
 
 

 

 

На основу члана 8. Закона о министарским, 

владиним и другим именовањима Републике 

Српске („Службени гласник Републике Српске“, 

број 41/03) и члана 35. Статута општине 

Вишеград („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 6/14), Скупштина општине 

Вишеград на сједници одржаној 09.4.2015. 

године, д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о расписивању Поновног јавног конкурса за 

избор и именовање директора Јавне установе 

„Центар за социјални рад“ Вишеград 

 

Члан 1. 

Расписује се Поновни јавни конкурс за избор и 

именовање директора Јавне установе „Центар за 

социјални рад“ Вишеград. 

 

Члан 2. 

Општи и посебни услови и критеријуми за избор 

и именовање директора Јавне установе „Центар 

за социјални рад“ Вишеград прописани су 

Одлуком Скупштине општине Вишеград о 

утврђивању стандарда и критеријума за избор и 

именовање директора Јавне установе „Центар за 

социјални рад“ Вишеград. 

 

Члан 3. 

Рок за подношење пријава на конкурс из члана 1. 

ове одлуке је 15 дана од дана расписивања 

Јавног конкурса. 

Поновни јавни конкурс за избор и именовање 

директора Јавне установе „Центар за социјални 

рад“ Вишеград објавиће се у „Службеном 

гласнику Републике Српске“ и дневном листу 

„Вечерње новости“. 

 

 

 

 

 

 

 

Члан 4. 

Поступак избора, укључујући преглед 

приспјелих пријава на конкурс и предлагање 

кандидата у складу са утврђеним критеријумима,  

 

 

извршиће Комисија за избор директора Јавне 

установе „Центар за социјални рад“ Вишеград. 

 

Члан 5. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                                    ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-37/15                                                               

Датум: 09.4.2015. године           Суљо Фејзић, с.р.  

 

 

На основу члана 30. алинеја 4. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

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

члана 35. Статута општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 

6/14), Скупштина општине Вишеград на 

сједници одржаној 14.4.2015. године, д о н о с и  

 

 

О Д Л У К У 

о усвајању Плана капиталних улагања за 

2015. годину 

 

Члан 1. 

Усваја се План капиталних улагања за 2015. 

годину, како слиједи:  
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Редни 

број 

Назив пројекта Износ у КМ 

1. Изградња саобраћајнице у насељу Гарча III фаза (од профила П2 до 

профила П11) 

 

195.000,00 

2. Извођење радова на зацјевљењу потока на локацији Бан Поље-

Жељезничка станица  

 

  58.000,00 

3. Изградња објекaта Воденог парка-I фаза  

788.000,00 

4. Израда Просторног плана општине Вишеград  

  80.000,00 

5. Санирање локалних путева и улица  

250.000,00 

6. Изградња инфраструктурних објеката за борачку зграду у насељу 

Гарча (прикључак за водовод, канализацију и електроинсталације) 

 

  25.000,00 

7. Наставак изградње транспортног цјевовода Прелово-Клашник-II 

фаза 

 

201.000,00 

8. Извођење радова на изради ограде дворишта Средње ш“Иво 

Андрић“ Вишеград 

 

 12.000,00 

9. Извођење радова на изради дијела кишне канализације у Улици 

светог Саве (Бикавац)  

 

  5.000,00 

10. Извођење радова на изградњи дијела водовода код Основне школе 

„Вук Караџић“ Вишеград 

 

  6.000,00 

11. Санација дијела водовода на локацијама Бикавац и Калате   

 15.000,00 

                                 

                                                                            УКУПНО:                                                   1.635.000,00 КМ 

 

Члан 2. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                      ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-42/15                                                              

Датум: 14.4.2015. године          Суљо Фејзић, с.р.  

 

На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 35. 

Статута општине Вишеград („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 6/14), Скупштина 

општине Вишеград на сједници одржаној 

14.4.2015. године, д о н о с и 

 

O Д Л У К У 

о условима и начину остваривања новчаних 

подстицаја за развој пољопривреде и села 

општине Вишеград у 2015. години 

 

Члан 1. 

Овом одлуком прописују се услови које морају 

да испуњавају физичка и правна лица ради 

остваривања   права   на   подстицајна   средства, 

 

поступци за њихово остваривање, врста  и начин 

реализације подстицаја, обавезе које мора да 

испуни корисник након примања подстицаја, као 

и потребна документација и обрасци. 

 

Члан 2. 

Право на подстицајна средства остварују 

физичка и правна лица, уписана у Регистар 

пољопривредних газдинстава, која имају 

пребивалиште, односно сједиште на подручју 

општине Вишеград (у даљем тексту: корисници) 

и који обављају производњу на територији 

општине Вишеград . 

 

Члан 3. 

Рокови за подношење захтјева утврђени су за 

сваку врсту пољопривредне производње посебно 

у овој одлуци. 

 

Члан 4. 

Комисија за одабир корисника подстицаја у 

пољопривреди, коју именује начелник општине, 

ће након ступања на снагу ове одлуке примати 

захтјеве, вршити њихову обраду, обилазити 

кориснике са уредном документацијом прије 

доношења коначне одлуке и о томе сачињавати 
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записник и доносити одлуке о додјели 

подстицајних средстава. 

 

Члан 5. 

Са корисником подстицаја Општина Вишеград 

склапа уговор којим се регулишу међусобна 

права и обавезе. 

Уговор у име Општине потписује начелник 

општине. 

 

Члан 6. 

Захтјеви за остваривање права на подстицаје за 

развој пољопривреде и села подносе се на 

писарници Општине Вишеград, до рока 

прописаног у одлуци, и садрже сљедеће податке: 

а)  за физичка лица: 

- име и презиме корисника, адреса, број 

телефона, јединствени матични број грађана 

ЈМБГ, број жиро-рачуна или текућег рачуна 

и назив банке код које је отворен рачун и 

број пољопривредног газдинства прибављен 

у АПИФ-у, 

- врсту подстицаја за који се захтјев подноси 

и потпис подносиоца захтјева, 

- копију личне карте, 
- копију потврде из АПИФ-а. 

 

        б)  за правна лица: 

- назив и сједиште, број телефона, рјешење о 

регистрацији, ЈИБ, број жиро-рачуна и назив 

банке, 

- врсту подстицаја за који се захтјев подноси, 

потпис и печат овлаштеног лица, 

- копију потврде из АПИФ-а. 

Захтјеви се подносе у роковима утврђеним за 

остваривање појединих видова подстицаја на 

прописаним обрасцима, који се налазе у прилогу 

ове одлуке и чине њен саставни дио. 

 

Члан 7. 

Исплата новчаних подстицаја врши се 

директним плаћањем на текуће рачуне, односно 

жиро-рачуне. Контролу утрошка и кориштења 

одобрених подстицајних средстава врши 

континуирано Комисија за праћење намјенског 

утрошка и кориштења подстицајних средстава, 

коју именује начелник општине, а Извјештај о 

подјели и Извјештај о намјенском утрошку 

одобрених и додијељених средстава поднoси се 

на разматрање Скупштини општине према 

програму рада Скупштине. 

           

Члан 8. 

Једно пољопривредно домаћинство може 

оставарити право на подстицај у више 

различитих грана производње, а највише по 

једном основу у једној грани производње за 

текућу производњу, а по свим основама за нову 

производњу. 

 

Члан 9. 

Ако се средства у једној области не потроше, 

могу се расподијелити у друге области. 

 

Члан 10. 
Физичка и правна лица која су корисници 

кредита за развој пољопривреде из Програма 

коришћења средстава уплаћених на основу 

накнаде за коришћење природних ресурса у 

сврху производње електричне енергије, а који 

уредно не измирују обавезе по овом основу, те 

корисници подстицаја који нису намјенски 

утрошили додијељена подстицајна средства у 

претходним годинама или који нису 

испоштовали обавезе из потписаних уговора о 

додјели новчаних или неких других видова 

подстицаја немају право на подстицајна средства 

за развој пољопривреде и села у 2015. години. 

 

Члан 11. 

Средства за подстицај развоја пољопривреде и 

села у 2015. години обезбијеђена су у буџету 

општине, а за новчане подстицаје у 

пољопривреди предвиђени износ је 

114.540,00КМ. 

Право на новчане подстицаје у пољопривреди  

корисници  остварују кроз сљедеће видове 

подстицаја: 

I  подршку текућој производњи и  

    дохотку.................................... 52.500,00 КМ  

II подршку руралном развоју  

    (подршка унапређењу и развоју  

     пољопривреде) ...................... 49.040,00 КМ 

III ванредне потребе и помоћи    8.000,00 КМ 

 

Члан 12. 

I-У оквиру подршке производњи и дохотку 

корисник остварује право на сљедеће врсте 

новчаних подстицаја: 

а) за сточарску производњу и  

     пчеларство ............................. 32.500,00 КМ 

- за приплодне јунице .................   1.500,00 КМ 

- за овце ........................................ 10.000,00 КМ 

- за свиње .....................................   5.000,00 КМ 

- за пчеларство ............................   8.000,00 КМ 

- за узгој кока носиља ................   3.000,00 КМ 

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

      

б) за биљну производњу ...........   5.000,00 КМ 

- за прољетну сјетву ................... 12.000,00 КМ 

- за производњу поврћа у  

   пластеницима ........................... 13.000,00 КМ 
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II-У оквиру подршке руралном развоју 

(подршка унапређењу и развоју 

пољопривреде) корисници оставарују право на 

новчане подстицаје за: 

a) инвестиције у пољопривредну 

механизацију и набавку опреме и превозних 

средстава за пчеларство и опреме за 

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

 

б) улагање у сточарску  

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

- за адаптацију постојећих и изградњу  

   нових објеката за узгој стоке .... ...  5.000,00 КМ 

 

в) улагање у биљну производњу. 10.000,00 КМ 

- подизање вишегодишњих производних  

   засада јабучастог, коштичавог, језграстог  

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

 

г) организовање сајмова, изложби и других 

пољопривредних манифестација на подручју 

општине Вишеград, посјете пољопривредним 

сајмовима, изложбама и награде за набољег 

произвођача ..................................    9.040,00 КМ 

 

д) подршка пољопривредној производњи кроз 

набавку система за наводњавање 

(цијеви,спојнице, каце, пумпе и сл.), стубова 

за неку врсту производње и ограде за 

воћњаке. за анализу земљишта ...  5.000,00 КМ 

 

ђ) подршка удружењима из области 

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

 

III Ванредне потребе и помоћи ..   8.000,00 КМ. 

 

I Подршка текућој производњи и дохотку 
 

Члан 13. 

Корисник оставарује право на новчане 

подстицаје за одгој на властитом имању, 

минимално једне или више приплодних 

јуница, старости од 15-24 мјесеца, код првог 

припуста или инсеминације, а посједује још 

најмање 4 музна грла у штали. 
Уз захтјев за додјелу средстава се прилаже: 

- копија пасоша животиње, 
- потврда овлашћене службе о утврђеној 

гравидности јунице, 

- изјава власника да јуницу неће отуђити у 

року од 3 године, 

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

обрачунавати до 200,00 КМ по грлу, а за  

регистроване у АПИФ-у као комерцијална 

газдинства до 300 КМ по грлу. 

Рок за подношење пријаве је 10. новембар 

2015. године. 

 

Члан 14. 

Корисник оставарује право на новчане 

подстицаје за узгој минимално 50 и више 

одраслих оваца у властитом стаду или 10 и 

више коза   

Уз захтјев за додјелу се прилаже: 

- овјерена изјава о броју грла са бројевима 

ушних маркица. 

Подстицајна средства за узгој оваца ће се 

обрачунавати до 5,00 КМ по грлу за одржавање 

истог броја грла из претходне године (2014.) на 

основу које су корисници остварили подстицај, а 

за кориснике који први пут остварују подстицаје 

средства износе 10,00 КМ по грлу. Корисници из 

претходне године (2014.) подстицај остварују и 

за повећање основног стада, и то по сљедећем 

критеријуму: 

- повећање стада до 10 грла .......  10,00 КМ/грлу 

- повећање стада од 10 до  

  20 грла .......................................  20,00 КМ/грлу 

- повећање стада од 30 до  

  40 грла ........................................  25,00 КМ/грлу 

- повећање стада преко  40 грла..  30,00 КМ/грлу 

Корисницима подстицаја регистрованим у 

АПИФ-у као комерцијална газдинства, 

подстицајна средства из овог члана се увећавају 

до 20% по свим ставкама. 
 

Рок за подношење захтјева је 10. новембар 

2015. године.  

 

Члан 15. 

Корисник оставарује право на новчане 

подстицаје за узгој минимално 2 и више 

супрасних назимица или крмача за прашење 

на властом имању.  

Уз захтјев за додјелу се прилаже: 

- доказ о броју  грла и доказ о гравидности од 

надлежне ветеринарске станице са 

бројевима ушних маркица. 

Подстицајна средства за узгој назимица и крмача 

за прашење ће се обрачунавати до 100,00 КМ по 

грлу за одржавање истог броја грла из претходне 

године (2014.) на основу кога су корисници 

остварили подстицај, за кориснике који први пут 

остварују подстицаје средства износе 200,00 КМ 

по грлу. Корисници из претходне године (2014.) 

подстицај остварују и за свако повећање броја 

крмача или назимица, и то по сљедећем 

критеријуму: 

- повећање за 2 до 5 крмача .. 200,00 КМ/крмачи 

- повећање за 5 и више .......... 250,00 КМ/крмачи 

Година 24          Број: 4                Општина Вишеград  15.4.2015. године                            Страна 4 



Корисницима подстицаја регистрованим у 

АПИФ-у као комерцијална газдинства, 

подстицајна средства из овог члана се увећавају 

до 20% по свим ставкама. 

 

Рок за подношење захтјева је 10. новембар 

2015. године.  

 

Члан 16. 
Право на новчане подстицаје за производњу и 

узгој пчела оставарују корисници, чланови 

Удружења пчелара Вишеград, за које Удружење 

подноси захтјев са спецификацијом и текућим 

рачунима корисника. 

Подстицајна средства за производњу и узгој 

пчела ће се обрачунавати за одржавање истог 

броја друштава из претходне године (2014.) на 

основу које су корисници остварили подстицај, и 

то за 20-30 друштава 2,50 КМ по друштву, 30-50 

друштава 3,50 КМ по друштву и преко 50 

друштава 5,00 КМ по друштву. 

За свако повећање броја друштава, као и за 

кориснике који први пут остварују подстицаје за 

посједовање 20 и више друштава, подстицајна 

средства износе: 

- повећање до 20 друштава .....  5,00 КМ/друштву 

- повећање од 20 до  

  30 друштава ............................  7,50 КМ/друштву 

- повећање од 30 до  

  50 друштава ........................... 10,00 КМ/друштву 

- повећање преко  

  50 друштава .......................... 20,00 КМ/ друштву 

 

Рок за подношење пријаве је 30. мај 2015. 

године. 

 

Члан 17. 

Право на подстицајна средства за узгој кока 

носиља могу остварити корисници који 

посједују јато кока носиља од минимално 1.000 

кока носиља годишње.  

Уз захтјев за додјелу средстава прилаже се: 

- изјава о броју, са рачуном о куповини кока 

носиља или набавци пилади за одгој у 

производњи конзумних јаја, 

- рјешење о испуњености услова за узгој кока 

носиља од надлежног Министарства 

пољопривреде, шумарства и водопривреде. 

Максималан износ подстицајних средстава, који 

подносилац може остварити у текућој години, 

утврђује се у висини до 500,00 КМ за 1000-2000 

кока носиља, 1000,00 КМ за 2000-3000 кока 

носиља, 1500,00 КМ за 3000-5000 кока носиља, 

2000,00 КМ за 5000-7000 кока носиља, 2500,00 

КМ за 7000-9000 кока носиља, 3000,00 КМ за 

преко 9000 кока носиља. 

Максимални износ који се може додијелити 

једном кориснику по овом основу не може бити 

већи од 3.000,00 КМ. 
 

Рок за подношење захтјева је 10. новембар 

2015. године. 

 

Члан 18. 
Корисник оставарује право на новчане 

подстицаје за узгој 5 и више млијечних грла 

старијих од 2 године на властитом имању. 

Уз захтјев за додјелу се прилаже: 

- пасош за краве музаре.  

Подстицајна средства за узгој крава музара ће се 

обрачунавати до 50,00 КМ по грлу за одржавање 

истог броја грла из претходне године (2014.) на 

основу које су корисници остварили подстицај, а 

за свако повећање броја грла, као и за кориснике 

који први пут остварују подстицаје средства 

износе 100,00 КМ по грлу. Уколико се за неко од 

грла остварује подстицај по неком другом 

основу из ове одлуке корисници немају право на 

подстицај из овог члана. 

Корисницима подстицаја регистрованим у 

АПИФ-у као комерцијална газдинства, 

подстицајна средства из овог члана се увећавају 

до 20%. 

 

Рок за подношење захтјева је 10. новембар 

2015. године. 

 

Члан 19. 

Право на новчане подстицаје за набавку 

репроматеријала (сјемена, ђубрива и хемијских 

средстава за заштиту) за прољетну сјетву и 

одржавање воћњака оставарују сви корисници 

који у прољетној сјетви засију или имају 

засађено најмање: 

- 0,3 hа под воћним културама,  

- 0,5 hа поврћем или 0,5 hа крмним биљем, 

- 1 hа житарицама. 

Уз захтјев прилажу овјерену изјаву о засијаним 

или засађеним површинама, фискални рачун и 

рачун на име за набавку репроматеријала. 

Право на новчане подстицаје оставарују и сви 

корисници који у прољетној сјетви засаде 

најмање 0,5 дунума корнишона у уговореној 

производњи 

Уз захтјев прилажу овјерену изјаву о засијаним 

површинама и уговор за уговорену производњу 

са откупљивачем. 

Максимални износ подстицајних средстава који 

корисник може остварити је 40% од уложених 

средстава за набавку репроматеријала и 200,00 

КМ/дунуму за уговорену производњу 

корнишона. 
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Корисницима подстицаја регистрованим у 

АПИФ-у као комерцијална газдинства, 

подстицајна средства из овог члана се увећавају 

до 10%. 

Максимални износ који се може додијелити 

једном кориснику по овом основу не може бити 

виши од 2.000,00 КМ. 
 

Рок за подношење пријаве је 15. јун 2015. 

године. 

 

Члан 20. 

Корисник оставарује право на новчане 

подстицаје за пластеничку производњу 

засновану на 150 и више m
2
. 

Уз захтјев за додјелу средстава корисник 

подноси: 

- овјерену и потписану изјаву о засијаним 

површинама.  

Максимални износ подстицајних средстава који 

подносилац може остварити у текућој години ће 

се обрачунати до 1,50 КМ/m² за одржање исте 

површине из претходне 2014. године на основу 

које су корисници остварили подстицај, а за 

свако повећање површине као и за кориснике 

који први пут остварују подстицаје средства 

износе 2 КМ/m². 

Корисницима подстицаја регистрованим у 

АПИФ-у као комерцијална газдинства, 

подстицајна средства из овог члана се увећавају 

до 50%. 

Максимални износ који се може додијелити 

једном кориснику по овом основу не може бити 

виши од 7.000,00 КМ. 
 

Рок за подношење захтјева је 10. новембар 

2015. године. 

 

II Подршка унапређењу и развоју  

     пољопривреде 

 

Члан 21. 

Корисник остварује право на новчане подстицаје 

за инвестиције у пољопривредну 

механизацију, за куповину нове 

пољопривредне машине и прикључака, за 

набавку опреме и возила за пчеларство и за 

набавку опреме за сточарство. 

Уз захтјев за додјелу средстава корисник 

подноси: 

- рачуне као доказ о инвестираним средствима 

за набавку пољопривредних машина и 

прикључака ,опреме за сточарство и опреме 

и возила за пчеларство.  

Максималан износ подстицајних средстава који 

подносилац може остварити у текућој години 

износи 30% од уложених средстава, а 

подносиоци млађи од 35 година до 35%, али не 

може бити већи од: 

- 3.000,00 КМ за купљени трактор, 

- 2.000,00 КМ за купљени култиватор са 

прикључцима,  

- 2.000,00 КМ за возило за пчеларство. 

Захтјев за подстицајна средства за пчеларе могу 

поднијети само удружења пчелара у Вишеграду. 

Предност имају удружења пчелара са више 

чланова. 

Корисницима подстицаја регистрованим у 

АПИФ-у као комерцијална газдинства, 

подстицајна средства из овог члана се увећавају 

до 10%. 
 

Рок за подношење захтјева је 10. новембар 

2015. године. 

 

Члан 22. 
Корисник оставарује право на новчане 

подстицаје за адаптацију постојећих и 

изградњу нових објеката за узгој стоке, ако у 

текућој години уложи најмање 5000,00 КМ за 

сљедеће намјене : 

- стаје са најмање 5 музних грла или 5 јунади 

за тов (најмања површина 50 m²), 

- овчарници са најмање 50 oваца (најмања 

површина 50 m²), 

- свињац са најмање 5 супрасних назимица 

или 20 товних свиња (најмања површина 40 

m²), 

- живинарник за тов 1000 бројлера или са 

1000 кока носиља (најмања површина 100 

m²). 

Уз захтјев за додјелу средстава корисник 

подноси: 

- пројекат или предмјер и предрачун радова, 

- рачуне (фискалне и на име) као доказ о 

инвестираним средствима за набавку 

грађевинског материјала.  

На основу приложене документације и увида на 

лицу мјеста Комисија из члана 4. ове одлуке 

констатује испуњеност услова за остваривање 

права на подстицајна средства и о томе сачињава 

записник. 

Максимални износ подстицајних средстава који 

подносилац може остварити у текућој години 

износи 20% од уложених средстава, а 

подносиоци млађи од 35 година до 30%. 

Корисницима подстицаја регистрованим у 

АПИФ-у као комерцијална газдинства, 

подстицајна средства из овог члана се увећавају 

до 10%. 
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Максимални износ који се може додијелити 

једном кориснику по овом основу не може бити 

већи од 3.000,00 КМ. 
 

Рок за подношење захтјева је 10. новембар 

2015. године. 

 

Члан 23. 
Корисник оставарује право на новчане 

подстицаје за изградњу нових пластеника и 

набавку опреме за пластеничку производњу 

површине од најмање 100 m
2
. 

Уз захтјев за додјелу средстава корисник 

подноси: 

- рачуне (фискалне и на име) као доказ о 

инвестираним средствима за набавку 

материјала и опреме, 

- овјерена изјава о површини пластеника који 

се гради. 

Максимални износ подстицајних средстава који 

подносилац може остварити у текућој години 

износи до 40% од уложених средстава. 

Корисницима подстицаја регистрованим у 

АПИФ-у као комерцијална газдинства, 

подстицајна средства из овог члана се увећавају 

до 10%. 

Максимални износ који се може додијелити 

једном кориснику по овом основу не може бити 

већи од 2.000,00 КМ. 
 

Рок за подношење захтјева је 30. новембар 

2015. године. 

 

Члан 24. 

Корисник остварује право на новчане подстицаје 

за подизање вишегодишњих засада 

јабучастог, коштичавог, језграстог и 

јагодичастог воћа. 

Подстицајна средства из овог члана корисници 

остварују ако подижу засаде под воћем 

површине веће од: 

- 0,2 hа јабучастог, коштичавог и језграстог 

воћа или 

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

малина, боровница и аронија). 

Уз захтјев за додјелу средстава корисник 

подноси: 

- рачуне као доказ о инвестираним средствима 

за набавку садница на име и фискални 

рачун, 

- декларација о квалитету садног материјала, 

- овјерене изјаве о засађеним површинама. 

Износ подстицајних средстава за подизање 

интензивних засада јабучастог, коштичавог и 

језграстог воћа (густа садња) и јагодичастог 

воћа, који подносилац може остварити у текућој 

години у зависности од засађених површина, 

износи: 

- за 0,1-0,5 hа до 300,00 КМ/дунуму, 

- преко 0,5 хектара до 400,00 КМ/дунуму. 

Износ подстицајних средстава за подизање 

екстензивних засада јабучастог, коштичавог и 

језграстог воћа који подносилац може остварити 

у текућој години износи 200,00 КМ по дунуму.  

Корисницима подстицаја регистрованим у 

АПИФ-у као комерцијална газдинства, 

подстицајна средства из овог члана се увећавају 

до 10%. 

Максимални износ који се може додијелити 

једном кориснику по овом основу не може бити 

већи од 2.000,00 КМ. 
 

Рок за подношење захтјева је 10.11.2015. 

године. 

 

Члан 25. 
Пољопривредни произвођачи остварују право на 

подстицаје за набавку система за 

наводњавање (цијеви,спојнице, каце, пумпе и 

слично), за набавку стубова за неку врсту 

производње и за набавку ограде за воћњаке. 

Уз захтјев за додјелу средстава корисник 

подноси: 

- рачуне (фискалне) и на име као доказ о 

инвестираним средствима за набавку 

материјала или опреме.  

Максимални износ подстицајних средстава који 

подносилац може остварити у текућој години 

износи до 40% од уложених средстава. 

Пољопривредни произвођачи остварују право на 

подстицаје за анализу земљишта. 

Уз захтјев за додјелу средстава корисник 

подноси: 

- рачуне (фискалне и на име) о извршеној 

анализи. 

Максимални износ подстицајних средстава који 

подносилац може остварити у текућој години 

износи до 25,00 КМ по узорку. 

Корисницима подстицаја регистрованим у 

АПИФ-у као комерцијална газдинства, 

подстицајна средства из овог члана се увећавају 

до 10%. 

Максимални износ који се може додијелити 

једном кориснику по овом основу не може бити 

већи од 1.000,00 КМ. 
 

Рок за подношење захтјева је 10. октобар 2015. 

године. 

 

Члан 26. 

Пољопривредни произвођачи, удружења или 

задруге остварују право на подстицаје за 
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организовање сајмова и изложби 

пољопривредних производа у Вишеграду, 

посјете пољопривредним сајмовима и 

изложбама, награду за најбољег произвођача 

који инвестира највише средстава у 

пољопривредну производњу у текућој години 

на властитом имању и организовање 

едукација из области пољопривредне 

производње. 
Уз захтјев за додјелу средстава корисник 

подноси: 

- детаљну спецификацију трошкова или 

предрачун (за посјете сајмовима, изложбама, 

за организовање сајмова, организовање 

едукација и сл.), 

- рачуне о инвестираним средствима у текућој 

години (за произвођача године).  

Максимални износ подстицајних средстава који 

подносилац може остварити за организовање 

сајмова и изложби пољопривредних производа у 

Вишеграду износи до 1.000,00 КМ, а за посјете 

пољопривредним сајмовима и изложбама до 

1500,00 КМ по посјети. 

Награда ће се додијелити кориснику који је 

највише инвестирао властитих средстава у 

проширење постојеће или у нову производњу у 

текућој години. Корисници као доказ прилажу 

рачуне, а додатне критеријуме утвдиће Комисија 

прије одабира најбољег пољопривредног 

произвођача. 

Висина награде за пољопривредног произвођача 

године износи 1.000,00 КМ. 
 

Рок за подношење захтјева је 10. новембар 

2015. године. 

 

Члан 27. 
Корисник оставарује право на новчане 

подстицаје за премију осигурања за примарну 

пољопривредну производњу ако у току године 

изврши осигурање примарне пољопривредне 

производње. 
Право на премију из овог члана остварује се за 

сљедеће : 

- објекте за сточарство (стаје са најмање 5 

музних грла или 5 јунади за тов, овчарнике 

са најмање 50 оваца, свињце са најмање 5 

супрасних назимица или 20 товних свиња и 

живинарнике за тов 1000 бројлера или са 

1000 кока носиља), 

- стоку (најмање: 5 музних грла или 5 товних 

јунади или 2 приплодне крмаче или 1000 

кока носиља или 50 оваца или 30 пчелињих 

друштава), 

- воћарство (само нове засаде јагодичастог 

воћа најмање површине 0,1 hа или за нове 

засаде осталог воћа најмање 0,2 hа), 

- ратарство (најмање 1 hа житарица или 0,5 hа 

крмног биља), 

- повртарство (најмање 150 m² пластеника или 

0,5 hа поврћа на отвореном пољу). 

Уз захтјев за додјелу средстава корисник 

подноси: 

- полису осигурања за текућу годину и 

- доказ о извршеној уплати осигурања. 

Максимални износ подстицајних средстава који 

подносилац може остварити у текућој години 

износи до 50% износа осигурања.  
 

Рок за подношење захтјева је 31.август 2015. 

године. 

 

Члан 28. 
Удружења пољопривредних произвођача и 

удружења пчелара остварују право на подстицаје 

за јачање својих активности и повећање 

дјелокруга дјеловања кроз подршку 

финансирања пројеката од значаја за развој 

пољопривреде и села општине Вишеград. 

Уз захтјев за додјелу средстава корисник 

подноси: 

- копију судског рјешења о регистрацији, 

- списак чланова удружења, 
- доказ да им је одобрен пројекат уз 

суфинансирање. 

Максимални износ подстицајних средстава који 

подносилац може остварити у текућој години 

износи до 5.000,00 КМ по кориснику. Права на 

ова подстицајна средства немају  удружења која 

су регистрована краће од једне године.  
 

Рок за подношење захтјева је 10. новембар 

2015. године.  

 

Члан 29. 

Корисник оставарује право на новчане 

подстицаје за ванредне потребе и помоћи у 

случају ванредних околности (пожар, штета од 

дивљачи, клизиште, угинуће, краткорочне 

помоћи). 

Уз захтјев за додјелу средстава корисник 

подноси: 

- извјештај о насталој штети са наведеним 

износом штете коју је утврдила надлежна 

комисија или институција (МУП, цивилна 

заштита, ветеринарске институције и сл.). 

Комисија из члана 4. ове одлуке оцјењује 

оправданост захтјева и на основу тога се 

издвајају подстицајна средства у максималном 

износу од 800,00 КМ по захтјеву. 
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Рок за подношење захтјева је 10. новембар 

2015. године. 

 

Члан 30. 

Корисници права из ове одлуке дужни су 

намјенски користити подстицајна средства. 

Контролу утрошка подстицајних средстава врши 

комисија коју формира начелник општине, о 

чему сачињава извјештај. Корисници подстицаја 

из 2014. године који су смањили обим 

производње немају право на подстицај у 2015. 

години. Корисници који су дали нетачне податке 

приликом подношења захтјева, које утврди 

комисија  прије  исплате подстицаја и корисници  

 

који ненамјенски користе подстицајна средства 

које утврди комисија за контролу утрошака 

средстава, губе право на подстицајна средства у 

наредне 3 године. 

 

Члан 31. 

Oва одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                                    ПРЕДСЈЕДНИК СО  

Број: 01-022-43/15 

Датум: 14.4.2015. године         Суљо Фејзић, с.р.                           

 

ЗАХТЈЕВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА  

НА НОВЧАНЕ ПОДСТИЦАЈЕ У ПОЉОПРИВРЕДИ 

 

ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА             

 

Име и презиме : _________________________ 

РБПГ: __________________________ 

ЈМБГ: __________________________ 

Мјесто становања: ______________________ 

Општина: _____________________ 

Телефон фиксни: __________________      мобилни: ____________________ 

Број текућег рачуна: __________________________ 

Назив банке код које је отворен рачун: _______________________________ 

Датум: ________________________ 

 

 

ОПШТИНА ВИШЕГРАД 

Начелник општине 

Комисији за додјелу подстицаја у пољопривреди 

Ул. Краља Петра I број 7 

73240 Вишеград 
 

 

ПРЕДМЕТ : Захтјев за остваривање права на новчане подстицаје у пољопривреди  
 

 

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

подстицаја за развој пољопривреде и села општине Вишеград у 2015. години, а у складу са чланом 

_____ Одлуке, исплатите подстицајна средства за: 

 

___________________________________________________________________________________ 
 

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

 

- 

- 

- 

- 

- 

                                                                                                                     ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЈЕВА 

          

                                                                                                                  ___________________________ 

                                                                                               

Година 24          Број: 4                Општина Вишеград  15.4.2015. године                        Страна 9 



На основу члана 5. и 81. став 2. тачка (б) Закона 

о заштити од пожара („Службени гласник 

Републике Српске“, број 71/12) и члана 35. 

Статута општине Вишеград („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 6/14), Скупштина 

општине Вишеград на сједници одржаној 

14.4.2015. године, д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о усвајању Плана утрошка намјенских 

средстава за 2015. годину остварених по 

основу Закона о заштити од пожара 

 

Члан 1.  

Усваја се План утрошка намјенских средстава за 

2015. годину остварених по основу Закона о 

заштити од пожара. 

 

Члан 2. 

Саставни дио ове одлуке чини План утрошка 

намјенских средстава за 2015. 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: 01-022-44/15 

Датум: 14.4.2015. године         Суљо Фејзић, с.р. 

   

П Л А Н 

утрошка намјенских средстава за 2015. годину  

остварених по основу Закона о заштити од 

пожара  

 

I 

Средства прикупљена за реализацију посебних 

мјера заштите од пожара у складу са чланом 5 и 

81. Закона о заштити од пожара („Службени 

гласник Републике Српске“ број 71/12) 

распоређују се и искључиво служе за 

реализацију пројеката техничког опремања 

ватрогасних јединица општина или градова и 

изградњу објеката које користе ватрогасне 

јединице за своје активности и чување 

ватрогасне опреме (ватрогасни домови и 

спремишта).  

По овом основу за 2015. годину планира се 

прикупити 20.000,00 КМ. 

 

 

 

 

II 

Намјенска средства из тачке I овог плана 

планирају се распоредити и користити у 2015. 

години, како слиједи: 
 

1. Одржвање и поправка ватрогасних  

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

2. Израда троја гаражна врата .... 3.000,00 КМ 

3. Израда фасаде на ватрогасном  

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

4. Апарат за варење, брусилица,  

       бушилица ................................... 2.500,00 КМ 

5. Средства везе (радиостаница),  

        6 комада ................................... 1.000,00 КМ  

6. Млазнице 2 комада, цријeва  

       Ф 52,6 комада ........................... 1.000,00 КМ  

7. Противпожарни апарат S-6,  

       2 комада ....................................      500,00 КМ  

8. Компресор за пуњење  

       изолационих апарата ...............    5.000,00 КМ  
                                                                                                                           

                                   УКУПНО:      20.000,00 КМ  

III 

Овај план објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                                    ПРЕДСЈЕДНИК СО  

Број: 01-022-44/15 

Датум: 14.4.2015. године         Суљо Фејзић, с.р. 

 

На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

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

члана 35. Статута општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 

6/14), Скупштина општине Вишеград у поступку 

извршења Пресуде Окружног суда у Источном 

Сарајеву број 14 0 У 002510 14 У од 30.11.2014. 

године на сједници одржаној 14.4.2015. године,  

д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о поништавању Поновног jавног конкурса за 

избор и именовање директора Јавне установе 

Рехабилитациони центар „Вилина влас“ 

 Вишеградска бања, Вишеград 

 

Члан 1. 

Поништава се Поновни јавни конкурс за избор и 

именовање директора Јавне установе 

Рехабилитациони центар „Вилина влас“ 

Вишеградска бања, Вишеград број 01-013-4/15 

од 20.01.2015. године, ради извршења Пресуде 
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Окружног суда у Источном Сарајеву број 14 0 У 

002510 14 У од 30.11.2014. године. 

 

Члан 2. 

Обавјештење о поништавању Поновног јавног 

конкурса из члана 1. ове одлуке објавиће се 

„Службеном гласнику Републике Српске“ и 

дневном листу „Вечерње новости“. 

 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                                    ПРЕДСЈЕДНИК СО  

Број: 01-022-47/15 

Датум: 14.4.2015. године         Суљо Фејзић, с.р. 

 

На основу члана 7. Закона о министарским, 

владиним и другим именовањима Републике 

Српске („Службени гласник Републике Српске“, 

број 41/03), члана 18. став (4) Закона о систему 

јавних служби („Службени гласник Републике 

Српске“, број 68/07 и 109/12) и члана 35. Статута 

општине Вишеград („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 6/14), Скупштина 

општине Вишеград на сједници одржаној 

14.4.2015. године, д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о утврђивању стандарда и критеријума за 

избор и именовање директора Јавне установе 

Рехабилитациони центар „Вилина влас“ 

 Вишеградска бања, Вишеград 

 

Члан 1. 

Овом одлуком ближе се утврђују стандарди и 

критеријуми за избор и именовање директора 

Јавне установе Рехабилитациони центар 

„Вилина влас“ Вишеградска бања, Вишеград. 

Под критеријумима за избор и именовање из 

претходног става сматрају се општи и посебни 

услови утврђени овом одлуком. 

 

Члан 2. 

Кандидати за директора Јавне установе 

Рехабилитациони центар „Вилина влас“ 

Вишеградска бања, Вишеград треба да 

испуњавају сљедеће услове. 
 

1. Општи услови: 

1. да су држављани Републике Српске или 

Босне и Херцеговине; 

2. да су старији од 18 година; 

3. да нису отпуштени из државне службе на 

основу дисциплинске мјере на било којем 

нивоу власти у периоду од 3 (три) године 

прије дана објављивања конкурса; 

4. да нису осуђивани за кривично дјело које их 

чини неподобним за обављање послова у 

наведеном органу; 

5. да се против њих не води кривични 

поступак; 

6. да се на њих не односи члан 9. став 1. Устава 

БиХ. 
 

2. Посебни услови: 

1. ВСС-VII степен стручне спреме друштвеног, 

медицинског или стоматолошког смјера или 

ВШС-VI степен стручне спреме друштвеног 

смјера; 

2. најмање 3 (три) године радног искуства у 

траженом степену образовања; 

3. понуђен Програм рада.  

 

Члан 3. 

Директора Јавне установе Рехабилитациони 

центар „Вилина влас“ Вишеградска бања, 

Вишеград, на основу спроведеног Јавног 

конкурса и приједлога Комисије за избор, 

именује Скупштина општине Вишеград. 

Комисију за избор именује Скупштина општине 

Вишеград. 

 

Члан 4. 
У Kомисију за избор именоваће се лица која 

имају професионално знање, на истом или 

вишем нивоу за које се спроводи поступак, те 

лица која су упозната са одредбама Закона о 

министарским, владиним и другим именовањима 

Републике Српске. 

Комисија за избор се састоји од пет (5) чланова, 

и то три (3) члана из реда општинских 

службеника и два (2) члана из реда лица која 

познају област за коју се врши именовање. 

 

Члан 5. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                                    ПРЕДСЈЕДНИК СО  

Број: 01-022-49/15 

Датум: 14.4.2015. године         Суљо Фејзић, с.р. 

 

На основу члана 8. Закона о министарским, 

владиним и другим именовањима Републике 

Српске („Службени гласник Републике Српске“, 

број 41/03) и члана 35. Статута општине 
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Вишеград („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 6/14), Скупштина општине 

Вишеград на сједници одржаној 14.4.2015. 

године, д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о расписивању Јавног конкурса за избор и 

именовање директора Јавне установе 

Рехабилитациони центар „Вилина влас“  

Вишеградска бања, Вишеград 

 

Члан 1. 

Расписује се Јавни конкурс за избор и 

именовање директора Јавне установе 

Рехабилитациони центар „Вилина влас“ 

Вишеградска бања, Вишеград. 

 

Члан 2. 

Општи и посебни услови и критеријуми за избор 

и именовање из члана 1. ове одлуке прописани 

су Одлуком Скупштине општине Вишеград о 

утврђивању стандарда и критеријума за избор и 

именовање директора Јавне установе 

Рехабилитациони центар „Вилина влас“ 

Вишеградска бања, Вишеград. 

 

Члан 3. 

Јавни конкурс за избор и именовање директора 

Јавне установе Рехабилитациони центар 

„Вилина влас“ Вишеградска бања, Вишеград 

објавиће се у „Службеном гласнику Републике 

Српске“ и дневном листу „Вечерње новости“. 

Рок за подношење пријава на конкурс је 15 дана 

од дана расписивања Поновног јавног конкурса. 

 

Члан 4. 

Поступак избора, укључујући преглед 

приспјелих пријава на конкурс, у складу са 

утврђеним критеријумима, извршиће Комисија 

за избор директора Јавне установе 

Рехабилитациони центар „Вилина влас“ 

Вишеградска бања, Вишеград. 

Члан 5. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                                    ПРЕДСЈЕДНИК СО  

Број: 01-022-50/15 

Датум: 14.4.2015. године         Суљо Фејзић, с.р. 

 

На основу члана 18. став (2) и (3а) 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 6/14), 

Скупштина општине Вишеград на сједници 

одржаној 09.4.2015. године, д о н о с и  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу вршиоца дужности директора 

Јавне установе „Туристичка организација 

општине Вишеград“ Вишеград 

 
 1. Оливера Тодоровић, дипломирани 

правник, разрјешава се дужности вршиоца 

дужности директора Јавне установе „Туристичка 

организација општине Вишеград“ Вишеград због 

истека периода на који је именована.  
 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном  

гласнику општине Вишеград“.  

 

О б р а з л о ж е њ е 
Рјешењем Скупштине општине Вишеград број 

01-022-155/14 од 16.12.2014. године Оливера 

Тодоровић, дипломирани правник, именована је 

за вршиоца дужности директора Јавне установе 

„Туристичка организација општине Вишеград“ 

Вишеград, до окончања поступка јавне 

конкуренције. С обзиром да је период на који је 

именована истакао, а поступак јавне 

конкуренције окончан, стекли су се услови за 

разрјешење вршиоца директора Јавне установе 

„Туристичка организација општине Вишеград“ 

Вишеград Оливере Тодоровић. 

На основу изложеног, а у складу са чланом 18. 

став (2) и (3а) Закона о систему јавних служби 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 

68/07 и 109/12) и чланом 35. Статута општине 

Вишеград („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 6/14), 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: 01-022-31/15                                                             

Датум: 09.4.2015. године           Суљо Фејзић, с.р. 

 

На основу члана 18. став (2) и (3а) Закона о 

систему јавних служби („Службени гласник 

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

12. Закона о министарским, владиним и другим 
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именовањима Републике Српске („Службени 

гласник Републике Српске“, брoj 41/03) и члана 

35. Статута општине Вишеград („Службени 

гласник општине Вишеград“, број 6/14), 

Скупштина општине Вишеград на сједници 

одржаној 09.4.2015. године, д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању директора Јавне установе 

„Туристичка организација општине 

Вишеград“ Вишеград 

 

 1. Оливера Тодоровић, дипломирани 

правник, именује се за директора Јавне установе 

„Туристичка организација општине Вишеград“ 

Вишеград, на период од четири године, без 

ограничења овлашћења.  
 

 2. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

oпштине Вишеград“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Скупштина општине Вишеград на сједници 

одржаној 16.12.2014. године донијела је Одлуку 

о расписивању Јавног конкурса за избор и 

именовање директора Јавне установе 

„Туристичка организација општине Вишеград“ 

Вишеград број 01-022-157/14 од 16.12.2014. 

године („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 13/14). У складу са одлуком 

Јавни конкурс је објављен у „Вечерњим 

новостима“ 26. јануара 2015. године и у 

„Службеном гласнику Републике Српске“, број 

6/15 од 29. јануара 2015. године. 

Поступак по Јавном конкурсу спровела је 

Комисија за избор директора Јавне установе 

„Туристичка организација општине Вишеград“ 

Вишеград, коју је именовала Скупштина 

општине Вишеград рјешењем број 01-022-158/14 

од 16.12.2014. године. 

Комисија је, у складу са Законом о 

министарским, владиним и другим именовањима 

Републике Српске, спровела потребну 

процедуру: размотрила пријаву кандидата 

Оливере Тодоровић и констатовала да испуњава 

услове конкурса, обавила интервју и утврдила 

ранг-листу кандидата са препоруком да се за 

директора Јавне установе „Туристичка 

организација општине Вишеград“ Вишеград 

именује Оливера Тодоровић, дипломирани 

правник. 

На основу наведеног, а у складу са чланом 18. 

став (2) и (3а) Закона о систему јавних служби 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 

68/07 и 109/12), чланом 12. Закона о 

министарским, владиним и другим именовањима 

Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“, број 41/03) и чланом 35. 

Статута општине Вишеград („Службени гласник 

општине Вишеград“,број 6/14), 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: 01-022-32/15                                                             

Датум: 09.4.2015. године           Суљо Фејзић, с.р. 

 

На основу члана 18. став (2) и (3а) Закона о 

систему јавних служби („Службени гласник 

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

35. Статута општине Вишеград („Службени 

гласник општине Вишеград“, број 6/14), 

Скупштина општине Вишеград на сједници 

одржаној 09.4.2015. године, д о н о с и  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу вршиоца дужности директора 

Јавне установе за културне дјелатности „Дом 

културе“ Вишеград 

 
 1. Мирјана Баранац, дипломирани 

економиста, разрјешава се дужности вршиоца 

дужности директора Јавне установе за културне 

дјелатности „Дом културе“ Вишеград због 

истека периода на који је именована.  
 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном  

гласнику општине Вишеград“.  

 

О б р а з л о ж е њ е 

Рјешењем Скупштине општине Вишеград број 

01-022-165/14 од 16.12.2014. године Мирјана 

Баранац, дипломирани економиста, именована је 

за вршиоца дужности директора Јавне установе 

за културне дјелатности „Дом културе“ 

Вишеград Вишеград, до окончања поступка 

јавне конкуренције. С обзиром да је период на 

који је именована истакао, а поступак јавне 

конкуренције окончан, стекли су се услови за 

разрјешење вршиоца директора Јавне установе 

за културне дјелатности „Дом културе“ 

Вишеград Мирјане Баранац. 

На основу изложеног, а у складу са чланом 18. 

став (2) и (3а) Закона о систему јавних служби 
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(„Службени гласник Републике Српске“, број 

68/07 и 109/12) и чланом 35. Статута општине 

Вишеград („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 6/14), 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: 01-022-33/15                                                             

Датум: 09.4.2015. године           Суљо Фејзић, с.р. 

 

На основу члана 18. став (2) и (3а) Закона о 

систему јавних служби („Службени гласник 

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

12. Закона о министарским, владиним и другим 

именовањима Републике Српске („Службени 

гласник Републике Српске“, брoj 41/03) и члана 

35. Статута општине Вишеград („Службени 

гласник општине Вишеград“, број 6/14), 

Скупштина општине Вишеград на сједници 

одржаној 09.4.2015. године, д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању директора Јавне установе  

за културне дјелатности „Дом културе“ 

Вишеград 

 

 1. Мирјана Баранац, дипломирани 

економиста, именује се за директора Јавне 

установе за културне дјелатности „Дом културе“ 

Вишеград, на период од четири године, без 

ограничења овлашћења.  

 

 2. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

oпштине Вишеград“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Скупштина општине Вишеград на сједници 

одржаној 16.12.2014. године донијела је Одлуку 

о расписивању Јавног конкурса за избор и 

именовање директора Јавне установе за 

васпитање и образовање „Невен“ Вишеград 

Јавне установе за културне дјелатности „Дом 

културе“ Вишеград, број 01-022-162/14 од 

16.12.2014. године („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 13/14). У складу са одлуком 

Јавни конкурс је објављен у „Вечерњим 

новостима“ 26. јануара 2015. године и у 

„Службеном гласнику Републике Српске“, број 

6/15 од 29. јануара 2015. године. 

Поступак по Јавном конкурсу спровела је 

Комисија за избор директора Јавне установе за 

предшколско васпитање и образовање „Невен“ 

Вишеград, коју је именовала Скупштина 

општине Вишеград рјешењем број 01-022-168/14 

од 16.12.2014. године. 

Комисија је, у складу са Законом о 

министарским, владиним и другим именовањима 

Републике Српске, спровела потребну 

процедуру: размотрила пријаву кандидата 

Мирјане Баранац и констатовала да испуњава 

услове конкурса, обавила интервју и утврдила 

ранг-листу кандидата са препоруком да се за 

директора Јавне установе за културне 

дјелатности „Дом културе“ Вишеград именује 

Мирјана Баранац, дипломирани економиста. 

На основу наведеног, а у складу са чланом 18. 

став (2) и (3а) Закона о систему јавних служби 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 

68/07 и 109/12), чланом 12. Закона о 

министарским, владиним и другим именовањима 

Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“, број 41/03) и чланом 35. 

Статута општине Вишеград („Службени гласник 

општине Вишеград“,број 6/14), 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: 01-022-34/15                                                             

Датум: 09.4.2015. године           Суљо Фејзић, с.р. 

 

На основу члана 18. став (2) и (3а) Закона о 

систему јавних служби („Службени гласник 

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

65. став (2) Закона о предшколском васпитању и 

образовању („Службени гласник Републике 

Српске“, број 119/08 и 1/12) и члана 35. Статута 

општине Вишеград („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 6/14), Скупштина 

општине Вишеград на сједници одржаној 

09.4.2015. године, д о н о с и  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу вршиоца дужности директора 

Јавне установе за предшколско васпитање и 

образовање „Невен“ Вишеград 
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 1. Данка Митровић, дипломирани 

компаративиста и библиотекар, разрјешава се 

дужности вршиоца дужности директора Јавне 

установе за предшколско васпитање и 

образовање „Невен“ Вишеград због истека 

периода на који је именована.  

 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном  

гласнику општине Вишеград“.  

 

О б р а з л о ж е њ е 

Рјешењем Скупштине општине Вишеград број 

01-022-160/14 од 16.12.2014. године Данка 

Митровић, дипломирани компаративиста и 

библиотекар, именована је за вршиоца дужности 

директора Јавне установе за предшколско 

васпитање и образовање „Невен“ Вишеград, до 

окончања поступка јавне конкуренције. С 

обзиром да је период на који је именована 

истакао, а поступак јавне конкуренције окончан, 

стекли су се услови за разрјешење вршиоца 

директора Јавне установе за предшколско 

васпитање и образовање „Невен“ Вишеград 

Данке Митровић. 

На основу изложеног, а у складу са чланом 18. 

став (2) и (3а) Закона о систему јавних служби 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 

68/07 и 109/12), чланом 65. став (2) Закона о 

предшколском васпитању и образовању 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 

119/08 и 1/12) и чланом 35. Статута општине 

Вишеград („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 6/14), 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: 01-022-35/15                                                             

Датум: 09.4.2015. године           Суљо Фејзић, с.р. 

 

На основу члана 18. став (2) и (3а) Закона о 

систему јавних служби („Службени гласник 

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

65. став (2) Закона о предшколском васпитању и 

образовању („Службени гласник Републике 

Српске“, број 119/08 и 1/12), члана 12. Закона о 

министарским, владиним и другим именовањима 

Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“, брoj 41/03) и члана 35. 

Статута општине Вишеград („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 6/14), Скупштина 

општине Вишеград на сједници одржаној 

09.4.2015. године, д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању директора Јавне установе 

за предшколско васпитање и 

образовање„Невен“ Вишеград 

 

 1. Данка Митроввић, дипломирани 

компаративиста и библиотекар, именује се за 

директора Јавне установе за предшколско 

васпитање и образовање „Невен“ Вишеград, на 

период од четири године, без ограничења 

овлашћења.  
 

 2. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

oпштине Вишеград“. 
 

О б р а з л о ж е њ е 

Скупштина општине Вишеград на сједници 

одржаној 16.12.2014. године донијела је Одлуку 

о расписивању Јавног конкурса за избор и 

именовање директора Јавне установе за 

предшколско васпитање и образовање „Невен“ 

Вишеград, број 01-022-162/14 од 16.12.2014. 

године („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 13/14). У складу са одлуком 

Јавни конкурс је објављен у „Вечерњим 

новостима“ 26. јануара 2015. године и у 

„Службеном гласнику Републике Српске“, број 

6/15 од 29. јануара 2015. године. 

Поступак по Јавном конкурсу спровела је 

Комисија за избор директора Јавне установе за 

предшколско васпитање и образовање „Невен“ 

Вишеград, коју је именовала Скупштина 

општине Вишеград рјешењем број 01-022-163/14 

од 16.12.2014. године. 

Комисија је, у складу са Законом о 

министарским, владиним и другим именовањима 

Републике Српске, спровела потребну 

процедуру: размотрила пријаву кандидата Данке 

Митровић и констатовала да испуњава услове 

конкурса, обавила интервју и утврдила ранг-

листу кандидата са препоруком да се за 

директора Јавне установе за предшколско 

васпитање и образовање „Невен“ Вишеград 

именује Данка Митроввић, дипломирани 

компаративиста и библиотекар. 

На основу наведеног, а у складу са чланом 18. 

став (2) и (3а) Закона о систему јавних служби 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 

68/07 и 109/12), чланом 65. став (2) Закона о 

предшколском васпитању и образовању 
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(„Службени гласник Републике Српске“, број 

119/08 и 1/12), чланом 12. Закона о 

министарским, владиним и другим именовањима 

Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“, број 41/03) и чланом 35. 

Статута општине Вишеград („Службени гласник 

општине Вишеград“,број 6/14), 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: 01-022-36/15                                                             

Датум: 09.4.2015. године           Суљо Фејзић, с.р. 

 

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

јавних служби („Службени гласник Републике 

Српске“, број 68/07 и 109/12), члана 35. Статута 

општине Вишеград („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 6/14), а у вези са 

чланом 37. Статута Јавне установе 

Рехабилитациони центар „Вилина влас“ 

Вишеградска бања, Вишеград број 08/1-28/08 од 

14.02.2008. године и чланом 2. Одлуке о 

измјенама Статута Јавне установе 

Рехабилитациони центар „Вилина влас“ 

Вишеградска бања, Вишеград од 24.3.2015. 

године и чланом 50. Закона о управним 

споровима („Службени гласник Републике 

Српске“, број 109/05 и 63/11), Скупштина 

општине Вишеград у поступку извршења 

Пресуде Окружног суда у Источном Сарајеву 

број 14 0 У 002510 14 У од 30.11.2014. године на 

сједници одржаној 14.4.2015. године, д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу директора Јавне установе 

Рехабилитациони центар „Вилина влас“ 

Вишеградска бања, Вишеград  
 

1. Перо Петровић, економиста за туризам, 

разрјешава се дужности директора Јавне 

установе Рехабилитациони центар „Вилина 

влас“ Вишеградска бања, Вишеград, прије 

истека мандата, због обављања функције у 

политичкој странци која је неспојива са 

дужности директора. 

 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Вишеград“.  

О б р а з л о ж е њ е  

Пресудом Окружног суда у Источном Сарајеву 

број 14 0 У 002510 14 У од 30.11.2014. године 

уважена је тужба Пера Петровића и поништено 

Рјешење о разрјешењу Скупштине општине 

Вишеград број 01-022-117/14 од 31.7.2014. 

године којим се именовани разрјешава дужности 

директора.  

Поступајући у складу са правним схватањем и 

примједбама Суда изнесеним у пресуди 14 0 У 

002510 14 У од 30.11.2014. године, а сматрајући 

да постоје разлози за разрјешење Пера 

Петровића са дужности директора Јавне 

установе Рехабилитациони центар „Вилина 

влас“ Вишеградска бања, Вишеград; Скупштина 

општине Вишеград у поновном поступку 

придржавала се свих материјалних и процесних 

прописа на које је Суд указао у овој пресуди. 

Управни одбор, који је именован на приједлог 

начелника општине на сједници Скупштине 

општине Вишеград одржаној 16.12.2014. године 

Рјешењем број 01-022-174/14 од 16.12.2014. 

године, након спроведеног поступка јавне 

конкуренције, по процедури прописаној 

одредбом члана 16. став 6. Закона о систему 

јавних служби, у свему се придржавајући 

материјалних и процесних прописа који се 

односе на све радње у поступку доношења 

измјена Статута Јавне установе број 08/1-28/08 

од 14.02.2008. године, дана 24.3.2015. године 

донио је Одлуку о измјенама Статута Јавне 

установе Рехабилитациони центар „Вилина 

влас“ Вишеградска бања, Вишеград, којом је 

измијенио Статут јавне установе у дијелу којим 

се мијења члан 34. у погледу посебних услова за 

мјесто директора и допунио члан 37. тако што се 

прописује да директор може бити опозван ради 

неизвршавања законских обавеза и обављања 

функције у политичкој странци која је неспојива 

са дужности директора јавне установе. 

Избором на функцију у политичкој странци, коју 

обавља и данас, Перо Петровић поступио је 

супротно горе наведеним одредбама Статута 

јавне установе, чиме су се стекли услови за 

његово разрјешење у смислу члана 18. став (2) 

Закона о систему јавних служби („Службени 

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

и члана 37. цитираног Статута. 

У поступку извршења пресуде Окружног суда у 

Источном Сарајеву број 14 0 У 002510 14 У од 

30.11.2014. године Скупштина општине 

Вишеград поступила је по примједбама Суда 

тако што је правилно примјенила материјално 

право и Рјешење о разрјешењу Пера Петровића 

са дужности директора Јавне установе засновала 

на одредби члана 18. став (2) Закона о систему 
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јавних служби који прописује да директора 

установе именује и разрјешава оснивач на 

период од четири године и уз претходно 

спроведен поступак јавне конкуренције, а вези 

са чланом 37. Статута Јавне установе 

Рехабилитациони центар „Вилина влас“ 

Вишеградска бања, Вишеград који прописује да 

директор може бити опозван ради неизвршавања 

законских обавеза и обављања функције у 

политичкој странци која је неспојива са 

дужности директора јавне установе, а орган 

надлежан за опозив је оснивач установе. 

На основу изложеног, ријешено је као у 

диспозитиву.  
 

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: 01-022-48/15                                                               

Датум: 14.4.2015. године          Суљо Фејзић, с.р.  

 

На основу члана 35. Статута општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 

6/14), члана 145. и 151. Пословника Скупштине 

општине Вишеград-Пречишћени текст 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 

13/14), а након разматрања Извјештаја о раду 

начелника општине и Општинске управе 

општине Вишеград за 2014. годину, Скупштина 

општине Вишеград на сједници одржаној 

09.4.2015. године, д о н о с и 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Скупштина општине Вишеград усваја 

Извјештај о раду начелника општине и 

Општинске управе општине Вишеград за 2014. 

годину. 
 

2. Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД                                      

      ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-38/15 

Датум: 09.4.2015. године        Суљо Фејзић,с.р. 

                       

На основу члана 35. Статута општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 

6/14), члана 145. и 151. Пословника Скупштине 

општине Вишеград-Пречишћени текст 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 

13/14), а након разматрања захтјева Клуба 

одборника СДС-а, одборника ПДП-а, НДП-а и 

Коалиције „Напредна Српска“ за прекид 

скупштинског засједања двадесет четврте 

редовне сједнице због преобимног дневног реда 

и наступајућег православног празника Васкрса, 

Скупштина општине Вишеград на сједници 

одржаној 09.4.2015. године, д о н о с и 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Скупштина општине Вишеград 

одлучила је да се двадесет четврта редовна 

сједница прекине због преобимног дневног реда 

и наступајућег православног празника Васкрса, а 

да се наставак сједнице одржи у уторак 

14.4.2015. године са почетком у 11 сати. 
 

2. Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Вишеград“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД                                      

      ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-39/15 

Датум: 09.4.2015. године        Суљо Фејзић,с.р. 

 

На основу члана 35. Статута општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 

6/14), члана 145. и 151. Пословника Скупштине 

општине Вишеград-Пречишћени текст 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 

13/14), а након разматрања Извјештаја о раду 

начелника општине у Скупштини Предузећа за 

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

Вишеград у 2014. години, Скупштина општине 

Вишеград на сједници одржаној 14.4.2015. 

године, д о н о с и 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Скупштина општине Вишеград усваја 

Извјештај о раду начелника општине у 

Скупштини Предузећа за водовод и 

канализацију „15. април“ а.д. Вишеград у 2014. 

години. 
 

2. Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Вишеград“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД                                      

      ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-40/15 

Датум: 14.4.2015. године           Суљо Фејзић,с.р. 
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На основу члана 35. Статута општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 

6/14), члана 145. и 151. Пословника Скупштине 

општине Вишеград-Пречишћени текст 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 

13/14), а након разматрања Извјештаја о раду 

представника Општине Вишеград у Скупштини 

„Андрићград“ д.о.о. Вишеград у 2014. години, 

Скупштина општине Вишеград на сједници 

одржаној 14.4.2015. године, д о н о с и 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Скупштина општине Вишеград усваја 

Извјештај о раду представника Општине 

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

Вишеград у 2014. години. 

 

2. Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД                                      

      ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-41/15 

Датум: 14.4.2015. године           Суљо Фејзић,с.р. 

 

На основу члана 58. Закона о уређењу простора 

и грађењу („Службени гласник Републике 

Српске“, број 40/13) и члана 35. Статута 

oпштине Вишеград („Службени гласник 

oпштине Вишеград“, број 6/14), Скупштина 

oпштине Вишеград на сједници одржаној 

14.4.2015. године, д о н о с и 

 

П Р О Г Р А М 

мјера и активности за утврђивање стања и 

уређења простора у општини Вишеград 

 за период 2015/16. година 

 

УВОД 

У складу са Законом о уређењу простора и 

грађењу („Службени гласник Републике Српске“ 

број 40/13) доноси се двогодишњи програм мјера 

и активности за утврђивање стања и уређења 

простора. Финансијска средства за провођење 

програма у складу са законом обезбиједиће се из 

сљедећих извора: 

- средства буџета општине, 
- средства закупнине за земљиште у државној 
својини, 

- накнада за природне погодности и 

погодности изграђене инфраструктуре 

(једнократна рента),  

- накнада за уређење грађевинског земљишта, 

- програм коришћења средстава уплаћених по 

основу накнада за коришћење природних 

ресурса у сврху производње електричне 

енергије, 

- средства прикупљена на посебном рачуну 

водопривредних накнада. 
 

ПРОГРАМ МЈЕРА И АКТИВНОСТИ ЗА 

УНАПРЕЂЕЊЕ СТАЊА И УРЕЂЕЊЕ 

ПРОСТОРА 
 

Програмом се врши процјена потребе израде 

нових, односно измјене и допуне постојећих 

докумената просторног уређења, потреба 

прибављања података и подлога за њихову 

израду, те друге мјере које укључују и 

материјално и техничко оспособљавање и 

унапређивање стручних служби. 

 

1 Просторни план општине Вишеград 

Обавеза израде и доношења плана 

прописана је Законом о уређењу 

простора и грађењу („Службени гласник 

Републике Српске“, број 40/13). С 

обзиром да oпштина Вишеград нема 

валидан просторни план, као стратешки 

важан документ који служи као основа за 

доношење планова нижег реда, 

неопходно је у што краћем року 

приступити његовој изради. 

2 Регулациони план индустријске зоне 

Добрун 

Одлука о приступању изради 

регулационог плана за индустријску зону 

у Добруну је донесена 07. 4.2010 године. 

Доношење плана пружиће могућност за 

покретање производње на земљишту 

опремљеном инфраструктуром и 

објектима, те добром саобраћајном 

повезаношћу унутар БиХ и Србијом. 
 

3.1 ПЕРИОД ПЛАНИРАЊА 2015/16. 

ГОДИНА 

А/Потребе за израдом просторно-планске 

документације за период 2015/16. година 

Б/Остало 

- У првој години планског периода (2015/16 

година) потребно je увођење географског 

информационог система (ГИС), како би се 

пратиле и евидентирале све новонастале 

промјене у простору, 

- Потребно је, такође, извршити, извршити 

валоризацију културно-историјског и природног 

насљеђа, како би се евидентирала и ставила под 

заштиту добра из те категорије којима обилује 
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општина Вишеград, те на тај начин сачувала од 

пропадања, 

- Будући да је 2010. године истекао рок важења 

Локалног еколошког акционог плана (ЛЕАП) то 

је потребно у што краћем року приступити 

изради новог документа. 

- У циљу смањења броја бесправно изграђених 

грађевина потребно је да се у стални радни 

однос прими лице одговарајуће струке које би 

обављало послове грађевинског инспектора с 

обзиром да тај посао сада, један дан у недјељи, 

обавља инспектор из општине Рудо.  
 

3.2. ПЕРИОД ПЛАНИРАЊА 2016/2017. 

ГОДИНА 

А/Потребе за израдом просторно-планске 

документације за период 2016/17. година 

 

1 Урбанистички план општине 

Вишеград 
Законом о уређењу простора и грађењу 

ппописана је обавеза доношења  

Урбанистичког плана и то у року од 

двије године по доношењу и усвајању 

Просторног плана. 

2 Ревизија Регулационог плана подручја 

Вишеградске бање 

С обзиром на важност подручја 

Вишеградске бање са аспекта заштите 

културно историјских а нарочито 

природних вриједности, а имајући у виду 

да је постојећи план донесен прије више 

од 20 година са рјешењима која су 

застарјела и нису примјерена садашњим 

потребама, потребно је након извршене 

валоризације приступити изради ревизије 

планског документа који ће на адекватан 

начин третирати ово подручје од 

изузетне вриједности.. 

 

Б/ ОСТАЛО 

- Прибављање одговарајућих подлога од 

Републичке управе за геодетске и имовинско-

правне послове, а које су неопходне за праћење 

стања у простору, 

- Прикупљање и похрањивање података од 

значаја за планирање, уређење, коришћење и 

заштиту простора и њихово уношење у базу 

података након увођења географског 

информационог система (ГИС). 
 

Динамика реализације 

Степен и динамика реализације програма ће 

зависити од прилива средстава по основу извора 

наведених у тачки 1. овог програма. Уколико се 

јаве неодложне околности за доношење планског 

документа који није наведен у програму он ће се 

уврстити у програм накнадно. 
 

Праћење реализације 

Реализацију овог програма ће пратити Одјељење 

за просторно уређење и стамбено-комуналне 

послове и о томе извјештавати начелника 

општине. 
 

Овај програм ће се објавити у „Службеном 

гласнику општине Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                      ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-45/15                                                              

Датум: 14.4.2015. године          Суљо Фејзић, с.р.  

 

На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

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

члана 4. став (3) Правилника о обрачуну накнаде 

трошкова уређења градског грађевинског 

земљишта (,,Службени гласник Републике 

Српске”, број 95/13, 99/13 и 22/14), и члана 35. 

Статута Општине Вишеград (,,Службени 

гласник oпштине Вишеград“, број 6/14) 

Скупштина општине Вишеград на сједници 

одржаној 14.4.2015. године, д о н о с и 

 

П Р О Г Р А М  

уређења градског грађевинског земљишта 

за 2015. годину 

 

I-УВОД 
 

Програм уређења градског грађевинског 

земљишта за 2015. годину урађен је на основу 

Закона о уређењу простора и грађењу 

(,,Службени гласник Републике Српске”, број 

40/13). 
 

Основе за израду програма су и:  

1. Програм мјера и активности за 

утврђивање стања и уређења простора у 

општини Вишеград за период 2015-2016. 

година, 

2. Стратегија развоја општине Вишеград до 

2015. године, 

3. Преузете обавезе по основу накнаде за 

уређење грађевинског земљишта, 

4. Студије, анализе и пројекти, 

5. Приоритети произашли из постојећег 

стања комуналне инфраструктуре у 

односу на потребе, и 

6. Приоритети произашли из захтјева 

грађана. 
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У складу са Законом о уређењу простора и 

грађењу, уређење градског грађевинског 

земљишта обухвата његово припремање и 

опремање. 

Припремање земљишта обухвата истражне 

радове, израду геодетских, геолошких, 

инжењерско-сеизмолошких и других подлога, 

израду анализе својинских права на земљишту, 

израду планске и техничке документације, 

израду програма за уређење земљишта, 

расељавање, рушење објеката, санирање терена 

и друге радове.  

Опремање земљишта обухвата изградњу 

објеката комуналне инфраструктуре и изградњу 

и уређење површина јавне намјене планираних 

спроведбеним документом просторног уређења.  

У оквиру програма за 2015. годину планираће се 

завршетак инфраструктурних пројеката 

започетих у 2014. години. 

 

II-ФИНАНСИРАЊЕ 
 

Финансирање ће се вршити из буџета општине 

Вишеград. 

Поред финансирања из буџета општине, уређење 

и опремање грађевинског земљишта 

финансираће се и из других извора које у току 

2015. године оствари општина Вишеград. 

Обим и врста радова планирани су на бази 

расположивих буџетских средстава за ову 

намјену.  

 

III-ПРИПРЕМАЊЕ И ОПРЕМАЊЕ  

      ЗЕМЉИШТА  

 

1. Припремање земљишта 

1.2 Израда планске и техничке документације 

1.2.1. Израда докумената просторног уређења: 

- Израда Просторног плана општине  

  Вишеград .....................................   80.000,00 КМ 

                                          Укупно:   80.000,00 КМ 
 

1.2.2. Израда стручног мишљења и 

урбанистичко-техничких услова: 

- За израду стручног мишљења и урбанистичко-

техничких услова (Мост Мехмед паше 

Соколовића) планира се ..............   10.000,00 КМ 

                                          Укупно:  10.000,00 КМ 
 

1.2.3. Израда техничке документације: 

- Израда пројектне документације за јавну 

расвјету ............................................  1.200,00 КМ 

- Израда пројектне документације за прикључак 

за борачку зграду у Гарчи на електро мрежу 

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

- Израда пројектне документације за прикључак 

за борачку зграду у Гарчи на водоводну и 

канализациону мрежу .....................  1.200,00 КМ 

-Израда пројектне документације главног 

пројекта канализације (од насеља Шегање до 

стадиона ФК ,,Дрина“) ....................  2.400,00 КМ 

- Израда пројектне документације за санацију 

Куле Марка Краљевића ...................  1.500,00 КМ 

-Израда пројекта рушења објеката у Улици 

краља Петра I (,,УПИ објекти на углу према 

улици Друге подрињске бригаде“) .  2.500,00 КМ 

                                               Укупно: 9.800,00КМ 
 

1.2.4. Израда ревизије пројектне документације:  

- За израду ревизија пројектне документације 

планира се .......................................  10.000,00 КМ                                                                                    

                                            Укупно: 10.000,00 КМ 

 

1.3. Израда анализе својинских права на 

земљишту:  

 - експропријација за потребе изградње водовода 

Клашник-Прелово ............................ 7.000,00 КМ 

- експропријација за потребе дијела улице 

војводе   Путника    (односи   се   на   више  

локација) ...........................................  3.000,00 КМ 

- експропријација за потребе пута у насељу 

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

- експропријација за потребе пута у насељу 

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

Укупно: 17.000,00 КМ 
 

2. Опремање земљишта 

2.1. Изградња објеката комуналне и друге 

инфраструктуре:  

2.1.1. Водовод 

- Изградња водовода Клашник- 

Прелово ………………………....   200.000,00 КМ 

- Санација водоводне мреже у насељима 

Бикавац, Сасе, Гребен, Шегање, Вучине (код 

Основне школе „Вук Караџић“) .... 30.000,00КМ 

Укупно: 230.000,00 КМ 

 

2.1.2.  Канализација 

- Извођење радова на изради прикључка на 

водоводну и канализациону мрежу за борачку 

зграду у Гарчи …………...............   15.000,00 КМ 

Укупно: 15.000,00 КМ 

 

2.1.3. Саобаћајнице 

-изградња дијела саобраћајнице број 3 од П1 до 

П11 у насељу Гарча..195.000,00 КМ 

- Санација (одржавање) улица модерним 

асфалтним застором .......................  20.000,00 КМ 

- Израда оборинске канализације са почетка 

Улице светог Саве (решетка и                    

цјевовод) ..........................................    4.000,00КМ 
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- Израда хоризонталне сигнализације 

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

  Укупно: 229.000,00 КМ 

 

2.1.4. Електро радови 

- Извођење радова на изради прикључка на 

електро мрежу за борачку зграду у Гарчи 

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

                                            Укупно: 10.000,00 КМ 
 

2.1.5. Остало 

- Извођење радова на зацјевљењу потока на 

локацији Бан Поље-жељезничка                     

станица ……………………………  58.000,00 КМ 

- Извођење радова на изградњи ограде око 

Средње школе „Иво Андрић“ .........  6.000,00КМ 

Укупно: 64.000,00 КМ 

 

2.2. Изградња и уређење површина јавне намјене 

планираних спроведбеним документом 

просторног уређења  

- Изградња објеката Воденог парка  

   (I фаза) …...................................   780.000,00 КМ 

Укупно: 780.000,00 КМ 
 

IV-ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА 
 

Припремање земљишта ...............  126.800,00 КМ 

Опремање земљишта ................. 1.328.000,00 КМ 

УКУПНО: …….………………  1.454.800,00 КМ 

 

V-ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  

 

Овај програм примјењиваће се од дана 

доношења, а објавиће се у ,,Службеном гласнику 

општине Вишеград”. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                      ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-46/15                                                              

Датум: 14.4.2015. године          Суљо Фејзић, с.р. 

 

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 79. Статута Општине Вишеград 

(„Службени гласник Општине Вишеград“, 

број:6/14), те на основу члана 19. тачка 2. Закона 

о систему јавних служби („Службени гласник 

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

3. Закључка Скупштине општине Вишеград број: 

01-022-30/15 од 01.04.2015. године, начелник 

Општине Вишеград дана 02.04.2015. године,        

д о н о с и  

 

    

О Д Л У К У 

о давању сагласности на Одлуку о измјени 

Статута Јавне установе Рехабилитациони 

центар „Вилина влас“ Вишегрдска бања од 

24.3.2015 године 

 

Члан 1.  

Даје се сагласност на Одлуку Управног одбора 

Јавне установе „Вилина влас“ Вишегрдска бања, 

Вишеград од 24.3.2015. године, о измјенама 

Статута Јавне установе “Вилина влас“ 

Вишеградска бања Вишеград, (Статут број: 08/1-

28/08 од 14.02.2018. године). 

 

Члан 2 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“ 

 

ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

              НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-023-2/15 

Датум: 02.4.2015. 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 79. 

Статута општине Вишеград („Службени гласник 

општине Вишеград“, број: 6/14), члана 11. 

Одлуке о извршењу буџета Општине Вишеград 

за 2015. годину („Службени гласник Општине 

Вишеград“, број 14/14), Правилника о 

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

од 01.06.2009.године, Молбе за помоћ за 

објављивање књиге, 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 100,00 КМ 

(словима:једнастотинаконвертибилнихмарака) 

Шкобић Саву у сврху помоћи за обајвљивање 

књиге,  „Кад гладам твоје очи“ прва збирка 

поезије љубави. 

 

Члан 2. 

Одобрена средства ће се уплатити на текући  

рачун број: 5621008006215060  отворен јод НЛБ 

Развојне банке.  

За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење 

за финансије. 

 

 

 

Година 24          Број: 4                Општина Вишеград  15.4.2015. године                          Страна 21 



Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Општине 

Вишеград“. 

 

ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

              НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-72/15 

Датум: 03.4.2015. г.        Славиша Мишковић, с.р.  

 

О Г Л А С 

Одјељење за просторно уређење и стамбено-

комуналне послове Општине Вишеград ул. 

Краља Петра I  бр. 7 на основу рјешења број 05-

372-11/15 од 03.04.2015. године, извршило је у 

регистру заједница етажних власника Општине 

Вишеград, у регистарском листу број: 05-372-

11/15 упис оснивања Заједнице етажних 

власника „Унис“ улица Гаврила Принципа број 

99 Вишеград, са сљедећим подацима: 

Назив и сједиште: Заједница етажних власника 

„Унис“ улица Гаврила Принципа број 99 

Вишеград.  

Регистарски лист број: 05-372-11/15.  

Оснивачи: 8 етажних власника зграде.  

Дјелатност: 68.20 – изнајмиљивање и пословање 

сопственим некретнинама или некретнинама 

узетим у закуп.  

Заједница је овлашћена да у правном промету са 

трећим лицима закључује уговоре и обавља 

друге послове правног промета у оквиру своје 

дјелатности, самостално и без ограничења, а за 

обавезе одговара цјелокупном својом имовином. 

Чланови одговарају супсидијарно до висине 

удјела у плаћању трошкова . 

Заступник: Александар Обрадовић, предсједник 

Скупштине заједнице етажних власника, заступа 

заједницу самостално и без ограничења. 

 

ОПШТИНА ВИШЕГРАД 

Одјељење за просторно уређење и 

стамбено-комуналне послове   

Број:05-372-11/15         НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА   

Датум: 03.04.2015. г.     Мирослав Нешковић, с.р.  

 

О Г Л А С 

Одјељење за просторно уређење и стамбено-

комуналне послове Општине Вишеград ул. 

Краља Петра I  бр. 7 на основу рјешења број 05-

372-12/15 од 06.04.2015. године, извршило је у 

регистру заједница етажних власника Општине 

Вишеград, у регистарском листу број: 05-372-

12/15  упис оснивања Заједнице  

етажних власника „Војна“ улица Николе Тесле 

број 12  Вишеград, са сљедећим подацима: 

Назив и сједиште: Заједница етажних власника 

„Војна“ улица Николе Тесле број 12  Вишеград.  

Регистарски лист број: 05-372-12/15.  

Оснивачи: 6 етажних власника зграде.  

Дјелатност: 68.20 – изнајмиљивање и пословање 

сопственим некретнинама или некретнинама 

узетим у закуп.  

Заједница је овлашћена да у правном промету са 

трећим лицима закључује уговоре и обавља 

друге послове правног промета у оквиру своје 

дјелатности, самостално и без ограничења, а за 

обавезе одговара цјелокупном својом имовином. 

Чланови одговарају супсидијарно до висине 

удјела у плаћању трошкова . 

Заступник: Петровић Томислав, предсједник 

Скупштине заједнице етажних власника, заступа 

заједницу самостално и без ограничења. 

 

ОПШТИНА ВИШЕГРАД 

Одјељење за просторно уређење и 

стамбено-комуналне послове   

Број:05-372-12/15         НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА   

Датум: 06.04.2015. г.     Мирослав Нешковић, с.р.  

 

Одјељење за просторно уређење и стамбено-

комуналне послове Општине Вишеград, 

поступајући по Рјешењу број 07-362-05/15 од 

03.04.2015. године урбанистичко-грађевинског 

инспектора Општине Вишеград, о  г л а ш а в а  

 

неважећим издате локацијске услове   

 

1. Оглашавају се неважећим  Локацијски 

услови за легализацију пословног објекта број 1 

са два пословна простора у Улици краља Петра I 

у Вишеграду број 05-364-27/14 од 22.10.2014. 

године као и Измјена локацијских услова за 

легализацију пословног објекта број 1 са два 

пословна простора у ул.Краља Перта I у 

Вишеграду број 05-364-27.1/14 од 03.02.2015. 

године које  је издало Одјељење за просторно 

уређење и стамбено-комуналне послове 

Општине Вишеград. 
 

2. Оглашавање неважећим издатих 

Локацијских услова објавиће се у Службеном 

гласнику Општине Вишеград. 

 

ОПШТИНА ВИШЕГРАД 

Одјељење за просторно уређење и 

стамбено-комуналне послове   

Број:05-364-27.2/15      НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА 

Датум: 24.03.2014. г.     Мирослав Нешковић, с.р.  
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Одјељење за просторно уређење и стамбено-

комуналне послове Општине Вишеград, 

поступајући по Рјешењу број 07-362-06/15 од 

03.04.2015. године урбанистичко-грађевинског 

инспектора Општине Вишеград, о  г л а ш а в а  

 

неважећим издате локацијске услове   

 

1. Оглашавају се неважећим Локацијски 

услови за легализацију пословног објекта број 2 

са два пословна простора у Улици краља Петра I 

у Вишеграду број 05-364-28/14 од 22.10.2014. 

године као и Измјена локацијских услова за 

легализацију пословног објекта број 2 са два 

пословна простора у ул. Краља Перта I у 

Вишеграду број 05-364-28.1/14 од 03.02.2015. 

године које је издало Одјељење за просторно 

уређење и стамбено-комуналне послове 

Општине Вишеград. 
 

2. Оглашавање неважећим издатих 

Локацијских услова објавиће се у Службеном 

гласнику Општине Вишеград. 

 

ОПШТИНА ВИШЕГРАД 

Одјељење за просторно уређење и 

стамбено-комуналне послове   

Број:05-364-28.2/15      НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА 

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

 

На основу члана 195. став (1) Закона о управном 

поступку („Службени гласник БиХ“, број 29/02, 

1/04, 88/07, 93/09 и 41/13) и члана 2.12. став став 

(6) Изборног закона Босне и Херцеговине 

(„Службени гласник БиХ“ број  23/01, 7/02, 9/02, 

20/02, 25/20, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 

77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 

18/13 и 7/14), поступајући по захтјеву 

Скупштине општине Вишеград за давање 

сагласности на разрјешење два члана и 

предсједника Општинске изборне комисије 

Вишеград, Централна изборна комисија Босне и 

Херцеговине је на 24. сједници, која је одржана 

30.03.2015. године, донијела  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

Даје се сагласност на Рјешење Скупштине 

општине Вишеград број: 01-022-16/15 од 

23.02.2015. године, којом се дужности у 

чланству Општинске изборне комисије 

Вишеград, због истека мандата на који су 

именовани, разрјешавају; 

- Боро Нинковић, члан и предсједник  

- Хајрудин Јамак, члан  

 

О б р а з л о ж е њ е  

Скупштина општине Вишеград је, актом број 01-

013-171/14 од 27.02.2015. године, од Централне 

изборне комисије Босне и Херцеговине 

затражила сагласност на Рјешње број: 01-022-

16/15 од 23.02.2015. године, којом се Боро 

Нинковић, члан и предсједник, и Хајрудин 

Јамак, члан разрјешавају дужности у чланству 

Општинске изборне комисије Вишеград, због 

истека мандата на који су именовани.  

Централна изборна комисија Босне и 

Херцеговине је, разматрајући предметно 

Рјешење утврдила да су испуњени услови за 

давање сагласности на разрјешење напријед 

наведених лица, јер је увидом у евиденције које 

се воде у Централној изборној комисији Босне и 

Херцеговине утврђено да је именованим мандат 

истекао дана 23.08.2014. године.  

С тим у вези, Централна изборна комисија Босне 

и Херцеговине је, на основу члана 2.9 став (1) 

тачка 17, а у вези члана 2.12 став (6) Изборног 

закона Босне и Херцеговине, одлучила као у 

диспозитиву овог Рјешења. 

Павна поука: против овог рјешења дозвољена је 

жалба. Жалба се подноси Апелационом одјелу 

Суда Босне и Херцеговине у доку од два дана од 

дана пријема овог рјешења преко Централне 

изборне комисије Босне и херцеговине у складу 

са чаном 6.9 став (1) и став (2) Изборног закона 

Босне и Херцеговине. 

 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА БиХ  

          ПРЕДСЈЕДНИК  

Број: 06-1-07-1-184/15 

Датум: 30.3.215. године       Стјепан Микић, с.р.  

 

На основу члана 195. став (1) Закона о управном 

поступку („Службени гласник БиХ“, број 29/02, 

1/04, 88/07, 93/09 и 41/13) и члана 2.12. став став 

(6) Изборног закона Босне и Херцеговине 

(„Службени гласник БиХ“ број  23/01, 7/02, 9/02, 

20/02, 25/20, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 

77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 

18/13 и 7/14), поступајући по захтјеву 

Скупштине општине Вишеград за давање 

сагласности на разрјешење два члана и 

предсједника Општинске изборне комисије 

Вишеград, Централна изборна комисија Босне и 

Херцеговине је на 24. сједници, која је одржана 

30.03,2015. године, донијела  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

Даје се сагласност на Рјешење Скупштине 

општине Вишеград број: 01-022-17/15 од 

23.02.2015. године, којом се у чланство 
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Општинске изборне комисије Вишеград, 

именују:  

- Снежана Нешковић, чланица и 

предсједница  

- Есед Михић, члан  

 

О б р а з л о ж е њ е  

Скупштина општине Вишеград је, актом број 01-

013-171/14 од 27.02.2015. године, од Централне 

изборне комисије Босне и Херцеговине 

затражила сагласност на Рјешње број: 01-022-

17/15 од 23.02.2015. године, којим се Снежана 

Нешковић именује за чланицу и предсједницу и 

Есед Мухић за члана Општинске изборне 

комисије Вишеград, на давање сагласности уз 

коју је приложена документација у смислу члана 

10. став (1) Упуства о утврђивању 

квалификација, броја и именовању чланова 

изборне комисије основне изборне јединице у 

Босни и Херцеговини („Службени гласник БиХ“, 

број 9/10, 37/10 и 74/11).   

Централна изборна комисија Босне и 

Херцеговине је, разматрајући документацију 

коју је доставила Скупштина општине 

Вишеград, а која се односи на именовање 

напријед наведених лица, утврдила да је иста 

комплетна у смислу члана 10. став (1) Упутства 

о утврђивању квалификација, броја и именовању 

чланова изборне комисије основне изборне 

јединице у Босни и Херцеговини и да је 

Скупштина општине Вишеград поступила у 

складу са одредбом члана 2.12 став (5) и (8) 

Изборног закона Босне и Херцеговине и 

наведеног Упутства.  

 

 

 

 

 

 

Централна изборна комисија Босне и 

Херцеговине је, разматрајући напријед наведено 

Рјешење Скупштине општине Вишеград 

утврдила да именована Снежана Нешковић, 

чланица и предсједница, и Есед Мухић, члан 

Општинске изборне комисије Вишеград, 

испуњавају све услове прописане Изборним 

законом Босне и Херцеговине и Упуством о 

утврђивању квалификација, броја и именовању 

чланова изборне комисије основне изборне 

јединице у Босни и Херцеговини.  

Како је чланом 19. став (2) напријед наведеног 

Упуства прописано да Централна изборна 

комисија Босне и Херцеговине даје писану 

сагласност на одлуку о именовању чланова 

изборне комисије, уколико су испоштоване 

процедуре из члана 7. овог Упуства и уколико 

изабрани кандидат испуњава прописане услове, 

то је примјеном члана 2.9 став (1) тачка 17, а у 

вези члана 2.12 став (5) и (8) Изборног закона 

Босне и Херцеговине и члана 10. став (2) 

Упуства о утврђиању квалификација, броја и 

именовању чланова изборне комисије основне 

изборне јединице у Босни и Херцеговини и 

рјешено као у диспозитиву. 

Павна поука: Против овог рјешења дозвољена 

је жалба. Жалба се подноси Апелационом одјелу 

Суда Босне и Херцеговине у доку од два дана од 

дана пријема овог рјешења преко Централне 

изборне комисије Босне и херцеговине у складу 

са чаном 6.9 став (1) и став (2) Изборног закона 

Босне и Херцеговине. 
 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА БиХ  

          ПРЕДСЈЕДНИК  

Број: 06-1-07-1-184/15 

Датум: 30.3.215. године       Стјепан Микић, 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 


