
 
 

 
На основу члана 8. став 1. и 3. Закона о порезу 

на непокретности („Службени гласник 

Републике Српске“ број 110/08 и 118/09) и 

члана 33. Статута општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, 10/08-

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

општине Вишеград на сједници одржаној 

11.3.2013. године, д о н о с и  

 

О Д Л У К У 

о утврђивању пореске стопе пореза на 

непокретности за пореску  

2013. годину 

 

Члан 1.  

Овом одлуком утврђује се пореска стопа пореза 

на непокретности за пореску 2013. годину у 

висини од 0,08 % од процијењене вриједности 

непокретности. 

 

Члан 2. 

Пореска стопа из члана 1. ове одлуке 

примјењиваће се за опорезивање непокретности 

на територији општине Вишеград. 

 

Члан 3. 

Пореска стопа пореза на непокретности не може 

се мијењати у току пореске 2013. године. 

 

Члан 4. 

Задужује се Одјељење за финансије да Пореској 

управи достави Одлуку о утврђивању пореске 

стопе пореза на непокретности за пореску 2013. 

годину. 

 

Члан 5. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

         ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-29/13                                         

Датум: 11.03.2013. године      Суљо Фејзић,с.р. 

 

На основу члана 19. став 1. и 3. Закона о 

систему  јавних  служби  („Службени  гласник  

 

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

33. Статута општине („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 10/08 Вишеград-

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

општине Вишеград на сједници одржаној 

11.3.2013. године, д о н о с и  

 

О Д Л У К У 

о давању сагласности на Програм рада и 

финансијски план за 2013. годину ЈЗУ 

„Апотека Вишеград“ Вишеград 

 

Члан 1. 

Даје се сагласност на годишњи програм рада и 

финансијски план за 2013. годину ЈЗУ „Апотека 

Вишеград“ Вишеград.  

 

Члан 2. 

Саставни дио ове одлуке је Програм рада и 

финансијски план за 2013. годину ЈЗУ „Апотека 

Вишеград“ Вишеград.   

 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

         ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-32/13                                         

Датум: 11.03.2013. године      Суљо Фејзић,с.р. 

 

На основу члана 19. став 1. и 3. Закона о 

систему јавних служби („Службени гласник 

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

33. Статута општине („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 10/08 Вишеград-

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

општине Вишеград на сједници одржаној 

11.3.2013. године, д о н о с и  

 

О Д Л У К У 

о давању сагласности на Програм рада и 

финансијски план за 2013. годину ЈУ 

„Центар за социјални рад Вишеград“ 

Вишеград 

 

Година 22           Број: 3                   Општина Вишеград 12.03.2013. године                   Страна 1 



Члан 1. 

Даје се сагласност на Програм рада и 

финансијски план за 2013. годину ЈУ „Центар за 

социјали рад Вишеград“ Вишеград.  

 

Члан 2. 

Саставни дио ове одлуке је Програм рада и 

финансијски план за 2013. годину ЈУ „Центар за 

социјални рад Вишеград“ Вишеград. 

 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

         ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-33/13                                         

Датум: 11.03.2013. године      Суљо Фејзић,с.р. 

 

На основу члана 19. став 1. и 3. Закона о 

систему јавних служби („Службени гласник 

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

33. Статута општине („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 10/08 Вишеград-

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

општине Вишеград на сједници одржаној 

11.3.2013. године, д о н о с и  
 

О Д Л У К У 

о давању сагласности на Програм рада и 

финансијски план за 2013. годину  

ЈУ „Туристичка организација општине 

Вишеград“ Вишеград 

 

Члан 1. 

Даје се сагласност на Програм рада и 

финансијски план за 2013. годину ЈУ 

„Туристичка организација општине Вишеград“ 

Вишеград. 

 

Члан 2. 

Саставни дио ове одлуке је Програм рада и 

финансијски план за 2013. годину ЈУ 

„Туристичка организација општине Вишеград“ . 
  

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

         ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-35/13                                         

Датум: 11.03.2013. године      Суљо Фејзић,с.р. 

 

На основу члана 19. став 1. и 3. Закона о 

систему јавних служби („Службени гласник 

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

33. Статута општине („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 10/08 Вишеград-

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

општине Вишеград на сједници одржаној 

11.3.2013. године, д о н о с и  

 

О Д Л У К У 

о давању сагласности на Програм рада и 

финансијски план за 2013. годину ЈУ за 

културне дјелатности „Дом културе“ 

Вишеград  

 

Члан 1. 

Даје се сагласност на Програм рада и 

финансијски план за 2013. годину ЈУ за 

културне дјелатности „Дом културе“ Вишеград. 

 

Члан 2. 

Саставни дио ове одлуке је Програм рада и 

финансијски план за 2013. годину ЈУ за 

културне дјелатности „Дом културе“ Вишеград. 

 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

         ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-36/13                                         

Датум: 11.03.2013. године      Суљо Фејзић,с.р. 

 

На основу члана 19. став 1. и 3. Закона о 

систему јавних служби („Службени гласник 

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

33. Статута општине („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 10/08 Вишеград-

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

општине Вишеград на сједници одржаној 

11.3.2013. године, д о н о с и  

 

О Д Л У К У 

о давању сагласности на Програм рада и 

финансијски план за 2013. годину ЈУ за 

културну дјелатност „Градска галерија“ 

Вишеград  

 

Члан 1. 

Даје се сагласност на Програм рада и 

финансијски план за 2013. годину ЈУ за 

културну дјелатност „Градска галерија“ 

Вишеград  
 

Члан 2. 

Саставни дио ове одлуке је Програм рада и 

финансијски план за 2013. годину ЈУ за 

културну дјелатност „Градска галерија“ 

Вишеград. 
 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“.  
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

         ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-37/13                                         

Датум: 11.03.2013. године      Суљо Фејзић,с.р. 

 

На основу члана 19. став 1. и 3. Закона о 

систему јавних служби („Службени гласник 

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

33. Статута општине („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 10/08 Вишеград-

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

општине Вишеград на сједници одржаној 

11.3.2013. године, д о н о с и  

 

О Д Л У К У 

о давању сагласности на Програм рада и 

финансијски план за 2013. годину ЈУ 

Народна библиотека „Иво Андрић“ 

Вишеград  

 

Члан 1. 

Даје се сагласност на Програм рада и 

финансијски план за 2013. годину ЈУ Народна 

библиотека „Иво Андрић“ Вишеград.  

 

Члан 2. 

Саставни дио ове одлуке је Програм рада и 

финансијски план за 2013. годину ЈУ Народна 

библиотека „Иво Андрић“ Вишеград. 

 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

         ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-38/13                                         

Датум: 11.03.2013. године      Суљо Фејзић,с.р. 

 

На основу члана 22. и 23. Закона о систему 

јавних служби („Службени гласник Републике 

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

Статута општине Вишеград („Службени 

гласник општине Вишеград“, број 10/08-

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

општине Вишеград на сједници одржаној 

11.3.2013. године, д о н о с и  

 

О Д Л У К У 

о престанку рада Јавне установе 

„Територијална ватрогасна једница општине 

Вишеград“ Вишеград 

 

Члан 1. 

Овом одлуком утврђује се престанак рада Јавне 

установе „Територијална ватрогасна једница 

општине Вишеград“ Вишеград. 

  

 

Члан 2. 

Јавна установа „Територијална ватрогасна 

једница општине Вишеград“ Вишеград престаје 

да ради због усклађивања организације и 

пословања са одредбама Закона о заштити од 

пожара („Службени гласник Републике 

Српске“, број 71/12). 

 

Члан 3. 

Задужује се надлежни орган Општине Вишеград 

да након ступања на снагу ове одлуке поднесе 

приједлог надлежном суду за покретање 

поступка редовне ликвидације Јавне установе 

„Територијална ватрогасна једница општине 

Вишеград“ Вишеград. 

 

Члан 4. 

Даном ступања на снагу ове одлуке 

Административна служба Општине Вишеград 

преузеће материјално-техничка средства и 

документацију Јавне установе „Територијална 

ватрогасна једница општине Вишеград“ 

Вишеград, као и запослене у овој установи. 

 

Члан 5. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

         ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-40/13                                         

Датум: 11.03.2013. године      Суљо Фејзић,с.р. 

 
На основу члана 40. Закона о заштити од 

пожара („Службени гласник Републике 

Српске“, број 71/12) и члана 33. Статута 

општине Вишеград („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 10/08-Пречишћени 

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

Вишеград на сједници одржаној 11.3.2013. 

године, д о н о с и  

 

О Д Л У К У 

о оснивању Територијалне ватрогасне 

једнице општине Вишеград 

 

Члан 1. 

Ради учествовања у спровођењу превентивних 

мјера заштите од пожара, које су у функцији 

благовремености и повећања ефикасности 

ватрогасне интервенције, гашења пожара и 

спасавања људи и имовине угрожених пожаром 

и елементарним непогодама, спровођења мјера 

заштите од пожара утврђених Планом заштите 

од пожара општине Вишеград, пружања 

техничке помоћи у незгодама и опасним 

ситуацијама, те обављања и других послова у 

еколошким и другим несрећама оснива се 

Територијална ватрогасна једница општине 
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Вишеград (у даљем тексту: Територијална 

ватрогасна једница).  
 

Члан 2. 

Територијална ватрогасна једница оснива се за 

подручје општине Вишеград, као посебна 

унутрашња организациона јединица 

Административне службе Општине Вишеград. 
 

Члан 3. 

Дјелокруг и надлежност Територијалне 

ватрогасне јединице је: 

- учествовање у спровођењу превентивних 

мјера заштите од пожара, које су у 

функцији благовремености и повећања 

ефикасности ватрогасне интервенције, 

- гашење пожара и спасавање људи и 

имовине угрожених пожаром и 

елементарним непогодама,  

- спровођење мјера заштите од пожара 

утврђених Планом заштите од пожара 

општине Вишеград,  

- пружање техничке помоћи у незгодама и 

опасним ситуацијама, 

- обављање других послова у еколошким и 

другим несрећама, 

- организовање разних курсева, предавања и 

других обука грађана за заштиту од пожара,  

- обука радника и провјера знања из области 

заштитеод пожара која се изводи по 

посебно утврђеним програмима, 

- техничко испитивање и анализа (контрола 

исправности и сервисирање ватрогасних 

апарата и хидрантске опреме за гашење 

пожара). 

Територијална ватрогасна једница општине 

Вишеград остварује задатке јединица цивилне 

заштите у складу са Законом о цивилној 

заштити. 
 

Члан 4. 

Територијална ватрогасна једница дужна је да: 

- води евиденцију о пожарима и 

елементарном непогодама, као и евиденцију 

о учешћу у гашењу пожара и спасавању 

људи и имовине, 

- Скупштини општине Вишеград, на њен 

захтјев, доставља сталне и повремене 

извјештаје који се тичу послова заштите од 

пожара и да одмах након извршене 

интервенције на гашењу пожара и 

спасавању људи и имовине угрожених 

пожаром обавијест надлежни Центар. 
 

Члан 5. 

Територијалном ватрогасном јединицом 

руководи старјешина Територијалне ватрогасне 

јединице, којег именује начелник општине, на 

основу спроведеног јавног конкурса. 

Начелник општине доноси Правилник о 

унутрашњој организацији и систематизацији 

радних мјеста у Територијалној ватрогасној 

јединици, након прибављеног мишљења 

Министарства унутрашњих послова у сједишту. 
 

Члан 6. 

Ранко Шимшић, старјешина Територијалне 

ватрогасне јединице, наставља да обавља 

дужност старјешине до истека мандата. 
 

Члан 7. 

За старјешину Територијалне ватрогасне 

јединице може се именовати лице, на начин 

прописан чланом 5. став 1. ове одлуке, које има 

најмање вишу стручну спрему или завршене 

студије првог циклуса са најмање 180 ECTS 

бодова, техничког смјера. 

Старјешина професионалне ватрогасне јединице 

може имати замјеника, који испуњава услове из 

става 1. овог члана. 
 

Члан 8. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

         ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-42/13                                         

Датум: 11.03.2013. године      Суљо Фејзић,с.р. 

 

На основу члана 3. став 1 тачка б) Закона о 

превозу у друмском саобраћају Републике 

Српске („Службени гласник Републике Српске“, 

број 111/08, 50/10 и 12/13) и члана 33 Статута 

општине Вишеград („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 10/08-Пречишћени 

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

Вишеград на сједници одржаној 11.3.2013. 

године, д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о измјенама Одлуке о такси превозу на 

подручју општине Вишеград 

 

Члан 1. 

У Одлуци о такси превозу на подручју општине 

Вишеград („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 1/10) у члану 4. став 1. тачкa б) 

у алинеји 1. иза ријечи „караван“ брише се тачка 

и додају ријечи „старости до 15 година“. 

 

Члан 2. 

У члану 20. став 2. мијења се и гласи: 

„Такси превозник може примити на превоз 

друга лица уз сагласност лица која су претходно 

почела превоз“. 

 

Члан 3. 

У члану 22. у ставу 2. иза ријечи „вожњом“ 

додају се ријечи „односно повратном вожњом 

истих путника“. 
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Члан 4. 

Члан 29. мијења се и гласи: 

1. Новчаном казном од 500,00 до 1500,00 

КМ казниће се за прекршај физичко лице које 

обавља такси дјелатност тј. врши услугу превоза 

без одобрења надлежног општинског органа 

(члан 2). 

2. Новчаном казном у износу од 500,00 до 

700,00 КМ казниће се такси превозник ако: 

а) користи возило које не испуњава 

прописане техничко-експлоатационе 

услове (члан 10), 

б)  нема одговарајућу лиценцу прописану 

чланом 6. ове одлуке, 

в)    одбија да изврши превоз лица и ствари. 

3. Новчаном казном од 1000,00 до 1200,00 

КМ казниће се такси превозник уколико се: 

а)  не заустави на знак „стоп инспекција“ 

     (члан 28), 

б)  не дозволи инспекцијски преглед (члан 

      28). 

4. Новчаном казном у износу од 200,00 до 

500,00 КМ казниће се за прекршај такси 

превозник ако: 

а)  не укључи таксиметар након пријема    

      путника (члан19), 

б)  не означи прописано такси возило (члан  

     19), 

в)  се не придржава реда при пријему  

      путника (члан23). 

 

Члан 5. 

Члан 30. брише се. 

Досадашњи чланови 31, 32. и 33. постају 

чланови 30, 31. и 32. 

 

Члан 6. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

         ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-43/13                                         

Датум: 11.03.2013. године      Суљо Фејзић,с.р. 

 

На основу члана 43. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 101/04, 42/05 и 118/05), члана 30. 

Одлуке о утврђивању критеријума за додјелу 

стимулативних кредита из средстава остварених 

по основу Закона о накнадама за коришћење 

природних ресурса у сврху производње 

електричне енергије („Службени гласник 

општине Вишеград“ број 10/11 и 5/12) и члана 

33. Статута општине Вишеград („Службени 

гласник општине Вишеград“, број 10/08-

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

општине Вишеград на сједници одржаној 

11.3.2013. године, д о н о с и   

О Д Л У К У 

о давању сагласности на одлуку Заједничког 

кредитног одбора о одобравању продужења 

рока отплате неотплаћеног износа   

кредита „УНИС УША“ а.д. Вишеград 

 
Члан 1. 

Даје се сагласност на одлуку Заједничког 

кредитног одбора број ЗКО-ВГД-1/13 од 

08.3.2013. године о одобравању продужења рока 

отплате неотплаћеног износа  кредита „УНИС 

УША“ а.д. Вишеград у износу од 79.812,02 КМ. 

 
Члан 2. 

Саставни дио ове одлуке је одлука: 

- Заједничког кредитног одбора број ЗКО-

ВГД-1/13 од 08.3.2013. године, 

- Начелника општине број 02-443-10/13 од 

11.3.2013 године.       

 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

         ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-45/13                                         

Датум: 11.03.2013. године      Суљо Фејзић,с.р. 

 

На основу члана 16. и 22. Закона о систему 

јавних служби („Службени гласник Републике 

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

Статута оппштине Вишеград („Службени 

гласник општине Вишеград“, број 10/08-

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

општине Вишеград на сједници одржаној 

11.3.2013. године, д о н о с и  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу чланова Управног одбора 

Јавне установе „Територијална ватрогасна 

једница општине Вишеград“ Вишеград 

 

1. Разрјешавају се чланови Управног одбора 

Јавне установе „Територијална ватрогасна 

једница општине Вишеград“ Вишеград: 

1) Владимир Брадоњић, дипломирани 

машински инжињер, 

2) Младен Јевђић, струковни инжињер 

електротехнике и рачунарства, 

3) Бранко Петровић, дипломирани 

инжињер пољопривреде, 

због престанка рада Јавне установе 

„Територијална ватрогасна једница општине 

Вишеград“ Вишеград. 

 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Вишеград“. 
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О б р а з л о ж е њ е 

Скупштина општине Вишеград, на сједеници 

одрженој 11.3.2013. године, донијела је Одлуку 

о престанку рада Јавне установе „Територијална 

ватрогасна једница општине Вишеград“ 

Вишеград, због усклађивања организације и 

пословања ове установе са одредбама Закона о 

заштити од пожара („Службени гласник 

Републике Српске“, број 71/12). С тим у вези, а 

у складу са чланом 16. и 22. Закона о систему 

јавних служби и чланом 33. Статута оппштине 

Вишеград, ријешено је као у диспозитиву овог 

рјешења. 
 

Упутство о правном лијеку: Ово рјешење је 

коначно и против истог није дозвољена жалба, 

али се може покренути управни спор, тужбом 

Окружном суду у Источном Сарајеву, у року од 

30 дана од дана достављања рјешења.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

         ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-41/13                                         

Датум: 11.03.2013. године      Суљо Фејзић,с.р. 

 

На основу члана 33. Статута општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 

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

133. Пословника Скупштине општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 

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

разматрања Информације о геолошким 

истраживања налазишта никлоносних руда на 

подручју општине Вишеград-Вардиште, 

Скупштина општине Вишеград на сједници 

одржаној 11.3.2013. године, д о н о с и 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Скупштина општине Вишеград 

исказује позитивно мишљење за додјелу 

концесије за истраживање налазишта руде 

никла, кобалта и друго на територији општине 

Вишеград, сматрајући да постоји јавни интерес 

за ту концесију. 

 

2. Позитивно мишљење за истраживање 

рудних налазишта, не подразумјева и позитивно 

мишљење за евентуалну додјелу концесије за 

експлоатацију руде. 

 

3. Уколико се добије концесија за 

истраживање и резултати покажу могућност 

експлоатације руде, Општина Вишеград ће у 

сарадњи са Владом РС, а у складу са законом, 

организовати јавну и стручну расправу о 

евентуалној експлоатацији поменуте руде, а по 

потреби организовати и референдум.  

 

4. Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

         ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-28/13                                         

Датум: 11.03.2013. године      Суљо Фејзић,с.р. 

        
На основу члана 19. став 1. и 3. Закона о 

систему јавних служби („Службени гласник 

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

33. Статута општине Вишеград („Службени 

гласник општине Вишеград“, број 10/08-

Пречишћени текст, 3/11 и 5/12) и члана 133. 

Пословника Скупштине општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 

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

разматрања Програма рада и финансијског 

плана за 2013. годину ЈУ РЦ „Вилина Влас“ 

Вишеградска бања, Вишеград, Скупштина 

општине Вишеград на сједници одржаној 

11.3.2013. године, д о н о с и  

 

З А К Љ У Ч А К  

 

1. Скупштина општине Вишеград не 

даје сагласност на Програм рада и финансијски 

план за 2013. годину ЈУ РЦ „Вилина Влас“ 

Вишеградска бања, Вишеград. 

 

 2. Овај закључак ступа на снагу даном 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

         ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-30/13                                         

Датум: 11.03.2013. године      Суљо Фејзић,с.р. 

 

На основу члана 19. став 1. и 3. Закона о 

систему јавних служби („Службени гласник 

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

33. Статута општине Вишеград („Службени 

гласник општине Вишеград“, број 10/08-

Пречишћени текст, 3/11 и 5/12) и члана 133. 

Пословника Скупштине општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 

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

разматрања Програма рада и финансијског 

плана за 2013. годину ЈЗУ „Дом здравља“ 

Вишеград, Скупштина општине Вишеград на 

сједници одржаној 11.3.2013. године, д о н о с и  

 

З А К Љ У Ч А К  

 

1. Скупштина општине Вишеград не 

даје сагласност на Програм рада и финансијски 

план за 2013. годину ЈЗУ „Дом здравља“ 

Вишеград.  
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2. Овај закључак ступа на снагу даном 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

         ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-31/13                                         

Датум: 11.03.2013. године      Суљо Фејзић,с.р. 

 
На основу члана 19. став 1. и 3. Закона о 

систему јавних служби („Службени гласник 

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

33. Статута општине Вишеград („Службени 

гласник општине Вишеград“, број 10/08-

Пречишћени текст, 3/11 и 5/12) и члана 133. 

Пословника Скупштине општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 

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

разматрања Програма рада и финансијског 

плана за 2013. годину ЈУ за предшколско 

васпитање и образовање „Невен“ Вишеград, 

Скупштина општине Вишеград на сједници 

одржаној 11.3.2013. године, д о н о с и  

 

З А К Љ У Ч А К  

 

1. Скупштина општине Вишеград не 

даје сагласност на Програм рада и финансијски 

план за 2013. годину ЈУ за предшколско 

васпитање и образовање „Невен“ Вишеград. 

 

 2. Овај закључак ступа на снагу даном 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

         ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-34/13                                         

Датум: 11.03.2013. године      Суљо Фејзић,с.р. 

 

На основу члана 19. став 1. и 3. Закона о 

систему јавних служби („Службени гласник 

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

33. Статута општине Вишеград („Службени 

гласник општине Вишеград“, број 10/08-

Пречишћени текст, 3/11 и 5/12) и члана 133. 

Пословника Скупштине општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 

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

разматрања Програма рада и финансијског 

плана за 2013. годину ЈСУ „Дрина“ Вишеград, 

Скупштина општине Вишеград на сједници 

одржаној 11.3.2013. године, д о н о с и  

 

З А К Љ У Ч А К  

 

1. Скупштина општине Вишеград не 

даје сагласност на Програм рада и финансијски 

план за 2013. годину ЈСУ „Дрина“ Вишеград.  

 

2. Овај закључак ступа на снагу даном 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

         ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-39/13                                         

Датум: 11.03.2013. године      Суљо Фејзић,с.р. 

 

На основу члана 33. Статута општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 

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

133. Пословника Скупштине општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 

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

разматрања Извјештаја о мониторингу 

реализације активности за 2012. годину 

„Акционог плана социјалног укључивања у 

систем социјалне/дјечије заштите у односу на 

област водоснабдјевања у општини Вишеград за 

2011. и 2012. годину“ MDG-F пројект, 

Скупштина општине Вишеград на сједници 

одржаној 11.3.2013. године, д о н о с и 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Скупштина општине Вишеград 

усваја Извјештај о мониторингу реализације 

активности за 2012. годину „Акционог плана 

социјалног укључивања у систем 

социјалне/дјечије заштите у односу на област 

водоснабдјевања у општини Вишеград за 2011. 

и 2012. годину“ MDG-F пројект. 

 

 2. Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

         ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-44/13                                         

Датум: 11.03.2013. године      Суљо Фејзић,с.р. 

 

На основу члана 38. Закона о буџетском 

систему („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 96/03, 14/04, 67/05, 34/06 и 

128/06), члана 11. Одлуке о извршењу буџета 

Општине Вишеград за 2013 годину („Службени 

гласник Општине Вишеград“, број 16/12), 

Правилника о коришћењу буџетске резерве 

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

51. Статута општине Вишеград («Службени 

гласник Општине Вишегра, број 10/08-

Пречишћени текст 3/11 и 5/12), захтјева К.П. 

Комуналац број: 03-39/13 од 19.02.2013. године,  

начелник Општине Вишеград, д о н о с и      
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О Д Л У К У 

о одобрењу средстава буџетске резерве 

                                                          

Члан 1. 

ОДОБРАВАЈУ СЕ средства буџетске резерве у 

укупном износу од 20.000,00 КМ 

(двадесетхиљадаконвертибилнихмарака) К.П. 

„Комуналац„ Вишеград у сврху помоћи за 

превазилажење лоше финансијске ситуације. 

 

Члан 2. 

Средства из члана 1. ове одлуке дозначити на 

жиро рачун К.П. „Комуналац“ 562-006-

0000253080 Развојна банка. 

За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за финансије. 

 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења а 

биће објављена у „Службеном гласнику 

општине Вишеград“. 

 
ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

            НАЧЕЛНИК  

Број: 02-40-33/13                                         

Датум: 22.02.2013. г.     Славиша Мишковић, с.р.  

 

На основу члана 43. и члана 72. став 3. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 101/04), члана 51. 

Статута општине Вишеград-Пречишћени текст 

(„Службени гласник Општине Вишеград“, број 

10/08, 3/11 и 5/12), на основу  тачке 49. став 2. 

Упутства о канцеларијском пословању 

(„Службени гласник Републике Српске», број 

2/05), начелник Општине д о н о с и  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

којим се одређују предмети за које ће 

се водити попис аката 

 

I 

Предмети за које ће се водити попис аката на 

прописаном обрасцу  који служи за завођење 

аката иасте или сличне врсте који се масовно 

појављују а по којима се води исти поступак су: 

- Увјерења о регулисању војне обавезе и 

друга увјерења, 

- Потврде о животу, 

- Увјерења о издржавању из иностранства, 

- Захтјеви за требовање средстава из буџета 

и извјештаји о утрошеним средствима, 

- Изводи отворених ставки, 

- Административне забране, 

- Увјерења из области ђачког и студентског 

стандарда, 

- Увјерења о чињеничном стању објекта, 

- Увјерења која ће се водити у матучној 

евиденцији ( увјерења  из матичне књиге 

рођених, увјерења из матичне књиге 

вјенчаних, увјерења из матичне књиге 

држављана. 

- Рјешења о именовању лица која ће 

спроводити контролу спровођења уговора 

са добављачима, 

- Пријаве на конкурс за стипендије. 

Попис аката.  се води и за предмете за које се 

предвиђа да ће у току године бити примљен 

већи број аката ( пријаве на конкурс, одговори 

на расписе). 

 

II 

Oвo рјешење ступа на снагу даном доношења, а 

биће објавњено у „Служеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

            НАЧЕЛНИК  

Број: 02-052-11/13                                         

Датум: 26.02.2013. г.     Славиша Мишковић, с.р.  

 

На основу члана 43. и 72. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

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

Статута општине Вишеград („Службени  

гласник Општине Вишеград“, број 10/08-

Пречишћени текст 3/11 и 5/12) начелник 

општине, д о н о с и  

 
П Р А В И Л Н И К 

о измјенама и допунама правилника о 

реализацији уговора о набавци услуга,  

роба и радова 

 

Члан 1. 

У члану 24. Правилника о реализацији уговора о 

набавци услуга, роба и радова („Службени 

гласник Општине Вишеград број: 4/11) додаје се 

нови став  који гласи ; 

„Приликом покретања поступка за технички 

преглед инвеститор доставља грађевински 

дневник у одјељење за просторно уређење и  

стамбено - комуналне послове који по 

завршетку техничког прегледа одговрни 

службени архивира заједно са приложеном 

документацијом“. 

 

Члан 2. 

Овај Правилник о измјени и допуни Правилника 

о реализацију уговра о набавци услуга, роба и 

радова ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у «Службеном гласнику Општине 

Вишеград».  

 

ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

            НАЧЕЛНИК  

Број: 02-013-25/13                                         

Датум: 18.02.2013. г.     Славиша Мишковић, с.р.  
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На основу члана 43. Закона о локалној 

самоуправи (,,Службени гласник Републике 

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

Статута општине Вишеград (,,Службени 

гласник општине Вишеград'', број 10/08 – 

Пречишћени текст, 3/11 и 5/12), Одлуке о 

утврђивању услова и критеријума за 

остваривање права на стимулисање наталитета 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 

2/13), начелник општине Вишеград, д о н о с и 

 

ПРАВИЛНИК 

о утврђивању услова и критеријума за 

остваривање права на стимулисање 

наталитета 

 

Члан 1. 

Овим правилником утврђују се услови и 

критеријуми за остваривање права на 

стимулисање наталитета. 

 

Члан 2. 

Право на додјелу новчане помоћи, из члана 1. 

овог правилника, остварује се према следећим 

критеријумима: 

 1. За свако дијете рођено у текућој години 

родитељи остварују право на једнократну 

новчану помоћ  у износу од 500,00 КМ.  

 2. За треће и свако наредно дијете рођено у 

текућој години години, родитељи остварују 

право на једнократну новчану помоћ у износу 

од 700,00 КМ. 

3. Право на новчану накнаду у мјесечном 

износу од 100,00 КМ од рођења дјетета до 

навршене једне године, остварују родитељи чија 

укупна примања не прелазе износ од 500,00 КМ 

на мјесечном нивоу.  

4. Брачни парови који доставе медицинску 

документацију да се лијече од стерилитета дуже 

од три године остварују право на једнократну 

новчану помоћ у износу од 1.000,00 КМ. 

5. Брачни парови који су имали два 

безуспјешна поступка вантјелесне оплодње 

остварују право на накнаду трошкова трећег и 

сваког наредног поступка вантјелесне оплодње 

у износу до 5.000,00 КМ, а на основу 

приложених рачуна. 

6. Право на авансну исплату новчаних 

средстава у износу од 2.500,00КМ остварују 

брачни парови који доставе медицинску 

документацију да су ушли у трећи и сваки 

наредни поступак вантјелесне оплодње, а чија 

укупна примања не прелазе износ од 1.000,00 

КМ на мјесечном нивоу. 

Брачни парови из става 1.тачка 6. овог члана по 

окончању поступка вантјелесне оплодње, на 

основу медицинске документације и 

приложених рачуна, остварују право на исплату 

преосталог износа новчаних средстава до 

5.000,00КМ. 

7. Право на накнаду трошкова боравка дјеце 

у предшколској установи остварују: 

- породице са четворо и више дјеце, 

- родитељи корисници сталне новчане 

помоћи,  

- самохране мајке код чије дјеце  

- није утврђено очинство. 

8. Право на накнаду трошкова боравка дјеце 

у предшколској установи, узраста од три до 

шест година, остварују породице код којих се 

оба родитеља налазе на евиденцији 

незапослених лица Завода за запошљавање -

Биро Вишеград. 

9. Право на накнаду трошкова боравка дјеце 

у програму предшколског васпитања и 

образовања у години пред полазак у школу у 

трајању од три мјесеца, чије  трошкове не сноси 

Министарство просвјете и културе, остварују 

породице код којих лична примања не прелазе 

износ од 500,00КМ, на мјесечном нивоу.  

10. Право на накнаду трошкова боравка 

дјеце у предшколској установи остварују 

породице, чија лична примања не прелазе износ 

од 1.000,00КМ на мјесечном нивоу, а код којих 

истовремено двоје или више дјеце користе 

услуге предшколске установе у следећем 

износу: 

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

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

 

Члан 3. 

Лица која остварују права из овог правилника 

морају имати пријављено пребивалиште на 

подручју општине Вишеград најмање дванаест 

мјесеци прије подношења захтјева. 

 

Члан 4. 

Уз захтјев за додјелу новчане помоћи 

подносиоци су дужни приложити сљедећу 

документацију:  
 

1. Једнократна новчана помоћ за свако 

дијете рођено у текућој години и за треће и 

свако наредно дијете рођено у текућој години: 

- изјава о заједничком домаћинству, 

- фотокопија личне карте, 

- потврда о пребивалишту, 

- извод из матичне књиге рођених за сву 

дјецу, 

- фотокопија текућег рачуна. 
 

2. Новчану накнаду у мјесечном износу од 

100,00 КМ, од рођења дјетета до навршене једне 

године, остварују родитељи чија укупна 

примања не прелазе износ од 500,00 КМ на 

мјесечном нивоу:       

- изјава о заједничком домаћинству, 

- фотокопија личне карте, 

- потврда о пребивалишту, 
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- извод из матичне књиге рођених за 

дијете-дјецу, 

- увјерење о примањима родитеља,     

- фотокопија текућег рачуна. 
 

3. Једнократна новчана помоћ брачним 

паровима који посједују медицинску 

документацију да се лијече од стерилитета дуже 

од три године и накнада трошкова трећег и 

сваког наредног постука вантјелесне оплодње : 

- фотокопија личне карте, 

- потврда о пребивалишту, 

- медицинска документација о лијечењу 

од стерилитета  старија од 3 године, 

- фотокопија текућег рачуна, 

- увјерење о примањима брачних парова, 

- медицинска документација да су 

брачни парови ушли у трећи и сваки 

наредни поступак вантјелесне оплодње. 

- фотокопија рачуна. 
 

4. Трошкови боравка дјеце у предшколској 

установи у текућој години:  

- изјава о заједничком домаћинству, 

- фотокопија личне карте, 

- потврда о пребивалишту, 

- увјерење Центра за социјални рад за 

родитеље који су корисници сталне 

новчане помоћи по Закону о социјалној 

заштити, 

- извод из МКР-их за сву дјецу, 

- увјерење Завода за запошљавање о 

незапослености родитеља, 

- увјерење о примањима родитеља 

- увјерење предшколске устaнове да 

дијете-дјеца бораве у предшколској 

установи, 

- фотокопија текућег рачуна. 

 

Члан 5. 

О остваривању права из овог правилника 

одлучује Одјељење за привреду и друштвене 

дјелатности на основу документације 

приложене уз захтјев, изузев права из члана 2. 

тачка 4, 5. и 6. овог правилника, о којима 

одлучује на основу препоруке стручне комисије. 

  

Члан 6. 

Овај Правилник ступа на снагу даном доношења  

и објавиће се у ,,Службеном гласнику општине 

Вишеград''. 

Ступањем на снагу овог Правилника престаје да 

важи Правилник о критеријумима, начину и 

поступку расподјеле новчаних средстава за 

стимулисање наталитета број: 02-013-93/12 од 

27.03.2012. године.  

 

ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

            НАЧЕЛНИК  

Број: 01-013-27/13                                         

Датум: 19.02.2013. г.     Славиша Мишковић, с.р.  

На основу члана 43, 44. и 72. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

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

Статута Општине Вишеград- („Службени 

гласник општине Вишеград“, број 10/08 

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

општине Вишеград, д о н о с и 

 

П Р А В И Л Н И К 

о измјенама Правилника о организацији и 

систематизацији радних мјеста 

Административне службе Општине 

Вишеград 

 

Члан 1. 

У Правилнику о организацији и 

систематизацији радних мјеста Администативне 

службе Општине Вишеград („Службени гласник 

општине Вишеград“ број 1/11-Пречишћени 

текст, 11/11, 1/12, 5/12, 6/12, 13/12 и 1/13) у 

члану 15. у табели која се односи на Одјељење 

за финансије опис радног мјеста под редним 

бројем седам „7. Стручни сарадник за 

књиговодство буџетских корисника“ мијења се 

и гласи „ССС-економског смјера, 5 година 

радног искуства и положен стручни испит“. 

У истом члану, у табели која се односи на 

Стручну службу начелника општине назив 

радног мјеста под редним бројем пет „5. 

Стручни сарадник за расељена лица и 

повратнике“ мијења се и гласи „5. Стручни 

сарадник за оперативне послове начелника 

општине“.  

 

Члан 2. 

У члану 16. у поглављу VII-Стручна служба 

начелника општине, опис радног мјеста под 

редним бројем пет мијења се и гласи 

„5. Стручни сарадник за оперативне послове 

начелника општине  

Координира и надгледа оперативне акитвности 

начелника општине на терену, стара се о 

реализацији закључака који се односе на 

оперативни рад на терену, координира, увезује и 

прати фазе реализације појединих пројеката и о 

томе благовремено обавјештава начелника 

општине, као и све друге оперативне активности 

који се односе на оперативне активности на 

терену“. 

 

Члан 3. 

Овај правилник ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Вишеград’’. 

 

ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

            НАЧЕЛНИК  

Број: 02-013-34/13                                         

Датум: 28.02.2013. г.     Славиша Мишковић, с.р.  
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И з д а в а ч: Скупштина општине Вишеград-Стручна служба Скупштине општине, Улица краља Петра Првог 

број 7, 73240 Вишеград, телефон: 058/620-823. Излази у складу са потребама. Појединачни примјерак 5 КМ. 

Уплата претплате се врши на жиро рачун број: 562-0060000126204, Развојна банка Вишеград 


