
 
 

 
На основу члана 30, 93. и 95. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 33, 
112. и 113. Статута општине Вишеград („Службени 
гласник општине Вишеград“, број 10/08-
Пречишћени текст, 3/11 и 5/12), Скупштина 
општине Вишеград на сједници одржаној 29.4.2013. 
године, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о братимљењу и успостављању сарадње општине 

Вишеград са градском општином Обреновац, 
Република Србија 

 
Члан 1. 

Општина Вишеград успоставља пријатељске 
партнерске односе и сарадњу са градском 
општином Обреновац, Република Србија, у циљу 
потврђивања добрих сусједских, пријатељских и 
братских односа, промовисања економског, 
социјалног и културног развоја и дугорочног 
повезивања својих грађана и институција.  
 

Члан 2. 
Општина Вишеградће потписати повељу о 
братимљењу и споразум о успостављању сарадње 
са градском општином Обреновац, Република 
Србија. 
Повељу о братимљењу и споразум о успостављању 
сарадње потписаће начелник општине или лице које 
он овласти. 
 

Члан 3. 
Братимљење и сарадња са градском општином 
Обреновац, Република Србија, се успоставља у 
циљу непосредног дугорочног повезивања, 
проширења и унапређења сарадње у области 
привреде и економског развоја, пољопривреде, 
трговине, туризма, културе, просвјете и спорта, 
размјене младих, здравствене заштите, заштите 
животине средине, локалне самоуправе и у  
 

 
другим областима од заједничког интереса, а о 
сваком конкретном облику сарадње закључиће се 
посебан споразум.  
 

Члан 4. 
Средства за спровођење пројеката од заједничког 
интереса обезбиједиће се у буџету општине 
Вишеграду складу са закљученим споразумом о 
сарадњи. 
 

Члан 5. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине 
Вишеград“ 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 
                                                      ПРЕДСЈЕДНИК СО      
Број:01-022-80/13 
Датум: 29.4.2013. године  Суљо Фејзић, с.р. 
 
На основу члана 38. Закона о уређењу простора и 
грађењу („Службени гласник Републике Српске“, 
број 55/10), члана 30. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 
101/04, 42/05 и 118/05) и члана 33. Статута општине 
Вишеград („Службени гласник општине 
Вишеград“, број: 10/08-Пречишћени текст 3/11 и 
5/12), Скупштина општине Вишеград на сједници 
одржаној 29.4.2013. године, д о н о с и  
 

О Д Л У К У 
о утврђивању Нацрта урбанистичког пројекта 

 контактне зоне уз стари мост у Вишеграду  
 

Члан 1. 
Овом одлуком утврђује се Нацрт урбанистичког 
пројекта контактне зоне уз стари мост у Вишеграду 
(у даљем тексту: Нацрт плана), те мјесто, вријеме и 
начин излагања нацрта плана на јавни увид.  
 

Члан 2. 
Нацрт плана садржи: 
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ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА  
ТЕКСТУАЛНИ ДИО 
      
A.УВОДНИ ДИО 
 
I  Подаци о планирању 

1. Програмске смјернице 
2. Носилац припреме и носилац израде 

документа просторног уређења 
3. Радни тим 
4. Информационо-документациона основа 
5. Просторна цјелина 
6. Подаци о усаглашености са органима и 

институцијама 
 
Б. СТАЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ, УРЕЂЕЊА И 
КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА       
      
I  Просторна цјелина 
 
II Природни услови и ресурси 

1. Инжењерско-геолошки услови  
1.1. Географски положај  
1.2. Рељеф-геоморфологија 
1.3. Хидрографија 
1.4. Геолошки састав и грађа терена  
1.5. Инжењерско-геолошке карактеристике  
1.6. Инжењерско-геолошка својства стијена и 

комплекса стијена  
1.7. Геомеханичке карактеристике 
1.8. Хидро-геолошке карактеристике  
1.9. Хидро-геолошке карактеристике стијена 
1.10. Хидро-геолошка рејонизација 
1.11. Сеизмичке карактеристике  
1.12. Инжењерско – геолошко зонирање. 
2. Зелене површине 
 

III  Становање  
 
IV  Привредне дјелатности и јавне службе 
 
V   Друштвене дјелатности и јавне службе  
 
VI  Спорт и рекреација  
 
VII Инфраструктура  

1. Саобраћај  
2. Хидротехника 
2.1. Водовод 
2.2. Канализација  
3. Електроенергетика 
4. Телекомуникације 
5. Топлификација 

 
VIII Грађевинско земљиште  
 

IX    Градитељско насљеђе 
1.  Историјат моста 
2.  Вриједност моста Мехмед-паше Соколовића  

2.1. Културне вриједности  
2.2. Друштвено-историјске вриједности 

3.  О градитељу 
 

Х  Животна средина  
 
ХI  Парцелација  
 
ХII Оцјена стања, организације, уређења и 
коришћења простора 
 
В. ПОТРЕБЕ, МОГУЋНОСТИ И ЦИЉЕВИ 
ОРГАНИЗАЦИЈЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЊА 
ПРОСТОРА  
 
Г. ПРОЈЕКАТ ОРГАНИЗАЦИЈЕ, УРЕЂЕЊА И 
КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА  
 
 I Општа концепција урбанистичко-

архитектонског рјешења  
II   Намјена објеката, грађевина и површина  
III Смјернице за реконструкцију, санацију и 

градњу објекта и уређења трга 
IV Архитектонско обликовање грађевина, других 

објеката и површина и идејни пројекти 
архитектонских објеката и партерног уређења: 

 
1. Анализа и приједлог елемената обликовања, 

материјализације и колористичких рјешења 
погодних, односно непогодних за примјену у 
предметној зони 

2. Идејно рјешење партера: 
2.1. Анализе простора трга: 
2.1.1. Анализа визура према мосту 
2.1.2. Анализа токова 
2.2. Елементи који публикују трг 

3. Анализа односа трга и моста 
4. Урбани мобилијар и визуелне комуникације: 

4.1. Клупе, канте за отпатке 
4.2. Расвјета тијела 
4.3. Излози, фирме, рекламе 
4.4. Туристичка и остала сигнализација 

5. Идејна рјешења објеката као смјернице за 
будућу реконструкцију, санацију и градњу 
објеката у обухвату плана: 
5.1. Идејно рјешење реконструкције и 

промјене намјене пословног објекта у 
Вишеграду-објекат бр. 2 (према 
граф.прилогу бр. 8) 

5.2. Идејно рјешење реконструкције и 
доградње хотела у Вишеграду- објекат 
бр. 3 (према граф.прилогу бр. 8) 
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5.3. Идејно рјешење изградње, реконструкције 
и доградње стамбено-пословног низа у 
Вишеграду- низ бр. 4 (према граф.прилогу 
бр.8) 

5.4. Идејно рјешење реконструкције и доградње 
стамбено-пословног низа у Вишеграду- низ 
бр. 5 (према гаф.прилогу бр.8) 

5.5. Идејно рјешење реконструкције фасаде 
стамбено-пословне зграде у Вишеграду- 
објекат бр. 8 (према граф.прилогу бр.8) 

5.6. Идејно рјешење реконструкције пословног 
објекта Робна кућа- објекат бр. 8 (према 
граф.прилогу бр.8) 

5.7. Идејно рјешење реконструкције и санације 
објеката-објекти бр. 1,7,15,16 и 17 (према 
граф.прилогу бр. 8) 

5.8. Идејно рјешење реконструкције и изградње 
објеката-објекати бр. 11,12,13 и 14 (према 
граф.прилогу бр. 8) 

5.9. Анализа просторних рјешења локалитета 
пословне зграде 

 
V Идејна рјешења инфраструктуре:  

1. Саобраћај 
1.1. Идејно рјешење саобраћаја 
1.2. Урбанистичко-технички услови за 

саобраћај 
2. Хидротехника 
2.1. Водовод 
2.2. Канализација 
3. Електроенергетика 
4. Телекомуникације 
5. Термоенергетика 
5.1. Топлотни конзум објекта 
5.2. Остало 

 
VI Идејно хортикултурно рјешење 
  
VII Заштита животне средине: 

1. Заштита ваздуха 
2. Заштита воде 
3. Управљање чврстим отпадом 
4. Заштита од буке 
5. Мјере заштите и експлоатације 
 

VIII Биланс површина  
 
Д. ОДРЕДБЕ И СМЈЕРНИЦЕ ЗА ПРОВОЂЕЊЕ 
ПЛАНА    
 
     I Опште одредбе  
    II Општи и детаљни урбанистичко-технички 

услови            
   III Смјернице за интерпертацију и примјену 

Урбанистичког пројекта  
   IV Статус затечених грађевина и других објеката  

    V Остале одредбе и смјернице  
 
Прилог А: Одлука о доношењу Урбанистичког 
пројекта контакт Моста у Вишеграду 
Прилог Б: Табела валоризације постојећег 
грађевинског фонда 
Прилог В: Мишљење надлежних институција 
 
III  ГРАФИЧКИ ДИО 
1. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ ....................... Р    1:500 
2.   ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ СА ЗОНАМА  

ЗАШТИТЕ .......................................... Р    1:500 
3. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ, НАМЈЕНА  

ОБЈЕКТА  ........................................... Р    1:500 
4.  ПЛАН РУШЕЊА ............................... Р    1:500 
5.  ВЛАСНИЧКА СТРУКТУРА ............ Р    1:500 
6. ИЗВОД ИЗ РЕГУЛАЦИОНОГ  
     ПЛАНА ............................................... Р    1:500 
7.   ИНЖЕЊЕРСКО-ГЕОЛОШКА  

КАРТА ................................................. Р    1:500 
8. ПЛАН ОРГАНИЗАЦИЈЕ  
 ПРОСТОРА………………………… Р    1:500 
8а.  ПЛАН ПОЛОЖАЈА  
  КОНТЕЈНЕРА .................................... Р    1:500 
9.  ПЛАН ПАРЦЕЛАЦИЈЕ 
     -ПОВРШИНЕ ....................................... Р    1:500 
9а.  ПЛАН ПАРЦЕЛАЦИЈЕ-ТАЧКЕ ....... Р    1:500 
10.  ПЛАН ГРАЂЕВИНСКИХ И  
     РЕГУЛАЦИОНИХ ЛИНИЈА ............. Р    1:500 
11.  УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКО 
 РЈЕШЕЊЕ (приземља објеката) ........ Р    1:200  
11а. УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКО  
 РЈЕШЕЊЕ (приземља објеката) ....... Р    1:200 
11б. ИДЕЈНО РЈЕШЕЊЕ ПАРТЕРА ....... Р    1:200 
12. ИДЕЈНО ХОРТИКУЛТУРНО  

РЈЕШЕЊЕ .......................................... Р    1:500 
13.  ФАСАДЕ УЛИЧНИХ ФРОНТОВА 
  (Козачка улица) .................................. Р    1:200 
13.а ФАСАДЕ УЛИЧНИХ  ФРОНТОВА 
 (Козачка улица) .................................. Р    1:200 
13б. ФАСАДЕ УЛИЧНИХ ФРОНТОВА 

(Ул. цара Лазара) .........,,..................... Р    1:200 
14   ИДЕЈНА РЈЕШЕЊА  

РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И ИЗГРАДЊЕ  
ОБЈЕКАТА  ....................................... Р    1:200 

14.1а. Идејно рјешење реконструкције и  
       доградње у Вишеграду (објекат  
  бр. 3) ................................................... Р    1:200 
14.1д. Идејно рјешење реконструкције и доградње 
14.2. Хотела у Вишеграду објекат  
           бр. 3) ................................................. Р    1:200 
14.3. Идејно рјешење реконструкције и  
           Промјене намјене пословног  
           објекта у Вишеграду 

(објекат бр. 2) .................................. Р    1:200 
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14.4. Идејно рјешење изградње, реконструкције и 
доградње стамбено-пословног низа у 
Вишеграду (низ бр. 4)  .................. Р    1:200 

14.5. Идејно рјешење стамбено-пословне  
           зграде у Вишеграду (објекат бр. 6)  Р    1:200 
14.6. Идејно рјешење доградње и  
           реконструкције стамбено-пословног  
           низа у Вишеграду (низ бр. 5) …… Р    1:200 
14.7. Идејно рјешење реконструкције  
           фасаде робне куће у Вишеграду  
           (објекат бр. 8) ................................. Р    1:200 
14.8. Идејно рјешење реконструкције  
           галерије у Вишеграду (објекат 
           бр. 1) ................................................ Р    1:200 
14.9. Идејно рјешење реконструкције 

вишепородичнног објекта  
           (објекат бр. 17) ............................... Р    1:200 
14.10. Идејно рјешење реконструкције стамбено- 
           пословног објекта (објекат  
           бр. 15) ............................................... Р    1:200 
14.11. Идејно рјешење адаптације  
           стамбеног објекта у пословни и  
           реконструкције фасаде ................... Р    1:200 
14.12. Идејно рјешење изградње  
           пословног објекта у Вишеграду  
           (објекат бр. 11) ................................ Р    1:100 
14.13. Идејно рјешење изградње посл. 
           објекта у Вишеграду (објекти  
           бр. 12 и 13)  ................................... Р    1:100 
14.14 Идејно рјешење изградње  

Пословног објекта у Вишеграду  
(објекат бр. 14) ................................ Р    1:100 

14.15. Идејно рјешење изградње  
           видиковца ........................................ Р    1:100 
14.16. Идејно рјешење павиљона ............ Р    1:100 
14.16.а  Идејно рјешење павиљона .......... Р    1:100 
14.17. Урбанистичко-архитектонско  
           Рјешење приземља објеката .......... Р    1:200 
14.18. Рекламне табле-панои на  
           фасадама .......................................... Р    1:200 
14.19. Рекламне табле-панои на  
           фасадама .......................................... Р    1:200 
14.20. Рекламне табле-панои на  
          фасадама ........................................... Р    1:200 
14.20. Рекламне табле- панои на  
          фасадама ........................................... Р    1:200 
15. ТРОДИМЕНЗИОНАЛНА ПРЕДСТАВА 

КОМПЛЕКСА 
16. ПЛАН САОБРАЋАЈА И  
           НИВЕЛАЦИЈЕ ................................ Р 1:50/500 
16.1 УЗДУЖНИ ПРОФИЛ „КРАК А“ . Р 1:50/500 
16.2 УЗДУЖНИ ПРОФИЛ „КРАК Б“  Р 1:50/500 
16.1 УЗДУЖНИ ПРОФИЛ „КРАК В“  Р 1:50/500 
16.2 УЗДУЖНИ ПРОФИЛ „КРАК Г“  Р 1:50/500 
16.1 УЗДУЖНИ ПРОФИЛ „КРАК Д“   Р 1:50/500 
16.2 УЗДУЖНИ ПРОФИЛ „КРАК Ђ“  Р 1:50/500 

16.1 УЗДУЖНИ ПРОФИЛ  „КРАК Е“ ... Р 1:50/500 
16.2 УЗДУЖНИ ПРОФИЛ „КРАК Ж“ .. Р 1:50/500 
17. ПЛАН ИНФРАСТРУКТУРЕ- 

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА И ТТ ..... Р 1:500 
18. ПЛАН ИНФРАСТРУКТУРЕ-  
           ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА .. Р 1:500 
19. СИНТЕНЗНА КАРТА  
           ИНФРАСТРУКТУРЕ ..................... Р 1:500 
 

Члан 3. 
Утврђени Нацрт плана ставља се на јавни увид у 
трајању од 30 дана.  
Нацрт плана биће изложен на јавни увид у 
просторијама, код:  

- носиоца припреме плана-у згради Општине 
Вишеград у Одјељењу за просторно уређење и 
стамбено-комуналне послове, Улица краља 
Петра I број 7;  

- носиоца израде плана-„Завод за изградњу Бања 
Лука“ а.д. Бања Лука, Улица Марије Бурсаћ 4, и 

- згради Дома културе у Вишеграду, Улица 
Ужичког корпуса.  

 
Члан 4. 

О мјесту, времену и начину излагања Нацрта плана 
биће обавијештена јавност на начин прописан 
чланом 38. став (3) и (4) Закона о уређењу простора 
и грађењу („Службени гласник Републике Српске“, 
број 55/10). 
 

Члан 5. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од  дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине 
Вишеград“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 
                                                      ПРЕДСЈЕДНИК СО      
Број:01-022-81/13 
Датум: 29.4.2013. године  Суљо Фејзић, с.р. 
 
На основу члана 4. Правила о оцјени рада 
службеника јединице локалне самоуправе 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 37/05) 
и члана 33. Статута општине Вишеград („Службени 
гласник општине Вишеград“, број 10/08-
Пречишћени текст, 3/11 и 5/12), Скупштина 
општине Вишеград на сједници одржаној 29.4.2013. 
године, д о н о с и  
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању Комисије за оцјену рада секретара  
Скупштине општине Вишеград у 2012. години 

 
1. У Комисију за оцјену рада секретара 

Скупштине општине Вишеград у 2012. години, 
именују се:  
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1) Суљо Фејзић, предсједник СО, 
2) Миодраг Росић, потпредсједник СО, 
3) Дејан Савић, одборник. 

 
2. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Вишеград“.  
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 
                                                      ПРЕДСЈЕДНИК СО      
Број:01-022-97/13 
Датум: 29.4.2013. године  Суљо Фејзић, с.р. 
 
На основу члана 16. Закона о систему јавних 
служби („Службени гласник Републике Српске“, 
број 68/07 и 9/12), члана 55. Закона о библиотечкој 
дјелатности („Службени гласник Републике 
Српске“, број 52/01, 39/03 и 112/08) и члана 33. 
Статута општине Вишеград („Службени гласник 
општине Вишеград“ број 10/08-Пречишћени текст, 
3/11 и 5/12), Скупштина општине Вишеград на 
сједници одржаној 29.4.2013. године, д о н о с и  
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрјешењу вршилаца дужности чланова 
Управног одбора ЈУ Народна библиотека  

„Иво Андрић“ у Вишеграду 
 

1. Разрјешавају се вршиоци дужности 
чланова Управног одбора ЈУ Народна библиотека 
„Иво Андрић“ у Вишеграду: 

1) Данка Митровић,  
2) Дијана Инђић, 
3) Весна Шимшић, 

због истека периода на који су именовани. 
 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Вишеград“.  
 

О б р а з л о ж е њ е 
Скупштина општине Вишеград на сједници 
одржаној 07.02.2013. године, на приједлог 
начелника општине, за вршиоце дужности чланова 
Управног одбора ЈУ Народна библиотека „Иво 
Андрић“ у Вишеграду на период од два мјесеца, а 
најдуже до окончања поступка јавне конкуренције, 
именовала је Данку Митровић, Дијану Инђић и 
Весну Шимшић. Како је истекао период на који су 
именовани вршиоци дужности чланова Управног 
одбора, а поступак јавне конкуренције завршен, 
самим тим створене су претпоставке за разрјешење 
вршилаца дужности чланова Управног одбора и 
именовање чланова Управног одбора ЈУ Народна 
библиотека „Иво Андрић“ у Вишеграду.   

На основу напријед изложеног, а у складу са, 
чланом 16. Закона о систему јавних служби, чланом 
55. Закона о библиотечкој дјелатности и чланом 33. 
Статута општине Вишеград, ријешено је као у 
диспозитиву овог рјешења.  
 
Упутство о правном лијеку: Ово рјешење је 
коначно и против истог није дозвољена жалба, али 
се може покренути управни спор тужбом Окружном 
суду у Источном Сарајеву, у року од 30 дана од 
дана достављања рјешења.  
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 
                                                      ПРЕДСЈЕДНИК СО      
Број:01-022-98/13 
Датум: 29.4.2013. године  Суљо Фејзић, с.р. 
 
На основу члана 12. Закона о министарским, 
владиним и другим именовањима Републике 
Српске („Службени гласник Републике Српске“, 
брoj 41/03), члана 16. Закона о систему јавних 
служби („Службени гласник Републике Српске“, 
број 68/07 и 9/12), члана 55. Закона о библиотечкој 
дјелатности („Службени гласник Републике 
Српске“, број 52/01, 39/03 и 112/08) и члана 33. 
Статута општине Вишеград („Службени гласник 
општине Вишеград“ број 10/08-Пречишћени текст, 
3/11 и 5/12), Скупштина општине Вишеград на 
сједници одржаној 29.4.2013. године, д о н о с и  
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању чланова Управног одбора 
ЈУ Народна библиотека „Иво Андрић“  

у Вишеграду 
 

 1. За чланове Управног одбора ЈУ Народна 
библиотека „Иво Андрић“ у Вишеграду, на период 
од четири године, именују се:  
 1) Бојана Сикираш, дипломирани педагог,  
 2) Владимир Сарапа, професор историје, 
 3) Александар Марковић, дипломирани     
                економиста. 
 
 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 
Јавни конкурс за избор и именовање чланова 
Управног одбора ЈУ Народна библиотека „Иво 
Андрић“ у Вишеграду објављен је у „Гласу Српске“ 
19. марта 2013. године и у „Службеном гласнику 
Републике Српске“ број 23/13, од 20. марта 2013. 
године.  
Поступак по Јавном конкурсу спровела је Комисија 
избор и именовање чланова Управног одбора ЈУ 
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Народна библиотека „Иво Андрић“ у Вишеграду. 
коју је именовала Скупштина општине Вишеград 
Рјешењем број 01-022-18/13 од 07.02.2013. године 
Комисија је, у складу са законом спровела потребну 
процедуру и након обављеног интервјуа утврдила 
ранг-листу кандидата коју је доставила начелнику 
општине на разматрање. 
Начелник општине је, на основу утврђене ранг-
листу кандидата, предложио да се  за чланове 
Управног одбора ЈУ Народна библиотека „Иво 
Андрић“ у Вишеграду именују: Бојана Сикираш, 
дипломирани педагог, Владимир Сарапа, професор 
историје, и Александар Марковић, дипломирани 
економиста. 
На основу наведеног, а у складу са чланом 12. 
Закона о министарским, владиним и другим 
именовањима Републике Српске („Службени 
гласник Републике Српске“, број 41/03), чланом 16. 
Закона о систему јавних служби („Службени 
гласник Републике Српске“, број 68/07), чланом 55. 
Закона о библиотечкој дјелатности („Службени 
гласник Републике Српске“, број 52/01, 39/03 и 
112/08) и чланом 33. Статута општине Вишеград 
(„Службени гласник општине Вишеград“, број 
10/08 - Пречишћени текст и 3/11), 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:01-022-99/13 
Датум: 29.4.2013. године  Суљо Фејзић, с.р. 
 
На основу члана 33. Статута општине Вишеград 
(„Службени гласник општине Вишеград“, број 
10/08-Пречишћени текст, 3/11 и 5/12) и члана 141. и 
146. Пословника Скупштине општине Вишеград 
(„Службени гласник општине Вишеград“, број 
4/13), Скупштина општине Вишеград на сједници 
одржаној 29.4.2013. године, д о н о с и 
 

Р Е З О Л У Ц И Ј У 
о основним принципима коришћења  

природних ресурса за производњу  
електричне енергије 

 
 1. Скупштина општине Вишеград утврђује 
основне принципе коришћења природних ресурса 
за производњу електричне енергије: 
 

- Законом о измјенама и допунама Закона о 
накнадама за коришћење природних ресурса у 
сврху производње електричне енергије повећати 
накнаду за коришћење природних ресурса са 0,005 
КМ на 0,01 КМ, 

 
- Скупштина општине Вишеград захтијева 

од Владе Републике Српске да у свим договорима о 
изградњи нових хидроелектрана на ријеци Дрини, а 
које би обухватале подручје општине Вишеград, 
учествују и званични представници општине 
Вишеград, о чему ће Скупштина донијети посебну 
одлуку, 
 

- Скупштина општине Вишеград тражи од 
Владе Републике Српске да се коначно разријеше 
односи између Општине Вишеград и Привредног 
друштва „Дринско-лимске хидроелектране“ Бајина 
Башта, у смислу извршења заосталих и будућих 
обавеза по основу Закона о накнадама за 
коришћење природних ресурса у сврху производње 
електричне енергије и промјене климе изазване 
акумулацијом језера Бајина Башта,  
 

- Скупштина општине Вишеград, с обзиром 
да се налази на два хидроакумулациона језера, 
покреће иницијативу према надлежним органима 
МХ „Електропривреда РС“ да за све потрошаче на 
подручју општине Вишеград, а по угледу на праксу 
појединих европских земаља, утврде повлашћену 
цијену киловат-сата електричне енергије, 
примјерену великом ризику због пријетеће 
опасности од хидроакумулационих језера, 
 

- Скупштина општине Вишеград упућује 
захтјев надлежним органима МХ „Електропривреда 
РС“ да о свим активностима везаним за изградњу 
нових хидроелектрана на ријеци Дрини, које би се 
градиле на подручју општине Вишеград, као и 
активностима о евентуалној приватизацји и/или 
докапитализацији постојећег ЗП „Хидроелектране 
на Дрини“ а.д Вишеград достави информацију 
Скупштини општине Вишеград, како би се 
изјаснила о истој, 

 
  - Скупштина општине Вишеград у 
потпуности подржава резолуцију Скупштине Града 
Требиња о основним принципима коришћења 
природних ресурса за производњу електричне 
енергије и залаже се за јединствен наступ у 
рјешавању овог и свих других питања на територији 
општина источне Херцеговине и горњедринске 
регије. 
 
 2. Ову резолуцију доставити Влади 
Републике Српске, Министарству индустрије, 
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енергетике и рударства и МХ „Електропривреда 
РС“. 
 
 3. Ову резолуцију објавиту у „Службеном 
гласнику општине Вишеград“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 
                                                      ПРЕДСЈЕДНИК СО      
Број:01-022-79/13 
Датум: 29.4.2013. године  Суљо Фејзић, с.р. 
 
На основу члана 18. став 2. Закона о јавним 
путевима-Пречишћени текст (,,Службени гласник 
Републике Српске“, брoj 16/10) и члaна 33. Статута 
општине Вишеград („Службени гласник општине 
Вишеград“, број 10/08, Пречишћени текст, 3/11 и 
5/12), Скупштина општине Вишеград на сједници 
одржаноj 29.4.2013. године, д о н о с и 
 

Г О Д И Ш Њ И   П  Л А Н 
одржавања, заштите, реконструкције и изградње 

локалних и некатегорисаних путева  
за 2013. годину 

 
I  УВОД 

Закон о јавним путевима-Пречишћени текст 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 
16/10), Правилник о одржавању јавних путева и 
објеката („Службени гласник Републике Српске“, 
број 23/05) и Одлука о разврставању, управљању и 
заштити локалних и некатегорисаних путева 
(„Службени гласник општине Вишеград“, број 4/09) 
утврђују начин изградње, одржавање и заштиту 
јавних путева и објеката. 
Одржавање јавних путева обухвата радове на: 
коловозу, банкинама, косинама насипа, усјека и 
засјека, трупу пута, облогама, обложеним зидовима, 
објектима за одводњавање, пропустима, мостовима, 
саобраћајној сигнализацији и путној опреми, као и 
радове у путном појасу и пружним прелазима. Јавни 
путеви морају се одржавати у таквом стању које 
омогућава вршење трајног, безбједног и несметаног 
саобраћаја за који су путеви намијењени. Обим, 
врста, вриједност и динамика извођења радова на 
одржавању јавних путева утврђују се (у складу са 
планираним буџетским средствима) Годишњим 
планом одржавања, заштите, реконструкције и 
изградње локалних и некатегорисаних путева за 
2013. годину. 
Материјали који се употребљавају за одржавање 
јавних путева морају у цјелости одговарати 
важећим техничким прописима и стандардима, 
односно за одржавање асфалтних коловоза морају 
се употребљавати материјали од којих су изграђени 
коловози, а за оправку оштећених дијелова 
шљунчаног, туцаничког, макадамског или земљаног 

коловоза употребљавају се туцаник, камена ситнеж, 
шљунак и камена дробина. Шљунак мора 
одговарати техничким прописима и стандардима, а 
камена дробина мора да садржи камени материјал 
различитих величина зрна са максималном 
величином зрна до 60mm и глиновитних примјеса 
до 5%. Неопходно је одржавати објекте за одводњу, 
односно мора се обезбиједити нормално 
прихватање и одвођење површинских и подземних 
вода, уз редовно кошење траве и уклањање 
растиња. Објекти на путевима се морају одржавати 
како би се обезбиједило нормално и безбједно 
одвијање саобраћаја на путу. 
Саобраћајна сигнализација и опрема пута мора бити 
уочљива и функционална, а у радове на одржавању 
вертикалне саобраћајне сигнализације спадају: 
уграђивање знакова који недостају, замјена 
дотрајалних и порушених знакова и постављање 
одговарајућих знакова у случају промјена на путу. 
Зимски период одржавања путева траје од 15. 
новембра текуће до 15. марта наредне године, а под 
одржавањем се подразумијева: 

- неутралисање поледице и уклањање снијега 
са коловоза и путних објеката, 

- спречавање стварања поледице на коловозу, 
- посипање залеђених и засњежених коловоза 

абразивним и другим материјалима. 
Извођач радова зимског одржавања путева обавезан 
је започети са чишћењем снијега прије него што се 
накупи 5cm (пет) снијега на коловозу и прије него 
што се снијег сабије. 
У случају сусњежице, ледене кише и настанка 
поледице, извођач на радовима одржавања путева 
мора одмах реаговати одговарајућим начином 
посипања. Планом зимске службе утврђен је 
приоритет одржавања путних праваца. 
Редовно и ванредно одржавање локалних и 
некатегорисаних путава утврђених Одлуком о 
разврставању, управљању и заштити локалних и 
некатегорисаних путева („Службени гласник 
општине Вишеград“, број 4/09) вршиће се према 
Годишњем плану одржавања, заштите, 
реконструкције и изградње локалних и 
некатегорисаних путева за 2013. годину. 
 

II  АКТИВНОСТИ  
- санација и одржавање макадамских коловаза 

и путева; 
- изградња нових и санација постојећих 

цјевастих пропуста за одводњу и мостова; 
- санација клизишта и одрона; 
- изградња и чишћење постојећих јарака за 

одводњу површинских вода са локалних 
путева, 

- насипање локалних путева природним 
ломљеним каменим материјалом; 
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- чишћење снијега и леда са колозова и 
посипање у циљу спречавања поледице и 
проходности путева; 

- реконструкција макадамских путава 
(проширење коловоза, радијуса кривина и 
мјеста за мимоилажење и нормално одвијање 
саобраћаја); 

 

- крпажа ударних рупа на асфалтираним 
дијеловима локалних путева; 

- раскресивање самониклог растиња. 
 

ПРЕГЛЕД РАДОВА НА ОДРЖАВАЊУ 
ЛОКАЛНИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ      

ПУТЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 
ВИШЕГРАД ЗА 2013. ГОДИНУ

 
 

МЗ КЛАШНИК 
 

 
МЗ ПРЕЛОВО 

 
Редни 

број 

Опис радова Јединица 

мјере 

Количина 

1. Ручно чишћење одводних канала поред пута (у цијену 
урачунати ископ у материјалу III и IV категорије са 
одвозом ручним колицима до 15m, димензије 0,50x0,30m)-
обрачун по m¹. 

  

Пут за Дубово m¹ 800,00 

Редни 

број 

Опис радова Јединица 

мјере 

Количина 

1. Израда пропуста (у цијену урачунати ископ земље III и IV 
категорије, набавку и постављање бетонских цијеви, 
затрпавање око цијеви пијеском или пробраном земљом 
из ископа, затрпавање канала тампонским материјалом и 
одвозом вишка земље)-обрачун по m¹.  

(ф500) 

  

Поздерчићи                                   m¹ 6,00  

2. Насипање и ваљање пута тампонским материјалом у слоју 
од 10-15cm (у цијену урачунати утовар и превоз 
материјала из позајмишта и разастирање материјала на 
путу)-обрачун по m³. 

  

Поздерчићи                                   m¹ 30,00 

Царине-Крагујевац                       m¹ 70,00 

3. Чишћење и нивелисање трасе пута од наноса машински-
обрачун по m³. 

  

Поздерчићи m³ 40,00 

Царине-Крагујевац m³ 70,00 
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2. Насипање и ваљање пута тампонским материјалом у слоју 
од 10-15cm (у цијену урачунати утовар и превоз 
материјала из позајмишта и разастирање материјала на 
путу)-обрачун по m³. 

  

Пут за Дубово m³ 160,00 

   

3. Чишћење и нивелисање трасе пута од наноса и чишћење 
осјелина машински-обрачун по m³. 

  

Пут за Дубово m³ 80,00 

   

 
МЗ ДРИНСКО 

 
Редни 

број 

Опис радова Јединица 

мјере 

Количина 

1. 

 

Ручно чишћење одводних канала поред пута (у цијену 
урачунати ископ у материјалу III и IV категорије са 
одвозом ручним колицима до 15m, димензије 0,50x0,30m) 
обрачун по m¹. 

  

Раскрсница Бодежник-Паштан Брдо m¹        700,00 

2. Насипање и ваљање пута тампонским материјалом у слоју 
од 10-15cm (у цијену урачунати утовар и превоз 
материјала из позајмишта и разастирање материјала на 
путу)-обрачун по m³. 

  

Раскрсница Бодежник-Паштан Брдо m³ 160,00 

3. Чишћење и нивелисање трасе пута од наноса машински-
обрачун по m³. 

  

Раскрсница Бодежник-Паштан Брдо m³ 100,00 

 
МЗ ГОРЊА И ДОЊА ЛИЈЕСКА 
 

Редни 

број 

Опис радова Јединица 

мјере 

Количина 

1. Ручно чишћење одводних канала поред пута (у цијену 
урачунати ископ у материјалу III и IV категорије са 
одвозом ручним колицима до 15m, димензије 0,50x0,30m)-
обрачун по m¹. 

  

Пут за Црни Врх m¹ 500,00 

Пут за Солила m¹ 200,00 
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2. Насипање и ваљање пута тампонским материјалом у слоју 
од 10-15cm (у цијену урачунати утовар и превоз 
материјала из позајмишта и разастирање материјала на 
путу)-обрачун по m³. 

  

Пут за Црни Врх m³ 70,00 

Пут за Солила m³ 50,00 

3. Чишћење и нивелисање трасе пута од наноса машински-
обрачун по m³. 

  

Пут за Црни Врх m³ 100,00 

Пут за Солила m³ 50,00 

 
 

МЗ ВАРДИШТЕ 
 

Редни 

број 

Опис радова Јединица 

мјере 

Количина 

1. Ручно чишћење одводних канала поред пута (у цијену 
урачунати ископ у материјалу III и IV категорије са 
одвозом ручним колицима до 15m, димензије 0,50x0,30m-
обрачун по m¹. 

  

Оплаве m¹ 50,00 

Присоје                              1 m¹ 100,00 

2. Насипање и ваљење пута тампонским материјалом у слоју 
од 10-15cm (у цијену урачунати утовар и превоз 
материјала из позајмишта и разастирање материјала на 
путу)-обрачун по m³. 

  

Јовичићи m³ 100,00 

Присоје  m³ 80,00 

Оплаве m³ 20,00 

 
МЗ ДОБРУН 

 
Редни 

број 

Опис радова Јединица 

мјере 

Количина 

1. Ручно чишћење одводних канала поред пута (у цијену 
урачунати ископ у материјалу III и IV категорије са 
одвозом ручним колицима до 15m, димензије 0,50x0,30m)-
обрачун по m¹. 

 

 

 

Бјељајци-Пољанице  m¹ 300,00 

Пут за Јабланицу m¹ 200,00 
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2. 

 

Насипање и ваљање пута тампонским материјалом у слоју 
од 10-15cm (у цијену урачунати утовар и превоз 
материјала из позајмишта и разастирање материјала на 
путу)-обрачун по m³. 

  

Бјељајци-Пољанице  m³ 120,00 

Пут за Јабланицу 11m³ 80,00 

3. Чишћење и нивелисање трасе пута од наноса и чишћење 
осјелина машински-обрачун по m³. 

  

Бјељајци-Пољанице  m³ 50,00 

Пут за Јабланицу m³ 40,00 

 
МЗ МЕЂЕЂА 

 
Редни 

број 

Опис радова Јединица 

мјере 

Количина 

1. Ручно чишћење одводних канала поред пута (у цијену 
урачунати ископ у материјалу III и IV категорије са 
одвозом ручним колицима до 15m, димензије 0,50x0,30m)-
обрачун по m¹. 

  

Међеђа-Ђипи-Рохци         m¹ 400,00 

Каоштички мост-Бреза-Јелићи  m¹ 80,00 

2. Насипање и ваљање пута тампонским материјалом у слоју 
од 10-15cm (у цијену урачунати утовар и превоз 
материјала из позајмишта и разастирање материјала на 
путу)-обрачун по m³. 

  

Међеђа-Ђипи-Рохци         m³ 100,00 

Каоштички мост-Бреза-Јелићи  m³ 40,00 

3. 

 

 

Чишћење и нивелисање трасе пута од наноса машински-
обрачун по m³. 

  

Међеђа -Ђипи -Рохци         m³ 70,00 

Каоштички мост-Бреза-Јелићи  m³ 40,00 

 
 

III  ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА  
За реализацију радова из овог програма 
обезбиједиће се средства из буџета општине. 
 

IV  ДИНАМИКА ИЗВОЂЕЊА РАДОВА  
Одржавање локалних и некатегорисаних путева 
вршиће се према годишњем плану, у складу са 
приливом финансијских средстава за ове намјене у 
буџет општине Вишеград.  

 
Динамику и редослијед одржавања путева из овог 
плана утврдиће начелник општине. Уврштавање 
нових путева, због хитности извођења радова, 
утврдиће начелник општине. 
 

V  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
Овај план ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Вишеград“. 
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 
                                                      ПРЕДСЈЕДНИК СО      
Број:01-022-82/13 
Датум: 29.4.2013. године  Суљо Фејзић, с.р. 

 
На основу члана 33. Статута општине Вишеград 
(„Службени гласник општине Вишеград“, број 
10/08-Пречишћени текст, 3/11 и 5/12) и члана 141. и 
149. Пословника Скупштине општине Вишеград 
(„Службени гласник општине Вишеград“, број 
4/13), а након разматрања Извјештаја о реализацији 
кредитних средстава датих по основу Закона о 
накнадама за кориштење природних ресурса у сврху 
производње електричне енергије за 2012. годину, 
Скупштина општине Вишеград на сједници 
одржаној 29.4.2013. године, д о н о с и 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Скупштина општине Вишеград усваја 
Извјештај о реализацији кредитних средстава датих 
по основу Закона о накнадама за кориштење 
природних ресурса у сврху производње електричне 
енергије за 2012. годину. 

 
2. Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Вишеград“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 
                                                      ПРЕДСЈЕДНИК СО      
Број:01-022-83/13 
Датум: 29.4.2013. године  Суљо Фејзић, с.р. 
 
На основу члана 33. Статута општине Вишеград 
(„Службени гласник општине Вишеград“, број 
10/08-Пречишћени текст, 3/11 и 5/12), а након 
разматрања Извјештаја о годишњем пословању и 
годишњем обрачуну јавних установа за 2012. 
годину чији је оснивач Општина Вишеград, 
Скупштина општине Вишеград на сједници 
одржаној 29.4.2013. године, д о н о с и 

 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Скупштина општине Вишеград тражи да 
се извјештаји о годишњем пословању и годишњем 
обрачуну јавних установа за 2012. годину чији је 
оснивач Општина Вишеград:  

- ЈУ РЦ „Вилина Влас“ Вишеградска бања, 
Вишеград, 

- ЈЗУ „Дом здравља“ Вишеград, 
- ЈЗУ „Апотека Вишеград“ Вишеград, 
- ЈУ „Центар за социјални рад Вишеград“ 

Вишеград, 

- ЈУ за предшколско васпитање и образовање 
„Невен“ Вишеград, 

- ЈУ „Туристичка организација општине 
Вишеград“ Вишеград,  

- ЈУ за културне дјелатности „Дом културе“ 
Вишеград, 

- ЈУ за културну дјелатност „Градска 
галерија“ Вишеград, 

- ЈУ Народна библиотека „Иво Андрић“ 
Вишеград, 

- ЈСУ „Дрина“ Вишеград; 
допуне недостајућим подацима: билансом стања, 
билансом успјеха, извјештајима о токовима 
готовине и промјенама на капиталу до наредне 
сједнице Скупштине. 
 
         2. Скупштина општине Вишеград тражи да 
се извјештај ЈУ Дом културе допуни текстуалним 
дијелом до наредне сједнице Скупштине.  
 

3. Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Вишеград“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 
                                                      ПРЕДСЈЕДНИК СО      
Број:01-022-84/13 
Датум: 29.4.2013. године  Суљо Фејзић, с.р. 
 
На основу члана 33. Статута општине Вишеград 
(„Службени гласник општине Вишеград“, број 
10/08-Пречишћени текст, 3/11 и 5/12) и члана 141. и 
149. Пословника Скупштине општине Вишеград 
(„Службени гласник општине Вишеград“, број 
4/13), а након разматрања Извјештаја о раду 
Управног одбора Јавне установе Рехабилитациони 
центар „Вилина Влас“ Вишеградска бања, 
Вишеград, Скупштина општине Вишеград на 
сједници одржаној 29.4.2013. године, д о н о с и 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Скупштина општине Вишеград не усваја 
Извјештај о раду Управног одбора Јавне установе 
Рехабилитациони центар „Вилина Влас“ 
Вишеградска бања, Вишеград. 

 
2. Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Вишеград“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 
                                                      ПРЕДСЈЕДНИК СО      
Број:01-022-85/13 
Датум: 29.4.2013. године  Суљо Фејзић, с.р. 
 

Година 22               Број: 5                   Општина Вишеград 30.04.2013. године                          Страна 12 



На основу члана 33. Статута општине Вишеград 
(„Службени гласник општине Вишеград“, број 
10/08-Пречишћени текст, 3/11 и 5/12) ) и члана 141. 
и 149. Пословника Скупштине општине Вишеград 
(„Службени гласник општине Вишеград“, број 
4/13), а након разматрања Извјештаја о раду 
Управног одбора Јавне здравствене установе „Дом 
здравља Вишеград“ Вишеград, Скупштина општине 
Вишеград на сједници одржаној 29.4.2013. године,     
д о н о с и 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Скупштина општине Вишеград не усваја 
Извјештај о раду Управног одбора Јавне 
здравствене установе „Дом здравља Вишеград“ 
Вишеград. 

 
2. Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Вишеград“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 
                                                      ПРЕДСЈЕДНИК СО      
Број:01-022-86/13 
Датум: 29.4.2013. године  Суљо Фејзић, с.р. 
 
На основу члана 33. Статута општине Вишеград 
(„Службени гласник општине Вишеград“, број 
10/08-Пречишћени текст, 3/11 и 5/12) ) и члана 141. 
и 149. Пословника Скупштине општине Вишеград 
(„Службени гласник општине Вишеград“, број 
4/13), а након разматрања Извјештаја о раду 
Управног одбора Јавне здравствене установе 
„Апотека Вишеград“ Вишеград, Скупштина 
општине Вишеград на сједници одржаној 29.4.2013. 
године, д о н о с и 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
1. Скупштина општине Вишеград не усваја 

Извјештај о раду Управног одбора Јавне 
здравствене установе „Апотека Вишеград“ 
Вишеград.  

 
2. Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Вишеград“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 
                                                      ПРЕДСЈЕДНИК СО      
Број:01-022-87/13 
Датум: 29.4.2013. године  Суљо Фејзић, с.р. 
 
На основу члана 33. Статута општине Вишеград 
(„Службени гласник општине Вишеград“, број 

10/08-Пречишћени текст, 3/11 и 5/12) ) и члана 141. 
и 149. Пословника Скупштине општине Вишеград 
(„Службени гласник општине Вишеград“, број 
4/13), а након разматрања Извјештаја о раду 
Управног одбора Јавне установе „Центар за 
социјални рад Вишеград“ Вишеград Скупштина 
општине Вишеград на сједници одржаној 29.4.2013. 
године, д о н о с и 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
1. Скупштина општине Вишеград не усваја 

Извјештај о раду Управног одбора Јавне установе 
„Центар за социјални рад Вишеград“, Вишеград. 

 
2. Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Вишеград“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 
                                                      ПРЕДСЈЕДНИК СО      
Број:01-022-88/13 
Датум: 29.4.2013. године    Суљо Фејзић, с.р. 
 
На основу члана 33. Статута општине Вишеград 
(„Службени гласник општине Вишеград“, број 
10/08-Пречишћени текст, 3/11 и 5/12) ) и члана 141. 
и 149. Пословника Скупштине општине Вишеград 
(„Службени гласник општине Вишеград“, број 
4/13), а након разматрања Извјештаја о раду 
Управног одбора Јавне установе за прeдшколско 
васпитање и образовање „Невен“ Вишеград, 
Скупштина општине Вишеград на сједници 
одржаној 29.4.2013. године, д о н о с и 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
1. Скупштина општине Вишеград не усваја 

Извјештај о раду Управног одбора Јавне установе за 
прeдшколско васпитање и образовање „Невен“, 
Вишеград 
 

2. Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Вишеград“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 
                                                      ПРЕДСЈЕДНИК СО      
Број:01-022-89/13 
Датум: 29.4.2013. године    Суљо Фејзић, с.р. 
 
На основу члана 33. Статута општине Вишеград 
(„Службени гласник општине Вишеград“, број 
10/08-Пречишћени текст, 3/11 и 5/12) ) и члана 141. 
и 149. Пословника Скупштине општине Вишеград 
(„Службени гласник општине Вишеград“, број 
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4/13), а након разматрања Извјештаја о раду 
Управног одбора Јавне установе „Туристичка 
организација општине Вишеград“ Вишеград, 
Скупштина општине Вишеград на сједници 
одржаној 29.4.2013. године, д о н о с и 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
1. Скупштина општине Вишеград не усваја 

Извјештај о раду Управног одбора Јавне установе 
„Туристичка организација општине Вишеград“ 
Вишеград. 
 

2. Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Вишеград“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 
                                                      ПРЕДСЈЕДНИК СО      
Број:01-022-90/13 
Датум: 29.4.2013. године    Суљо Фејзић, с.р. 
       
На основу члана 33. Статута општине Вишеград 
(„Службени гласник општине Вишеград“, број 
10/08-Пречишћени текст, 3/11 и 5/12) ) и члана 141. 
и 149. Пословника Скупштине општине Вишеград 
(„Службени гласник општине Вишеград“, број 
4/13), а након разматрања Извјештаја о раду 
Управног одбора Јавне установе за културне 
дјелатности „Дом културе“ Вишеград, Скупштина 
општине Вишеград на сједници одржаној 29.4.2013. 
године, д о н о с и 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
1. Скупштина општине Вишеград не усваја 

Извјештај о раду Управног одбора Јавне установе за 
културне дјелатности „Дом културе“ Вишеград. 
 

2. Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Вишеград“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 
                                                      ПРЕДСЈЕДНИК СО      
Број:01-022-91/13 
Датум: 29.4.2013. године    Суљо Фејзић, с.р. 
 
На основу члана 33. Статута општине Вишеград 
(„Службени гласник општине Вишеград“, број 
10/08-Пречишћени текст, 3/11 и 5/12) ) и члана 141. 
и 149. Пословника Скупштине општине Вишеград 
(„Службени гласник општине Вишеград“, број 
4/13), а након разматрања Извјештаја о раду 
Управног одбора Јавне установе за културну 
дјелатност „Градска галерија“ Вишеград, 

Скупштина општине Вишеград на сједници 
одржаној 29.4.2013. године, д о н о с и 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
1. Скупштина општине Вишеград не усваја 

Извјештај о раду Управног одбора Јавне установе за 
културну дјелатност „Градска галерија“ Вишеград. 

 
2. Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Вишеград“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 
                                                      ПРЕДСЈЕДНИК СО      
Број:01-022-92/13 
Датум: 29.4.2013. године    Суљо Фејзић, с.р. 
        
На основу члана 33. Статута општине Вишеград 
(„Службени гласник општине Вишеград“, број 
10/08-Пречишћени текст, 3/11 и 5/12) ) и члана 141. 
и 149. Пословника Скупштине општине Вишеград 
(„Службени гласник општине Вишеград“, број 
4/13), а након разматрања Извјештаја о раду 
Управног одбора Јавне установе Народна 
библиотека „Иво Андрић“ Вишеград, Скупштина 
општине Вишеград на сједници одржаној 29.4.2013. 
године, д о н о с и 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Скупштина општине Вишеград усваја 
Извјештај о раду Управног одбора Јавне установе 
Народна библиотека „Иво Андрић“ Вишеград. 

 
2. Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Вишеград“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 
                                                      ПРЕДСЈЕДНИК СО      
Број:01-022-93/13 
Датум: 29.4.2013. године    Суљо Фејзић, с.р. 
 
На основу члана 33. Статута општине Вишеград 
(„Службени гласник општине Вишеград“, број 
10/08-Пречишћени текст, 3/11 и 5/12) ) и члана 141. 
и 149. Пословника Скупштине општине Вишеград 
(„Службени гласник општине Вишеград“, број 
4/13), а након разматрања Извјештаја о раду 
Управног одбора Јавне спортске установе „Дрина“ 
Вишеград; Скупштина општине Вишеград на 
сједници одржаној 29.4.2013. године, д о н о с и 
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З А К Љ У Ч А К 
 

1. Скупштина општине Вишеград не усваја 
Извјештај о раду Управног одбора Јавне спортске 
установе „Дрина“ Вишеград. 

 
2. Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Вишеград“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 
                                                      ПРЕДСЈЕДНИК СО      
Број:01-022-94/13 
Датум: 29.4.2013. године    Суљо Фејзић, с.р. 
 
На основу члана 33. Статута општине Вишеград 
(„Службени гласник општине Вишеград“, број 
10/08-Пречишћени текст, 3/11 и 5/12), а након 
разматрања Извјештаја о раду Јавног предузећа 
„Рaдио-телевизија Вишеград“ Вишеград, 
Скупштина општине Вишеград на сједници 
одржаној 29.4.2013. године, д о н о с и 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Скупштина општине Вишеград не усваја 
Извјештај о раду Јавног предузећа „Рaдио 
телевизија Вишеград“ Вишеград. 

 
2. Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Вишеград“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 
                                                      ПРЕДСЈЕДНИК СО      
Број:01-022-95/13 
Датум: 29.4.2013. године    Суљо Фејзић, с.р. 
 
На основу члана 33. Статута општине Вишеград 
(„Службени гласник општине Вишеград“, број 
10/08-Пречишћени текст, 3/11 и 5/12), а након 
разматрања Извјештаја о раду ОО Црвени крст 
Вишеград, Скупштина општине Вишеград на 
сједници одржаној 29.4.2013. године, д о н о с и 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
1. Скупштина општине Вишеград усваја 

Извјештај о раду ОО Црвени крст Вишеград. 
 
2. Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Вишеград“. 
 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 
                                                      ПРЕДСЈЕДНИК СО      
Број:01-022-96/13 
Датум: 29.4.2013. године    Суљо Фејзић, с.р. 
 
На основу члана 43. алинеја 7. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, 101/04, 42/05 и 118/05), члана 9. Закона о 
инспекцијама у Републици Српској („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 74/10), члана 2. 
Закона о измјенама и допунама Закона о 
инспекцијама у Републици Српској („Службени 
гласник Републике Српске“, број 109/12),   члана 51. 
Статута општине Вишеград („Службени гласник 
општине Вишеград“, број: 10/08, 3/11 и 5/12), 
начелник општине Вишеград дана 25.12. 2012. 
године, д о н о с и  

 
О Д Л У К У 

о измјени Одлуке о оснивању Администратвине 
службе Општине Вишеград 

 
Члан 1. 

У Одлуци о оснивању Администратвине службе 
Општине Вишеград („Службени гласник Републике 
Српске“ број: 5/05), Члан 7. мијења се и гласи: 
 
„Послови из дјелокруга Администратвине службе 
Општине Вишеград обављају се у пет одјељења и 
двије службе, као основним организационим 
јединицама, и то:  
 

- Одјељење за општу управу, 
- Одјељење за привреду и друштвене 

дјелатности, 
- Одјељење за просторно уређење и стамбено-

комуналне послове, 
- Одјељење за финансије, 
- Одјељење за инспекцијске послове, 
- Стручна служба Скупштине општине, 
- Стручна служба начелника општине.“ 

 
Члан 2. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављена у „Службеном гласнику Општине 
Вишеград. 
 
ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 
             НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Број: 02-013-390/12                                         
Датум: 25.12.2012. г.      Славиша Мишковић, с.р.  
 
На основу члана 38. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 
96/03, 14/04, 67/05, 34/06 и 128/06), члана 11.Одлуке 
о извршењу буџета Општине Вишеград за 2013 
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годину („Службени гласник oпштине Вишеград“, 
брoj 16/12), Правилника о коришћењу буџетске 
резерве број: 02-013-185/09 од 01.06.2009. године, 
члана 51. Статута општине Вишеград („Службени 
гласник општине Вишеград“, број 10/08-
Пречишћени текст, 3/11 и 5/12), начелник општине 
Вишеград,  д о н о с и      
 

О Д Л У К У 
о одобрењу средстава буџетске резерве 

                                                                
Члан 1. 

ОДОБРАВАЈУ СЕ средства буџетске резерве у 
сврху плаћања рачуна за 30 литара горива еуро 
дизел које је потребно за одлазак ученика средње 
школе „Иво Андрић“ из Вишеграда на презентацију  
пројекта на такмичењу под називом „Сајам 
кредитирања“. 
 

Члан 2. 
За сипање наведене количине горива из члана 1. ове 
одлуке задужује се возач општине Миливоје 
Жерајић . 
 

Члан 3. 
За реализацију ове одлуке задужује се Одјељење за 
финансије. 
 

Члан 4. 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења а 
објавиће се у „Службеном гласнику Општине 
Вишеград“. 
 
ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 
             НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Број: 02-40-95/13                                         
Датум: 15.4.2013. г.      Славиша Мишковић, с.р.  
 
На основу члана 38. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 
96/03, 14/04, 67/05, 34/06 и 128/06), члана 11. 
Одлуке о извршењу буџета општине Вишеград за 
2013 годину („Службени гласник општине 
Вишеград“, број 16/12), Правилника о коришћењу 
буџетске резерве број: 02-013-185/09 од 
01.06.2009.године, члана 51. Статута општине 
Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“ 
број 10/08-Пречишћени текст, 3/11 и 5/12) те 
Извјештаја менаџера пројекта „Вишеград брине о 
сваком свом дјетету“, начелник општине Вишеград,  
д о н о с и      
 

О Д Л У К У 
о одобрењу средстава буџетске резерве 

                                                                
 

Члан 1. 
ОДОБРАВАЈУ СЕ средства буџетске резерве у 
укупном износу од 100,00 КМ 
(једнастотинаосамконвертибилнихмарака) Сандри 
Жерајић која  је ангажована као васпитач у пројекту 
„Вишеград брине о сваком свом дјетету“ у 
мобилним играоницама за дјецу у МЗ Међеђа, 
Добрун и Прелово сврху сипања горива за  властито 
возило које је користила у периоду од 06.03.-
21.03.2013. године, према приложеним рачунима 
који су саставни дио ове одлуке.  
 

Члан 2. 
Средства из члана 1. ове одлуке дозначити на 
текући  рачун број: 562-0068095744943 Развојна 
банка. 
За реализацију ове oдлуке задужује се Одјељење за 
финансије. 
 

Члан 3. 
Ова oдлука ступа на снагу даном доношења а 
објавиће се у „Службеном гласнику oпштине 
Вишеград“. 
 
ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 
             НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Број: 02-40-103/13                                         
Датум: 24.4.2013. г.      Славиша Мишковић, с.р.  
 
На основу члана 38. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 96/03 
и 14/04, 67/05, 34/06 и 128/06), члана 51. Статута 
општине Вишеград („Службени гласник општине 
Вишеград“, број: 10/08-Пречишћни текст, број 3/11 
и 5/12), члана 11. Одлуке о извршењу буџета 
општине Вишеград за 2013. годину („Службени 
гласник општине Вишеград“, број 16/12), 
Правилника о коришћењу буџетске резерве број: 
02-013-185/09 од 01.06.2009. године, захтјева,   
начелник oпштине Вишеград,  д о н о с и      
 

О Д Л У К У 
о одобрењу средстава буџетске резерве 

                                                                
Члан 1. 

ОДОБРАВАЈУ СЕ средства буџетске резерве у 
укупном износу од 100, 00 КМ 
(једнастотинаконвертибилнихмарака) у сврху 
организације петог традиционалног хуманитарног 
турнира у стоном тенису а иста ће бити усмјерена за 
помоћ ученицима СШ „Иво Андрић“који су слабог 
имовног стања. 
 

Члан 2. 
Средства наведена у члану 1. ове Одлуке ће се 
уплатити на жиро рачун Синдиката СШ „Иво 
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Андрић“ број: број: 562 006 60000245708 отворен у 
Развојној банци Вишеград. 
 

Члан 3. 
За реализацију ове oдлуке задужује се Одјељење за 
финансије. 
 

Члан 4. 
Ова oдлука ступа на снагу даном доношења а 
објавиће се у „Службени гласнику општине 
Вишеград“. 
 
ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 
             НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Број: 02-40-105/13                                         
Датум: 26.4.2013. г.      Славиша Мишковић, с.р.  
 
На основу члана 43. и 72. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, бр:101/04, 42/05, 118/05), члана 51. 
Статута општине Вишеград („Службени гласник 
општине Вишеград“, број 10/08-Пречишћени текст 
3/11 и 5/12) , члана 4. Одлуке о условима и начину 
кориштења новчаних подстицаја за развој 
пољопривреде и села општине Вишеград у 2013. 
години („Службени гласник општине Вишеград“ 
број 3/13), начелник општине Вишеград дана 
19.04.2013. 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 2013. години 

 
1. У Комисију за одабир корисника новчаних 

подстицаја за развој пољопривреде и села општине 
Вишеград у 2013. године именују се: 

- Марица Јовановић, предсједник, 
- Јела Рајак, члан, 
- Живорад Марковић. 

 
2. Задатак Комисије из тачке 1. овог рјешења је 

да одмах, а најкасније у року од 15 дана, по пријему 
захтјева за остваривање новчаних подстицаја за 
развој пољопривреде села изврши обраду захтјева и 
провјеру достављене документације, донесе одлуке 
о остваривању права на подстицај, а прије исплате 
обиђе одабране кориснике. 
 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном  
доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Вишерад“. 

 
ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 
             НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Број: 02-013-76/13                                         
Датум: 19.4.2013. г.      Славиша Мишковић, с.р.  

На основу члана 43. и 72. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, бр: 101/04, 42/05, 118/05), члана 51. 
Статута општине Вишеград („Службени гласник 
општине Вишеград“, број 10/08-Пречишћени текст, 
3/11 и 5/12), члана 35. Одлуке о условима и начину 
кориштења новчаних подстицаја за развој 
пољопривреде и села општине Вишеград у 2013. 
години („Службени гласник општине Вишеград 
број 3/13), начелник општине Вишеград дана 
19.04.2013. 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 2013. години 
 

1. У Комисију за надзор намјенског утрошка  
новчаних подстицаја за развој пољопривреде и села 
општине Вишеград у 2013. години именују се: 

 
- Вељко Савић, предсједник, 
- Ковиљка Марковић, члан, 
- Радмило Михајловић,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 2013. 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: 02-013-77/13                                         
Датум: 19.4.2013. г.      Славиша Мишковић, с.р.  

 
На основу чл. 43. и 72. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 101/04, 42/05, 118/05), члана 51. 
Статута општине Вишеград („Службени гласник 
општине Вишеград“, број 10/08-Пречишћени текст 
број 3/11 и 5/12), Правилника о утврђивању услова 
и критеријума за остваривање орава за стимулисање 
наталитета („Службени гласник општине 
Вишеград“, број 3/13) и Одлуке о утврђивању 
услова и критеријума за остваривање права на 
стимулисање наталитета („Службени гласник 
општине Вишеград број 3/13), начелник општине 
Вишеград, дана 19.04.2013. године, д о н о с и  
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Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о формирању Комисије за накнаду  трошкова 

лијечења стерилитета и накнаду трошкова 
вантјелесне оплодње 

 
1. У Комисију за накнаду  трошкова лијечења 

стерелитета и накнаду трошкова вантјелесне 
оплодње именују се:  

 
- Костић Олга предсједник,  
- Др Бранка Мирковић, члан, 
- Мојевић Драгомир, члан. 
 
 
 

 
 
 

2. Задатак Комисије је да на бази приложене 
медицинске документације  и приложених рачуна 
оцјени ко испуњава услове за накнаду  трошкова 
лијечења стерилитета и вантјелесне оплодње. 
 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Вишеград“. 
 
ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 
             НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Број: 02-013-78/13                                         
Датум: 19.4.2013. г.      Славиша Мишковић, с.р.  
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