног увида.  

Ако се приједлог плана на основу прихваћених 

приједлога, примједаба и мишљења достављених 

у току јавног увида значајно разликује од нацрта 

плана, носилац припреме дужан је да поново 

организује јавни увид.  

Поновни јавни увид може се спроводити 

највише два пута, након чега се доноси нова 

одлука о изради документа просторног уређења.  

 

Члан 8. 

Средства за израду плана у цјелости ће 

осигурати инвеститор ЗП ,,Хидроелектране на 

Дрини“ а.д. Вишеград, и иста ће по изради плана 

уплатити на рачун носиоца израде плана. 

 

Члан 9. 

Носилац припреме плана је Одјељење за 

просторно уређење и стамбено-комуналне 

послове Општине Вишеград. 

Носилац израде плана одредиће се након 

проведеног одговарајућег поступка у складу са 

законом који регулише јавне набавке. 

 

Члан 10. 

Одлуком Скупштине општине Вишеград 

именоваће се Савјет плана у складу са Законoм о 

уређењу простора и грађењу. 

 

Члан 11. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Општине 

Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                     ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-12/14                                                              

Датум: 25.02.2014. године       Суљо Фејзић, с.р 

 

На основу члана 80. став (4) Закона о уређењу 

простора и грађењу (,,Службени гласник 

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

Статута општине Вишеград (,,Службени гласник 

општине Вишеград“, број 10/08-Пречишћени 

текст, 3/11, 5/12 и 14/13), Скупштина општине 

Вишеград на сједници одржаној 25.02.2014. 

године, д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о просјечној коначној грађевинској цијени 

1m²корисне површине стамбеног и  

пословног простора из 2013. године 
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Члан 1. 

Овом одлукум утврђује се просјечна коначна 

грађевинска цијена 1m² корисне површине 

стамбеног и пословног простора из 2013. године 

на подручју општине Вишеград, која служи као 

основица за израчунавање висине ренте. 
 

Члан 2. 

Просјечна коначна грађевинска цијена 1m² 

корисне површине на подручју општине 

Вишеград у 2013. години износи 540,00КМ.  
 

Члан 3. 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи 

Одлука о просјечној коначној грађевинској 

цијени 1m² стамбеног простора из претходне 

године (,,Службени гласник Општине 

Вишеград“, број 2/13). 

 

Члан 4. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Општине 

Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                     ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-13/14                                                              

Датум: 25.02.2014. године       Суљо Фејзић, с.р 

 

На основу члана 30. став 1. алинеја 11. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број 101/04, 42/05, 118/05 и 

98/13), члана 22. и 348. став (4) Закона о 

стварним правима („Службени гласник 

Републике Српске“, број 124/08, 58/09 и 95/11), 

члана 53. Закона о експропријацији („Службени 

гласник Републике Српске“, број 112/06, 37/07, 

66/08 и 110/08) и члана 33. Статута општине 

Вишеград („Службени гласник општине 

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

5/12 и 14/13), Скупштина општине Виешград на 

сједници одржаној 25.02.2014. године, д о н о с и  

 

О Д Л У К У 

о замјени некретнина 

 

Члан 1.  
Општина Вишеград даје непокретности означене 

са к.ч. број 1955/2 Вишеград, Бабин Поток, 

улица у површини од 22 m² уписане у пл број 

171 КО Вишеград II, у коме је Оштина уписана 

као корисник са дијелом 1/1, а у старом операту 

предметне непокретности означне су са к.ч. број 

352/5 Вишеград, Бабин Поток улица у површини 

од 22 m² уписаном у зк уложак број 240 КО 

Вишеград, у коме је Општина Вишеград уписана 

као власник са дијелом 1/1, у замјену за 

некретине наведене у члану 2. ове одлуке, као и 

плаћање разлике за земљиште у површини од 40 

m² у новцу по тржишној цијени коју вјештак 

одређене струке процијени. 

 

Члан 2.  

Крсмановић Милоша Милисав из Вишеграда 

даје некретнине означене као к.ч. број 1068/6 

Вучине, двориште у површини од 62 m², уписане 

у посједовни лист број 1014 КО Вишеград II, 

посједник Крсмановић Милоша Милисав са 

дијелом 1/1 (нови премјер), а што одговара 

парцели означеној са к.ч. број 323/42 Вучине 

двориште у површини од 62 m², уписаној у зк 

уложак број 53 КО Вишеград, у замјену за 

некретнине из члана 1. ове одлуке, уз накнаду 

плаћања разлике земљишта у површини од 40 m² 

по тржишној цијени коју процијени вјештак 

одређене струке.  
 

Члан 3. 

На основу ове одлуке сачиниће се уговор о 

замјени некретнина којим ће бити уређена 

међусобна права и обавезе уговорних страна. 

Замјена непокретности извршиће се квадрат за 

квадрат према процјени вјештака одређене 

струке, а разлика квадрата плаћа се по тржишној 

цијени. 

Овлашћује се начелник општине Вишеград да 

потпише уговор о замјени непокретности са 

Крсмановић Милоша Милисавом из Вишеграда.  

 

Члан 4.  

Трошкове нотарске обраде сноси Општина 

Вишеград. 
 

Члан 5. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

обављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                     ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-14/14                                                              

Датум: 25.02.2014. године       Суљо Фејзић, с.р 

 

На основу члана 8. Закона о боравишној такси 

(„Служебни гласник Републике Српске“, број 

78/11) и члана 33. Статута Општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 

10/08-Пречишћени текст, 3/11, 5/12 и 14/13), 

Скупштина општине Вишеград на сједници 

одржаној дана 25.02.2014. године, д о н о с и   

 

 

Година 23               Број: 2                Општина Вишеград 26.02.2014. године                       Страна 18 
 



О Д Л У К У 

о oдређивању висине боравишне таксе 

 

Члан 1. 

Овом одлуком одређује се висина боравишне 

таксе која се плаћа по сваком оствареном ноћењу 

у угоститељском објекту за смјештај на подручју 

општине Вишеград. 
 

Члан 2. 

Висина боравишне таксе износи 1,50 КМ по 

особи. 

Страни држављани плаћају боравишну таксу под 

истим условима и у истом износу као и домаћи 

држављани. 
 

Члан 3. 

Наплату боравишне таксе врше угоститељи који 

пружају услуге смјештаја (даваоци услуга) 

истовремено са наплатом услуге смјештаја у 

складу са Законом о боравишној такси 

(„Служени гласник Републике Српске“, број 

78/11). 
 

Члан 4. 

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи 

Одлука о боравишној таски („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 2/06 и 4/06). 
 

Члан 6. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                     ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-16/14                                                              

Датум: 25.02.2014. године       Суљо Фејзић, с.р 

 

На основу члана 30. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и 

члана 33. Статута општине Вишеград, 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 

10/08-Пречишћени текст, 3/11, 5/12 и 14/13), 

Скупштине општине Вишеград на сједници 

одржаној 25.02.2014. године, д о н о с и  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О Д Л У К У 

о одобравању новчаних средстава  

 

Члан 1. 

Одобравају се новчана средства у износу од: 

- 80.000,00 КМ за исплату дуговања по основу 

рјешења о извршењу надлежног суда, 

- 18.000,00 КМ за подстицај запошљавања. 

  

Члан 2. 

Задужује се Одјељење за финансије да средства 

из члана 1. ове одлуке приликом израде 

ребаланса буџета за 2014. годину уврсти у 

буџетски оквир. 

 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана  

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                     ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-24/14                                                              

Датум: 25.02.2014. године       Суљо Фејзић, с.р 

 

На основу члана 30. алинеја 4. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и 

члана 33. Статута општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 

10/08-Пречишћени текст, 3/11, 5/12 и 14/13), 

Скупштина општине Вишеград на сједници 

одржаној 25.02.2014. године, д о н о с и  

 

О Д Л У К У 

о усвајању Плана капиталних улагања  

за 2014. годину 

 

Члан 1. 

Усваја се План капиталних улагања за 2014. 

годину, како слиједи:  
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Редни 

број 

 

Назив пројекта 

 

Инвестиције у КМ 

 

     1. 

 

Изградња водовода у насељу Прелово 

 

 

195.000,00 

 

2. 

 

Изградња водовода Сасе-Гребен 

 

 

85.000,00 

 

3. 

 

Изградња канализације код Дома здравља 

 

 

18.000,00 

 

4. 

 

Изградња водовода у вишој зони Гарче-Главица и 

прикључак 

 

16.000,00 

 

5. 

 

Уређење корита и приобаља ријеке Рзав  

 

 

1.029.400,00 

 

6. 

 

Наставак изградње саобраћајнице у насељу Гарча  

 

 

102.000,00 

 

7. 

 

Израда пројектне документације  

 

 

115.000,00 

                                    

                                             Укупно:                                                     1.560.400,00 

 

 
Члан 2. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                     ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-25/14                                                              

Датум: 25.02.2014. године       Суљо Фејзић, с.р 

 

На основу члана 2. став 1. Закона о јавним 

предузећима („Службени гласник Републике 

Српске“, број 75/04), члана 179. и 180. Закона о 

привредним друштвима („Службени гласник 

Републике Српске“, број 127/08, 58/09 и 100/11), 

члана 5. став (5) Закона о преносу права својине 

на капиталу Републике Српске у предузећима 

која обављају комуналне дјелатности на 

јединице локалне самоуправе („Службени 

гласник Републике Српске“, број 50/10), 

Скупштина општине Вишеград у функцији 

Скупштине акционара Комуналног предузећа 

„Комуналац“ а.д. Вишеград, на сједници 

одржаној 25.02.2014. године, д о н о с и     

 

 

 

 

О Д Л У К У 

о допуни дјелатности Акционарског  

друштва-Комунално предузеће  

„Комуналац“ Вишеград 
 

Члан 1. 

Овом одлуком дјелатност Акционарског 

друштва-Комунално предузеће „Комуналац“ 

Вишеград допуњава се новoм дјелатности, како 

слиједи: 

„-52.21-услужне дјелатности у копненом 

саобраћају“.  
 

Члан 2. 

На основу ове одлуке извршиће се измјене у 

оснивачком акту друштва којим се регулише 

дјелатност друштва. 
 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                     ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-26/14                                                              

Датум: 25.02.2014. године       Суљо Фејзић, с.р 
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На основу члана 148б. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и 

члана 33. Статута општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 

10/08-Пречишћени текст, 3/11, 5/12 и 14/13), 

Скупштина општине Вишеград на сједници 

одржаној 25.02.2014. године,  д о н о с и  

  

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању Комисије за спровођење Јавног 

конкурса за избор и именовање чланова 

Одбора за жалбе Општине Вишеград 

 

1. Именује се Комисија за спровођење 

Јавног конкурса за избор и именовање чланова 

Одбора за жалбе Општине Вишеград, у саставу: 

1. Добривоје Станојевић, предсједник;  

2. Драгoмир Мојевић,члан;  

3. Душанка Крчо, члан;  

4. Бране Смиљић, члан;  

5. Марко Недић, члан. 

  

2. Задатак Комисије за спровођење Јавног 

конкурса за избор и именовање чланова Одбора 

за жалбе Општине Вишеград је да размотри 

пријаве приспјеле на конкурс, сачини листу са 

ужим избором кандидата који испуњавају услове 

за именовање, обави интервјуе са кандидатима и, 

након тога, предложи ранг-листу кандидата 

Скупштини општине.  
 

3. Административне и техничке послове за 

потребе комисије обављаће Стручна служба 

Скупштине општине. 

 

4. Комисија престаје са радом даном именовања 

чланова Одбора за жалбе Општине Вишеград. 

            

5. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                     ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-8/14                                                              

Датум: 25.02.2014. године       Суљо Фејзић, с.р 

 

На основу члана 95. Закона о средњем 

образовању и васпитању („Службени гласник 

Републике Српске“, број 74/08 и 106/09), члана 

7. Правилника о избору и раду школског одбора 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 

7/09 и 12/09) и члана 33. Статута општине 

Вишеград („Службени гласник општине 

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

5/12 и 14/13), Скупштина општине Вишеград на 

сједници одржаној дана 25.02.2014. године,         

д о н о с и  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о избору једног члана Школског одбора 

из локалне заједнице у Средњој школи       

„Иво Андрић“ Вишеград 

 

1. Добривоје Станојевић, професор 

социологије, бира се за члана Школског одбора 

из локалне заједнице у Средњој школи „Иво 

Андрић“ Вишеград. 

 

 2. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Вишеград“.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                     ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-17/14                                                              

Датум: 25.02.2014. године       Суљо Фејзић, с.р 

 

На основу члана 18. став (2) Закона о систему 

јавних служби („Службени гласник Републике 

Српске“, број 68/07 и 109/12), члана 73. став (2) 

Закона о здравственој заштити („Службени 

гласник Републике Српске“, број 106/09) и члана 

33. Статута општине Вишеград („Службени 

гласник општине Вишеград“, број 10/08-

Пречишћени текст, 3/11, 5/12 и 14/13), 

Скупштина општине Вишеград на сједници 

одржаној 25.02.2014. године, д о н о с и  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу вршиоца дужности  

директора ЈЗУ„Дом здравља“ Вишеград 
 

1. Александар Фулурија, доктор 

медицине, разрјешава се дужности вршиоца 

дужности директора ЈЗУ „Дом здравља 

Вишеград“ Вишеград на лични захтјев 

(подношење оставке).  

 

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 рјешењем број 

01-022-208/13 од 22.10.2013. године именовала је 

др Александра Фулурију за вршиоца дужности 

директора ЈЗУ „Дом здравља Вишеград“ 

Вишеград до окончања поступка јавне 

конкуренције. 
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Дана 10.02.2014. године др Александар Фулурија 

поднио је оставку на дужност вршиоца дужности 

директора ЈЗУ „Дом здравља Вишеград“ 

Вишеград, у којој наводи да подноси неопозиву 

оставку на наведену дужност и тражи да га 

Скупштина општине Вишеград на првој 

наредној сједници на лични захтјев разријеши 

дужности вршиоца дужности директора ЈЗУ 

„Дом здравља Вишеград“ Вишеград 

Комисија за избор и именовање је на сједници 

одржаној 24.02.2014. године констатовала да је 

др Александар Фулурија поднио оставку на 

дужност вршиоца дужности директора ЈЗУ „Дом 

здравља Вишеград“ Вишеград и предложила 

Скупштини општине Вишеград да на лични 

захтјев због подношења оставке разријеши др 

Александра Фулурију дужности вршиоца 

дужности директора ЈЗУ „Дом здравља 

Вишеград“ Вишеград.  

На основу изложеног, а у складу са чланом 18. 

став (2) Закона о систему јавних служби 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 

68/07 и 109/12), чланом 73. став (2) Закона о 

здравственој заштити („Службени гласник 

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

Статута оппштине Вишеград („Службени 

гласник општине Вишеград“, број 10/08-

Пречишћени текст, 3/11, 5/12 и 14/13), 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: 01-022-20/14                                                              

Датум: 25.02.2014. 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 18. став 

(2) Закона о систему јавних служби („Службени 

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

члана 73. став (2) Закона о здравственој заштити 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 

106/09) и члана 33. Статута оппштине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 

10/08-Пречишћени текст, 3/11, 5/12 и 14/13), 

Скупштина општине Вишеград на сједници 

одржаној 25.02.2014. године, д о н о с и  

  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању вршиоца дужности директора 

ЈЗУ „Дом здравља Вишеград“ Вишеград 

  

1. Љубиша Шкипина, доктор медицине, 

именује се за вршиоца дужности директора ЈЗУ 

„Дом здравља Вишеград“ Вишеград, до 

окончања поступка јавне конкуренције.  
 

2. Вршилац дужности директора заступа 

јавну установу из тачке 1. овог рјешења без 

ограничења овлашћења.  
 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Вишеград“.  

  

О б р а з л о ж е њ е 

Комисија за избор и именовање, као стално 

радно тијело Скупштине општине Вишеград 

надлежно за питања предлагања именовања и 

разрјешења из надлежности Скупштине 

општине, имајући у виду да је досадашњи 

вршилац дужности директора ЈЗУ „Дом здравља 

Вишеград“ Вишеград поднио оставку на 

наведену дужност предложила је Скупштини 

општине Вишеград да за вршиоца дужности 

директора ЈЗУ „Дом здравља Вишеград“ 

Вишеград до окончања поступка јавне 

конкуренције именује Љубишу Шкипину, 

доктора медицине. 

Скупштина општине Вишеград је размотрила и 

прихватила приједлог Комисије за избор и 

именовање и донијела Рјешење о именовању 

доктора медицине Љубише Шкипине, за 

вршиоца дужности директора ЈЗУ „Дом здравља 

Вишеград“ Вишеград, до окончања поступка 

јавне конкуренције. 

На основу изложеног, а у складу са чланом 4. 

став (2) Закона о министарским, владиним и 

другим именовањима Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 

41/03), чланом 18. став (2) Закона о систему 

јавних служби („Службени гласник Републике 

Српске“, број 68/07 и 109/12), чланом 73. став (2) 

Закона о здравственој заштити („Службени 

гласник Републике Српске“, број 106/09) и 

чланом 33. Статута општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 

10/08-Пречишћени текст, 3/11, 5/12 и 14/13), 

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 
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Окружном суду у Источном Сарајеву, у року од 

30 дана од дана достављања рјешења.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                     ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-21/14                                                              

Датум: 25.02.2014. године       Суљо Фејзић, с.р 

 

На основу члана 18. став (2) Закона о систему 

јавних служби („Службени гласник Републике 

Српске“, број 68/07 и 109/12), члана 73. став (2) 

и (3) Закона о здравственој заштити („Службени 

гласник Републике Српске“, број 106/09) и члана 

33. Статута општине Вишеград („Службени 

гласник општине Вишеград“, број 10/08-

Пречишћени текст, 3/11, 5/12 и 14/13), 

Скупштина општине Вишеград на сједници 

одржаној 25.02.2014. године, д о н о с и  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу вршиоца дужности  

директора ЈЗУ„Апотека Вишеград“ Вишеград 

 

 1. Вера Фулурија, магистар фармације-

специјалиста из фармацеутске технологије, 

разрјешава се дужности вршиоца дужности 

директора ЈЗУ „Апотека Вишеград“ Вишеград 

због истека периода на који је именована.  

 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном  

гласнику општине Вишеград“.  

 

О б р а з л о ж е њ е 

Рјешењем Скупштине општине Вишеград број 

01-022-242/13 од 18.11.2013. године Вера 

Фулурија, магистар фармације-специјалиста из 

фармацеутске технологије, именована је за 

вршиоца дужности директора ЈЗУ „Апотека 

Вишеград“ Вишеград на период од 2 мјесеца, а 

најдуже до окончања поступка јавне 

конкуренције. С обзиром да је истекао период на 

који је именована, а поступак јавне конкуренције 

окончан стекли су се услови за разрјешење 

вршиоца директора ЈЗУ „Апотека Вишеград“ 

Вишеград. 

На основу изложеног, а у складу са чланом 18. 

став (2) Закона о систему јавних служби 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 

68/07 и 109/12), чланом 73. став (2) и (3) Закона о 

здравственој заштити („Службени гласник 

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

Статута општине Вишеград („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 10/08-Пречишћени 

текст, 3/11, 5/12 и 14/13), 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: 01-022-22/14                                                              

Датум: 25.02.2014. године       Суљо Фејзић, с.р 
 

На основу члана 12. Закона о министарским, 

владиним и другим именовањима Републике 

Српске („Службени гласник Републике Српске“, 

брoj 41/03), члана 18. став (2) и (3а) Закона о 

систему јавних служби („Службени гласник 

Републике Српске“, број 68/07 и 109/12), члана 

73. став (2) и (3) Закона о здравственој заштити 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 

106/09) и члана 33. Статута општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 

10/08-Пречишћени текст, 3/11, 5/12 и 14/13), 

Скупштина општине Вишеград на сједници 

одржаној 25.02.2014. године, д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању директора ЈЗУ„Апотека 

Вишеград“ Вишеград 
 

 1. Вера Фулурија, магистар фармације-

специјалиста из фармацеутске технологије, 

именује се за директора Јавне здравствене 

установе „Апотека Вишеград“ Вишеград, на 

период од четири године, без ограничења 

овлашћења.  
 

 2. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

oпштине Вишеград“. 
 

О б р а з л о ж е њ е 

Скупштина општине Вишеград на сједници 

одржаној 18.11.2013. године донијела је Одлуку 

о расписивању Јавног конкурса за избор и 

именовање директора Јавне здравствене 

установе „Апотека Вишеград“ Вишеград број 

01-022-244/13 од 18.11.2013. године („Службени 

гласник општине Вишеград“, број 12/13). У 

складу са одлуком Јавни конкурс је објављен у 

„Гласу Српске“ 11. децембра 2013. године и у 

„Службеном гласнику Републике Српске“, број 

110/13 од 16. децембра 2013. године.  

Поступак по Јавном конкурсу спровела је 

Комисија за избор директора Јавне здравствене 

установе „Апотека Вишеград“ Вишеград, коју је 

именовала Скупштина општине Вишеград 
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рјешењем број 01-022-245/13 од 18.11.2013. 

године. 

Комисија је, у складу са Законом о 

министарским, владиним и другим именовањима 

Републике Српске, спровела потребну 

процедуру: размотрила пријаву кандидата Вере 

Фулурије и констатовала да испуњава услове 

конкурса, обавила интервју и утврдила ранг-

листу кандидата са препоруком да се за 

директора Јавне здравствене установе „Апотека 

Вишеград“ Вишеград именује Вера Фулурија, 

магистар фармације-специјалиста из 

фармацеутске технологије. 

Министар здравља и социјалне заштите, својим 

актом број 11/07-111-8/14 од 12.02.2014. године, 

дао је позитивно мишљење на именовање Вере 

Фулурије, магистра фармације-специјалисте из 

фармацеутске технологије, за директора Јавне 

здравствене установе „Апотека Вишеград“ 

Вишеград. 

На основу наведеног, а у складу са чланом 12. 

Закона о министарским, владиним и другим 

именовањима Републике Српске („Службени 

гласник Републике Српске“, број 41/03), чланом 

18. став (2) и (3а) Закона о систему јавних 

служби („Службени гласник Републике Српске“, 

број 68/07 и 109/12), чланом 73. став (2) и (3) 

Закона о здравственој заштити („Службени 

гласник Републике Српске“, број 106/09) и 

чланом 33. Статута општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“,број 

10/08-Пречишћени текст, 3/11, 5/12 и 14/13), 

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: 01-022-23/14                                                              

Датум: 25.02.2014. године       Суљо Фејзић, с.р 
 

На основу члана 80. Пословника Скупштине 

општине Вишеград („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 4/13 и 13/13), 

Скупштина општине Вишеград на сједници 

одржаној 25.02.2014. године, д о н о с и  

 

П Р О Г Р А М   Р А Д А 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД ЗА 

2014. ГОДИНУ 

 

       I-УВОДНИ ДИО 

Програм рада Скупштине општине Вишеград за 

2014. 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 и теме о актуелним животним 

питањима грађана, које 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 

општине и 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 2014. 

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.  

 

    II – ТЕМАТСКИ И НОРМАТИВНИ ДИО 

Година 23               Број: 2                Општина Вишеград 26.02.2014. године                          Страна 24 



М а р т  

1. Извјештај о реализацији новчаних 

средстава датих у 2013. години за 

стимулисање наталитета  

Обрађивач: Одјељење за привреду и 

друштвене дјелатности 

Предлагач: начелник општине 

2. Информација о раду Републичког јавног 

правобранилаштва-сједиште Фоча за 

2013. годину  

 Обрађивач: РЈП-сједиште Фоча 

 Предлагач: РЈП-сједиште Фоча 

3. Информација о стању у области заштите 

од пожара у општини Вишеград  

Обрађивач: ТВЈ Вишеград 

Предлагач: начелник општине 

4. Програм рада и финансијски план за 

2014. годину јавних установа чији је 

оснивач Општина Вишеград   

Обрађивачи: надлежни органи јавних 

установа ово је у фебруару 

Предлагачи: надлежни органи јавних 

установа 

5. Приједлог пословног плана привредног 

друштва „Андрићев конак“ д.о.о. 

Вишеград Обрађивач: директор 

привредног друштва „Андрићев конак“ 

д.о.о. Вишеград 

Предлагач: директор привредног 

друштва „Андрићев конак“ д.о.о. 

Вишеград 

6. Извјештај о раду представника општине 

у Скупштини „Андрићград“ д.о.о. 

Вишеград 

Обрађивач: представник општине у 

Скупштини „Андрићград“ д.о.о. 

Вишеград 

Предлагач: начелник општине 

 

А п р и л  

1. Приједлог Одлуке о издавању 

локацијских услова за сјечу стабала, 

уређење фасада, постављање 

самосталних рекламних објеката, 

коришћење земљишта за логоровање, 

рекреације и друго 

Обрађивач: Одјељење за просторно 

уређење и стамбено-комуналне послове 

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 2013. годину 

Обрађивачи: Одјељење за привреду и 

друштвене дјелатности  

Кредитни одбор  

Надзорни одбор 

Предлагач: начелник општине 

3. Извјештај о годишњем пословању и 

годишњем обрачуну јавних установа за 

2013. годину чији је оснивач Општина 

Вишеград   

Обрађивачи: надлежни органи јавних 

установа 

Предлагачи: надлежни органи јавних 

установа 

4.  Извјештај о раду ЈП РТВ „Вишеград“ 

д.о.о.   

Обрађивач: ЈП РТВ „ Вишеград“ д.о.о. 

Предлагач: ЈП РТВ „Вишеград“ д.о.о.   

5. Извјештај о раду ОО Црвени крст 

Вишеград 

Обрађивач: ОО Црвени крст 

Предлагач: ОО Црвени крст 

6. Извјештај о раду ТВЈ Вишеград  

 Обрађивач: ТВЈ Вишеград 

 Предлагач: ТВЈ Вишеград  

7. Извјештај о пословању привредног 

друштва „Андрићев конак“ д.о.о. 

Вишеград за 2013. годину 

Обрађивач: директор привредног 

друштва „Андрићев конак“ д.о.о. 

Вишеград 

Предлагач: директор привредног 

друштва „Андрићев конак“ д.о.о. 

Вишеград  

 

М а ј  

1. Приједлог Одлуке о усвајању извјештаја 

о извршењу буџету општине Вишеград 

за 2013. годину  

Обрађивач: Одјељење за финансије  

Предлагач: начелник општине 

2. Информација о извршењу буџета 

општине за период 01.01-31.3.2014. 

године 

Обрађивач: Одјељење за финансије 

Предлагач: начелник општине 

 3. Информација о стању привреде и 

запошљавања на подручју општине 

Вишеград  

Обрађивач: Одјељење за привреду и 

друштвене дјелатности  

Предлагач: начелник општине  

4. Извјештај о расподјели и утрошку 

подстицајних средстава датих за развој 

пољопривреде и села у 2013. години 
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  Обрађивач: Одјељење за привреду и 

друштвене дјелатности  

  Предлагач: начелник општине  

5. Приједлог Програма уређења градског 

грађевинског земљишта којим се 

планира припремање и опремање 

земљишта 

 Обрађивач: Одјељење за просторно 

уређење и стамбено-комуналне послове 

 Предлагач: начелник општине 

6. 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 

7. 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 
 

Ј у н  

1. Извјештај о стању у простору у 

општини Вишеград 

Обрађивач: Одјељење за просторно 

уређење и стамбено-комуналне послове 

 Предлагач: начелник општине 

2. Информација о стању путне 

инфраструктуре на подручју општине 

Вишеград 

Обрађивач: Одјељење за просторно 

уређење и стамбено-комуналне послове 

 Предлагач: начелник општине 

3. Информација о остваривању 

здравствене заштите становништва на 

подручју општине Вишеград 

 Обрађивач: Одјељење за привреду и 

друштвене дјелатности 

 Предлагач: начелник општине  

4. Информација о стању социјалне заштите 

на подручју општине Вишеград 

 Обрађивач: Центар за социјални рад 

Предлагач: Центар за социјални рад 

5.  Информација о стању спорта на 

подручју општине Вишеград  

 Обрађивач: Одјељење за привреду и 

друштвене дјелатности  

 Предлагач: начелник општине           

6. Информација о положају младих на 

подручју општине Вишеград 

 Обрађивач: Одјељење за привреду и 

друштвене дјелатности 

 Предлагач : начелник општине 
 

Ј у л  
1.  Приједлог Програма мјера и активности 

за утврђивање стања и уређење простора 

2014-2016. година 

 Обрађивач: Одјељење за просторно 

уређење и стамбено-комуналне послове 

 Предлагач: начелник општине 

2. Информација о раду Основне и Средње 

школе са посебним освртом на успјех 

ученика у школској 2013/2014. години 

 Обрађивач: Одјељење за привреду и 

друштвене дјелатности 

 Предлагач: начелник општине 
 

С е п т е м б а р 

1.   Извјештај о извршењу буџета општине 

Вишеград за период 01.01-30.6.2014. 

године 

 Обрађивач: Одјељење за финансије 

 Предлагач: начелник општине 

2. Информација о упису ученика у 

школску 2014/2015. 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. Приједлог Плана зимског одржавања 

путева за 2015. годину 

        Обрађивач: Одјељење за просторно 

уређење и стамбено-комуналне послове  

        Предлагач: начелник општине 

 2. Приједлог Програма заједничке 

комуналне потрошње за 2015. годину 

        Обрађивач: Одјељење за просторно 

уређење и стамбено-комуналне послове  

        Предлагач: начелник општине 

 3. Информација о стању електроенергетске 

мреже на подручју општине Вишеград и  

припремама за зимски  период 

        Обрађивач: Електродистрибуција Пале-

РЈ Вишеград  
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        Предлагач: Електродистрибуција Пале-

РЈ Вишеград 
 

Н о в е м б а р 

 1. Нацрт буџета општине Вишеград за 

2015. годину 

  Обрађивач: Одјељење за финансије 

        Предлагач: начелник општине 

 2. Информација о извршењу буџета за 

период 01.01-30.9.2013. године 

  Обрађивач: Одјељење за финансије  

  Предлагач: начелник општине 

 3. Информација о остваривању права из 

области борачко-инвалидске заштите  

        Обрађивач: Одјељење за општу управу 

        Предлагач: начелник општине 

 4. Информација о раду савјета мјесних 

заједница  

        Обрађивач: Одјељење за општу управу 

        Предлагач: начелник општине 

 5. Информација о насиљу у породици 

        Обрађивач: Одјељење за привреду и 

друштвене дјелатности 

       Предлагач: начелник општине 

 6. 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 2015. годину 

        Обрађивач: Одјељење за финансије 

        Предлагач: начелник општине 

 2. Приједлог Одлуке о извршењу буџета 

општине Вишеград за 2015. годину 

        Обрађивач: Одјељење за финансије  

        Предлагач: начелник општине 

 3. Приједлог Плана капиталних улагања за 

2015. годину 

        Обрађивач: Комисија за планирање 

општинског развоја 

        Предлагач: начелник општине 

 4. Приједлог Програма рада Скупштине 

општине Вишеград за 2015. годину 

        Обрађивач: Стручна служба СО 

        Предлагач: Колегијум Скупштине 

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.  

 

III-ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Овај програм ће се објавити у „Службеном 

гласнику општине Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                     ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-18/14                                                              

Датум: 25.02.2014. године       Суљо Фејзић, с.р 

 

На основу члана 141. и 149. Пословника 

Скупштине општине Вишеград („Службени  

гласник општине Вишеград“, број 4/13 и 13/13), 

а након разматрања Препоруке за избор 

директора ЈЗУ „Дом здрављa Вишеград“ 

Вишеград и Мишљења министра здравља и 

социјалне заштите на именовање директора ЈЗУ 

„Дом здрављa Вишеград“ Вишеград, Скупштина 

општине Вишеград на сједници одржаној 

25.02.2014. године, д о н о с и  

 

З А К Љ У Ч А К 

  

1. Скупштина општине Вишеград 

констатује да министар здравља и социјалне 

заштите није дао позитивно мишљење на 

Препоруку за именовање директора ЈЗУ „Дом 

здрављa Вишеград“ Вишеград, јер није 

достављена ранг-листа кандидата сходно члану 

12. Закона о министарским, владиним и другим 

именовањима Републике Српске („Службени  

гласник Републике Српске“, број 41/03). 
 

 2. Скупштина општине Вишеград 

констатује да оба кандидата за директора имају 

исти број бодова, па самим тим није утврђена 

ранг-листа кандидата у складу са чланом 12. 

Закона о министарским, владиним и другим 

именовањима Републике Српске („Службени 

гласник Републике Српске“, број 41/03). 
 

3. Скупштина општине Вишеград 

констатује да се по расписаном Јавном конкурсу 

за избор и именовање директора ЈЗУ „Дом 

здрављa Вишеград“ Вишеград не може 

извршити именовање директора ове здравствене 

установе због неутврђивања ранг-листе 

кандидата и негативног мишљења министра 

здравља и социјалне заштите.  
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4. Скупштина општине Вишеград 

констатује да је поступак именовања директора 

ЈЗУ „Дом здрављa Вишеград“ Вишеград 

потребно извршити у складу са Законом о 

министарским, владиним и другим именовањима 

Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“, број 41/03). 
 

5. Препорука Комисије за избор 

директора ЈЗУ „Дом здрављa Вишеград“ 

Вишеград број 01-013-210/13 од 26.12.2013. 

године и Мишљење министра здравља и 

социјалне заштите на именовање директора ЈЗУ 

„Дом здрављa Вишеград“ Вишеград број 11/04-

1111-42-1/13 од 08.01. 2014. године, налазе се у 

прилогу овог закључка и чине његов саставни 

дио. 
 

6. Овај закључак ступа на снагу даном  

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Вишеград“.  

  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                     ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-19/14                                                              

Датум: 25.02.2014. године       Суљо Фејзић, с.р 

 

На основу члана 141. и 149. Пословника 

Скупштине општине Вишеград („Службени 

гласник општине Вишеград“, број 4/13), а након 

разматрања Информацијe о насиљу у породици, 

Скупштина општине Вишеград на сједници 

одржаној 16.12.2013. године, д о н о с и 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Скупштина општине Вишеград 

констатује да се Протокол о приступању и 

сарадњи надлежних субјеката на заштити жртава 

у породици и родно базираног насиља потписан 

06.06.2011. године у потпусноти примјењује на 

подручју општине Вишеград. 

 

2. Скупштина општине Вишеград 

обавезује начелника општине да делегира-

именује представника Општине у Савјетодавни 

одбор за примјену рефералних механизама, 

најкасније 30 дана од дана доношења овог 

закључка. 

 

 3. Скупштина општине Вишеград 

задужује Комисију за равнопавност полова да 

континуирано прати стање насиља у породици и 

родно заснованог насиља. 

 

 4. Скупштина општине Вишеград даје 

подршку свим промотивним и другим 

кампањама које се проводе на подручју општине 

Вишеград и шире, а односе се на подризања 

свјети о насиљу у породици као друштвеном 

проблему. 

 

 5. Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења. 

  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                     ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-264/13                                                             

Датум: 16.12.2014. године       Суљо Фејзић, с.р 

 

На основу члана 14. Закона о експропријацији 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 

112/06, 37/07, 66/08 и 110/08) и члана 33. Статута 

општине Вишеград („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 10/08-Пречишћени 

текст, 3/11, 5/12 и 14/13), Скупштина општине 

Виешград на сједници одржаној 25.02.2014. 

године, д а ј е  

 

М И Ш Љ Е Њ Е 

о изградњи водовода Клашник-Прелово 

 

 1. Скупштина општине Вишеград 

сматра да је на подручју општине Вишеград, у 

катастарској општини Клашник и Прелово, 

потребно изградити водовод ради снабдијевања 

водом становника МЗ Прелово. 
 

 2. Изградња водовода Клашник-Прелово 

представља значајан објекат инфраструктуре јер 

МЗ Прелово оскудијева питком водом, а 

планирано је да овај водовод снабдијева МЗ 

Прелово, посебно новоизграђено избјегличко 

насеље, Подручно одјељење ЈУ Основна школа 

„Вук Караџић“, мјесну канцеларију и насеље 

Прелово. 

           

3. Скупштина општине Вишеград 

сматра основаним да Влада Републике Српске 

донесе Одлуку о утврђивању општег интереса за 

изградњу водовода Клашник-Прелово, на основу 

које се може приступити успостави службености 

ради уређења изворишта и постављања 

водоводних цијеви на земљишту ближе 

означеном у плану експропријације. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                     ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-15/14                                                              

Датум: 25.02.2014. године       Суљо Фејзић, с.р 
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На основу члана 38. Закона о буџетском систему 

(„Службени гласник Републике Српске“), број: 

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

Статута општине Вишеград („Службени гласник 

општине Вишеград“, број: 10/08-Пречишћни 

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

извршењу буџета Општине Вишеград за 2014. 

годину („Службени гласник Општине 

Вишеград“, број 14/13), Правилника о 

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

од 01.06.2009. године, Обавјештења број: 01-

36/14 од 11.02.2014. године Територијалне 

ватрогасне јединице Вишеград о измирењу 

потраживања по Рјешењу број: 06/1.07/0705-457-

1-4278-1/13 од 04.02.2014. године, начелник 

Општине Вишеград, д о н о с и      

 

О Д Л У К У 
 

Члан 1. 

Одобравају се средства буџетске резерве 

Територијалној ватрогасној јединици Општине 

Вишеград у укупном износу од 1.018,65  КМ 

(словима:једнахиљадаосамнаестконвертибилних

марака и 65/100) у сврху уплате потраживања 

према Пореској управи по Рјешењу број: 

06/1.07/0705-457-1-4278-1/13 од 04.02.2014. 

године.  
 

Члан 2. 

Одобрена средства ће се исплатити на рачун 

Пореске управе број: 5550070015125379 код 

Нове банке АД Бања Лука. 

За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење 

за финансије. 
 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Општине 

Вишеград“. 
 

ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

              НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-48/14 

Датум: 24.02.2014. г.      Славиша Мишковић, с.р.  

 

 

 

 

 

 

 

 

На основу члана 38. Закона о буџетском систему 

(„Службени гласник  Републике Српске“), број: 

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

Статута општине Вишеград („Службени гласник 

општине Вишеград“, број: 10/08-Пречишћни 

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

извршењу буџета Општине Вишеград за 2014. 

годину („Службени гласник Општине 

Вишеград“, број 14/13), Правилника о 

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

од 01.06.2009. године, Рјешења Окружног 

привредног суда у Источном Сарајеву број: 61 0 

L 006740 13 L од 18.02.2014. године начелник 

Општине Вишеград, д о н о с и      

 

О Д Л У К У 

 

Члан 1. 

Одобравају се средства буџетске резерве у 

укупном износу од 3.000,00 КМ (словима: 

трихиљадеконвертибилнихмарака)      у      сврху 

плаћања трошкова ликвидационог поступка 

Јавне установе Територијална ватрогасна 

јединица Општине Вишеград код Окружног 

привредног суда у Источном Сарајеву. 
 

Члан 2. 

Одобрена средства ће се исплатити на рачун 

број: 568 163 1200009 96 отворен код Банка 

Српске, с позивом на број предмета: 61 0 L 

006740 13 L. 

За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење 

за финансије. 
 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Општине 

Вишеград“. 

 

ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

              НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-61/14 

Датум: 24.02.2014. г.      Славиша Мишковић, с.р.  
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