
 
 
 
 
На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 
101/04, 42/05 и 118/05), члана 33. Статута општине 
Вишеград („Службени гласник општине 
Вишеград“, број 10/08-Пречишћени текст, 3/11 и 
5/12), члана 39. став 1, члана члана 48, 49. и 50. 
Пословника Скупштине општине Вишеград 
(„Службени гласник општине Вишеград“, број 
4/13), Скупштина општине Вишеград на сједници 
одржаној 29.5.2013. године, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о избору Комисије за избор и именовање 

 
Члан 1. 

У  Комисију за избор и именовање, бирају се:  
1) Бране Смиљић, предсједник;  
2) Милан Комад, замјеник предсједника;  
3) Марко Видаковић, члан; 
4) Бојан Пецикоза, члан; 
5) Винко Дроца, члан. 
 

Члан 2. 
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи 
Одлука о избору предсједника, замјеника 
предсједника и чланова Комисије за избор и 
именовање („Службени гласник општине 
Вишеград“, број 14/12).  
 

Члан 3. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине 
Вишеград“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД          
                                     ПРЕДСЈЕДНИК СО  
Број: 01-022-100/13   
Датум: 29.5.2013. 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), члана 33. Статута општине 
Вишеград („Службени гласник општине 
Вишеград“, број 10/08-Пречишћени текст, 3/11 и 
5/12), члана 39. став 1, члана 48, 51. и 52. 
Пословника Скупштине општине Вишеград 
(„Службени гласник општине Вишеград“, број 
4/13), Скупштина општине Вишеград на сједници 
одржаној 29.5.2013. године, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о избору Комисије за прописе 

 
Члан 1. 

У Комисију за прописе, бирају су: 
1) Дејан Савић, предсједник; 
2) Снежана Ђуровић, замјеник предсједника; 
3) Љубиша Шкипина, члан; 
4) Суљо Фејзић, члан; 
5) Душанка Крчо, члан. 

  
Члан 2. 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи 
Одлука о избору предсједника, замјеника 
предсједника и чланова Комисије за прописе 
(„Службени гласник општине Вишеград“, број 
14/12).  
 

Члан 3. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине 
Вишеград“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД          
                                       ПРЕДСЈЕДНИК СО  
Број: 01-022-101/13   
Датум: 29.5.2013. 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), члана 33. Статута општине 
Вишеград („Службени гласник општине 

Година 22               Број: 6                   Општина Вишеград 30.05.2013. године                      Страна 1 



Вишеград“, број 10/08-Пречишћени текст, 3/11 и 
5/12), члана 39. став 1, члана 48, 53. и 54. 
Пословника Скупштине општине Вишеград 
(„Службени гласник општине Вишеград“, број 
4/13), Скупштина општине Вишеград на сједници 
одржаној 29.5.2013. године, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о избору Комисије за буџет и финансије 

 
Члан 1. 

У Комисију за буџет и финансије, бирају се: 
1) Бране Смиљић, предсједник;  
2) Миодраг Росић, замјеник предсједника;  
3) Бранислав Топаловић, члан. 

 
Члан 2. 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи 
Одлука о избору Комисије за буџет и финансије 
(„Службени гласник општине Вишеград“, број 
15/12). 
 

Члан 3. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине 
Вишеград“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД          
                                 ПРЕДСЈЕДНИК СО  
Број: 01-022-102/13   
Датум: 29.5.2013. 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), члана 33. Статута општине 
Вишеград („Службени гласник општине 
Вишеград“, број 10/08-Пречишћени текст, 3/11 и 
5/12), члана 39. став 1, члана 48, 55. и 56. 
Пословника Скупштине општине Вишеград 
(„Службени гласник општине Вишеград“, број 
4/13), Скупштина општине Вишеград на сједници 
одржаној 29.5.2013. године, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о избору Комисије за вјерска питања 

 
Члан 1. 

У Комисију за вјерска питања, бирају се: 
1) Синиша Ђорђић, предсједник; 
2) Славиша Инђић, замјеник предсједника; 
3) Младен Тасић, члан. 

 
Члан 2. 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи 
Одлука о избору Комисије за вјерска питања 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 
15/12). 
 

Члан 3. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине 
Вишеград“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД          
                                       ПРЕДСЈЕДНИК СО  
Број: 01-022-103/13   
Датум: 29.5.2013. 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), члана 33. Статута општине 
Вишеград („Службени гласник општине 
Вишеград“, број 10/08-Пречишћени текст, 3/11 и 
5/12), члана 39. став 1, члана 48, 57. и 58. 
Пословника Скупштине општине Вишеград 
(„Службени гласник општине Вишеград“, број 
4/13), Скупштина општине Вишеград на сједници 
одржаној 29.5.2013. године, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о избору Комисије за борачка питања  

 
Члан 1. 

У Комисију за борачка питања бирају се: 
1) Милан Комад, предсједник;  
2) Дејан Савић, замјеник предсједника;  
3) Бојан Рацковић, члан; 
4) Милисав Васић, члан; 
5) Драган Каришик, члан. 
 

Члан 2. 
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи 
Одлука о избору Комисије за борачка питања 
(„Службени гласник општине Вишеград“, број 
15/12). 
 

Члан 3. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине 
Вишеград“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД          
                                 ПРЕДСЈЕДНИК СО  
Број: 01-022-104/13   
Датум: 29.5.2013. 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), члана 33. Статута општине 
Вишеград („Службени гласник општине 
Вишеград“, број 10/08-Пречишћени текст, 3/11 и 
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5/12), члана 39. став 1, члана 48, 59. и 60. 
Пословника Скупштине општине Вишеград 
(„Службени гласник општине Вишеград“, број 
4/13), Скупштина општине Вишеград на сједници 
одржаној 29.5.2013. године, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о избору Комисије за заштиту околине, 

културног и природног насљеђа 
 

Члан 1. 
У Комисију за заштиту околине, културног и 
природног насљеђа, бирају се: 

1) Снежана Ђуровић, предсједник; 
2) Биљана Јосиповић, замјеник предсједника; 
3) Предраг Маљукан, члан. 

 
Члан 2. 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи 
Одлука о избору Комисије за заштиту околине, 
културног и природног насљеђа („Службени 
гласник општине Вишеград“, број 15/12). 
 

Члан 3. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине 
Вишеград“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД          
                                 ПРЕДСЈЕДНИК СО  
Број: 01-022-105/13   
Датум: 29.5.2013. 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), члана 33. Статута општине 
Вишеград („Службени гласник општине 
Вишеград“, број 10/08-Пречишћени текст, 3/11 и 
5/12),  члана 39. став 1, члана 48, 61. и 62. 
Пословника Скупштине општине Вишеград 
(„Службени гласник општине Вишеград“, број 
4/13), Скупштина општине Вишеград на сједници 
одржаној 29.5.2013. године, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о избору Комисије за питања младих 

 
Члан 1. 

У Комисију за питања младих, бирају се: 
1) Марко Недић, предсједник; 
2) Марко Видаковић, замјеник предсједника; 
3) Дарко Андрић, члан; 
4) Горан Кујунџић, члан; 
5) Ивана Ђурић, члан. 
 
 

Члан 2. 
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи 
Одлука о избору Комисије за питања младих 
(„Службени гласник општине Вишеград“, број 
15/12 и 2/13). 
 

Члан 3. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине 
Вишеград“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД          
                                    ПРЕДСЈЕДНИК СО  
Број: 01-022-106/13   
Датум: 29.5.2013. 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), члана 33. Статута општине 
Вишеград („Службени гласник општине 
Вишеград“, број 10/08-Пречишћени текст, 3/11 и 
5/12), члана 39. став 1, члана 48, 63. и 64. 
Пословника Скупштине општине Вишеград 
(„Службени гласник општине Вишеград“, број 
4/13), Скупштина општине Вишеград на сједници 
одржаној 29.5.2013. године, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о избору Комисије за равноправност полова 

 
Члан 1. 

У Комисију за равноправност полова, бирају се: 
1) Суљо Фејзић, предсједник; 
2) Данка Митровић, замјеник предсједника; 
3) Биљана Јосиповић, члан; 
4) Горана Савић, члан; 
5) Јована Шимшић, члан. 

  
Члан 2. 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи 
Одлука о избору Комисије за равноправност полова 
(„Службени гласник општине Вишеград“, број 
15/12). 
 

Члан 3. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине 
Вишеград“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД          
                                 ПРЕДСЈЕДНИК СО  
Број: 01-022-107/13   
Датум: 29.5.2013. године          Суљо Фејзић, с.р. 
 
На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 
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101/04, 42/05 и 118/05), члана 33. Статута општине 
Вишеград („Службени гласник општине 
Вишеград“, број 10/08-Пречишћени текст, 3/11 и 
5/12), члана 139. став 1, члана 48, 65. и 66. 
Пословника Скупштине општине Вишеград 
(„Службени гласник општине Вишеград“, број 
4/13), Скупштина општине Вишеград на сједници 
одржаној 29.5.2013. године, д о н о с и 

 
О Д Л У К У 

о избору Комисијe за популациону политику 
 

Члан 1. 
У  Комисију за популациону политику, бирају се:  

1) Винко Дроца, предсједник; 
2) Славиша Инђић, замјеник предсједника; 
3) Младен Тасић, члан; 
4) Суљо Фејзић, члан; 
5) Синиша Ђорђић, члан. 

 
Члан 2. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине 
Вишеград“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД          
                        ПРЕДСЈЕДНИК СО  
Број: 01-022-108/13   
Датум: 29.5.2013. 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), члана 33. Статута општине 
Вишеград („Службени гласник општине 
Вишеград“, број 10/08-Пречишћени текст, 3/11 и 
5/12),  члана 39. став 1, члана 48, 67. и 68. 
Пословника Скупштине општине Вишеград 
(„Службени гласник општине Вишеград“, број 
4/13), Скупштина општине Вишеград на сједници 
одржаној 29.5.2013. године, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о избору Комисије за награде и признања 

 
Члан 1. 

У Комисију за награде и признања, бирају се: 
1)  Љубиша Шкипина, предсједник;  
2)  Бранислав Топаловић, замјеник предсједника;  
3)  Миодраг Росић, члан. 
 

Члан 2. 
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи 
Одлука о избору Комисије за награде и признања 
(„Службени гласник општине Вишеград“, број 
15/12). 
 

Члан 3. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине 
Вишеград“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД          
                        ПРЕДСЈЕДНИК СО  
Број: 01-022-109/13   
Датум: 29.5.2013. 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), члана 33. Статута општине 
Вишеград („Службени гласник општине 
Вишеград“, број 10/08-Пречишћени текст, 3/11 и 
5/12), члана 39. став 1, члана 48, 69. и 70. 
Пословника Скупштине општине Вишеград 
(„Службени гласник општине Вишеград“, број 
4/13), Скупштина општине Вишеград на сједници 
одржаној 29.5.2013. године, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о избору Одбора за заштиту људских права, 

представке и притужбе грађана 
 

Члан 1. 
У Одбор за заштиту људских права, представке и 
притуже грађана, бирају се: 

1) Синиша Ђорђић, предсједник;  
2) Дејан Савић, замјеник предсједника;  
3) Славиша Инђић, члан;  
4) Марко Недић, члан;  
5) Бојан Рацковић, члан. 

 
Члан 2. 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи 
Одлука о избору Комисије за заштиту људских 
права, представке и притуже грађана („Службени 
гласник општине Вишеград“, број 15/12 и 2/13). 
 

Члан 3. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине 
Вишеград“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД          
                        ПРЕДСЈЕДНИК СО  
Број: 01-022-110/13   
Датум: 29.5.2013. 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), члана 33. Статута општине 
Вишеград („Службени гласник општине 
Вишеград“, број 10/08-Пречишћени текст, 3/11 и 
5/12), члана 39. став 1, члана 48, 71. и 72. 
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Пословника Скупштине општине Вишеград 
(„Службени гласник општине Вишеград“, број 
4/13), Скупштина општине Вишеград на сједници 
одржаној 29.5.2013. године, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о избору Одбора за локални развој и сарадњу  

са општинама и градовима 
 

Члан 1. 
У Одбор за локални развој и сарадњу са општинама 
и градовима, бираjу се: 

1) Бране Смиљић, предсједник;  
2) Бојан Пецикоза, замјеник предсједника;  
3) Бранислав Топаловић, члан. 

 
Члан 2. 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи 
Одлука о избору Одбора за локални развој и 
сарадњу са општинама и градовима („Службени 
гласник општине Вишеград“, 15/12). 
 

Члан 3. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине 
Вишеград“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД          
                        ПРЕДСЈЕДНИК СО  
Број: 01-022-111/13   
Датум: 29.5.2013. 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), члана 33. Статута општине 
Вишеград („Службени гласник општине 
Вишеград“, број 10/08-Пречишћени текст, 3/11 и 
5/12), члана 39. став 1, члана 48, 73. и 74. 
Пословника Скупштине општине Вишеград 
(„Службени гласник општине Вишеград“, број 
4/13), Скупштина општине Вишеград на сједници 
одржаној 29.5.2013. године, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о избору Етичког одобра  

 
Члан 1. 

У Етички одбор, бирају се: 
1) Данка Митровић, предсједник; 
2) Снежана Ђуровић, замјеник предсједника; 
3) Суљо Фејзић, члан; 
4) Драго Гавриловић, члан; 
5) Мирослав Крсмановић, члан. 

 
 
 

Члан 2. 
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи 
Одлука о избору Етичког одбора („Службени 
гласник општине Вишеград“, број 15/12). 
 

Члан 3. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине 
Вишеград“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД          
                        ПРЕДСЈЕДНИК СО  
Број: 01-022-112/13   
Датум: 29.5.2013. 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), члана 33. Статута општине 
Вишеград („Службени гласник општине 
Вишеград“, број 10/08-Пречишћени текст, 3/11 и 
5/12), члана 39. став 1, члана 48, 77. и 78. 
Пословника Скупштине општине Вишеград 
(„Службени гласник општине Вишеград“, број 
4/13), Скупштина општине Вишеград на сједници 
одржаној 29.5.2013. године, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о избору Савјета за културу  

 
Члан 1. 

У Савјет за културу, бирају се: 
1) Данка Митровић, предсједник; 
2) Дарко Андрић, замјеник предсједника; 
3) Биљана Јосповић, члан. 

 
Члан 2. 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи 
Одлука о избору Савјета за културу („Службени 
гласник општине Вишеград“, број 15/12). 
 

Члан 3. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине 
Вишеград“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД          
                                 ПРЕДСЈЕДНИК СО  
Број: 01-022-113/13   
Датум: 29.5.2013. 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), члана 33. Статута општине 
Вишеград („Службени гласник општине 
Вишеград“, број 10/08-Пречишћени текст, 3/11 и 
5/12), члана 39. став 1, члана 48, 75. и 76. 
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Пословника Скупштине општине Вишеград 
(„Службени гласник општине Вишеград“, број 
4/13), Скупштина општине Вишеград на сједници 
одржаној 29.5.2013. године, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о избору Савјета за спорт  

 
Члан 1. 

У Савјет за спорт, бираjу се: 
1) Марко Видаковић, предсједник; 
2) Марко Недић, замјеник предсједника; 
3) Љубиша Шкипина, члан; 
4) Дарко Андрић, члан; 
5) Мирко Мајсторовић, члан; 
6) Владимир Гладанац, члан; 
7) Алмир Кустура, члан. 

  
Члан 2. 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи 
Одлука о избору Савјета за спорт („Службени 
гласник општине Вишеград“, број 15/12). 
 

Члан 4. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине 
Вишеград“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД          
                                       ПРЕДСЈЕДНИК СО  
Број: 01-022-114/13   
Датум: 29.5.2013. године            Суљо Фејзић, с.р. 
 
На основу члана 22. став 1. тачка 1. Закона о 
заштити и спасавању у ванредним ситуацијама 
(„Службени гласник Републике Српске“ број: 
121/12) и члана 33. Статута општине Вишеград 
(„Службенигласник општине Вишеград“, број: 
10/08-Пречишћени текст, 3/11 и 5/12), Скупштина 
општине Вишеград на сједници одржаној 29.5.2013. 
године, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о организацији и функционисању цивилне 
заштите у области заштите и спасавања на 

подручју општине Вишеград 
 

Члан 1. 
Овом одлуком уређује се организација, припремање 
и спровођење мјера и активности у области заштите 
и спасавања на подручју општине Вишеград, у 
оквиру јединственог система заштите и спасавања 
Републике Српске. 
 
 
 
 

Члан 2. 
Систем заштите и спасавања је обједињени облик 
управљања и организовања снага и субјеката 
система заштите и спасавања на спровођењу 
превентивних и оперативних мјера и извршавању 
задатака заштите и спасавања људи и материјалних 
добара од посљедица елементарних непогода и 
других несрећа. 
 

Члан 3. 
Организовање и припремање активности заштите и 
спасавања базира се на Процјени угрожености 
територије општине од елементарне непогоде и 
друге несреће и обезбједиће оптимално и 
рационално ангажовање свих расположивих снага и 
средстава на задацима заштите и спасавања. 
 

Члан 4. 
Систем заштите и спасавања подразумијева: 

- планирање, припремање и спровођење мјера 
активности на заштити и спасавању, 

- заштиту као скуп превентивних мјера, 
отклањање могућих узрока угрожавања, 
смањења утицаја и спречавања елементарне 
непогоде и друге несреће, 

- спасавање и пружање помоћи кроз 
организовање цивилне заштите, као 
превентивне и оперативне активности које се 
предузимају у циљу спасавања људи, 
материјалних и културних добара и животне 
средине, 

- предузимање мјера и активности на 
ублажавању и отклањању посљедица 
елементарних непогода и других несрећа и 
стварање услова за живот људи на угроженом 
подручју, 

- организовање, опремање и оспособљавање 
снага заштите и спасавања, привредних 
друштава и других правних лица, 

- организовање и оспособљавање грађана, 
- управљање, руковођење и координацију 

субјектима и снагама система заштите и 
спасавања у ванредним ситуацијама, 

- пружање и тражење помоћи и сарадњу са 
надлежним органима и сусједним општинама, 

- друге послове и задатке заштите и спасавања. 
 

Члан 5. 
Снаге за заштиту и спасавање на подручју општине 
Вишеград чине: 

- Општински штаб за ванредне ситуације, 
- професионалне и хитне службе (ватрогасци, 

медицинске, ветеринарске и друге службе), 
- повјереници заштите и спасавања, 
- јединице и тимови цивилне заштите које 

формира Општина, 
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- штабови за ванредне ситуације и јединице и 
тимове за заштиту и спасавање које 
формирају привредна друштва и друга правна 
лица, 

- јединице, тимови и екипе ОО Црвеног крста, 
- јединице и тимови које формирају удружења 

грађана и друге невладине организације и 
- грађани. 

 
Члан 6. 

Начелник општине ће посебном одлуком одредити 
привредна друштва и друга правна лица која су 
обавезна поступати у складу са чланом 23. Закона о 
заштити и спасавању у ванредним ситуацијама.  
 

Члан 7.  
Стручне послове из члана 22. став 2. Закона о 
заштити и спасавању у ванредним ситуацијама 
обавља Општинска служба цивилне заштите. 
 

Члан 8.  
За координацију и руковођење приликом заштите и 
спасавања у ванредним ситуацијама формира се 
Општински штаб за ванредне ситуације, чије ће 
чланове рјешењем именовати начелник Општине. 
 

Члан 9. 
Штаб за ванредне ситуације обавља послове и 
задатке из члана 45. и 46. Закона о заштити и 
спасавању у ванредним ситуацијама. 
 

Члан 10. 
Начелник Општине ће рјешењем именовати 
повјеренике заштите и спасавања на 
територијалном принципу, најмање по једног за 
сваку мјесну заједницу. 
У привредним друштвима и другим правним 
лицима повјеренике именује руководилац. 
 

Члан 11. 
У складу са чланом 22, а сходно члану 107. Закона 
оснивају се јединице и тимови цивилне заштите и 
то: 

- специјализована јединица за заштиту од 
пожара, са ослонцем на ТВЈ Вишеград, до 30 
припадника, 

- специјализована јединица за заштиту од 
поплава и спасавање на води и под водом, са 
ослонцем на  ХЕ ,,Вишеград“, дo 20 
припадника, 

- специјализована јединица за пружање прве 
медицинске помоћи, са ослонцем на Дом 
здравља, до 15 припадника, 

- специјализована јединица за асанацију терена 
са ослонцем на Комунално предузеће „ 
Комуналац“ а.д, до  15 припадника, 

- јединицу опште намјене, на територијалном и 
производном принципу, до 20 припадника. 

Командире ових јединица рјешењем ће именовати 
начелник Општине. 
 

Члан 12. 
Систем заштите и спасавања финансира се из 
буџета општине и других извора у складу са чланом 
153. и 155. Закона о заштити и спасавању у 
ванредним ситуацијама. Буџетом општине планира 
се и издваја 2% посебних средстава од којих се 50% 
користи за предузимање превентивних активности, 
а 50% за опремање и обуку структура заштите и 
спасавања. 
О издвојеним и утрошеним средствима информише 
се ресорно Министарство. 
 

Члан 13. 
Ступањем на снагу ове одлукео престаје да важи 
Одлука о организацији и функционисању цивилне 
заштите на подручју општине Вишеград 
(„Службени гласник општине Вишеград“, број 7/02 
и 14/07). 

 
Члан 14. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ,,Службеном гласнику општине 
Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД          
                                 ПРЕДСЈЕДНИК СО  
Број: 01-022-115/13   
Датум: 29.5.2013. године          Суљо Фејзић, с.р. 

 
На основу члана 22. Закона о заштити и спасавању у 
ванредним ситуацијама („Службени гласник 
Републике Српске“, број 121/12) и члана 33. 
Статута општине Вишеград („Службени гласник 
општине Вишеград“, број 10/08-Пречишћени текст, 
3/11 и 5/12), Скупштина општине Вишеград на 
сједници одржаној 29.5.2013. д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о формирању Општинског штаба  

за ванредне ситуације 
 

Члан 1. 
Овом одлуком формира се Општински штаб за 
ванредне ситуације општине Вишеград. 
 

Члан 2. 
Општински штаб за ванредне ситуације има 
команданта, замјеника, начелника и чланове Штаба 
и у исти се именују: 
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1. командант Штаба-начелник општине, 
2. замјеник команданта Штаба-замјеник 

начелника општине, 
3. начелник Штаба-самостални стручни 

сарадник за ЦЗ, 
4. члан Штаба за правне послове-начелник 

Одјељења за општу управу,   
5. члан Штаба за склањање људи, 

материјалних и других добара, заштиту и 
спасавање из рушевина и заштиту животне 
околине -начелник Одјељења за  просторно 
уређење и стамбено-комуналне послове, 

6. члан Штаба за прву медицинску помоћ и 
асанацију терена-доктор медицине из Дома 
здравља, 

7. члан Штаба за заштиту и спасавање од 
пожара-старјешина ТВЈ и референт ППЗ у 
ШГ „Панос“Вишеград,                                                     

8. члан Штаба за збрињавање угрожених и 
настрадалих и евакуацију-секретар Црвеног 
крста, 

9. члан Штаба за спасавање животиња и 
намирница животињског поријекла-доктор                                            
ветерине из Ветеринарске станице 
Вишеград, 

10. члан Штаба за заштиту и спасавање од 
поплавa и клизишта-грађевински инжињер                                                                       
хидро-смјера из „ХЕ на Дрини“, 

11. члан Штаба за заштиту и спасавање од 
НУС-а и мина-командир полицијске 
станице,                          

12. члан Штаба за спасавање на води и под 
водом-командир јединице за спасавање на 
води и под водом, 

13. члан Штаба за финансијске послове-
начелник Одјелења за финансије.                                                          

 
Члан 3. 

Комадант Штаба ће посебним решењем именовати 
чланове Штаба. 
Служба цивилне заштите ће донијети Упутство о 
раду Штаба за ванредне ситуације. 
 

Члан 4. 
Штабом руководи командант Штаба.  
Одлуку о проглашењу ванредне ситуације на 
територији општине Вишеград, на приједлог 
Општинског штаба за ванредне ситуације, доноси 
начелник општине као командант Штаба. 
 

Члан 5. 
На сједнице Општинског штаба за ванредне 
ситуације ће се према потреби позивати и 
представници електропривреде, ПTT саобраћаја, 
полицијске станице, шумарства, снабдијевања, 
војске и средстава информисања. 

Члан 6. 
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи 
Одлука о оснивању Општинског штаба цивилне 
заштите („Службени гласник општине Вишеград“, 
број 7/02 и 14/07). 
 

Члан 7. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ,,Службеном гласнику општине 
Вишеград“. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД          
                                 ПРЕДСЈЕДНИК СО  
Број: 01-022-116/13   
Датум: 29.5.2013. године          Суљо Фејзић, с.р. 
 
На основу члана 30. став 1. алинеја 2. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број 101/04, 42/05 и 118/06), 
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 дана 
29.05.2013. године, д о н о с и  
 

О Д Л У К У 
о продаји путничког аутомобила у власништву 

Општине Вишеград 
 

Члан 1. 
Доноси се Одлука о продаји једног путничког 
аутомобила у власништву општине Вишеград путем 
јавног конкурса-лицитације, и то: 

- Путнички аутомобил марке „Matiz“ Daewoo, 
шасије: UU6MF4841YD007927 AA Limuzina, 
број мотора: F8CV289302 регистарски број: 
931 М 019, година производње 2000. година, 
боја плава, бензин, снага мотора 37. 

Почетну цијену за лицитацију возила одредити у 
висини неотписане вриједности, закључно са 
мјесецом који претходи мјесецу оглашавања 
продаје. 
 

Члан 2. 
Јавни конкурс-лицитацију о продаји возила 
расписаће начелник општине и именовати комисију 
за продају. 

 
Члан 3. 

Овлашћује се начелник општине да са 
најповољнијим понуђачем закључи уговор о 
купопродаји средстава описаних у члану 1. ове 
одлуке. 
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Члан 4. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине 
Вишегра“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД          
                                       ПРЕДСЈЕДНИК СО  
Број: 01-022-117/13   
Датум: 29.5.2013. године            Суљо Фејзић, с.р. 
 
На основу члана 19. став 3) Закона о систему јавних 
служби („Службени гласник Републике Српске“, 
број 68/07 и 109/12) и члана 33. Статута општине 
Вишеград („Службени гласник општине 
Вишеград“, број 10/08-Пречишћени текст, 3/11 и 
5/12), Скупштина општине Вишеград на сједници 
одржаној 29.5.2013. године, д о н о с и 
   

О Д Л У К У 
о усвајању Годишњег извјештаја о пословању и 

годишњег обрачуна за 2012. годину ЈУ РЦ 
„Вилина влас“ Вишеградска бања, Вишеград 

 
Члан 1.  

Усваја се Годишњи извјештај о пословању и 
годишњи обрачун за 2012. годину ЈУ РЦ „Вилина 
влас“ Вишеградска бања, Вишеград. 
 

Члан 2. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине 
Вишеград“.  
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД  
                                     ПРЕДСЈЕДНИК СО  
Број: 01-022-120/13   
Датум: 29.5.2013. године           Суљо Фејзић, с.р. 
 
На основу члана 19. став 3) Закона о систему јавних 
служби („Службени гласник Републике Српске“, 
број 68/07 и 109/12) и члана 33. Статута општине 
Вишеград („Службени гласник општине 
Вишеград“, број 10/08-Пречишћени текст, 3/11 и 
5/12), Скупштина општине Вишеград на сједници 
одржаној 29.5.2013. године, д о н о с и  
 

О Д Л У К У 
о усвајању Годишњег извјештаја о пословању и 

годишњег обрачуна за 2012. годину ЈЗУ 
„Апотека Вишеград“ Вишеград  

 
Члан 1.  

Усваја се Годишњи извјештај о пословању и 
годишњи обрачун за 2012. годину ЈЗУ „Апотека 
Вишеград“ Вишеград. 
 

Члан 2. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине 
Вишеград“.  
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД  
                                   ПРЕДСЈЕДНИК СО  
Број: 01-022-124/13   
Датум: 29.5.2013. године         Суљо Фејзић, с.р. 
 
На основу члана 19. став 3) Закона о систему јавних 
служби („Службени гласник Републике Српске“, 
број 68/07 и 109/12) и члана 33. Статута општине 
Вишеград („Службени гласник општине 
Вишеград“, број 10/08-Пречишћени текст, 3/11 и 
5/12), Скупштина општине Вишеград на сједници 
одржаној 29.5.2013. године, д о н о с и  
  
 

О Д Л У К У 
о усвајању Годишњег извјештаја о пословању и 
годишњег обрачуна за 2012. годину ЈУ „Центар 

за социјални рад Вишеград“ Вишеград 
 

Члан 1.  
Усваја се Годишњи извјештај о пословању и 
годишњи обрачун за 2012. годину ЈУ „Центар за 
социјални рад Вишеград“ Вишеград. 

Члан 2. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине 
Вишеград“.  
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД          
                                        ПРЕДСЈЕДНИК СО  
Број: 01-022-125/13   
Датум: 29.5.2013. године              Суљо Фејзић, с.р. 
 
На основу члана 19. став 3) Закона о систему јавних 
служби („Службени гласник Републике Српске“, 
број 68/07 и 109/12) и члана 33. Статута општине 
Вишеград („Службени гласник општине 
Вишеград“, број 10/08-Пречишћени текст, 3/11 и 
5/12), Скупштина општине Вишеград на сједници 
одржаној 29.5.2013. године, д о н о с и  
 

О Д Л У К У 
о усвајању Годишњег извјештаја о пословању и 

годишњег обрачуна за 2012. годину ЈУ за 
предшколско васпитање и образовање  

„Невен“ Вишеград   
 

Члан 1.  
Усваја се Годишњи извјештај о пословању и 
годишњи обрачун за 2012. годину ЈУ за 
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предшколско васпитање и образовање „Невен“ 
Вишеград   
 

Члан 2. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине 
Вишеград“.  
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД          
                                        ПРЕДСЈЕДНИК СО  
Број: 01-022-126/13   
Датум: 29.5.2013. године              Суљо Фејзић, с.р. 
 
На основу члана 19. став 3) Закона о систему јавних 
служби („Службени гласник Републике Српске“, 
број 68/07 и 109/12) и члана 33. Статута општине 
Вишеград („Службени гласник општине 
Вишеград“, број 10/08-Пречишћени текст, 3/11 и 
5/12), Скупштина општине Вишеград на сједници 
одржаној 29.5.2013. године, д о н о с и  
 

О Д Л У К У 
о усвајању Годишњег извјештаја о пословању и 

годишњег обрачуна за 2012. годину ЈУ 
„Туристичка организација општине Вишеград“ 

Вишеград 
 

Члан 1.  
Усваја се Годишњи извјештај о пословању и 
годишњи обрачун за 2012. годину ЈУ „Туристичка 
организација општине Вишеград“ Вишеград. 
 

Члан 2. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине 
Вишеград“.  
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД          
                                        ПРЕДСЈЕДНИК СО  
Број: 01-022-127/13   
Датум: 29.5.2013. године              Суљо Фејзић, с.р. 
 
На основу члана 19. став 3) Закона о систему јавних 
служби („Службени гласник Републике Српске“, 
број 68/07 и 109/12) и члана 33. Статута општине 
Вишеград („Службени гласник општине 
Вишеград“, број 10/08-Пречишћени текст, 3/11 и 
5/12), Скупштина општине Вишеград на сједници 
одржаној 29.5.2013. године, д о н о с и  
 

О Д Л У К У 
о усвајању Годишњег извјештаја о пословању и 

годишњег обрачуна за 2012. годину ЈУ за 
културне дјелатности „Дом културе“ Вишеград 

 
 

Члан 1.  
Усваја се Годишњи извјештај о пословању и 
годишњи обрачун за 2012. годину ЈУ за културне 
дјелатности „Дом културе“ Вишеград.   
 

Члан 2. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине 
Вишеград“.  
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД          
                                        ПРЕДСЈЕДНИК СО  
Број: 01-022-128/13   
Датум: 29.5.2013. године              Суљо Фејзић, с.р. 
 
На основу члана 19. став 3) Закона о систему јавних 
служби („Службени гласник Републике Српске“, 
број 68/07 и 109/12) и члана 33. Статута општине 
Вишеград („Службени гласник општине 
Вишеград“, број 10/08-Пречишћени текст, 3/11 и 
5/12), Скупштина општине Вишеград на сједници 
одржаној 29.5.2013. године, д о н о с и  
 

О Д Л У К У 
о усвајању Годишњег извјештаја о пословању и 

годишњег обрачуна за 2012. годину ЈУ за 
културну дјелатност „Градска галерија“ 

Вишеград 
 

Члан 1.  
Усваја се Годишњи извјештај о пословању и 
годишњи обрачун за 2012. годину ЈУ за културну 
дјелатност „Градска галерија“ Вишеград.   
 

Члан 2. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине 
Вишеград“.  
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД          
                                        ПРЕДСЈЕДНИК СО  
Број: 01-022-129/13   
Датум: 29.5.2013. године              Суљо Фејзић, с.р. 
 
На основу члана 19. став 3) Закона о систему јавних 
служби („Службени гласник Републике Српске“, 
број 68/07 и 109/12) и члана 33. Статута општине 
Вишеград („Службени гласник општине 
Вишеград“, број 10/08-Пречишћени текст, 3/11 и 
5/12), Скупштина општине Вишеград на сједници 
одржаној 29.5.2013. године, д о н о с и  
 

О Д Л У К У 
о усвајању Годишњег извјештаја о пословању и 
годишњег обрачуна за 2012. годину ЈУ Народна 

библиотека „Иво Андрић“ Вишеград   

Година 22               Број: 6                   Општина Вишеград 30.05.2013. године                       Страна 10 



Члан 1.  
Усваја се Годишњи извјештај о пословању и 
годишњи обрачун за 2012. годину ЈУ Народна 
библиотека „Иво Андрић“ Вишеград.   
 

Члан 2. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине 
Вишеград“.  
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД          
                                        ПРЕДСЈЕДНИК СО  
Број: 01-022-130/13   
Датум: 29.5.2013. године              Суљо Фејзић, с.р. 
 
На основу члана 30. алинеја 11. 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 29.05.2013. године, д о н о с и  
 

О Д Л У К У 
о прибављању-куповини имовине 

 
Члан 1. 

Овом одлуком прихвата се понуда Предузећа за 
одржавање, заштиту, реконструкцију и изградњу 
путева „Србињепутеви“ а.д. Фоча и прибавља-
купује имовина: 
 
1. Хотел „Вишеград“ у Вишеграду, Трг палих 
бораца бб. ПЛ-извод број1897/10; ПЛ 1287; ЗК-
уложак 230. К.О. Вишеград: 
- к.ч. 4/136 „Градилиште“ укупне површине 10а и 

99m², у нарави хотел површине 6а и 05m и 
двориште површине 04 а и 94m²; 

- к.ч. 4/225, Хотел „Вишеград“ површине 3а и 
46m², у нарави двориште површине 2а и 63m², и 
зграда (привредна) површине 83m²; 

- к.ч. 4/232 Хотел „Вишеград“ укупне површине 
6а и 71m², у нарави зграда 1 површине 31m², и 
хотел кафана површине 6а и 40m²; 

- к.ч. 4/237 хотел „Вишеград“ пашњак површине 
1а и 66m². 

 
2. Хотел „Лотика“ Трг палих бораца бб. ПЛ-извод 
1897/10, ЗК-уложак 117, к.ч. 1287/2, КО Вишеград I. 
 
3. Робна кућа ЗК-уложак број: 167, Општина 
Вишеград К.О. СП Вишеград, у А пропусном листу 
као к.ч. 5/97 звана Робна кућа „Вишеграђанка“ 
укупне површине 23а и 15m², у нарави чини јавна 
зграда површине 14а и 44m² и двориште површине 
08а и 71m²,. 

4. Бикавац (комплекс објеката и земљишта на 
Бикавцу, хотел, ресторан, бунгалови) уписан ЗК-
уложак број: 2728 Општина Вишеград К.О СП 
Вишеград у А пописном листу означено као: к.ч. 7/9 
звана „Бикавац“ у нарави чини: дворишете 
површине 1hа, 17а и 82m², зграда 1 површине 06а и 
56 m², зграда 3 површине 0,1а и 07m², зграда 4 
површине 01а и 03m², зграда 5 површине 01а и 
09m², зграда 6 површине 01а и 04m², зграда 7 
површине 01а и 00m², зграда 8 површине 01а и 
17m², зграда 9 површине 01а и 14m², зграда 10 
површине 01а и 20m², зграда 11 површине 01а и 
11m², зграда 12 површине 01а и 00m², зграда 13 
површине 01а и 10m², зграда 14 површине 10m², 
зграда 15 површине 07m², укупне површине 01hа, 
36а, и 50m² и к.ч. 7/29 звана „Бикавац“ у нарави 
двориште површине 7а и 69m², и зграда 1 површине 
06а и 25m², укупне површине 13а и 94m². 
 
5. Стара зграда „Панос“ у Улици краља Петра 
Првог (преко пута зграде општине-Радио 
Вишеград), уписана у ЗК-уложак број 2728, 
Општина Вишеград К.О. СП Вишеград у А 
пописном листу означене као: к.ч. 3/200, зв. „Кућа“ 
к. бр. 60 са кућиштем и двориштем (хотел) кућа са 
кућиштем површине 2а и 40m², и к.ч. 3/144 звано 
„Двориште“ двориште  површине 1а и 19m². 
 
6. Пословни простор зв. „Салон намјештаја“ у 
Улици краља Петра Првог бб. (сада кинеска 
продавница), уписано у Извод из књиге уложених 
Уговора о продаји пословних зграда, пословних 
просторија и гаража лист бр. 20 Општина Вишеград 
К.О. Вишеград I, уписана у рублици некретнине, 
означена као к.ч. 1246 ПЛ, 256, у нарави пословна 
просторија површине 714m², тлоцртне површине 
674m², која се налази у Вишеграду, у Улици краља 
Петра Првог бб, улаз- приземље + подрум. 
 
7. Самопослуга у Козачкој улици број 9. Пословни 
простор уписан у Извод из књиге уложених 
Уговора о продаји пословних зграда, пословних 
просторија и гаража, лист број 43, Општина 
Вишеград К.О. Вишеград I, к.ч. 1607, ПЛ бр. 258, 
површине 151m², приземље.  
 
8. Земљиште „Трноваче“ (укупне површине 359.995 
m²-право кориштења), уписано у ЗК-уложак број: 2, 
Општина Вишеград К.О. Мушићи и то некретнине 
уписане у А пописаном листу означене као: к.ч. 698 
зв. Поље Трноваче по култури ливада 6 класе 
површине 3370m²; к.ч. 703 зв. Трноваче по култури 
шума 6 класе површине 2315m²; к.ч. 704 зв. 
Трноваче по култури шума 7 класе површине 
3832m²; 
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к.ч. 705 зв. Трноваче по култури шума 8 класе 
површине 5609m²; к.ч.706 зв. Трноваче по култури 
кућа и зграда површине 90m²; к.ч. 706 зв. Трноваче 
по култури двориште површине 500m²; к.ч. 
Трноваче по култури шума 6 класе површине 
1756m²; к.ч. 708 зв. Трноваче по култури кућа и 
зграда површине 190m²; к.ч. 708 зв. Трноваче по 
култури воћњак 2 класе површине 105233m²; к.ч. зв 
Трноваче по култури воћњак 3 класе површине 
105712m²; к.ч. 714/1 зв. Трноваче по култури 
воћњак 3 класе површине 97490m²; к.ч. 715 зв 
Трноваче по култури шума 6 класе површине 
4530m²; к.ч. 716 зв. Трноваче по култури шума 
површине 19648m²; к.ч. 717 зв. Трноваче по 
култури шума 7 класе површине 1219m²; к.ч. 953 зв. 
Трноваче по култури воћњак 4 класе површине 
2228m²; к.ч. 954 зв. по култури шума 7 класе 
површине 3422m²; к.ч. 958 зв. Трновача по култури 
шума 6 класе површине 671m²; к.ч. 960 зв. Трновача 
по култури шума 6 класе површине 1472m². 
 

Члан 2. 
Општина Вишеград прибавља-купује имовину из 
члана 1. ове одлуке по цијени од 5.800.000,00 КМ, 
коју ће према понуди Предузећа за одржавање, 
заштиту, реконструкцију и изградњу путева 
„Србињепутеви“ а.д. Фоча, број 92/13 од 27.5.2013. 
године, исплатити у фиксним ратама у временском 
периоду од 10 година (120 рата).  

 
Члан 3. 

Овлашћује се начелник општине да закључи уговор 
о купопродаји имовине из члана 1. ове одлуке са 
Предузећем за одржавање, заштиту, реконструкцију 
и изградњу путева „Србињепутеви“ а.д. Фоча, којим 
ће се прецизирати сва права и обавезе уговорних 
страна.  
 

Члан 4. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине 
Вишегра“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД          
                                        ПРЕДСЈЕДНИК СО  
Број: 01-022-134/13   
Датум: 29.5.2013. 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 33. Статута општине 
Вишеград, („Службени  гласник општине 
Вишеград“, број 10/08-Пречишћени текст, 3/11 и 
5/12), Скупштине општине Вишеград на сједници 
одржаној 29.05.2013. године, д о н о с и  
 

О Д Л У К У 
о додјели новчане помоћи Јевту Гогићу  

из Вишеграда  
 

Члан 1. 
Овом одлуком одобравају се новчана средства у 
износу од 10.000,00 КМ 
(десетхиљадаконвертибилнихмарака) Јевту Гогићу 
из Вишеграда, у сврху помоћи за санацију 
стамбено-породичног објекта који је у потпуности 
изгорио у пожару 30.04.2013. године у насељу Сасе, 
општина Вишеград. 
 

Члан 2.  
Средства из члана 1. ове одлуке исплатиће се са 
буџетске позиције 416-100 Фонд накнаде штете од 
елементарних непогода на текући рачун именованог 
Јевта Гогића број: 55501081274275-74 отворен код 
Нове банке а.д. Бања Лука. 
 

Члан 3. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине 
Вишеград“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД          
                                        ПРЕДСЈЕДНИК СО  
Број: 01-022-135/13   
Датум: 29.5.2013. године              Суљо Фејзић, с.р. 
 
На основу члана 50. Закона о буџетском систему 
Републике Српске („Службени Гласник Републике 
Српске“ 121/12), члана 30. став 1. алинеја 21. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број 101/04, 42/05 и 118/06), 
члана 61, 62. и 68 Закона о задужењу, дугу и 
гаранцијама Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, број 71/12) и члана 33. Статута 
општине Вишеград („Службени гласник општине 
Вишеград“, број 10/08-Пречишћени текст, 3/11 и 
5/12), Скупштина општине Вишеград на сједници 
одржаној 29.05.2013. године, д о н о с и  
 

О Д Л У К У 
о издавању гаранције на кредитно задужење 

Комуналног предузећа „ Комуналац“ 
 а.д. Вишеград 

 
Члан 1. 

Општина Вишеград издаје гаранцију Комуналном 
предузећу „Комуналац“ а.д. Вишеград да може да 
се дугорочно задужи на нето износ од 395.000,00 
КМ, ради финансирања капиталних инвестиција 
(набавка механизације за потребе предузећа). 
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Члан 2. 
Кредитна средства из претходног члана ове одлуке 
употријебиће се за набавку механизације за потребе 
Комуналног предузећа „Комуналац“ а.д. Вишеград 
(списак механизације у прилогу одлуке). Период 
отплате кредита је 3 године без грејс периода, 
максимални износ номиналне камате која ће се 
обрачунавати на главницу износи 7,5% годишње. 
Укупан износ камате у периоду отплате је 47.000,00 
КМ, а максимални остали трошкови задужења су 
6.000,00 КМ. 
 

Члан 3. 
Одјељење за финансије процијењиваће издатке за 
евентуално плаћење по гаранцији које је издала 
Општина, и резервисати средства из пореских и 
непореских прихода у буџету Општине у периоду 
отплате за ту намјену. Као средство обезбјеђења 
отплате кредита Општина ће издати мјенице. 
 

Члан 4. 
Остварени редовни приходи општине у 2012. 
години износе 7.221.404,00 КМ, 30% од редовних 
прихода износи 2.166.421,20 КМ или износ до 
којега може ићи укупна изложеност општине по 
издатим гаранцијама. 
 

Члан 5. 
Саставни дио ове одлуке је амортизациони план 
отплате задужења по основу дате гаранције за 
период 2013-2016. година. 
 

Члан 6. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине 
Вишеград“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 
                                                     ПРЕДСЈЕДНИК СО  
Број: 01-022-136/13   
Датум: 29.5.2013. године              Суљо Фејзић, с.р. 
 
На основу члана 2. став 1. Закона о јавним 
предузећима („Службени гласник Републике 
Српске“ број 75/04), члана 179. и 180. Закона о 
привредним друштвима („Службени гласник 
Републике Српске“ број 127/08, 58/09 и 100/11), 
члана 5. став (5) Закона о преносу права својине на 
капиталу Републике Српске у предузећима која 
обављају комуналне дјелатности на јединице 
локалне самоуправе („Службени гласник Републике 
Српске“ број 50/10), Скупштина општине Вишеград 
у функцији Скупштине акционара Комуналног 
предузећа „Комуналац“ а.д. Вишеград, на сједници 
одржаној 29.5.2013. године, д о н о с и     
 

О Д Л У К У 
о измјенама Одлуке о оснивању 

Акционарског друштва-Комунално предузеће 
„Комуналац“ Вишеград 

 
Члан 1. 

У Одлуци о оснивању Акционарског друштва-
Комунално предузеће „Комуналац“ Вишеград 
(„Службени гласник општине Вишеград“ број 
11/11) у члану 6. у ставу 1. допуњава се дјелатност 
предузећа тако да се иза дјелатности „96.03-
погребне и припадајуће дјелатности“ додаје 
дјелатност која гласи „33.14-поправка електричне 
опреме“.  
 

Члан 2. 
Члан 13. мијења се и гласи : 
„Скупштина општине Вишеград врши функцију 
Скупштине акционара. 
Скупштина општине Вишеград у функцији 
Скупштине акционара доноси Статут, те одлучује о 
статусним промјенама, промјени правне форме у 
другу форму привредног друштва, расподјели 
добити и покрићу губитка, усвајању финансијског 
извјештаја, као и извјештаја Надзорног одбора, 
врши избор и разрјешење чланова Надзорног 
одбора, интерног ревизора, одлучује о политици 
накнада и награђивања и питањима поднесеним на 
одлучивање од Надзорног одбора.“ 
 

Члан 3. 
У члану 16. ријечи „начелника општине“ замјењују 
се ријечима „Скупштине акционара“.  
 

Члан 4. 
У члану 17. ријечи „начелника општине“ замјењују 
се ријечима „Скупштине акционара“.  
 

Члан 5. 
У члану 21. ријечи „начелник општине“ замјењују 
се ријечима „Скупштини акционара“.  
 

Члан 6. 
У члану 23. ријечи „начелник општине“ замјењују 
се ријечима „Скупштина акционара“. 
 

Члан 7. 
У члану 24. ријечи „Управног одбора“ замјењују се 
ријечима „Надзорног одбора“. 
 

Члан 8. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине 
Вишеград“. 
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 
                                                     ПРЕДСЈЕДНИК СО  
Број: 01-022-138/13   
Датум: 29.5.2013. године              Суљо Фејзић, с.р. 
 
На основу члана 5. Закона о јавним предузећима 
(„Службени гласник Републике Српске“ број 75/04), 
члана 5. став (5) Закона о преносу права својине на 
капиталу Републике Српске у предузећима која 
обављају комуналне дјелатности на јединице 
локалне самоуправе („Службени гласник Републике 
Српске“ број 50/10), члана 266. став 1. и 3. Закона о 
привредним друштвима („Службени гласник 
Републике Српске“ број 127/08) и члана 30. Статута 
Комунално предузеће „Комуналац“ а.д. Вишеград 
број 02-018-1/12 од 27.02.2012. године Скупштина 
општине Вишеград у функцији Скупштине 
Комуналног предузећа „Комуналац“ а.д. Вишеград, 
на сједници одржаној 29.5.2013. године, д о н о с и  
 

О Д Л У К У 
о измјени Статута Комуналног предузећа 

„Комуналац“ а.д. Вишеград 
 

Члан 1. 
У Статуту Комуналног предузећа „Комуналац“ а.д. 
Вишеград број 02-018-1/12 од  27.02.2012. године, у 
члану 8. у ставу 1. допуњава се дјелатност 
предузећа тако да се иза дјелатности „96.03-
погребне и припадајуће дјелатности“ додаје 
дјелатност која гласи „33.14-поправка електричне 
опреме“.  

 
Члан 2. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ,,Службеном гласнику општине 
Вишеград“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 
                                        ПРЕДСЈЕДНИК СО  
Број: 01-022-139/13   
Датум: 29.5.2013. године              Суљо Фејзић, с.р. 
 
На основу члана 196. став (2) и (3) Закона о уређењу 
простора и грађењу (,,Службени гласник Републике 
Српске“, број 40/13) и члана 33. Статута општине 
Вишеград (,,Службени гласник општине 
Вишеград“, број 10/08-Пречишћени текст, 3/11 и 
5/12), рјешавајући по захтјеву Томић (Михајло) 
Бојана из Вишеграда за утврђивање права 
власништва на грађевинском земљишту на којем је 
изграђена зграда без права коришћења ради 
грађења, Скупштина општине Вишеград на 
сједници одржаној 29.5.2013. године, д о н о с и 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о измјени Рјешења о утврђивању права 

власништва на земљишту на којем је изграђена 
зграда без права коришћења ради грађења 

 
1. У Рјешењу о утврђивању права 

власништва на земљишту на којем је изграђена 
зграда без права коришћења ради грађења у корист 
Томић (Михајло) Бојана из Вишеграда, као 
градитеља објекта изграђеног на том земљишту, 
број 01-022-41/12 од 13.3.2012.  године (,,Службени 
гласник општине Вишеград“, број 3/12), у тачки 2. 
алинеја 1. диспозитива број „5.880,00 КМ“ 
замјењује се бројем „4.200,00 КМ“. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
Скупштина општине Вишеград на сједници 
одржаној 13.3.2012. године донијела је Рјешење о 
утврђивању права власништва на земљишту у 
државној својини у корист Томић (Михајло) Бојана 
из Вишеграда, као градитеља објекта изграђеног на 
земљишту означеном као к.ч. број 1206/2 двориште 
звано „15. фебруар“ у површини од 84 m2, уписано 
у п.л. број 258 к.о. Вишеград I и з.к. уложак број 135 
к.о. Вишеград I у посједу и власништву  Општине 
Вишеград са дијелом 1/1. У поступку издавања 
грађевинске дозволе именованом Одјељење за 
просторно уређење и стамбено-комуналне послове 
утврдило је да се земљиште на којем је саграђен 
објекат Томић Бојана налази у другој, а не у првој 
зони , те да је у предметном рјешењу погрешно 
обрачуната цијена коштања земљишта у износу од 
„5.880,00 КМ“ умјесто „4.200,00 КМ“. Својим 
поднеском од 16.5.2013. године, именовани Бојан 
Томић тражио је исправак те грешке и поврат 
новчаних средстава. 
На основу напријед изложеног, а у складу са чланом 
196. став (2) и (3) Закона о уређењу простора и 
грађењу и чланом 33. Статута општине Вишеград 
ријешено је као у овом рјешењу. 
 
Поука о правном лијеку: Против овог рјешења не 
може се изјавити жалба, али се може покренути 
управни спор подношењем тужбе Окружном суду у 
Источном Сарајеву у року од 30 дана по пријему 
рјешења. Тужба се подноси непосредно суду у два 
примјерка и таксира са 200,00 КМ судске таксе. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 
                                                     ПРЕДСЈЕДНИК СО  
Број: 01-022-137/13   
Датум: 29.5.2013. године              Суљо Фејзић, с.р. 
 
На основу члана 33. Статута општине Вишеград 
(„Службени гласник општине Вишеград“, број 
10/08-Пречишћени текст, 3/11 и 5/12), члана 141. и 
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149. Пословника Скупштине општине Вишеград 
(„Службени гласник општине Вишеград“, број 
4/13), а након разматрања Информације о 
остварењу буџета општине за период 01.01.-
31.3.2013. године, Скупштина општине Вишеград 
на сједници одржаној 29.5.2013. године,  д о н о с и 
 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
1. Скупштина општине Вишеград се 

упознала са Информацијом о остварењу буџета 
општине за период 01.01.-31.3.2013. године. 
 

2. Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Вишеград“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 
                                                     ПРЕДСЈЕДНИК СО  
Број: 01-022-118/13   
Датум: 29.5.2013. године              Суљо Фејзић, с.р. 
 
На основу члана 33. Статута општине Вишеград 
(„Службени гласник општине Вишеград“, број 
10/08-Пречишћени текст, 3/11 и 5/12), члана 141. и 
149. Пословника Скупштине општине Вишеград 
(„Службени гласник општине Вишеград“, број 
4/13), а након разматрања Извјештајa о стању у 
области цивилне заштите и реализацији мјера 
противпожарне заштите на подручју општине 
Вишеград, Скупштина општине Вишеград на 
сједници одржаној 29.5.2013. године, д о н о с и 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Скупштина општине Вишеград усваја 
Извјештај о стању у области цивилне заштите и 
реализацији мјера противпожарне заштите на 
подручју општине Вишеград. 
 

2. Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Вишеград“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 
                                                     ПРЕДСЈЕДНИК СО  
Број: 01-022-119/13   
Датум: 29.5.2013. године              Суљо Фејзић, с.р. 
 
На oснову члана 33. Статута општине Вишеград 
(„Службени гласник општине Вишеград“, број 
10/08-Пречишћени текст, 3/11 и 5/12), члана 141. и 
149. Пословника Скупштине општине Вишеград 
(„Службени гласник општине Вишеград“, број 
4/13), а након разматрања Извјештаја о годишњем 

пословању и годишњем обрачуну за 2012. годину 
ЈЗУ „Дом здравља“ Вишеград, Скупштина општине 
Вишеград на сједници одржаној 29.5.2013. године, д 
о н о с и  
 

З А К Љ У Ч А К 
 
 1. Скупштина општине Вишеград не усваја 
Извјештај о годишњем пословању и годишњем 
обрачуну за 2012. годину ЈЗУ „Дом здравља“ 
Вишеград. 
 
 2. Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Вишеград“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 
                                                     ПРЕДСЈЕДНИК СО  
Број: 01-022-121/13   
Датум: 29.5.2013. године              Суљо Фејзић, с.р. 
 
На основу члана 33. Статута општине Вишеград 
(„Службени гласник општине Вишеград“, број 
10/08-Пречишћени текст, 3/11 и 5/12), члана 141. и 
149. Пословника Скупштине општине Вишеград 
(„Службени гласник општине Вишеград“, број 
4/13), 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 29.5.2013. године, д о н о с и 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
        1. Скупштина општине Вишеград утврђује 
накнаду члановима управних одбора јавних 
установа чији је оснивач Општина Вишеград и 
Надзорном одбору Јавног предузећа „Радио-
телевизија Вишеград“ Вишеград у мјесечном 
износу од 100,00 КМ.  
 
        2. Накнаду из тачке 1. овог закључка 
члановима управних одбора и Надзорном одбору 
исплаћиваће јавне установе чији је оснивач 
Општина Вишеград и Јавно предузеће „Радио-
телевизија Вишеград“ Вишеград. 
 
        3. Ступањем на снагу овог закључка престаје 
да важи Закључак број 01-922-30/10 од 26.02.2010. 
године („Службени гласник општине Вишеград“, 
број 2/10). 
 
        4. Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Вишеград“. 
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 
                                                     ПРЕДСЈЕДНИК СО  
Број: 01-022-122/13   
Датум: 29.5.2013. године              Суљо Фејзић, с.р. 
 
На основу члана 33. Статута општине Вишеград 
(„Службени гласник општине Вишеград“, број 
10/08-Пречишћени текст, 3/11 и 5/12), члана 141. и 
149. Пословника Скупштине општине Вишеград 
(„Службени гласник општине Вишеград“, број 
4/13), Скупштина општине Вишеград на сједници 
одржаној 29.5.2013. године, д о н о с и 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
        1. Скупштина општине Вишеград покреће 
поступак разрјешења чланова управних одбора 
јавних установа чији извјештај о раду није усвојен 
на седмој редовној сједници Скупштине одржаној 
29.4.2013. године. 
 
        2. Скупштина општине Вишеград задужује 
Комисију за избор и именовање да за наредну 
сједницу Скупштине утврди приједлог рјешења о 
разрјешењу чланова управних одбора из тачке 1. 
овог закључка, као и приједлог рјешења о 
именовању вршилаца дужности чланова управних 
одбора ових јавних установа. 
 
        3. Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Вишеград“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 
                                                       ПРЕДСЈЕДНИК СО  
Број: 01-022-123/13   
Датум: 29.5.2013. године              Суљо Фејзић, с.р. 
 
На основу члана 33. Статута општине Вишеград 
(„Службени гласник општине Вишеград“, број 
10/08-Пречишћени текст, 3/11 и 5/12), члана 141. и 
149. Пословника Скупштине општине Вишеград 
(„Службени гласник општине Вишеград“, број 
4/13), Скупштина општине Вишеград на сједници 
одржаној 29.5.2013. године, д о н о с и 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
1. Скупштина општине Вишеград покреће 

поступак разрјешења директора јавних установа 
чији извјештај о годишњем пословању и годишњем 
обрачуну за 2012. годину није усвојен.  
 

2. Скупштина општине Вишеград задужује 
Комисију за избор и именовање да за наредну 
сједницу Скупштине утврди приједлог рјешења о 

разрјешењу директора и приједлог рјешења о 
именовању вршилаца дужности директора јавних 
установа из тачке 1. овог закључка. 
 

3. Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Вишеград“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 
                                                     ПРЕДСЈЕДНИК СО  
Број: 01-022-131/13   
Датум: 29.5.2013. године              Суљо Фејзић, с.р. 
 
На oснову члана 33. Статута општине Вишеград 
(„Службени гласник општине Вишеград“, број 
10/08-Пречишћени текст, 3/11 и 5/12), члана 141. и 
149. Пословника Скупштине општине Вишеград 
(„Службени гласник општине Вишеград“, број 
4/13), а након разматрања Извјештаја о годишњем 
пословању и годишњем обрачуну за 2012. годину 
ЈСУ „Дрина“ Вишеград, Скупштина општине 
Вишеград на сједници одржаној 29.5.2013. године,   
д о н о с и  
 

З А К Љ У Ч А К 
 
 1. Скупштина општине Вишеград не усваја 
Извјештај о годишњем пословању и годишњем 
обрачуну за 2012. годину ЈСУ „Дрина“ Вишеград.   
 
 2. Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Вишеград“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 
                                                     ПРЕДСЈЕДНИК СО  
Број: 01-022-132/13   
Датум: 29.5.2013. године              Суљо Фејзић, с.р. 

На основу члана 33. Статута општине Вишеград 
(„Службени гласник општине Вишеград“, број 
10/08-Пречишћени текст, 3/11 и 5/12), члана 141. и 
149. Пословника Скупштине општине Вишеград 
(„Службени гласник општине Вишеград“, број 
4/13), а након разматрања Извјештаја о расподјели и 
утрошку подстицајних средстава датих за развој 
пољопривреде и села у 2012. години, Скупштина 
општине Вишеград на сједници одржаној 29.5.2013. 
године, д о н о с и 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Скупштина општине Вишеград не усваја 
Извјештај о расподјели и утрошку подстицајних 
средстава датих за развој пољопривреде и села у 
2012. години. 
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2. Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Вишеград“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 
                                                     ПРЕДСЈЕДНИК СО  
Број: 01-022-133/13   
Датум: 29.5.2013. године              Суљо Фејзић, с.р. 
 
На основу члана 43. и 72. Закона о локалној 
самоуправи  («Службени гласник Републике 
Српске», 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 51. Статута 
Општине Вишеград («Службени  гласник Општине 
Вишеград», бр. 10/08 –Пречишћени текст 3/11 и 
5/12) те на основу Приједлога комисије за 
надокнаду материјалне штете радници 
Административне службе општине Вишеград 
Миланки Петковић број: 02-013-15/13 од 
26.04.2013. године, начелник општине Вишеград,    
д о н о с и  
 

О Д Л У К У 
о одобрењу средстава 

 
1. ОДОБРАВАЈУ СЕ новчана средства у 

износу од 1.500,00 КМ 
(једнахиљадаипетстотинаконвертибилнихмарака) 
Петковић Миланки са буџетске ставке 412700 у 
сврху надоканде изгубљене добити (дневнице за 
дане вјенчања) за временски период од 02.12.2012-
16.03.2013. године а у циљу обустављања свих 
управних и судских поступака. 
 

2. Наведени износ ће се исплатити на 
текући рачун именоване. 
 

3. Ова одлука ступа на снагу даном 
доношења. 
 
ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 
                НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Број: 02-40-116/13                                         
Датум: 16.5.2013. 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- Пречишћени текст („Службени 
гласник општине Вишеград“, број: 10/08, 
Пречишћни текст бр.3/11 и 5/12), члана 11.Одлуке о 
извршењу буџета Општине Вишеград за 2013. 
годину («Службени гласник Општине Вишеград», 
бр.16/12), Правилника о коришћењу буџетске 
резерве број: 02-013-185/09 од 01.06.2009.године, 
захтјева Рукометног куба „Вишеград“, од 

13.05.2013. године ,начелник Општине Вишеград,   
д о н о с и      

 
О Д Л У К У 

 
Члан 1. 

ОДОБРАВАЈУ СЕ средства буџетске резерве у 
укупном износу од 100,00 КМ 
(словима:једнастотинаконвертибилнихмарака) 
Рукоментом клубу „Вишеград“ као допринос 
куповини улазница за утакмицу хуманитарног 
карактера у сврху лијечења суграђанина Мира  
Микавице из Вишеграда. 
 

Члан 2. 
Наведена средства ће се исплатити на жиро рачун 
број: 555-010-00489986-90 Нова банка. 
За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење за 
финансије. 
 

Члан 3. 
  Ова одлука ступа на снагу даном доношења., а 
објавиће се у „Службеном гласнику Општине 
Вишеград“. 
 
ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 
                  НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Број: 02-40-115/13                                         
Датум: 27.5.2013. г.           Славиша Мишковић, с.р.  
 
На основу члан 43. и 72. а у вези са члановима 76. и 
77. Закона о локалној самоуправи («Сл. гласник 
републике Српске», број: 101/04, 42/05 и 118/05) и 
члана 51. Статута Општина Вишеград – 
(«Службени  гласник Општине Вишеград бр. 10/08 
–Пречишћени текст број: 3/11 и 5/12), начелник 
Општине дана 14.05.2013.. године, д о н о с и  
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о измјени рјешења о формирању комисије за 
наканду трошкова лијечења стерилитета и 

накнаду трошкова вантјелесне оплодње 
 

1. У рјешењу о формирању комисије за 
накнаду трошкова лијечења стерилитета и накнаду 
трошкова вантјелесне оплодње у коме  су 
именовани чланови комисије  тача 1.  која гласи:   

„ - Костић Олга, предсједник, 
   - дрБранка Мирковић, члан, 
   - Драгомир Мојевић , члан.“ 
 мијења се и гласи: 
  
„ - Костић Олга, предсједник, 
   - др Мирковић Бранка, члан, 
   - Илинка Баранац, члан.“                                                           
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2. Остали дијелови рјешења број:02-013-
781/13 од 19,04.2013 године остају непромијењени. 

 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће с еу „Службеном гласнику 
општине Вишеград.“ 

 
ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 
                  НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Број: 02-013-78.1/13                                         
Датум: 14.5.2013. г.           Славиша Мишковић, с.р.  
 
На основу члана 43. и 72. Закона о локалној 
самоуправи  („Службени гласник Републике 
Српске“ број: 101/04, 42/05 и 118/05), члана 
24.Закона о угоститељству („Сужбени гласник 
Републике Српске“, број: 15/10), члана 33. 
Правилника о условима за пружање услуга у 
апартманима, собама за изнајмљивање и кућама за 
одмор („Службени гласник Републиек Српске“, 
број: 85/10) и  Статута општине Вишеград 
(„Службени гласник општине Вишеград“ 
број:10/08, Пречишћени текст 3/11 и 5/12), начелник 
општине, д о н о с и  
 

РЈ Е Ш Е Њ Е 
о формирању комисије за категоризацију 

угоститељских објеката за смјештај врсте: 
апартман, соба, кућа за одмор, сеоско 

домаћинство и камп 
 

1. У комисију за категоризацију 
угоститељских објеката за смјештај врсте: 
апартман, соба, кућа за одмор, сеоско домаћинство 
и камп  именују се; 
             - Оливера Тодоровић, предсједник,   
             - Ковиљка Марковић, члан, 
             - Јела Рајак , члан. 
               

2. Задатак комисије из тачке 1. овог 
рјешења је да спроведе поступак категоризације 
угоститељских објеката за смјештај врсте: 
апартман, соба за изнајмљивање, кућа за одмор, 
сеоско домаћинство и камп. 
 
 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
Општине Вишеград. 
 
ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 
                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Број: 02-013-88/13                                         
Датум: 20.5.2013. г.             Славиша Мишковић, с.р.  
 
На основу члана 5. Закона о Јавним предузећима  
(„Службени гласник Републике Српске“ број: 
75/04), члана 4. став 2. Закона о министарским, 
владиним и другим именовањима Републике 
Српске („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 41/03), а у вези са чланом 30. Статута 
Комуналног предузећа „Комуналац“ а.д. Вишеград, 
Одлуке о избору чланова Надзорног одбора 
Комуналног предузећа „Комуналц“ а.д Вишеград, 
начелник општине Вишеград у функцији 
предсједника скупштине К.П. „Комуналац“ а.д. 
Вишеград, д о н о с и 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  
о именовању члана Надзорног одбора 
Комуналног предузећа „Комуналац„  

а.д. Вишеград 
 

1. Именује се члан Надзорног одбора 
Комуналног предузећа „Комуналац“ а.д Вишеград.:  

-Бранка Лорић,члан 
 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављено у „Службеном 
гласнику општине Вишеград. 
 
ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 
                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Број: 02-018-12-13/13                                         
Датум: 22.5.2013. г.            Славиша Мишковић, с.р.  
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