
 
 

 

На основу члана 2. став 1. и члана 5. тачка м) 

Закона о јавним предузећима („Службени гласник 

Републике Српске“, број 75/04 и 78/11), члана 14. 

Одлуке о организовању Јавног предузећа „Радио-

телевизија Вишеград“ Вишеград у правној форми 

привредног друштва облика-једночлано друштво 

са ограниченом одговорношћу („Службени 

гласник општине Вишеград“, број 13/13), члана 

10 и 11. Статута Јавног предузећа „Радио-

телевизија Вишеград“ Вишеград („Службени 

гласник општине Вишеград“, број 8/09, 12/09 и 

10/11) 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 у улози 

Скупштине Јавног предузећа „Радио-телевизија 

Вишеград“ Вишеград на сједници одржаној 

24.3.2014. године, д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о промјени сједишта Јавног предузећа  

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

 

Члан 1. 

Овом одлуком врши се промјена и усклађивање 

сједишта Јавног предузећа „Радио-телевизија 

Вишеград“ Вишеград са Одлуком о организовању 

Јавног предузећа „Радио-телевизија Вишеград“ 

Вишеград у правној форми привредног друштва 

облика-једночлано друштво са ограниченом 

одговорношћу („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 13/13). 
  

Члан 2. 

Сједиште Јавног предузећа „Радио-телевизија 

Вишеград“ Вишеград у Улици краља Петра I у 

Вишеграду, замјењује се новим сједиштем у 

Улици Вука Караџића бб, у Вишеграду. 
 

Члан 3. 
На основу ове одлуке извршиће се промјена 

сједишта јавног предузећа у Статуту и другим 

општим актима јавног предузећа.  

 

Члан 4. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

          ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-29/14                                                               

Датум: 24.3.2014. год.               Суљо Фејзић, с.р.                                                 

  

На основу члана 2. став 1. и члана 5. тачка л) 

Закона о јавним предузећима („Службени гласник 

Републике Српске“, број 75/04 и 78/11), члана 14. 

Одлуке о организовању Јавног предузећа „Радио-

телевизија Вишеград“ Вишеград у правној форми 

привредног друштва облика-једночлано друштво 

са ограниченом одговорношћу („Службени 

гласник општине Вишеград“, број 13/13), члана 3, 

10. и 11. Статута Јавног предузећа „Радио-

телевизија Вишеград“ Вишеград („Службени 

гласник општине Вишеград“, број 8/09, 12/09 и 

10/11), 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 у улози 

Скупштине Јавног предузећа „Радио-телевизија 

Вишеград“ Вишеград на сједници одржаној 

24.3.2014. године, д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о промјени назива Јавног предузећа „Радио-

телевизија Вишеград“ Вишеград  

 

Члан 1. 

Овом одлуком врши се промјена и усклађивање 

назива Јавног предузећа „Радио-телевизија 

Вишеград“ Вишеград са Одлуком о организовању 

Јавног предузећа „Радио-телевизија Вишеград“ 

Вишеград у правној форми привредног друштва 

облика-једночлано друштво са ограниченом 

одговорношћу („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 13/13).  

Година 23               Број: 3                Општина Вишеград 25.03.2014. године                            Страна 1 



Члан 2. 
Јавно предузеће „Радио-телевизија Вишеград“ 

Вишеград убудуће ће пословати под називом 

Јавно предузеће „Радио-телевизија Вишеград“ 

друштво са ограниченом одговорношћу Вишеград 

(пуно пословно име) или ЈП „РТВ Вишеград“ 

д.о.о. Вишеград (скраћено пословно име). 

 

Члан 3. 
На основу ове одлуке извршиће се промјена 

назива јавног предузећа у Статуту и другим 

општим актима јавног предузећа.  

 

Члан 4. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

          ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-30/14                                                               

Датум: 24.3.2014. год.               Суљо Фејзић, с.р.                                                  

 

На основу члана 5. Закона о јавним предузећима 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 

75/04 и 78/11), члана 14. Одлуке о организовању 

Јавног предузећа „Радио-телевизија Вишеград“ 

Вишеград у правној форми привредног друштва 

облика-једночлано друштво са ограниченом 

одговорношћу („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 13/13), члана 10 и 11. Статута 

Јавног предузећа „Радио-телевизија Вишеград“ 

Вишеград („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 8/09, 12/09 и 10/11) 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 у улози Скупштине Јавног предузећа 

„Радио-телевизија Вишеград“ д.о.о. Вишеград на 

сједници одржаној 24.3.2014. године, д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о измјенама и допуни Статута 

Јавног предузећа „Радио-телевизија 

Вишеград“ д.о.о. Вишеград 
 

Члан 1. 

У Статуту Јавног предузећа „Радио-телевизија 

Вишеград“ Вишеград („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 8/09, 12/09 и 10/11), у 

називу статута ријечи „Јавно предузеће „Радио-

телевизија Вишеград“ Вишеград“ замјењују се 

ријечима „Јавно предузеће „Радио-телевизија 

Вишеград“ друштво са ограниченом 

одговорношћу Вишеград“, као и у цијелом тексту 

статута у одговарајућем падежу.  

 

Члан 2. 

Члан 1. мијења се и гласи: 

„Јавно предузеће „Радио-телевизија Вишеград“ 

д.о.о. Вишеград је правни сљедбеник Јавног 

предузећа „Радио-телевизија Вишеград“ 

Вишеград. 

Постоји правни континуитет права, обавеза и 

одговорности досадашњег јавног предузећа у 

новој правној форми организовања, у складу са 

законом и Одлуком о организовању Јавног 

предузећа „Радио-телевизија Вишеград“ 

Вишеград у правној форми привредног друштва 

облика-једночлано друштво са ограниченом 

одговорношћу („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 13/13).“ 

  

Члан 3. 

Послије члана 2. додаје се нови члан 2а. који 

гласи: 

„Члан 2а. 

Оснивач Јавног предузећа „Радио-телевизија 

Вишеград“ друштво са ограниченом 

одговорношћу Вишеград (у даљем тексту: Јавно 

предузеће) је Општина Вишеград, са сједиштем у 

Вишеграду, у Улици краља Петра I број 7, у чије 

име оснивачка права врши Скупштина општине 

Вишеград.“ 

 

Члан 4. 

Члан 3. мијења се и гласи: 

„Јавно предузеће послује под пуним и скраћеним 

пословним именом. 

Пуно пословно име гласи: Јавно предузеће 

„Радио-телевизија Вишеград“ друштво са 

ограниченом одговорношћу Вишеград.  

Скраћено пословно име гласи: ЈП „РТВ 

Вишеград“ д.о.о. Вишеград.  

Сједиште Јавног предузећа је у Вишеграду, Улица 

Вука Караџића бб. 

Скупштина предузећа може својом одлуком 

промијенити назив и сједиште предузећа.“ 

 

Члан 5. 

Члан 11. мијења се и гласи: 

„Скупштина предузећа је надлежна да: 

- доноси статут, 

- доноси пословник о свом раду и друге 

пословне акте у складу са законом, 

- доноси етички кодекс, 

- доноси план пословања и ревидирани план 

пословања, 

- доноси програм инвестиција за плански 

период, 

- именује и разрјешава надзорни одбор, 

- именује и разрјешава одбор за ревизију, 

- одлучује о трајној пословној сарадњи и 

повезивању са другим предузећима, 
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- одлучује о расподјели годишње добити и 

покрићу губитака, 

- одлучује о повећању и смањењу основног 

капитала, 

- одлучује о оснивању нових предузећа, 

- одлучује о формирању пословне јединице, 

- одлучује о статусним промјенама, промјени 

правне форме и престанку јавног предузећа, 

- одлучује о стицању, продаји, давању у закуп, 

залагању или другом располагању имовином 

велике вриједности, у складу са Законом о 

привредним друштвима и 

- доноси и друге пословне акте и одлучује о 

другим питањима у складу са законом и 

статутом предузећа.“ 

 

Члан 6. 

Члан 14. мијења се и гласи: 

„Надзорни одбор надлежан је да: 

- надзире рад управе, 

- доноси пословник о свом раду, 

- предлаже статут, етички кодекс и друге акте 

скупштини, 

- предлаже именовање и разрјешење чланова 

одбора за ревизију, 

- именује и разрјешава управу-директора у 

складу са статутом и законом, 

- одобрава препоруке одбора за ревизију о 

расподјелу добити, те другим питањима, 

- доноси смјернице о набавци и врши надзор 

над њиховим спровођењем, 

- одобрава препоруке одбора за ревизију о 

расподјели добити, те другим питањима 

- даје упуте директору за спровођење истраге у 

вези са учињеним неправилностима, 

- прегледа годишње извјештаје о пословању и 

завршни рачун 

- доноси одлуке о инвестирању у складу са 

законом и статутом, 

- даје приједлог скупштини о о пословној 

сарадњи и оснивању нових предузећа, 

- утврђује приједлог одлука скупштине јавног 
предузећа и врши контролу спровођења 

усвојених одлука, 

- обавља и друге послове утврђене законом, 

статутом и актима предузећа, 

- доноси опште акте предузећа чије доношење 

није у надлежности скупштине и директора 

предузећа.“ 

 

Члан 7. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

           ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-31/14                                                               

Датум: 24.3.2014. год.                  Суљо Фејзић, с.р.                               
 

На основу члана 2. став 1. и члана 5. тачка м) 

Закона о јавним предузећима („Службени гласник 

Републике Српске“, број 75/04 и 78/11), члана 14. 

Одлуке о организовању Јавног предузећа „Радио-

телевизија Вишеград“ Вишеград у правној форми 

привредног друштва облика-једночлано друштво 

са ограниченом одговорношћу („Службени 

гласник општине Вишеград“, број 13/13), члана 

10 и 11. Статута Јавног предузећа „Радио-

телевизија Вишеград“ Вишеград („Службени 

гласник општине Вишеград“, број 8/09, 12/09 и 

10/11) 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 у улози 

Скупштине Јавног предузећа „Радио-телевизија 

Вишеград“ Вишеград на сједници одржаној 

24.3.2014. године, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 

о измјени Етичког кодекса за ЈП „Радио-

телевизија Вишеград“ Вишеград 

 

Члан 1. 

У Етичком кодексу за ЈП „Радио-телевизија 

Вишеград“ Вишеград број 01-022-200/09 од 

01.9.2009. године („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 9/09) ријечи „ЈП „Радио-

телевизија Вишеград“ Вишеград“ замјењују се 

ријечима „Јавно предузеће „Радио-телевизија 

Вишеград“ друштво са ограниченом 

одговорношћу Вишеград“, као и у цијелом тексту 

Етичког кодекса у одговарајућем падежу.  
 

Члан 2. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

           ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-32/14                                                               

Датум: 24.3.2014. год.                  Суљо Фејзић, с.р.                                                 

 

На основу члана 112. тачка (2) и 114. Закона о 

здравственој заштити становништва („Службени 

гласник Републике Српске“, број 106/09), члана 4. 

и 5. Правилника о поступку утврђивања смрти 

лица („Службени гласник Републике Српске“, 

број 65/10) и члана 33. Статута општине 

Вишеград („Службени гласник општине 

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

Година 23               Број: 3                Општина Вишеград 25.03.2014. године                            Страна 3 



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

сједници одржаној 24.3.2014. године, д о н о с и 

 

ОД Л У К У 

о измјени Одлуке о именовању мртвозорника 
 

Члан 1. 

У Одлуци о именовању мртвозорника 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 

9/11) у члану 1. умјесто Дарка Лечића и Славице 

Лончаревић, за мртвозорника именује се Јасна 

Дујмушић Видаковић.  
 

Члан 2. 

Ова oдлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

           ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-33/14                                                               

Датум: 24.3.2014. год.                  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 

24.3.2014. године, д о н о с и  

 

О Д Л У К У 

о измјени Одлуке о именовању Комисије за 

планирање капиталних инвестиција 

 

Члан 1.  

У Одлуци о именовању Комисије за планирање 

капиталних инвестиција („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 15/12) у називу одлуке 

ријечи „Комисија за планирање капиталних 

инвестиција“ замјењују се ријечима „Комисија за 

планирање капиталних улагања“ као и у цијелом 

тексту одлуке у одговарајућем падежу.  
 

Члан 2.  

Члан 2. мијења се и гласи 

„Комисија обавља сљедеће послове:  

- израђује план капиталних улагања у складу 

са Стратегијом развоја општине Вишеград, 

- рангира пројекте у складу са усвојеним 

критеријумима, 

- групише пројекте програма капиталних 

улагања према усвојеним критеријумима 

(друмски, канализациони итд.), на основу 

бодова, техничких критеријума и процјене 

степена спремности програма за 

реализацију,  

- усваја коначну листу пројеката за план 

капиталних улагања; 

- анализира и утврђује финансијска средства 

за реализацију пројеката, на основу 

финансијских могућности општине; 

- утврђује и доставља план капиталних 

улагања Скупштини општине на усвајање;  

- учествује у планирању општинског развоја-

изради Стратегије развоја општине 

Вишеград, 

- по потреби ажурира Стратегију развоја 

општине Вишеград,  

- врши другe послове везане за развој 

општине и планирање и реализацију 

капиталних улагања“. 
 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

           ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-34/14                                                               

Датум: 24.3.2014. год.                  Суљо Фејзић, с.р. 
 

На основу члана 30. Закона о локалној 

самопуправи (,,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 

24.3.2014. године, д о н о с и 
 

ОДЛУКУ 

о давању пословног простора у закуп 
 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан. 1. 

(1) Овом одлуком одређује се начин, поступак и 

услови давања у закуп, заснивање, трајање и 

престанак закупа, висина и начин плаћања 

закупнине, те остала питања из односа закупа 

пословних зграда и просторија (у даљем тексту: 

Пословни простор) који су у власништву 

Општине Вишеград (у даљем тексту: Општина). 

(2) Одредбе ове одлуке односе се и на давање у 

закуп гаража. 
 

Члан 2. 

(1) Пословном зградом сматра се зграда која се 

претежним дијелом користи за вршење пословне 

дјелатности. 
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(2) Пословним простором, без обзира да ли се 

налази у пословној, стамбеној или стамбено-

пословној згради, сматра се један или више 

простора намијењених вршењу пословне 

дјелатности који, по правилу, чине једну 

грађевинску цјелину и имају засебан главни улаз. 
 

Члан 3. 

Финансијска средства која се остваре давањем 

пословних простора у закуп представљају приход 

буџета општине Вишеград. 
 

Члан 4. 

Граматички изрази употријебљени у овој одлуци 

за означавање женског и мушког рода 

подразумијевају оба пола. 
 

II НАЧИН, ПОСТУПАК И УСЛОВИ 

ДАВАЊА ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРА У 

ЗАКУП 

 

Члан 5 . 

(1) Пословни простори, уз складу са овом 

одлуком, издају се у закуп путем:  

1. прикупљања писмених понуда и 

2. непосредном погодбом. 

(2) Изузетно од претходног става овог члана, 

пословни простор може се уступити на 

коришћење без накнаде: 

- привредним друштвима чији је оснивач 

Општина Вишеград, ради обављања 

регистроване дјелатности, у сврху 

запошљавања, 

- непрофитабилним удружењима грађана 

(хуманитарна удружења, удружења лица са 

инвалидитетом, спортска удружења и др.), 

- другим правним лицима и организацијама 

чија је делатност од интереса за општину. 

(3) Одлуку о давању на коришћење пословног 

простора из става (2) овог члана доноси 

Скупштина општине. 

(4) На основу одлуке о уступању на коришћење 

пословног простора из става (2) овог 

члананачелник општине закључује уговор, којим 

се уређују међусобна права и обавезе Општине и 

корисника пословног простора.  

(5) Приликом уступања пословног простора из 

става (2) ове одлуке на коришћење без накнаде, 

потребно је установити обавезу корисника да 

сноси трошкове текућег одржавања пословног 

простора као и да плаћа све трошкове комуналних 

услуга. 
 

Члан 6 . 

(1) Пословни простор, путем прикупљања 

писмених понуда, даје се у закуп на основу јавног 

огласа. 

(2) О расписивању јавног огласа одлучује 

начелник општине, а на основу информације 

органа општинске управе надлежног за послове 

евиденције пословног простора о расположивим, 

односно, слободним пословним просторима. 

(3) Јавни оглас се објављује у најмање једном 

дневном листу, огласној плочи и wеb страници 

Општине, а по потреби може се објавити и у 

додатним средствима јавног информисања. 

(4) Оглас о издавању у закуп пословних простора 

садржи: 

- назив и сједиште закуподавца, 

- начин давања у закуп пословних 

простора, 

- податке о пословним просторима (број, 

локација, зона, површина), 

- износ закупнине по 1m², односно висина 

почетне минималне цијене закупнине        

по 1m², 

- вријеме трајања закупа , 

- висину и начин полагања депозита, 

- обавезу учесника јавног надметања да 

доставе рачун и назив банке на који се 

средства уплаћена на име депозита, 

односно средстава обезбјеђења могу 

вратити, 

- услове о праву учествовања у јавном 

надметању, 

- начин и рок подношења писмених 

понуда, 

- вријеме и мјесто отварања писмених 

понуда са назнаком да отварању понуда 

могу присуствовати заинтересовани 

понуђачи, 

- рок и начин објављивања резултата 

огласа, 

- оглас може да садржи и одређену 

дјелатност која се може обављати у 

пословном простору, као и друге 

потребне податке. 

(5) На први јавни оглас о давању у закуп 

пословних простора путем јавног надметања 

морају стићи минимум двије квалификоване 

понуде. 

(6) Уколико на први јавни оглас не стигну 

минимум двије квалификоване понуде начелник 

општине поништава поступак и објављује 

поновни јавни оглас, у ком случају је довољна и 

једна квалификована понуда за закључивање 

уговора о закупу. 

 

Члан 7. 

(1) Поступак за давање пословних простора у 

закуп проводи Комисија за провођење поступка 

давања у закуп пословних простора (у даљем 

тексту: Комисија) од три члана. 
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(2) Комисију из става (1) овог члана именује 

начелник општине. 

(3) Чланови комисије не могу учествовати у 

поступку лицитације, у своје име или као 

пуномоћници. 

(4) Писмене пријаве, достављају се директно на 

протокол или путем поште препоручено, у 

затвореној коверти са обавезном назнаком: 

„Пријава на оглас за закуп пословног простора“.  

(5) Писмене пријаве на јавни оглас подносе се у 

року наведеном у јавном огласу, а који не може 

бити мањи од 8 дана од дана објављивања огласа. 

(6) Пријаве са понудом подносе се у затвореној 

коверти на којој је назначена шифра учесника 

јавног огласа уз приложену посебно затворену 

коверту са шифром која садржи податке о 

идентитету учесника.  

(7) Комисија отвара примљене понуде и утврђује 

њихову формалну исправност.  

(8) Отварању понуда могу присуствовати 

понуђачи, односно њихови пуномоћници. 

(9) Благовремене и квалификоване (потпуне) 

понуде комисија узима у разматрање и утврђује 

најповољнију понуду према критеријима из члана 

8. и 13. ове одлуке.  

(10) Неблаговремене и непотпуне пријаве и 

понуде поднесене противно условима огласа 

комисија ће одбацити. 

(11) О раду комисије води се записник који 

потписују сви чланови комисије. 

 

Члан 8.  

(1) Најповољнијом понудом сматра се понуда која 

садржи највећи износ закупнине по m². 

(2) Ако су двије или више понуда физичких лица 

једнаке и утврђене као најповољније, предност 

има понуда незапослена лица, односно лица која 

имају већи број незапослених чланова уже 

породице.  

(3) Ако су двије или више понуда правних лица 

једнаке и утврђене као најповољније, предност 

има понуда правног лица са већим бројем 

запослених радника 

(4) Ако су двије или више понуда правних и 

физичких лица једнаке и утврђене као 

најповољније, предност има понуда физичког 

лица ако је незапослено. 

 

Члан 9. 

(1) Истог или најкасније сљедећег радног дана по 

отварању понуда комисија је дужна да истакне на 

огласној плочи Општине прелиминарну ранг-

листу понуђача. 

(2) Заинтересовани понуђачи против истакнуте 

прелиминарне ранг-листе имају право приговора 

начелнику општине у року од 3 дана од дана 

објављивања прелиминарне ранг-листе.  

(3) О поднијетом приговору начелник општине 

дужан је да одлучи у року од 7 дана од дана 

запримања приговора. 

(4) Рјешавајући по приговору начелник општине 

може да:  

- одбаци приговор када је неблаговремен и 

изјављен од неовлашћеног лица, 

- одбије приговор као неоснован и потврдити 

коначну ранг-листу, коју објављује на 

огласној плочи Општине, 

- уважи приговор и поништити резултате 

проведеног поступка о додјели пословног 

простора у закуп, уколико оцијени да је 

приговор основан и да је у поступку било 

недостатака који су могли утицати на 

резултате поступка. 

(5) Ако се на прелиминарну ранг-листу не уложи 

приговор начелник општине ће истаћи коначну 

ранг-листу у року од 7 дана од дана истека рока за 

приговор. 

(6) На основу коначне ранг-листе начелник 

општине закључује уговор о закупу са 

најповољнијим понуђачем. 

 

Члан 10. 

(1) Уколико првопласирани (најповољнији) 

кандидат одустане прихвата се понуда 

другопласираног кандидата, односно сљедећег 

понуђача по коначној ранг-листи у случају 

одустанка повољнијег кандидата. 

(2) У случају да прво прикупљање писмених 

понуда није успјело, зато што нису учествовала 

најмање два понуђача или су понуђачи одустали 

од понуде, поступак ће се поновити.  

(3) У поновном поступку довољна је и једна 

квалификована понуда. 

 

Члан 11. 

(1) Право учешћа на јавном огласу имају сва 

физичка или правна лица, као и предузетници или 

друга удружења, који уплате депозит на рачун 

Општине, као осигурање за озбиљност понуде.   

(2) Износ депозита износи 150,00 КМ. 

(3) Доказ о извршеној уплати депозита доставља 

се уз пријаву на оглас у запечаћеној коверти. 

(4) Понуђачу чија понуда није оцијењена као 

најповољнија, враћа се уплаћени депозит у року 

од 7 дана од дана доношења одлуке о давању у 

закуп пословног простора.  

(5) Понуђачу чија је понуда оцијењена као 

најповољнија износ уплаћеног депозита ће се 

урачунати у цијену закупнине, а у случају 

одустајања од закупа уплаћени депозит се не 

враћа. 

(6) Изузетно од става 1. овог члана лица која нису 

измирила дуг према претходном закљученом 
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уговору не могу учествовати у поступку додјеле 

пословног простора у закуп.  

(7) Пријаву могу поднијети заједнички два или 

више учесника-физичких лица. 

 

Члан 12.  

(1) Висина закупнине утврђује се према величини 

и положају, односно локацији пословног 

простора. 

(2) Величина пословног простора утврђује се у 

квадратним метрима. 

(3) Положај, односно локација пословног 

простора утврђује се према зони грађевинског 

земљишта (у даљем тексту: Зона) у којој се 

пословни простор налази. 

(4) Зоне у смислу ове одлуке, одређене су 

посебним прописима. 

 

Члан 13.  
(1) Висина закупнине за пословне просторе 

утврђује се у нето износу, са урачунатим ПДВ-ом 

по 1m² пословног простора, у зависности од зоне, 

и то за пословне просторе у I зони, како слиједи: 

- за пословне просторе до 50m² минимална 

почетна цијена износи 7,00 КМ/m², 

- за пословне просторе 50,01-100m² 

минимална почетна цијена износи 6,50 

КМ/m²,  

- за пословне просторе 100,01-150m² 

минимална почетна цијена износи 6,00 

КМ/ m², 

- за пословне просторе 150,01-200m² 

минимална почетна цијена износи 5,50 

КМ/ m², 

- за пословне просторе 200,01-250m² 

минимална почетна цијена износи 5,00 

КМ/ m²,  

- за пословне просторе преко 250,01m²  

минимална  почетна  цијена  износи  4,50  

КМ/ m².  

(2) За остале зоне цијена се умањује за 

коефицијенте положајне погодности у зависности 

од зоне и то: 

- за II зону 0,90, 

- за III зону 0,80, 

- за IV зону 0,75, 

- за V зону 0,73, 

- за VI зону 0,70. 

(3) За закуп гаража минимална почетна цијена 

износи 3,00 КМ/m². 

 

Члан 14. 

(1) У случају давања у закуп оштећеног или 

недовршеног пословног простора трошкове 

привођења пословног простора у функцију сноси 

закупац, с правом пребијања уложених средстава 

са износом мјесечне закупнине. 

(2) Висину трошкова неопходних за привођење 

функцији пословног простора утврђује посебна 

комисија коју именује начелник општине, која 

утврђује и рок за извршење радова. 

(3) Трошкови за привођење пословног простора у 

функцију су: 

а)  трошкови оправке зидова и зидних 

отвора, 

б) трошкови оправке крова, плафона и 

подова, 

в)  трошкови оправке или довођења 

електричних, водоводних и 

канализацијских инсталација уколико 

раније нису постојале или су оштећене. 

(4) Нема право на пребијање или накнаду 

средстава уложених у оправку пословног 

простора лице која је радове на привођењу 

пословног простора у функцију окончало прије 

закључења уговора о закупу.            

 

Члан  15. 

(1) Ако и поновљени поступак прикупљања 

писмених понуда није успио, издавање у закуп 

пословног простора може се извршити путем 

непосредне погодбе. 

(2) Непосредном погодбом се може додијелити 

простор заинтересованом лицу, изузев лицима 

која по члану 11. став 6. ове одлуке не могу 

учествовати ни у поступку издавања у закуп 

путем прикупљања писмених понуда.  

(3) Позив за непосредну погодбу давања у закуп 

пословног простора објављује се на огласној 

плочи и wеb страници Општине, а по потреби 

може се објавити и у додатним средствима јавног 

информисања. 

(4) Пријава на позив за непосредну погодбу 

доставља се комисији, а преговори не могу 

отпочети прије рока од 7 дана од дана 

објављивања позива. 

(5) Износ закупнине, у поступку непосредне 

погодбе, може се умањити за одређени износ али 

цијена закупа не може бити мања од 70% од 

утврђене минималне почетне цијене закупнине, 

утврђену према члану 13. ове одлуке. 

(6) Уколико се због незаинтересованости 

кандидата, у року од 30 дана од дана објављивања 

позива за непосредну погодбу, не изда пословни 

простор у закуп износ закупнине може се 

умањити за додатни одређени износ, али цијена 

закупа не може бити мања од 50% од утврђене 

минималне почетне цијене закупа, утврђене 

према члану 13. ове одлуке. 

(7) Преговоре у поступку додјеле пословног 

простора у закуп, непосредном погодбом, води 

комисија именована од стране начелника 

општине. 
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(8) О преговору комисија води записник којим 

начелнику општине предлаже закључивање 

уговора са најповољнијим понуђачем. 

(9) Обавјештење о закљученом уговору о закупу 

пословног простора, путем овог поступка, истиче 

се на огласној плочи Општине. 

(10) Ако се у року од 60 дана од дана 

објављивања позива не закључи уговор о закупу, 

поступак ће се поновити у складу са поступком 

прикупљања писмених понуда. 
 

Члан 16. 

(1) Пословни простор може се дати у закуп 

непосредном погодбом и у сљедећим 

случајевима: 

a) члановима заједничког домаћинства 

закупца, након његове смрти или 

пензионисања,  

б) у случају када је пословни простор у 

сувласништву Општине, уз договор са 

сувласником. 

(2) Члановима заједничког домаћинства закупца у 

смислу овог члана сматрају се супружник и дјеца. 
 

III УГОВОР О ЗАКУПУ 
 

Члан 17. 

(1) Уговор о закупу пословног простора са 

најповољнијим понуђачем закључује начелник 

општине у име Општине.  

(2) Уговор се закључује у писменом облику у 

складу са овом одлуком и одредбама закона којим 

се уређују облигациони односи.  

(3) Уговор се закључује у року до 10 дана од 

избора најповољнијег понуђача. 

(4) Уколико најповољнији понуђач не закључи 

уговор о закупу у року из претходног става, 

уговор ће се закључити са сљедећим 

најповољнијим понуђачем. 

(5) Уговор о закупу закључује се на период до 3 

године. 

(6) Изузетно, за пословне просторе веће од 200m², 

може се закључити на период до 6 година. 

(7) Уговор се може продужити на нови временски 

период према роковима из претходних ставова, 

без претходног провођења поступка. 

(8) У случају да се одлуком Скупштине општине 

у међувремену утврди већа закупнина од износа 

који је закупац плаћао према претходно 

закљученом уговору, дужан је да приликом 

закључења новог уговора прихвати кориговани 

закуп према новој цијени, или се у супротном 

отказује уговор. 
 

Члан 18. 

Закупац је дужан плаћати закупнину унапријед 

мјесечно, најкасније до 10 у мјесецу.  

Члан 19. 

(1) Закупац је дужан на свој терет вршити оправке 

на пословном простору које су неопходне ради 

одржавања истог у стању у којем се може 

користити за редовну намјену (такуће 

одржавање).  

(2) Трошкови инвестиционог одржавања 

пословног простора као посебног дијела зграде 

(поправке и замјена инсталација центарлног 

гријања, телефонских и електроинсталација, 

водовода и канализације и др, поправке које су од 

утицаја на коришћење других посебних дијелова 

зграде падају на терет закуподавца).  

(3) Уколико се ради о оправци пословног 

простора која је по свом карактеру хитна те не 

трпи одлагање (радови хитних инвестиција), 

вршиће закупац а трошкови оправке падају на 

терет закуподавца, под условом да закупац исте 

није сам проузроковао, те да је о потреби оправке 

претходно обавијестио закуподавца. 

(4) Оправке чију је потребу закупац сам изазвао 

увијек падају на терет закупца. 
 

Члан 20. 

(1) Закупац је дужан да плаћа трошкове чишћења, 

утрошену електричну енергију, гријање, као и 

остале комуналне услуге у року доспјећа 

назначеном на испостављеном рачуну.  

(2) Трошкови текућег одржавања на заједничким 

дијеловима зграде, падају на терет закупца, који 

је дужан на име аконтације трошкова одржавања 

плаћати одређени мјесечни износ на рачун 

заједнице етажних власника стамбене зграде, а у 

складу са Законом о одржавању стамбених зграда. 
 

Члан 21. 

(1) Закупац нема право вршити било какве 

преправке или адаптације пословног простора без 

сагласности закуподавца. 

(2) Преправке или адаптације пословног простора 

изведене на тражење закупца, а уз сагласност 

закуподавца, падају на терет закупца.  

(3) Право закуподавца је да врши контролни 

надзор над извођењем радова на преправци и 

адаптацији пословног простора. 
 

Члан 22. 

Закупац не може закупљене пословне просторије 

или њихов дио дати у подзакуп трећем лицу, без 

сагласности закуподавца. 

 

Члан 23. 

(1) По престанку закупа, а најкасније у року од 15 

дана, закупац је дужан пословни простор предати 

закуподавцу у стању у којем га је примио, а што 

се констатује посебним записником.  
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(2) Закупац је дужан, ако закуподавац то тражи, 

пословни простор вратити у стање у којем је био 

прије преправке или адаптације које је извео 

закупац, ако је исту извео без сагласности и 

надзора закуподавца. 

 

Члан 24. 

(1) Начелник општине ће једнострано раскинути 

уговор о закупу: 

a) ако закупац користи пословни простор у 

намјену која није утврђена уговором, 

б)  ако закупац, без оправданог разлога, у 

року од три мјесеца не отпочне са 

коришћењем  пословног простора, 

в)  ако закупац даје пословни простор или 

дио пословног простора у подзакуп без 

сагласности закуподавца, 

г)  ако закупац не плати закупнину два 

мјесеца узастопно од дана доспјелости, 

или ако учестало избјегава плаћање 

закупнине. 

д)  ако закупац, без оправданог разлога, 

престане користити пословни простор 

дуже од два мјесеца, 

ђ)  ако закупац изгуби право на обављање 

дјелатности из законом предвиђених 

разлога, 

е)  у другим случајевима предвиђеним 

уговором о закупу. 

(2) Отказни рок за отказ уговора о закупу 

пословног простора износи минимум 30 дана од 

дана када је извршена уредна достава захтјева за 

раскид уговора. 

 

IV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 25. 

(1) О пословним просторима води се посебна 

евиденција која садржи податке о пословном 

простору (број пословних простора, локација, 

површина, зона, податке о закупцу: име и адреса, 

односно фирма и сједиште, основ коришћења, рок 

коришћења, висина закупнине  и други потребни 

подаци). 

(2) Евиденцију из претходног става води орган 

општинске управе надлежан за стамбено-

комуналне послове. 

 

Члан 26. 

(1) Лица која користе пословне просторе на 

основу уговора о закупу и уговора о давању на 

коришћење пословног простора без накнаде 

закључених до ступања на снагу ове одлуке, 

користиће пословни простор до истека уговора. 

(2) Нови уговор са претходним закупцима, може 

се продужити на нови временски период у складу 

са роковима утврђеним у члану 17. ове одлуке. 

Члан 27. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

           ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-35/14                                                               

Датум: 24.3.2014. год.                  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 

24.3.2014. године, д о н о с и 

 

О Д Л У К У   

о условима и начину коришћења средстава за 

подстицај запошљавања на подручју општине 

Вишеград за 2014. годину 

 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

Овом одлуком, у циљу доприноса повећања 

запослености, утврђују се: услови, критеријуми, 

поступак додјеле, коришћење средстава и надзор 

подстицајних средстава за запошљавање лица 

средње стручне спреме на подручју општине 

Вишеград. 

 

Члан 2. 

У смислу ове одлуке: 

a) Послодавац је: 

1. правно лице основано у складу са 

Законом о привредним друштвима са 

регистрованим сједиштем или пословном 

јединицом на подручју општине 

Вишеград, 

2. предузетник је физичко лице које обавља 

дјелатност у складу са Законом о 

занатско-предузетничкој дјелатности са 

регистрованим сједиштем на подручју 

општине Вишеград. 

б) Новозапослени радници су лица средње 

стручне спреме са којима послодавац 

закључи уговор о раду, а која су се до 

момента закључивања уговора налазила 

на евиденцији Завода за запошљавање 

Републике Српске-Биро за запошљавање 

Вишеград, 

в) Бруто плата обухвата нето плату увећану 

за порезе и доприносе на лична примања, 
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г) Надзор је праћење извршавања 

уговорених обавеза. 

 

Члан 3. 

Средства за подстицај запошљавања на подручју 

општине Вишеград у износу од 18.000,00 КМ 

обезбијеђена су Одлуком о одобравању новчаних 

средстава Скупштине општине број 02-022-24/14 

од 25.02.2014. године (Службени гласник 

општине Вишеград“, број 2/14).  

 

Члан 4. 

Средства за подстицај запошљавања из члана 3 

ове одлуке користиће се за финансирање 5 (пет) 

бруто плата новозапослених радника на подручју 

општине Вишеград, у мјесечом износу од 614,00 

КМ, на период од 6 мјесеци.  

Право на подстицајна средства из ове одлуке 

остварује послодавац који запосли најмање15 

новозапослених радника на пероиод 6 мјесеци. 

 

Члан 5. 

Послодавац је обавезан да новозапосленом 

раднику исплати минимално износ бруто плате 

одређен у члану 4. став 1. ове одлуке. 

Ако послодавац новозапосленом раднику исплати 

већи износ бруто плате Општина ће финансирати 

износ одређен члану 4. став 1. ове одлуке. 

 

Члан 6. 

Послодавац остварује право на подстицајна 

средства уколико запосли најмање 15 

новозапослених радника на 6 мјесеци. 

Послодавац је у обавези да са новозапосленим 

радницима закључи уговор о раду у року од 30 

дана, односно 60 дана, уколико је послодавац по 

закону обавезан примити радника на основу 

јавног конкурса. 

 

II УСЛОВИ И КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЈЕЛУ    

    СРЕДСТАВА 

 

Члан 7. 

Послодавац који се пријављује за додјелу 

средстава мора задовољити сљедеће услове: 

- да је регистрован у складу са законским 

прописима, 

- да није под стечајем или пред ликвидацијом, 

нити предмет поступка за проглашење стечаја 

односно ликвидације, 

- да није осуђен судском пресудом за кршење 

закона у смислу његовог пословног 

понашања у периоду од 5 (пет) година прије 

достављања пријаве, 

- да није проглашен кривим за тежи 

професионални прекршај од стране 

надлежног суда у БиХ у периоду од 5 (пет) 

година прије достављања пријаве, 

- да измирује обавезе по основу пореза и 

доприноса у складу са законом, 

- да је економски способан да реализује 

програм, 

- да није смањио број запослених радника у 

периоду од три мјесеца од дана подношења 

пријаве. 

 

Члан 8. 

Послодавац треба доставити сљедеће доказе: 

- овјерену фотокопију рјешења о упису у 

судски регистар са појединачно овјереним 

прилозима, односно овјерена фотокопија 

рјешења о обављању занатско- предузетничке 

дјелатности, 

- увјерење надлежног судског органа у циљу 

доказивања да није под стечајем или пред 

ликвидацијом, односно да није предмет 

поступка за проглашење стечаја или 

ликвидације, 

- увјерење надлежног судског органа, у циљу 

доказивања да није осуђен судском пресудом 

за кршење закона у смислу његовога 

пословног понашања у периоду од 5 (пет) 

година прије подношења пријаве, 

- увјерење надлежног органа, у циљу 

доказивања да је испунио обавезе у вези с 

плаћањем доприноса за пензијско-

инвалидско и здравствено осигурање,   

- увјерење надлежног органа, у циљу 

доказивања да је испунио обавезе у вези с 

плаћањем пореза, а које обухвата директне и 

индиректне порезе, 

- биланса успјеха за посљедњу финансијску 

годину (негативан биланс успјеха ће се 

сматрати разлогом за дисквалификацију 

пријаве),   
- увјерење Пореске управе о броју запослених 

са прегледом регистрованих обвезника уплате 

доприноса на дан подношења пријаве и 3 

(три) мјесеца прије подношења пријаве, 

- план развоја или бизнис план. 

Документација не смије бити старија од 3 (три) 

мјесеца, рачунајући од тренутка подношења 

пријаве. Докази који се захтијевају морају бити 

оригинали или овјерене копије. 
 

Члан 9. 

Критеријуми за рангирање пријава су:  

- послодавци са извозним производним 

програмом .....................................   100 бодова 

- послодавци у области производње и 

производног занатства .................    70 бодова 
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- послодавци у области услужних дјелатности                                      

........................................................     40 бодова. 
 

III ПОСТУПАК ИЗБОРА ПОСЛОДАВЦА 
 

Члан 10. 

1) Јавни позив за кориштење средстава за 

подстицај запошљавања расписује начелник 

општине. 

2) Јавним позивом ће се јасно предочити услови 

за пријаву и критеријуми за оцјењивање 

пријава. 

3) Јавни позив се објављује на огласној табли 

Општине Вишеград, општинској wеб 

страници и локалним средствима јавног 

информисања. 

4) Рок за подношење пријава на јавни позив је 

30 (тридесет) дана по објављивању јавног 

позива на огласној табли Општине Вишеград. 

5) Пријаве са пратећом документацијом се 

достављају комисији путем Писарнице. 

 

Члан 11. 

1) Оцјењивање и вредновање пријава врши 

комисија од 3 (три) члана, коју именује 

начелник општине. 

2) Комисија за оцјењивање и избор пријава (у 

даљем тексту: Комисија) ради на састанцима 

и у свом раду придржава се ове одлуке. 

3) Вредноване пријаве комисија доставља 

начелнику општине у року од 10 (десет) дана 

од дана завршетка јавног позива. 

4) Приједлог комисије обавезно садржи: 

1. приједлог за финансирање са износом 

средстава и висином бодова, 

2. разлоге за неприхватање пријава. 
 

Члан 12. 

1) Начелник општине на приједлог комисије 

доноси одлуку о закључивању уговора са 

послодавцима о финансирању плата 

новозапослених радника. 

2) Одлука начелника општине биће јавно 

објављена, а сви учесници на јавном позиву 

биће обавијештени о резултатима писаним 

путем од стране предсједника комисије. 

3) Послодавци чије пријаве нису одобрене за 

финансирање биће обавијештени о разлозима 

неодобравања средстава. 
 

IV КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА И НАДЗОР 
 

Члан 13. 

1) Начелник општине ће са послодавцем 

закључити уговор о финансирању плата 

новозапослених радника, којим ће се 

дефинисати: права, обавезе, одговорности и 

начин праћења и реализације одобрених 

средстава. 

2) Начелник општине ће именовати Комисију за 

контролу испуњености услова за остварење 

права за рефундацију средстава по основу 

финансирања плата новозапослених радника 

(у даљем тексту: Комисија за праћење). 

3) У случају неиспуњења одредби уговора од 

стране послодавца Општина ће једнострано 

раскинути уговор на приједлог комисије из 

става 2) овог члана. 
 

Члан 14. 

Одобрена средства се користе за рефундирање 

исплаћене бруто плате новозапосленог радника, у 

износу одеђеном члану 4. ове одлуке, након 

достављања доказа да је послодавац 

новозапосленом раднику исплатио цијелу бруто 

плату. 
 

Члан 15. 

Обавезе послодавца су: 

- да са најмање 15 новозапослених радника 

закључи уговор о раду, у року од 30 дана по 

закључивању уговора о финансирању, 

односно 60 дана уколико је послодавац по 

закону обавезан примити радника на основу 

јавног конкурса, 

- да исплати бруто плату новозапосленим 

радницима, најмање до висине одређене у 

члану 4. ове одлуке, 

- да повећа број радника у сљедећих 6 мјесеци, 

пријемом нових радника, у односу на број 

запослених радника евидентираних на дан 

пријаве на јавни позив,  

- да прими нове раднике у року од 30 дана, 

уколико се број запослених радника који су 

били у радном односу на дан пријаве смањио 

из било којих разлога у току трајања уговора, 

и за исте не остварује право на подстицајна 

средства, 

- да редовно доставља Комисији за праћење 

доказ о извршеним уплатама бруто плата и 

доказ о броју запослених, 

- да омогући Комисији за праћење контролу 

уговора, 

- да обавијести Комисију за праћење о свакој 

промјени која може утицати на односе 

регулисане уговором. 
 

Члан 16. 

1) Општина ће осигурати надзор над 

провођењем уговора путем Комисије за 

праћење. 

2) У праћењу надзора, Комисија за праћење 

прати реализацију уговора и даје извјештај о 

извршеном надзору начелнику општине. 
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Члан 17. 

Надзор над реализацијом уговора закљученог са 

послодавцима обухвата контролу исплате бруто 

плате и броја радника за вријеме трајања уговора, 

путем доказа који доставља послодавац (мјесечна 

пријава пореза по одбитку-образац 1002, платна 

листа за новозапослене раднике са потписом 

радника да су примили плату за мјесец за који се 

врши рефундација, у складу са чланом 4. ове 

одлуке овјерена од стране послодавца, увјерење 

Пореске управе о броју запослених и прегледом 

регистрованих обвезника и измирених доспјелих 

обавеза-мјесечно). 
 

Члан 18. 

Обавезује се начелник општине да извјести 

Скупштину општине о утрошку средстава из 

члана 3. ове одлуке. 
 

Члан 19. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

           ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-36/14                                                               

Датум: 24.3.2014. год.                  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 

24.3.2014. године, д о н о с и  
 

О Д Л У К У 

о измјени Одлуке о пријему приправника  
 

Члан 1.  

У Одлуци о пријему приправника („Службени 

гласник општине Вишеград“, број 2/14) у члану 1. 

ријечи „30 (тридесет)“ замјењују се ријечима „33 

(тридесеттри)“. 

У истом члану у тачки 2. Комунално предузеће 

„Комуналац“ а.д. Вишеград ријечи „ССС 1 

приправник“ бришу се.  

Тачка 5. мијења се и гласи: 

„5. Андрићев конак“ д.о.о. Вишеград 

ВСС.........................................  2 приправника.“  

У тачки 9. ЈУ „Туристичка организација 

општине Вишеград“ Вишеград иза ријечи „1 

приправник“ брише се тачка и додају ријечи 

„ССС ..............................................   1 приправник“. 

Послије тачке 9. додаје се нова тачка 10. која 

гласи: 

„10. ЈУ за предшколско васпитање и 

образовање„Невен“ Вишеград ВСС  

........................................................  3 приправника.“ 
 

Члан 2.  

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

           ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-37/14                                                               

Датум: 24.3.2014. год.                  Суљо Фејзић, с.р. 

 

На основу члана 81. став 2. тачка (б) 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, 5/12 и 14/13), Скупштина општине 

Вишеград на сједници одржаној 24.3.2014. 

године, д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о усвајању Плана утрошка намјенских 

средстава за 2014. годину остварених по основу 

Закона о заштити од пожара 

Члан 1.  

Усваја се План утрошка намјенских средстава за 

2014. годину остварених по основу Закона о 

заштити од пожара. 
 

Члан 2. 

Саставни дио ове одлуке чини План утрошка 

намјенских средстава за 2014. годину остварених 

по основу Закона о заштити од пожара. 

 

Члан 3. 

Ова oдлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику  oпштине 

Вишеград“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

           ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-38/14                                                               

Датум: 24.3.2014. год.                  Суљо Фејзић, с.р. 

  

П Л А Н  

утрошка намјенских средстава за 2014. годину 

остварених по основу Закона о заштити од 

пожара 
 

I 

Средства прикупљена за реализацију посебних 

мјера заштите од пожара у складу са чланом 81. 
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Закона о заштити од пожара („Службени гласник 

Републике Српске“ број 71/12) распоређују се и 

искључиво служе за реализацију пројеката 

техничког опремања ватрогасних јединица 

општина или градова и изградњу објеката које 

користе ватрогасне јединице за своје активности 

и чување ватрогасне опреме (ватрогасни домови и 

спремишта).  

По овом основу за 2014. годину планира се 

прикупити 20.000,00 КМ. 

 

II 

Намјенска средства из тачке I овог плана 

планирају се распоредити и користити у 2014. 

години, како слиједи: 

 

1. Израда гаражних врата и фасаде 

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

2. Набавка танка (резервоара) за воду за 

возило ПИК АП МАХИНДРА .3.000,00 КМ 

3. Резервни дијелови и одржавање 

ватрогасних возила ................... 9.000,00 КМ 

4. Радна одијела и обућа за ватрогасце 

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

                                     УКУПНО:      20.000,00 КМ  

 

III 

Овај план објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

           ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-38/14                                                               

Датум: 24.3.2014. год.                  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 

24.3.2014. године, д о н o с и 

 

О Д Л У К У 

о престанку важења Одлуке о приступању 

изради Плана парцелације за регулисање 

прикупљања и одводње фекалне канализације 

и приступа изграђеним објектима у дијелу 

насеља Душче у Вишеграду 

 

Члан 1. 

Престаје да важи Одлука о приступању изради 

Плана парцелације за регулисање прикупљања и 

одводње фекалне канализације и приступа 

изграђеним објектима у дијелу насеља Душче у 

Вишеграду („Службени гласник општине 

Вишеград“ број 2/14). 

 

Члан 2. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Општине 

Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

           ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-39/14                                                               

Датум: 24.3.2014. год.                  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 24.3.2014. 

године, д о н o с и 

 

О Д Л У К У 

о приступању изради Регулационог плана 

дијела насеља Душче  

 

Члан 1. 

Приступа се изради Регулационог плана дијела 

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 5 hа. 

 

Члан 3. 

Временски период за који се утврђују, процјењују 

или израчунавају плански параметри је 5 година.  

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 простора и грађењу 

(,,Службени гласник Републике Српске“, 

број 40/13), Правилником о начину израде, 

садржају и формирању докумената 

просторног уређења (,,Службени гласник 
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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 oпштине 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 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: 01-022-40/14                                                               

Датум: 24.3.2014. год.                  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, 5/12 и 14/13), Скупштина 

општине Вишеград на сједници одржаној 

24.3.2014. године, д о н о с и  

 

О Д Л У К У 

о давању сагласности на Програм рада и 

финансијски план за 2014. годину ЈУ РЦ 

„Вилина Влас“ Вишеградска бања, Вишеград 

 

Члан 1. 

Даје се сагласност на Програм рада и 

финансијски план за 2014. годину ЈУ РЦ „Вилина 

Влас“ Вишеградска бања, Вишеград. 

 

Члан 2. 

Саставни дио ове одлуке је Програм рада и 

финансијски план за 2014. годину ЈУ РЦ „Вилина 

Влас“ Вишеградска бања, 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: 01-022-41/14                                                               

Датум: 24.3.2014. год.                  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, 5/12 и 14/13), Скупштина 

општине Вишеград на сједници одржаној 

24.3.2014. године, д о н о с и  

 

О Д Л У К У 

о давању сагласности на Програм рада и 

финансијски план за 2014. годину ЈЗУ 

„Апотека Вишеград“ Вишеград 

 

Члан 1. 

Даје се сагласност на Програм рада и 

финансијски план за 2014. годину ЈЗУ „Апотека 

Вишеград“ Вишеград.  

 

Члан 2. 

Саставни дио ове одлуке је Програм рада и 

финансијски план за 2014. 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: 01-022-42/14                                                               

Датум: 24.3.2014. год.                  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, 5/12 и 14/13), Скупштина 

општине Вишеград на сједници одржаној 

24.3.2014. године, д о н о с и  

 

О Д Л У К У 

о давању сагласности на Програм рада и 

финансијски план за 2014. годину ЈУ „Центар 

за социјални рад Вишеград“ Вишеград 

 

Члан 1. 

Даје се сагласност на Програм рада и 

финансијски план за 2014. годину ЈУ „Центар за 

социјали рад Вишеград“ Вишеград.  

Члан 2. 

Саставни дио ове одлуке је Програм рада и 

финансијски план за 2014. годину ЈУ „Центар за 

социјали 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: 01-022-43/14                                                               

Датум: 24.3.2014. год.                  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, 5/12 и 14/13), Скупштина 

општине Вишеград на сједници одржаној 

24.3.2014. године, д о н о с и  

 

О Д Л У К У 

о давању сагласности на Програм рада и 

финансијски план за 2014. годинуЈУ за 

предшколско васпитање и образовање  

„Невен“ Вишеград. 

 

Члан 1. 

Даје се сагласност на Програм рада и 

финансијски план за 2014. годину ЈУ за 

предшколско васпитање и образовање „Невен“ 

Вишеград. 

 

Члан 2. 

Саставни дио ове одлуке је Програм рада и 

финансијски план за 2014. годину ЈУ за 

предшколско васпитање и образовање „Невен“ 

Вишеград. 

 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

           ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-44/14                                                               

Датум: 24.3.2014. год.                  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-
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Пречишћени текст, 3/11, 5/12 и 14/13), Скупштина 

општине Вишеград на сједници одржаној 

24.3.2014. године, д о н о с и  

 

О Д Л У К У 

о давању сагласности на Програм рада и 

финансијски план за 2014. годину ЈУ 

„Туристичка организација општине 

Вишеград“ Вишеград 

 

Члан 1. 

Даје се сагласност на Програм рада и 

финансијски план за 2014. годину ЈУ „Туристичка 

организација општине Вишеград“ Вишеград. 

 

Члан 2. 

Саставни дио ове одлуке је Програм рада и 

финансијски план за 2014. годину ЈУ „Туристичка 

организација општине 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: 01-022-45/14                                                               

Датум: 24.3.2014. год.                  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, 5/12 и 14/13), Скупштина 

општине Вишеград на сједници одржаној 

24.3.2014. године, д о н о с и  

 

О Д Л У К У 

о давању сагласности на Програм рада и 

финансијски план за 2014. годину ЈУ за 

културне дјелатности „Дом културе“ 

Вишеград 

 

Члан 1. 

Даје се сагласност на Програм рада и 

финансијски план за 2014. годину ЈУ за културне 

дјелатности „Дом културе“ Вишеград. 

 

Члан 2. 

Саставни дио ове одлуке је Програм рада и 

финансијски план за 2014. 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: 01-022-46/14                                                               

Датум: 24.3.2014. год.                  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, 5/12 и 14/13), Скупштина 

општине Вишеград на сједници одржаној 

24.3.2014. године, д о н о с и  

 

О Д Л У К У 

о давању сагласности на Програм рада и 

финансијски план за 2014. годину ЈУ за 

културну дјелатност „Градска галерија“ 

Вишеград  

 

Члан 1. 

Даје се сагласност на Програм рада и 

финансијски план за 2014. годину годину ЈУ за 

културну дјелатност „Градска галерија“ 

Вишеград  

 

Члан 2. 

Саставни дио ове одлуке је Програм рада и 

финансијски план за 2014. годину 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“.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

           ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-47/14                                                               

Датум: 24.3.2014. год.                  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, 5/12 и 14/13), Скупштина 

општине Вишеград на сједници одржаној 

24.3.2014. године, д о н о с и  
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О Д Л У К У 

о давању сагласности на Програм рада и 

финансијски план за 2014. годину ЈУ Народна 

библиотека „Иво Андрић“ Вишеград  
 

Члан 1. 

Даје се сагласност на Програм рада и 

финансијски план за 2014. годину годину ЈУ 

Народна библиотека „Иво Андрић“ Вишеград.  

 

Члан 2. 

Саставни дио ове одлуке је Програм рада и 

финансијски план за 2014. годину 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: 01-022-48/14                                                               

Датум: 24.3.2014. год.                  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, 5/12 и 14/13), Скупштина 

општине Вишеград на сједници одржаној 

24.3.2014. године, д о н о с и  

 

О Д Л У К У 

о давању сагласности на Програм рада и 

финансијски план за 2014. годину ЈСУ 

„Дрина“ Вишеград 

 

Члан 1. 

Даје се сагласност на Програм рада и 

финансијски план за 2014. годину годину ЈСУ 

„Дрина“ Вишеград.  
 

Члан 2. 

Саставни дио ове одлуке је Програм рада и 

финансијски план за 2014. годину годину ЈСУ 

„Дрина“ Вишеград.  
 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“.  
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

           ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-49/14                                                               

Датум: 24.3.2014. год.                  Суљо Фејзић, с.р. 

На основу члана 132. Закона о привредним 

друштвима („Службени гласник Републике 

Српске“, број 127/08, 58/09, 100/11 и 67/13), члана 

28. Одлукe о оснивању привредног друштва 

„Андрићев конак“ друштво са ограниченом 

одговорношћу за угоститељство и туризам, 

Вишеград („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 11/13, 13/13 и 2/14) и члана 33. 

Статута општине Вишеград („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 10/08 Вишеград-

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 24.3.2014. 

године, д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о усвајању Пословног плана привредног 

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

за 2014. годину  

 

Члан 1. 

Усваја се Пословни план привредног друштва 

„Андрићев конак“ д.о.о. Вишеград за 2014. 

годину.  

 

Члан 2. 

Саставни дио ове одлуке је Пословни план 

привредног друштва „Андрићев конак“ д.о.о. 

Вишеград за 2014. годину.  

 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

           ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-50/14                                                               

Датум: 24.3.2014. год.                  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 24.3.2014. године,              

д о н o с и 

 

О Д Л У К У 

o измјени Одлуке о паркирању на јавним 

паркиралиштима 
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Члан 1. 

У Одлуци o паркирању на јавним 

паркиралиштима („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 2/14) у члану 5. став 1. мијења се 

и гласи: 

„Техничке и организацијске послове, наплату, 

надзор над паркирањем возила, одржавање и 

чишћење, те друге послове на јавним 

паркиралиштима с наплатом обавља правно лице 

коме су повјерени послови управљања јавним 

паркиралиштима (у даљем тексту: Давалац 

услуга).“  
 

Члан 2. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у ,,Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

           ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-54/14                                                               

Датум: 24.3.2014. год.                  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 24.3.2014. 

године, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 

о измјени Одлуке о комуналним таксама 

 

Члан 1. 

У Одлуци о комуналним таксама („Службени 

гласник општине Вишеград“, брoj 7/12 и 2/14) 

члан 3а. мијења се и гласи: 

„Наплату комуналне таксе из члана 2. тачка ж) 

ове одлуке врши правно лице коме су повјерени 

послови управљања јавним паркиралиштима (у 

даљем тексту: Давалац услуга).  

Однос између Општине Вишеград и даваоца 

услуга у погледу наплате таксе из члана 2. тачка 

ж) ове одлуке регулисаће се посебним уговором. 
 

Члан 2. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Општине 

Вишеград“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

           ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-55/14                                                               

Датум: 24.3.2014. год.                  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 и 5/12 и 14/13), 

Скупштина општине Вишеград на сједници 

одржаној 24.3.2014. године, д о н о с и  

 

О Д Л У К У 

о одобравању средстава ЈУ „Центар за 

социјални рад Вишеград“ Вишеград 

за довршетак радова на кући  

Вељка Гавриловића  

 

Члан 1. 

Овом одлуком одобравају се новчана средства у 

износу од 10.500,00 КМ 

(десетхиљадаипетстотинаконвертибилнихмарака) 

ЈУ „Центар за социјални рад Вишеград“ 

Вишеград за довршетак радова на кући Вељка 

(Томислав) Гавриловића из села Гребен, општина 

Вишеград, корисника туђе његе и помоћи ЈУ 

„Центар за социјални рад Вишеград“ Вишеград.  

 

Члан 2.  

Задужује се ЈУ „Центар за социјални рад 

Вишеград“ Вишеград да спроведе сву законом 

прописану процедуру за одабир најповољнијег 

понуђача на извођењу радова из тачке 1. ове 

одлуке.  

 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

           ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-56/14                                                               

Датум: 24.3.2014. год.                  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), члана 

33. Статута општине Вишеград („Службени 

гласник општине Вишеград“, број 10/08-

Пречишћени текст, 3/11, 5/12 и 14/13), члана 141. 

и 149. Пословника Скупштине општине 

Вишеград („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 4/13 и 13/13 ), а након 

разматрања Извјештаја о раду начелника општине 

и Административне службе општине Вишеград за 

2013. годину, Скупштина општине Вишеград на 

сједници одржаној 24.3.2014. године, д о н о с и 
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З А К Љ У Ч А К 

 

1. Скупштине општине Вишеград усваја 

Извјештај о раду начелника општине и 

Административне службе општине Вишеград за 

2013. годину.  

 

2. Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

           ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-28/14                                                               

Датум: 24.3.2014. год.                  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), члана 

33. Статута општине Вишеград („Службени 

гласник општине Вишеград“, број 10/08-

Пречишћени текст, 3/11, 5/12 и 14/13), члана 141. 

и 149. Пословника Скупштине општине 

Вишеград („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 4/13 и 13/13 ), а након 

разматрања Извјештаја о раду представника 

Општине Вишеград у Скупштини „Андрићград“ 

д.о.о. Вишеград, Скупштина општине Вишеград 

на сједници одржаној 24.3.2014. године,                  

д о н о с и 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Скупштине општине Вишеград усваја 

Извјештај о раду представника Општине 

Вишеград у Скупштини „Андрићград“ д.о.о. 

Вишеград.  

 

2. Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

           ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-51/14                                                               

Датум: 24.3.2014. год.                  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), члана 

33. Статута општине Вишеград („Службени 

гласник општине Вишеград“, број 10/08-

Пречишћени текст, 3/11, 5/12 и 14/13), члана 141. 

и 149. Пословника Скупштине општине 

Вишеград („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 4/13 и 13/13 ), а након 

разматрања Извјештаја о раду представника 

Општине Вишеград у Скупштини Предузећа за 

водовод и канализацију „15 април“ а.д. Вишеград, 

Скупштина општине Вишеград на сједници 

одржаној 24.3.2014. године, д о н о с и 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Скупштине општине Вишеград усваја 

Извјештај о раду представника Општине 

Вишеград у Скупштини Предузећа за водовод и 

канализацију „15 април“ а.д. Вишеград.  

 

2. Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

           ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-52/14                                                               

Датум: 24.3.2014. год.                  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), члана 

33. Статута општине Вишеград („Службени 

гласник општине Вишеград“, број 10/08-

Пречишћени текст, 3/11, 5/12 и 14/13), члана 141. 

и 149. Пословника Скупштине општине 

Вишеград („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 4/13 и 13/13 ), а након 

разматрања Извјештаја о реализацији новчаних 

средстава датих у 2013. години за стимулисање 

наталитета, Скупштина општине Вишеград на 

сједници одржаној 24.3.2014. године, д о н о с и 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Скупштине општине Вишеград усваја 

Извјештај о реализацији новчаних средстава 

датих у 2013. години за стимулисање наталитета.  

 

2. Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

           ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-53/14                                                               

Датум: 24.3.2014. год.                  Суљо Фејзић, 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 

брoj 3/11, 5/12 и 14/13), члана 11. Одлуке о 

извршењу буџета Општине Вишеград за 2014. 
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годину („Службени гласник oпштине Вишеград“, 

број 14/13), Правилника о коришћењу буџетске 

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

начелник општине Вишеград, д о н о с и      

 

О Д Л У К У 

 

Члан 1. 

Одобравају се средства буџетске резерве 

Синдикату Администратвине службе Општине 

Вишеград у укупном износу од 1.550,00 КМ 

(једнахиљадапетстотинаипедесетконветибилнхма

рака у сврху обиљежавања Дана жена . 

 

Члан 2. 

Одобрена средства ће се уплатити на жиро рачун 

Синдиката Аминистратвине службе Општине 

Вишеград 562-006-000257057. 

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: 02-40-67/14 

Датум: 12.03.2014. 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, 5/12 и 14/13), 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, 

захтјева ЈУ за културну дјелатност „Градска 

галерија“, начелник oпштине Вишеград,                

д о н о с и      

 

О Д Л У К У 

 

Члан 1. 

Одобравају се средства буџетске резерве у 

укупном износу од 815,38 КМ 

(словима:осамстотинаипетнаестконвертибилнихм

арака 38/100) ЈУ за културну дјелатност „Градска 

галерија“, Вишеград у сврху измирења обавеза по 

Рјешењу Пореске управе Републике Српске број: 

06/1.07/0705-457.1-1084/14 од 28.02.2014. године. 

 

 

Члан 2. 

Одобрена средства ће се исплатити на жиро рачун 

број: 555-007-00151253–70 отворен код Нове 

банке. 

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: 02-40-77/14 

Датум: 21.03.2014. 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, 5/12 и 14/13), 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, 

захтјева ЈП РТВ Вишеград, 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 1.995,00 КМ 

(словима:хиљадудеветстотинадеведесетпетконвер

тибилнемарака) ЈП РТВ Вишеград у сврху 

трошкова прибављања одобрења за употребу 

радио предајника ЈП РТВ Вишеград-на локацији 

Мирловићи од Министарства здравља РС. 
 

Члан 2. 

Одобрена средства ће се исплатити на жиро рачун 

број: 562-006-00002539-53 отворен код НЛБ 

Развојне банке. 

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: 02-40-79/14 

Датум: 25.03.2014. г.      Славиша Мишковић, с.р.  
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На основу члана 24. Уредбе о службеној 

униформи, легитимацији и значки комуналне 

полиције и ознаци комуналне полиције на 

службеним возилима („Службени гласник 

Републике Српске“, број 81/13) члана 30. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

98/13), члана 51. Статута Општине Вишеград 

(,,Службени гласник Општине Вишеград“, број 

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

начелник општине,  д о н о с и 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I Издаје се легитимација и значка комуналном 

полицајцу Драгомиру Мојевићу запосленом у 

Административној служби Општине Вишеград  у 

Одјељењу за просторно уређење и стамбено-

комуналне послове која служи као доказ о 

припадности комуналној полицији.  
 

II Идентификациони број легитимације и значке 

је 10001  и чине јединствену исправу.  
 

III По престанку радног односа или обављања 

послова комуналног полицајца у 

Административној служби Општине Вишеград , 

легитимација и значка се враћају начелнику 

одјељења који руководи комуналном полицијом. 
 

IV Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у ,,Службеном гласнику Oпштине 

Вишеград“.  
 

ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

              НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-013-26/14 

Датум: 03.3.2014. г.      Славиша Мишковић, с.р.  

 

На основу члана 24. Уредбе о службеној 

униформи, легитимацији и значки комуналне 

полиције и ознаци комуналне полиције на 

службеним возилима („Службени гласник 

Републике Српске“, број 81/13), члана 30. Закона 

о локалној самоуправи („Службени гласник 

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

98/13), члана 51. Статута Општине Вишеград 

(,,Службени гласник Општине Вишеград“, број 

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

начелник општине, д о н о с и 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

I Издаје се легитимација и значка комуналном 

полицајцу Мирјани Шимшић запосленој у 

Административној служби Општине Вишеград у 

Одјељењу за просторно уређење и стамбено-

комуналне послове која служи као доказ о 

припадности комуналној полицији.  
 

II Идентификациони број легитимације и значке 

је 10002 и чине јединствену исправу.  
 

III По престанку радног односа или обављања 

послова комуналног полицајца у 

Административној служби Општине Вишеград , 

легитимација и значка се враћају начелнику 

одјељења који руководи комуналном полицијом. 
 

IV Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у ,,Службеном гласнику Oпштине 

Вишеград“  
 

ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

              НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-013-27/14 

Датум: 03.3.2014. г.      Славиша Мишковић, с.р.  
 

На основу члана 43. и 72. Закона о локалној 

самоуправи  („Службени гласник Републике 

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

члана 4. Одлуке о условима и начину кориштења 

новчаних подстицаја за развој пољопривреде и 

села општине Вишеград у 2014. години 

(„Службени гласник општине Вишеград број: 

1/14), члана 51. Статута општине Вишеград-

Пречишћени текст („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 10/08–Пречишћени текст број 

3/11 и 5/12), начелник општине Вишеград дана 

12.03.2014. године,  д о н о с и  
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о формирању Комисије за одабир корисника 

новчаних подстицаја за развој пољопривреде и 

села општине Вишеград у 2014. години 
 

1. У Комисију за одабир корисника 

новчаних подстицаја именују се: 

- Милојка Бјелица, предсједник, 

- Радмило Михајловић, члан, 

- Живорад Марковић, члан. 
 

2. Задатак Комисије из тачке 1. овог 

рјешења је да изврши одабир корисника новчаних 

подстицаја, наком обраде захтјева и провјере 

достављене документације, врши одабир 

корисника који остварују право на подстицај. 
 

3. Ово рјешење ступа на снагу доношења, а 

биће објавњено у „Службеном гласнику општине 

Вишерад“. 
 

ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

              НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-013-30/14 

Датум: 12.03.2014. г.      Славиша Мишковић, с.р.  
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На основу члана 43. и 72. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

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

51. Статута општине Вишеград („Службени 

гласник општине Вишеград“, брoj 10/08, 

Пречишћени текст 3/11, 5/12 и 13/14), члана 33. 

Одлуке о условима и начину кориштења 

новчаних подстицаја за развој пољопривреде и 

села општине Вишеград у 2014. години 

(„Службени гласник општине Вишеград број: 

1/14), начелник општине Вишеград дана 

12.04.2014. године,  д о н о с и  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о формирању Комисије за надзор  намјенског 

утрошка  новчаних подстицаја за развој 

пољопривреде и села општине Вишеград у 

2014. години 

 

1. У Комисију за надзор намјенског 

утрошка новчаних подстицаја за развој 

пољопривреде и села општине Вишеград у 2014. 

години именују се: 

- Марица Јовановић, предсједник, 

- Јела Рајак, члан, 

- Вељко Савић, члан. 

 

2. Задатак Комисије из тачке 1. овог 

рјешења је да изврши надзор намјенског утрошка 

новчаних подстицаја за развој пољопривреде и 

села општине Вишеград у 2014. години о чему 

сачињава писмени извјештај који доставља 

начелнику одјељења за привреду и друштвене 

дјелатности и начелнику општине. 

 

3. Ово рјешење ступа на снагу доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Вишерад“. 

 

ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

              НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-013-31/14 

Датум: 12.03.2014. г.      Славиша Мишковић, с.р.  

 

 

 

 
 

О  Г  Л  А  С 

Одјељење за просторно уређење и стамбено-

комуналне послове Општине Вишеград, Улица 

краља Петра I број 7 Вишград, на основу рјешења 

број 05-372-13/14 од 19.03.2014. године, 

извршило је у регистру заједница етажних 

власника стамбених зграда, у регистарском листу 

број 05-372-178/04 упис промјене лица 

овлашћеног за заступање заједнице етажних 

власника стамбене зграде “Осмица”, Улица 

војводе Степе број 10 Вишеград, са сљедећим 

подацима: 

Нови законски заступник заједнице са даном овог 

уписа је Ђукановић Радослав, умјесто ранијег 

Пјевчевић Новице. 

 

ОПШТИНА ВИШЕГРАД 

Одјељење за просторно уређење и 

стамбено-комуналне послове   

Број:05-372-13/14          НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА   

Датум: 24.03.2014. г.      Мирослав Нешковић, с.р.  

 

О  Г  Л  А  С 

Одјељење за просторно уређење и стамбено-

комуналне послове Општине Вишеград, Улица 

краља Петра I број 7 Вишград, на основу рјешења 

број 05-372-15/14 од 24.03.2014. године, 

извршило је у регистру заједница етажних 

власника стамбених зграда, у регистарском листу 

број 05-372-105/06 упис промјене лица 

овлашћеног за заступање заједнице етажних 

власника стамбене зграде “КАРАНФИЛ”, Улица 

Видовданска број 4 Вишеград, са сљедећим 

подацима: 

Нови законски заступник заједнице са даном овог 

уписа је Ацо Грујић, умјесто ранијег Добривоја 

Ујића. 

 

ОПШТИНА ВИШЕГРАД 

Одјељење за просторно уређење и 

стамбено-комуналне послове   

Број:05-372-15/14          НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА   

Датум: 24.03.2014. г.      Мирослав Нешковић, с.р.  
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