
 
 

 
 

 
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 
21.6.2013. године, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о братимљењу и успостављању сарадње 

општине Вишеград са општином Зубин Поток, 
АП КиМ Република Србија 

 
Члан 1. 

У циљу развијања свестране сарадње и 
пријатељских веза, општинa Вишеград 
(Република Српска, Босна и Херцеговина) 
братими се са општином Зубин Поток (Косово и 
Метохија, Република Србија).  
 

Члан 2. 
Братимљење и сарадња постаје основ за 
развијање и јачање пријатељских односа кроз 
сусрете на пољу привреде, пољопривреде, 
културе, образовања, туризма, спорта и осталих 
активности које су од интереса за двије општине. 
 

Члан 3. 
Општина Вишеград и општина Зубин Поток 
потписаће повељу о братимљењу и успостављању 
сарадње.  
Повељу о братимљењу и успостављању сарадње 
потписаће начелник општине или лице које он 
овласти. 
 

Члан 4. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине 
Вишеград. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД         
                                    ПРЕДСЈЕДНИК СО  
Број: 01-022-140/13   
Датум: 21.6.2013. године           Суљо Фејзић, с.р. 
 
 

 
На основу члана 2.12. тачка (5) Босне и 
Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број 
23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 
52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 
37/08 и 32/10), члана 7. тачка а) Упутства о 
утврђивању квалификација, броја и именовању 
чланова изборне комисије основне изборне 
јединице у Босни и Херцеговини („Службени 
гласник БиХ“, број 9/10 и 37/10) и члана 33. 
Статута општине Вишеград (“Службени гласник 
општине Вишеград“, број 8/10-Пречишћени 
текст, 3/11 и 5/12), Скупштина општине 
Вишеград на сједници одржаној 21.6.2013. 
године, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о објављивању Јавног огласа за именовање 

два члана Општинске изборне комисије 
Вишеград 

 
Члан 1. 

Скупштина општине Вишеград расписује Јавни 
оглас за именовање два члана Општинске 
изборне комисије Вишеград (у даљем 
тексту:Општинска изборна комисија). 
Састав Општинске изборне комисије је 
мултиетничан, тако да одражава заступљеност 
конститутивних народа, укључујући и остале, у 
изборној јединици за коју се орган надлежан за 
провођење избора оснива, водећи рачуна о 
посљедњем попису становништва проведеном на 
државном нивоу. 
У саставу Општинске изборне комисије настојаће 
се осигурати да број чланова мање 
заступљеног пола буде најмање 1/3 од укупног 
броја чланова. 
Састав Општинске изборне комисије ће, у 
правилу, одражавати равноправну заступљеност 
полова. 
 

Члан 2. 
Чланове Општинске изборне комисије именује 
Скупштина општине Вишеград, уз сагласност 
Централне изборне комисије Босне и 
Херцеговине на период од 7 (седам) година, на 
основу јавног огласа по процедури коју утврђује 
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Централна изборна комисија БиХ посебним 
прописом. 
 

Члан 3. 
Општи услови које кандидати морају испуњавати 
(члан 2.2. Изборног закона БиХ) су сљедећи: 
а) члан Oпштинске изборне комисије је лице са 
правом гласа, 
б) члан Општинске изборне комисије је лице са 
одговарајућом стручношћу и искуством у 
провођењу избора. 
Посебни услови које кандидати морају 
испуњавати (члан 2. Упутства о утврђивању 
квалификација, броја и именовању чланова 
изборне комисије основне изборне јединице у 
Босни и Херцеговини) су сљедећи: 
а) да има пребивалиште у општини Вишеград; 
б) да има завршен правни факултет, односно VII/1 
степен стручне спреме друштвеног смјера или 
завршену вишу школу, односно VI/1 степен 
стручне спреме друштвеног смјера, 
ц) да посједује искуство у провођењу избора. 
Под искуством у провођењу избора 
подразумијева се: 
а) чланство у изборној комисији, 
б) чланство у бирачком одбору, 
ц) рад у стручним органима који су пружали 
помоћ у провођењу избора и 
д) објава стручних и научних радова из области 
избора. 
Изузетно, ако је кандидат завршио правни 
факултет, односно VII/1 стечпен стручне спреме, 
не мора посједовати искуство у спровођењу 
избора. 
 

Члан 4. 
За члана Општинске изборне комисије не може 
бити именовано лице (члан 2.3. Изборног закона 
БиХ): 
1. које се не може кандидовати у смислу одредби 
чланова 1.6, 1.7 и 1.7а Изборног закона БиХ, 
2. које је члан највишег извршно-политичког 
органа политичке странке или коалиције 
(предсједник, потпредсједник, генерални секретар 
или члан извршног одбора или главног одбора), 
3. које је носилац изабраног мандата или је члан 
извршног органа власти, осим у случајевима 
предвиђеним чланом 2.12 став (4) Изборног 
закона БиХ, 
4. које је кандидат за изборе за било који ниво 
власти и 
5. којем је изречена казна за радњу која 
представља тежу повреду изборних закона или 
прописа за коју је лично одговорно, у посљедње 
четири године, рачунајући од дана 
правоснажности одлуке. 
Централна изборна комисија БиХ одлучиће да ли 
тежина повреде или лична одговорност у 

смислу тачке 5. овог члана чине лице неподобним 
да буде члан изборне комисије или бирачког 
одбора. 
 

Члан 5. 
Рок за подношење пријава на јавни оглас из члана 
1. ове одлуке је 8 дана од дана објављивања 
јавног огласа. 
Јавни оглас за именовање два члана Општинске 
изборне комисије Вишеград објавиће се у 
„Службеном гласнику Републике Српске“, 
дневном листу „Глас Српске“ и Wеb страници 
Општине Вишеград. 
 

Члан 6. 
Поступак по јавном огласу провешће Комисија за 
провођење поступка по Јавном огласу (у 
даљем тексту: Конкурсна комисија) коју именује 
Скупштина општине Вишеград. 
По затварању јавног огласа конкурсна комисија 
из става један овог члана поднијеће Скупштини 
општине Вишеград писани извјештај који ће 
садржавати податке о свим кандидатима, 
извјештај о проведеном интервјуу са кандидатима 
који испуњавају услове јавног огласа и ранг-листу 
са редослиједом кандидатапрема постигнутом 
успјеху. 
 

Члан 7. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине 
Вишеград“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД         
                                    ПРЕДСЈЕДНИК СО  
Број: 01-022-142/13   
Датум: 21.6.2013. године           Суљо Фејзић, с.р. 
 
На основу члана 7. Закона о министарским, 
владиним и другим именовањима Републике 
Српске („Службени гласник Републике Српске“, 
број 41/03) 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 21.6.2013. године, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о утврђивању стандарда и критеријума за 

избор и именовање чланова управних одбора 
јавних установа чији је оснивач Општина 

Вишеград 
 

Члан 1. 
Овом одлуком ближе се утврђују стандарди и 
критеријуми за избор и именовање чланова 
управних одбора јавних установа чији је оснивач 
Општина Вишеград. 
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Под критеријумима за избор и именовање из 
претходног става сматрају се општи и посебни 
услови утврђени овом одлуком. 
 

Члан 2. 
Кандидати за члановe управних одбора јавних 
установа чији је оснивач Општина Вишеград 
треба да испуњавају сљедеће услове. 
 
1. Општи услови: 

- да су држављани Републике Српске или 
Босне и Херцеговине; 

- да су старији од 18 година; 
- да нису отпуштени из државне службе 

наоснову дисциплинске мјере на било 
којем нивоу власти у периоду од 3 (три) 
године прије дана објављивања конкурса; 

- да нису осуђивани за кривично дјело које 
их чини неподобним за обављање 
послова у наведеном органу; 

- да се против њих не води кривични 
поступак; 

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

 
2. Посебни услови: 

- висока, виша или средња стручна спрема; 
- познавање дјелатности јавне установе; 
- познавање садржаја и начина рада 

управног одбора 
- непостојање сукоба интереса. 
 

Члан 3.  
Члановe управних одбора јавних установа чији је 
оснивач Општина Вишеград предлаже на 
именовање Скупштини општине Вишеград 
начелник општине Вишеград, након спроведеног 
поступка јавне конкуренције, на основу ранг-
листе достављене од стране комисије за избор.  
Комисију за избор именује Скупштина општине 
Вишеград, на приједлог начелника општине 
Вишеград. 
 

Члан 4. 
У комисију за избор именоваће се лица која имају 
професионално знање, на истом или вишем нивоу 
за које се спроводи поступак, те лица која су 
упозната са одредбама Закона о министарским, 
владиним и другим именовањима Републике 
Српске. 
Комисија за избор се састоји од пет (5) чланова, и 
то три (3) из реда општинских 
службеника и два (2) из реда лица која 
познају област за коју се врши именовање 
 

Члан 5. 
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи 
Одлука о о утврђивању критеријума за избор и 

именовање чланова управних одбора у јавним 
установама чији је оснивач Општина Вишеград 
(„Службени гласник општине Вишеград“, број 
14/07, 1/08 и 2/13). 
 

Члан 6. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине 
Вишеград“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД         
                                    ПРЕДСЈЕДНИК СО  
Број: 01-022-144/13   
Датум: 21.6.2013. године           Суљо Фејзић, с.р. 
 
На основу члана 7. Закона о министарским, 
владиним и другим именовањима Републике 
Српске („Службени гласник Републике Српске“, 
број 41/03), члана 18. став (4) Закона о систему 
јавних служби („Службени гласник Републике 
Српске“, број 68/07 и 109/12) и члана 33. Статута 
општине Вишеград („Службени гласник општине 
Вишеград“, број 10/08-Пречишћени текст, 3/11 и 
5/12), Скупштина општине Вишеград на сједници 
одржаној 21.6.2013. године, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о утврђивању стандарда и критеријума за 

избор и именовање директора  
ЈСУ„Дрина“ Вишеград 

 
Члан 1. 

Овом одлуком ближе се утврђују стандарди и 
критеријуми за избор и именовање директора 
ЈСУ„Дрина“ Вишеград. 
Под критеријумима за избор и именовање из 
претходног става сматрају се општи и посебни 
услови утврђени овом одлуком. 
 

Члан 2. 
Кандидати за директора ЈСУ„Дрина“ Вишеград 
треба да испуњавају сљедеће услове. 
1. Општи услови: 

- да су држављани Републике Српске или 
Босне и Херцеговине; 

- да су старији од 18 година; 
- да нису отпуштени из државне службе 

наоснову дисциплинске мјере на било којем 
нивоу власти у периоду од 3 (три) године 
прије дана објављивања конкурса; 

- да нису осуђивани за кривично дјело које 
их чини неподобним за обављање послова у 
наведеном органу; 

- да се против њих не води кривични 
поступак; 

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

2. Посебни услови: 
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1. најмање VI степен стручне спреме; 
2. најмање 3 (три) године радног искуства у 

струци; 
3. понуђен Програм рада у наредне 4 

(четири) године. 
 

Члан 3. 
Директора ЈСУ „Дрина“ Вишеград, на основу 
спроведеног Јавног конкурса и приједлога 
Комисије за избор, именује Скупштина општине 
Вишеград. 
Комисију за избор именује Скупштина општине 
Вишеград. 
 

Члан 4. 
У комисију за избор именоваће се лица која имају 
професионално знање, на истом или вишем нивоу 
за које се спроводи поступак, те лица која су 
упозната са одредбама Закона о министарским, 
владиним и другим именовањима Републике 
Српске. 
Комисија за избор се састоји од пет (5) чланова, и 
то три (3) из реда општинских 
службеника и два (2) из реда лица која 
познају област за коју се врши именовање. 
 

Члан 5. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине 
Вишеград“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД         
                                    ПРЕДСЈЕДНИК СО  
Број: 01-022-155/13   
Датум: 21.6.2013. године           Суљо Фејзић, с.р. 
 
На основу члана 8. Закона о министарским, 
владиним и другим именовањима Републике 
Српске („Службени гласник Републике Српске“, 
број 41/03) и члана 33. Статута општине 
Вишеград („Службени гласник општине 
Вишеград“, број 10/08-Пречишћени текст, 3/11 и 
5/12), Скупштина општине Вишеград на сједници 
одржаној 21.6.2013. године, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о расписивању Јавног конкурса за избор 

 и именовање директора ЈСУ „Дрина“ 
Вишеград 

 
Члан 1. 

Расписује се Јавни конкурс за избор и именовање 
директора ЈСУ „Дрина“ Вишеград. 
 

Члан 2. 
Општи и посебни услови и критеријуми за избор 
и именовање из члана 1. ове одлуке прописани су 
Одлуком Скупштине општине Вишеград о 

утврђивању стандарда и критеријума за избор и 
именовање директора ЈСУ „Дрина“ Вишеград. 
 

Члан 3. 
Јавни конкурс за избор и именовање директора 
ЈСУ „Дрина“ Вишеград објавиће се у 
„Службеном гласник Републике Српске“ и 
дневном листу „Глас Српске“. 
Рок за подношење пријава на конкурс је 15 дана 
од дана расписивања Јавног конкурса. 
 

Члан 4. 
Поступак избора, укључујући преглед приспјелих 
пријава на конкурс и предлагање кандидата, у 
складу са утврђеним критеријумима, извршиће 
Комисија за избор директора ЈСУ „Дрина“ 
Вишеград. 
 

Члан 5. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине 
Вишеград“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД         
                                    ПРЕДСЈЕДНИК СО  
Број: 01-022-156/13   
Датум: 21.6.2013. године           Суљо Фејзић, с.р. 
 
На основу члана 26. Закона о попису 
становништва, домаћинстава и станова у БиХ 
2013. године („Службени гласник БиХ“, број 
10/12 и 18/13), члана 7. став 1. Закона о 
организацији и спровођењу пописа становништва, 
домаћинстава и станова у Републици Српској 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 
70/12 и 39/13) и члана 33. Статута општине 
Вишеград („Службени гласник општине 
Вишеград“, број 10/08-Пречишћени текст, 3/11 и 
5/12), Скупштина општине Вишеград на сједници 
одржаној 21.6.2013. године, д о н о с и 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању Пописне комисије општине 

Вишеград за попис становништва, 
домаћинстава и станова у БиХ 2013. године 

 
 1. У Пописну комисију општине Вишеград 

за попис становништва, домаћинстава и станова у 
БиХ 2013. године (у даљем тексту: Пописна 
комисија), именују се: 

1) Слободанка Ђерић, предсједник, 
службеник РГУ Бања Лука ПЈ 
Вишеград; 

2) Неџад Мухић, члан; 
3) Марија Пејовић, члан; 
4) Биљана Тасић, члан.  
2. Пописна комисија општине Вишеград 

обавља сљедеће послове: 
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- руководи припремама, организовањем и 
спровођењем пописа на територији општине, 
односно града, 

- врши избор и именовање инструктора и 
пописивача јединица локалне самоуправе, 

- обавјештава становништво о значају, 
начину и времену спровођења пописа, о правима 
и дужностима грађана и начину извршавања 
обавеза у попису, 

- брине о правилној примјени 
методолошких и организационих упутстава, 

- прије пописа прегледа примљене скице и 
описе статистичких и пописних кругова да би се 
установило да ли је документација потпуна, као и 
да би се извршиле потребне допуне и исправке 
евентуалних грешака,  

- преузима  штампани пописни материјал и 
дијели га инструкторима, који га даље 
дистрибуирају пописивачима,  

- обезбјеђује просторије и друге услове за 
спровођење обуке општинских, односно градских 
инструктора и пописивача,  

- издаје учесницима у попису прописана 
овлашћења за рад, 

- обезбјеђује просторије за дежурство и за 
рад у вријеме спровођења пописа, као и 
просторије за рад инструктора на прегледу и 
пријему пописне грађе,  

- врши распоред пописивача и општинских, 
односно градских инструктора по пописним 
круговима и саставља одговарајуће спискове,  

- организује у сједишту комисије дежурство 
чланова ради давања потребних објашњења и 
обавјештења, као и примање и даље преношење 
добијених додатних упутстава од Завода, 

- врши надзор над радом општинских, 
односно градских инструктора и пописивача и 
пружа им стручну помоћ, посебно се брине о 
правилној примјени методолошких и 
организационих упутстава,  

- предузима мјере које гарантују комплетан 
обухват јединица пописа, 

- преузима пописни материјал од 
инструктора, организује и контролише обухват и 
квалитет пописног материјала, а у случају 
потребе наређује да се изврше потребне допуне и 
исправке,  

- обезбјеђује складиштење пописног 
материјала уз испуњење прописаних 
безбједносних мјера и услова одређених Законом 
о заштити личних података и другим прописима о 
безбједности за такве врсте материјала, 

- организује превоз и благовремено 
достављање пописног материјала на мјесто 
уношења, 

- припрема обрачун трошкова насталих за 
припрему и спровођење пописа у складу са 
инструкцијама,  

- распоређује контролоре за рад у 
постпописној контроли квалитета података 
прикупљених у попису, по изабраним пописним 
круговима, у складу са инструкцијама Завода и 
Агенције,  

- врши замјену оправдано спријечених, као 
и нестручних или несавјесних инструктора, 
пописивача, а замјену контролора врши уз 
сагласност Завода и Агенције и  

- разматрају притужбе грађана и 
обавјештава о њима Завод. 

 
3. За свој рад Пописна комисија одговора 

Републичком заводу за статистику Републике 
Српске. 
Пописна комисија по завршетку послова из тачке 
2. овог рјешења подноси Извјештај о раду 
Републичком заводу за статистику Републике 
Српске најкасније до 31.10.2013. године. 
 

4. Средства за финансирање рада 
Пописне комисије обезбјеђују се из буџета 
Републике Српске и Босне и Херцеговине, из 
међународних донација и из других извора. 
         

5. Мандат (период рада) чланова Пописне 
комисије траје до до окончања поступка пописа 
становништва, домаћинстава и станова у Босни и 
Херцеговини 2013. године. 
 

6. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, a објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Вишеград“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД         
                                    ПРЕДСЈЕДНИК СО  
Број: 01-022-141/13   
Датум: 21.6.2013. године           Суљо Фејзић, с.р. 
 
Ha основу члана 2.12 тачка (5) Изборног закона 
Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, 
број 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 
25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 
33/08, 37/08 и 32/10), члана 7. тачка а) Упутства о 
утврђивању квалификација, броја и именовању 
чланова изборне комисије основне изборне 
јединице у Босни и Херцеговини („Службени 
гласник БиХ“, број 9/10 и 37/10) и члана 33. 
Статута општине Вишеград (“Службени гласник 
општине Вишеград“ број 8/10 - Пречишћени 
текст и 3/11), Скупштина општине Вишеград на 
сједници одржаној 21.6.2013.године, д о н о с и  
 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
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о именовању Комисије за провођење поступка 
по Јавном огласу за именовање два члана 
Општинске изборне комисије Вишеград 

 
      1. Именује се Комисија за провођење поступка 
по Јавном огласу за именовање два члана 
Општинске изборне комисије Вишеград (у даљем 
тексту: Конкурсна комисија), у саставу 

1) Добривоје Станојевић, предсједник, 
2) Неђо Савић, члан, 
3) Неџад Мухић, члан, 
4) Бране Смиљић, члан, 
5) Бојан Пецикоза, члан. 

 
       2. Конкурсна комисија из тачке 1. овог 
рјешења, пo затварању Јавног огласа поднијеће 
писани извјештај Скупштини општине Вишеград, 
у којем ће навести све релевантне податке за 
свако лице које je поднијело захтјев пo Јавном 
огласу, са извршеном класификацијом кандидата 
на оне који испуњавају услове тражене Јавним 
огласом и на оне који не испуњавају услове. Са 
кандидатима који испуњавају услове Јавног 
огласа Конкурсна комисија обавиће интервју, 
након чега ће сачинити ранг-листу са 
редослиједом кандидата према успјеху 
постигнутом на интервјуу и исту доставити 
Скупштини општине Вишеград. 
 
       3. Административно-техничке послове за 
потребе Конкурсне комисије обављаће Стручна 
служба Скупштине општине. 
 
       4. Конкурсна комисија престаје са радом 
даном именовања два члана Општинске изборне 
комисије. 

 
       5. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Вишеград“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД         
                                    ПРЕДСЈЕДНИК СО  
Број: 01-022-143/13   
Датум: 21.6.2013. године           Суљо Фејзић, с.р. 
 
На основу члана 16. став 1. Закона о систему 
јавних служби („Службени гласник Републике 
Српске“, брoj 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 21.6.2013. године,  д о н о с и 
 
 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу чланова Управног одбора Јавне 
установе Рехабилитациони центар „Вилина 

влас“ Вишеградска бања, Вишеград 
 
 1. Разрјешавају се дужности чланови 
Управног одбора Јавне установе 
Рехабилитациони центар „Вилина влас“ 
Вишеградска бања, Вишеград: 

1) Младен Сарић, виши стручни радник-
организатор пословања у угоститељству, 

2) Гојко Даниловић, дипломирани правник, 
3) Саша Рацковић, економиста,  

због неусвајања Извјештаја о раду Управног 
одбора Јавне установе Рехабилитациони центар 
„Вилина влас“ Вишеградска бања, Вишеград. 
 
 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 29.5.2013. године, у оквиру разматрања 
Извјештаја о годишњем пословању и годишњем 
обрачуну јавних установа за 2012. годину чији је 
оснивач Општина Вишеград, донијела је 
Закључак број 01-022-123/13 од 29.5.2013. године 
којим покреће поступак разрјешења чланова 
управних одбора јавних установа чији извјештаји 
о раду нису усвојени на седмој редовној сједници 
Скупштине одржаној 29.4.2013. године и задужује 
Комисију за избор и именовање да за наредну 
сједницу Скупштине утврди приједлог рјешења о 
разрјешењу чланова управних одбора, као и 
приједлог рјешења о именовању вршилаца 
дужности чланова управних одбора ових јавних 
установа. 
Поступајући по закључку Скупштине општине, 
Комисија за избор и именовање на сједници 
одржаној 13.6.2013. године, на приједлог 
начелника општине, утврдила је Приједлог 
рјешења о разрјешењу дужности чланова 
Управног одбора Јавне установе 
Рехабилитациони центар „Вилина влас“ 
Вишеградска бања, Вишеград, с обзиром да 
извјештај о раду Управног одбора ове установе 
није усвојен на седмој редовној сједници 
Скупштине одржаној 29.4.2013. године. 
На основу наведеног, а у складу са чланом 16. 
став 1. Закона о систему јавних служби 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 
68/07 и 109/12) и чланом 33. Статута општине 
Вишеград („Службени гласник општине 
Вишеград“, број 10/08-Пречишћени текст, 3/11 и 
5/12) 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: 01-022-145/13   
Датум: 21.6.2013. године           Суљо Фејзић, с.р. 
 
На основу члана 4. Закона о министарским, 
владиним и другим именовањима Републике 
Српске („Службени гласник Републике Српске“, 
брoj 41/03), члана 16. став 1. Закона о систему 
јавних служби („Службени гласник Републике 
Српске“, брoj 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 21.6.2013. године, д о н о с и 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању вршилаца дужности чланова 

Управног одбора Јавне установе 
Рехабилитациони центар „Вилина влас“ 

Вишеградска бања, Вишеград 
 
 1. За вршиоце дужности чланова 
Управног одбора Јавне установе 
Рехабилитациони центар „Вилина влас“ 
Вишеградска бања, Вишеград, на период од 2 
мјесеца, а најдуже до окончања поступка јавне 
конкуренције, именују се:  
 1) Братислав Иконић, дипломирани 
ижињер информатике;  
 2) Милош Ковачевић, виши тренер 
фудбала; 
 3) Александар Станчић, професор 
енглеског језика и енглеске књижевности. 
 
 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 29.5.2013. године, у оквиру разматрања 
Извјештаја о годишњем пословању и годишњем 
обрачуну јавних установа за 2012. годину чији је 
оснивач Општина Вишеград, донијела је 
Закључак број 01-022-123/13 од 29.5.2013. године 
којим покреће поступак разрјешења чланова 
управних одбора јавних установа чији извјештаји 
о раду нису усвојени на седмој редовној сједници 
Скупштине одржаној 29.4.2013. године и задужује 
Комисију за избор и именовање да за наредну 
сједницу Скупштине утврди приједлог рјешења о 

разрјешењу чланова управних одбора, као и 
приједлог рјешења о именовању вршилаца 
дужности чланова управних одбора ових јавних 
установа. 
Поступајући по закључку Скупштине општине, 
Комисија за избор и именовање на сједници 
одржаној 13.6.2013. године, на приједлог 
начелника општине, утврдила је Приједлог 
рјешења о именовању вршилаца дужности 
чланова Управног одбора Јавне установе 
Рехабилитациони центар „Вилина влас“ 
Вишеградска бања, Вишеград. 
Вршиоци дужности чланова Управног одбора 
Јавне установе Рехабилитациони центар „Вилина 
влас“ Вишеградска бања, Вишеград, у складу са 
Законом, именују се на период од 2 мјесеца, а 
најдуже до окончања поступка јавне 
конкуренције. 
На основу наведеног, а у складу са чланом 4. 
Закона о министарским, владиним и другим 
именовањима Републике Српске („Службени 
гласник Републике Српске“, број 41/03), чланом 
16. став 1. Закона о систему јавних служби 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 
68/07 и 109/12) и чланом 33. Статута општине 
Вишеград-Пречишћени текст („Службени 
гласник општине Вишеград“, број 10/08-
Пречишћени текст, 3/11 и 5/12), 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: 01-022-146/13   
Датум: 21.6.2013. године           Суљо Фејзић, с.р. 
 
На основу члана 16. став 1. Закона о систему 
јавних служби („Службени гласник Републике 
Српске“, брoj 68/07 и 109/12), члана 73. Закона о 
здравственој заштити („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 106/09) 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 21.6.2013. 
године, д о н о с и 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрјешењу чланова Управног одбора ЈЗУ 

„Дом здравља“ Вишеград 
 
 1. Разрјешавају се дужности чланови 
Управног одбора ЈЗУ „Дом здравља“ Вишеград: 
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1) Зоран Јањић, дипломирани 
економиста; 

2) Василије Гиговић, дипломирани 
економиста; 

3) Саша Ђуровић, доктор 
стоматологије,  

због неусвајања Извјештаја о раду Управног 
одбора ЈЗУ „Дом здравља“ Вишеград. 
 
 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 29.5.2013. године, у оквиру разматрања 
извјештаја о годишњем пословању и годишњем 
обрачуну јавних установа за 2012. годину чији је 
оснивач општина Вишеград, донијела је Закључак 
број 01-022-123/13 од 29.5.2013. године којим 
покреће поступак разрјешења чланова управних 
одбора јавних установа чији извјештаји о раду 
нису усвојени на седмој редовној сједници 
Скупштине одржаној 29.4.2013. године и задужује 
Комисију за избор и именовање да за наредну 
сједницу Скупштине утврди приједлог рјешења о 
разрјешењу чланова управних одбора, као и 
приједлог рјешења о именовању вршилаца 
дужности чланова управних одбора ових јавних 
установа. 
Поступајући по закључку Скупштине општине, 
Комисија за избор и именовање на сједници 
одржаној 13.6.2013. године, на приједлог 
начелника општине, утврдила је Приједлог 
рјешења о разрјешењу дужности чланова 
Управног одбора ЈЗУ „Дом здравља“ Вишеград, с 
обзиром да извјештај о раду Управног одбора ове 
установе није усвојен на седмој редовној сједници 
Скупштине одржаној 29.4.2013. године. 
На основу наведеног, а у складу са чланом 16. 
став 1. Закона о систему јавних служби 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 
68/07 и 109/12), чланом 73. Закона о здравственој 
заштити („Службени гласник Републике Српске“, 
бр. 106/09)  и чланом 33. Статута општине 
Вишеград („Службени гласник општине 
Вишеград“, број 10/08-Пречишћени текст, 3/11 и 
5/12), 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: 01-022-147/13   
Датум: 21.6.2013. године           Суљо Фејзић, с.р. 
 
На основу члана 4. Закона о министарским, 
владиним и другим именовањима Републике 
Српске („Службени гласник Републике Српске“, 
брoj 41/03), члана 16. став 1. Закона о систему 
јавних служби („Службени гласник Републике 
Српске“, брoj 68/07 и 109/12),  члана 73. Закона о 
здравственој заштити („Службени гласник 
Републике Српске“, број 106/09) 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 21.6.2013. 
године, д о н о с и 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању вршилаца дужности чланова  

Управног одбора ЈЗУ „Дом здравља“ 
Вишеград 

 
 1. За вршиоце дужности чланова 
Управног одбора ЈЗУ „Дом здравља“ Вишеград, 
на период од 2 мјесеца, а најдуже до окончања 
поступка јавне конкуренције, именују се:  

1) Кристина Ђогић, дипломирани 
економиста;  

2) Драгослав Јовановић, дипломирани 
економиста; 

3) Милан Тасић, 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 
Скупштина општине Вишеград на сједници 
одржаној 29.5.2013. године, у оквиру разматрања 
Извјештаја о годишњем пословању и годишњем 
обрачуну јавних установа за 2012. годину чији је 
оснивач Општина Вишеград, донијела је 
Закључак број 01-022-123/13 од 29.5.2013. године 
којим покреће поступак разрјешења чланова 
управних одбора јавних установа чији извјештаји 
о раду нису усвојени на седмој редовној сједници 
Скупштине одржаној 29.4.2013. године и задужује 
Комисију за избор и именовање да за наредну 
сједницу Скупштине утврди приједлог рјешења о 
разрјешењу чланова управних одбора, као и 
приједлог рјешења о именовању вршилаца 
дужности чланова управних одбора ових јавних 
установа. 
Поступајући по закључку Скупштине општине, 
Комисија за избор и именовање на сједници 
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одржаној 13.6.2013. године, на приједлог 
начелника општине, утврдила је Приједлог 
рјешења о именовању вршилаца дужности 
чланова Управног одбора ЈЗУ „Дом здравља“ 
Вишеград. 
Вршиоци дужности чланова Управног одбора ЈЗУ 
„Дом здравља“ Вишеград, у складу са Законом, 
именују се на период од 2 мјесеца, а најдуже до 
окончања поступка јавне конкуренције. 
На основу наведеног, а у складу са чланом 4. 
Закона о министарским, владиним и другим 
именовањима Републике Српске („Службени 
гласник Републике Српске“, број 41/03), чланом 
16. став 1. Закона о систему јавних служби 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 
68/07 и 109/12), чланом 73. Закона о здравственој 
заштити („Службени гласник Републике Српске“, 
број 106/09) и чланом 33. Статута општине 
Вишеград („Службени гласник општине 
Вишеград“, број 10/08-Пречишћени текст, 3/11 и 
5/12), 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: 01-022-148/13   
Датум: 21.6.2013. године           Суљо Фејзић, с.р. 
 
На основу члана члана 16. став 1. Закона о 
систему јавних служби („Службени гласник 
Републике Српске“, брoj 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 
21.6.2013. године, д о н о с и 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрјешењу чланова Управног одбора  
ЈУ „Туристичка организација општине 

Вишеград“ Вишеград 
 

             1. Разрјешавају се дужности чланови 
Управног одбора ЈУ „Туристичка организација 
општине Вишеград“ Вишеград: 
 1) Дијана Инђић, професор српског језика 
и српске књижевности;  
 2) Божидар Тушевљак, дипломирани 
правник; 
 3) Лазар Чаркић, дипломирани инжињер 
организационих наука-мастер из области 
програмско-финансијског менаџмента,  

због неусвајања Извјештаја о раду Управног 
одбора ЈУ „Туристичка организација општине 
Вишеград “ Вишеград. 
 
 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 29.5.2013. године, у оквиру разматрања 
Извјештаја о годишњем пословању и годишњем 
обрачуну јавних установа за 2012. годину чији је 
оснивач Општина Вишеград, донијела је 
Закључак број 01-022-123/13 од 29.5.2013. године 
којим покреће поступак разрјешења чланова 
управних одбора јавних установа чији извјештаји 
о раду нису усвојени на седмој редовној сједници 
Скупштине одржаној 29.4.2013. године и задужује 
Комисију за избор и именовање да за наредну 
сједницу Скупштине утврди приједлог рјешења о 
разрјешењу чланова управних одбора, као и 
приједлог рјешења о именовању вршилаца 
дужности чланова управних одбора ових јавних 
установа. 
Поступајући по закључку Скупштине општине, 
Комисија за избор и именовање на сједници 
одржаној 13.6.2013. године, на приједлог 
начелника општине, утврдила је Приједлог 
рјешења о разрјешењу дужности чланова 
Управног одбора ЈУ „Туристичка организација 
општине Вишеград“ Вишеград, с обзиром да 
извјештај о раду Управног одбора ове установе 
није усвојен на седмој редовној сједници 
Скупштине одржаној 29.4.2013. године. 
На основу наведеног, а у складу са чланом 16. 
став 1. Закона о систему јавних служби 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 
68/07 и 109/12) и чланом 33. Статута општине 
Вишеград („Службени гласник општине 
Вишеград“, број 10/08-Пречишћени текст, 3/11 и 
5/12), 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: 01-022-149/13   
Датум: 21.6.2013. године           Суљо Фејзић, с.р. 
  
На основу члана 4. Закона о министарским, 
владиним и другим именовањима („Службени 
гласник Републике Српске”, број 96/05), члана 16. 
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став 1. Закона о систему јавних служби 
(„Службени гласник Републике Српске“, брoj 
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 21.6.2013. године, д о н о с и 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању вршилаца дужности чланова 

Управног одбора ЈУ „Туристичка 
организација општине Вишеград“ Вишеград 

 
 1. За вршиоце дужности чланова 
Управног одбора ЈУ „Туристичка организација 
општине Вишеград“ Вишеград, на период од 2 
мјесеца, а најдуже до окончања поступка јавне 
конкуренције, именују се:  
 1) Далибор Мирковић, дипломирани 
економиста;  
 2) Јована Шимшић, професор енглеског 
језика и енглеске књижњвности; 
 3) Дијана Рајић, професор географије. 
  
            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 29.5.2013. године, у оквиру разматрања 
Извјештаја о годишњем пословању и годишњем 
обрачуну јавних установа за 2012. годину чији је 
оснивач Општина Вишеград, донијела је 
Закључак број 01-022-123/13 од 29.5.2013. године 
којим покреће поступак разрјешења чланова 
управних одбора јавних установа чији извјештаји 
о раду нису усвојени на седмој редовној сједници 
Скупштине одржаној 29.4.2013. године и задужује 
Комисију за избор и именовање да за наредну 
сједницу Скупштине утврди приједлог рјешења о 
разрјешењу чланова управних одбора, као и 
приједлог рјешења о именовању вршилаца 
дужности чланова управних одбора ових јавних 
установа. 
Поступајући по закључку Скупштине општине, 
Комисија за избор и именовање на сједници 
одржаној 13.6.2013. године, на приједлог 
начелника општине, утврдила је Приједлог 
рјешења о именовању вршилаца дужности 
чланова Управног одбора ЈУ „Туристичка 
организација општине Вишеград“ Вишеград. 
Вршиоци дужности чланова Управног одбора ЈУ 
„Туристичка организација општине Вишеград“ 
Вишеград, у складу са Законом, именују се на 
период од 2 мјесеца, а најдуже до окончања 
поступка јавне конкуренције. 

На основу наведеног, а у складу са чланом 4. 
Закона о министарским, владиним и другим 
именовањима Републике Српске („Службени 
гласник Републике Српске“, број 41/03), чланом 
16. став 1. Закона о систему јавних служби 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 
68/07 и 109/12) и чланом 33. Статута општине 
Вишеград („Службени гласник општине 
Вишеград“, број 10/08-Пречишћени текст, 3/11 и 
5/12), 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: 01-022-150/13   
Датум: 21.6.2013. године           Суљо Фејзић, с.р. 
 
На основу члана 16. став 1. Закона о систему 
јавних служби („Службени гласник Републике 
Српске“, брoj 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 21.6.2013. године,  д о н о с и 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрјешењу чланова Управног одбора  

Јавне спортске установе „Дрина“ Вишеград 
 
 1. Разрјешавају се дужности чланови 
Управног одбора Јавне спортске установе 
„Дрина“ Вишеград: 

1) Владимир Шимшић, инжињер 
грађевинарства; 

2) Горан Васиљевић, струковни инжињер 
производно-инжињерске информатике из 
области машинско инжињерство; 

3) Миодраг Дикић, наставник разредне 
наставе,  

због неусвајања Извјештаја о раду Управног 
одбора Јавне спортске установе „Дрина“ 
Вишеград. 
 
 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 29.5.2013. године, у оквиру разматрања 
Извјештаја о годишњем пословању и годишњем 
обрачуну јавних установа за 2012. годину чији је 
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оснивач Општина Вишеград, донијела је 
Закључак број 01-022-123/13 од 29.5.2013. године 
којим покреће поступак разрјешења чланова 
управних одбора јавних установа чији извјештаји 
о раду нису усвојени на седмој редовној сједници 
Скупштине одржаној 29.4.2013. године и задужује 
Комисију за избор и именовање да за наредну 
сједницу Скупштине утврди приједлог рјешења о 
разрјешењу чланова управних одбора, као и 
приједлог рјешења о именовању вршилаца 
дужности чланова управних одбора ових јавних 
установа. 
Поступајући по закључку Скупштине општине, 
Комисија за избор и именовање на сједници 
одржаној 13.6.2013. године, на приједлог 
начелника општине, утврдила је Приједлог 
рјешења о разрјешењу дужности чланова 
Управног одбора Јавне спортске установе 
„Дрина“ Вишеград, с обзиром да извјештај о раду 
Управног одбора ове установе није усвојен на 
седмој редовној сједници Скупштине одржаној 
29.4.2013. године. 
На основу наведеног, а у складу са чланом 16. 
став 1. Закона о систему јавних служби 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 
68/07 и 109/12) и чланом 33. Статута општине 
Вишеград („Службени гласник општине 
Вишеград“, број 10/08-Пречишћени текст, 3/11 и 
5/12) 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: 01-022-151/13   
Датум: 21.6.2013. године           Суљо Фејзић, с.р. 
 
На основу члана 4. Закона о министарским, 
владиним и другим именовањима Републике 
Српске („Службени гласник Републике Српске“, 
брoj 41/03), члана 16. став 1. Закона о систему 
јавних служби („Службени гласник Републике 
Српске“, брoj 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 21.6.2013. године, д о н о с и 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању вршилаца дужности чланова 
Управног одбора Јавне спортске установе 

„Дрина“ Вишеград 
 

           1. За вршиоце дужности чланова Управног 
одбора Јавне спортске установе „Дрина“ 
Вишеград, на период од 2 мјесеца, а најдуже до 
окончања поступка јавне конкуренције, именују 
се:  

1) Милош Јосиповић, професор физичког 
васпитања;  

2) Саша Шимшић, дипломирани 
економиста; 

3) Мишо Тановић, дипломирани правник 
унутрашњих послова. 

 
            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 29.5.2013. године, у оквиру разматрања 
Извјештаја о годишњем пословању и годишњем 
обрачуну јавних установа за 2012. годину чији је 
оснивач Општина Вишеград, донијела је 
Закључак број 01-022-123/13 од 29.5.2013. године 
којим покреће поступак разрјешења чланова 
управних одбора јавних установа чији извјештаји 
о раду нису усвојени на седмој редовној сједници 
Скупштине одржаној 29.4.2013. године и задужује 
Комисију за избор и именовање да за наредну 
сједницу Скупштине утврди приједлог рјешења о 
разрјешењу чланова управних одбора, као и 
приједлог рјешења о именовању вршилаца 
дужности чланова управних одбора ових јавних 
установа. 
Поступајући по закључку Скупштине општине, 
Комисија за избор и именовање на сједници 
одржаној 13.6.2013. године, на приједлог 
начелника општине, утврдила је Приједлог 
рјешења о именовању вршилаца дужности 
чланова Управног одбора Јавне спортске установе 
„Дрина“ Вишеград. 
Вршиоци дужности чланова Управног одбора 
Јавне спортске установе „Дрина“ Вишеград, у 
складу са Законом, именују се на период од 2 
мјесеца, а најдуже до окончања поступка јавне 
конкуренције. 
На основу наведеног, а у складу са чланом 4. 
Закона о министарским, владиним и другим 
именовањима Републике Српске („Службени 
гласник Републике Српске“, број 41/03), чланом 
16. став 1. Закона о систему јавних служби 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 
68/07 и 109/12) и чланом 33. Статута општине 
Вишеград („Службени гласник општине 
Вишеград“, број 10/08-Пречишћени текст, 3/11 и 
5/12), ријешено је као у диспозитиву овог 
рјешења. 
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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: 01-022-152/13   
Датум: 21.6.2013. године           Суљо Фејзић, с.р. 
 
На основу члана 18. став 2. Закона о систему 
јавних служби („Службени гласник Републике 
Српске“, број 68/07) и члана 33. Статута 
оппштине Вишеград („Службени гласник 
општине Вишеград“, број 10/08-Пречишћени 
текст, 3/11 и 5/12), Скупштина општине 
Вишеград на сједници одржаној 21.6.2012. 
године, д о н о с и  

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу директора Јавне спортске 
установе „Дрина“ Вишеград 

 
1. Александар Којић, правник, разрјешава 

се дужности директора Јавне спортске установе 
„Дрина“ Вишеград због лошег пословања и 
неусвајања Извјештаја о годишњем пословању и 
годишњем обрачуну за 2012. годину Јавне 
спортске установе „Дрина“ Вишеград.  

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 29.5.2013. године разматрала је 
извјештаје о годишњем пословању и годишњем 
обрачуну јавних установа за 2012. годину чији је 
оснивач Општина Вишеград, међу којима и 
Извјештај о годишњем пословању и годишњем 
обрачуну за 2012. годину Јавне спортске установе 
„Дрина“ Вишеград. 
У току разматрања Извјештаја о годишњем 
пословању и годишњем обрачуну за 2012. годину 
Јавне спортске установе „Дрина“ Вишеград, 
изнијето је више примједби на пословање ове 
јавне установе. Истакнуто је да је Јавнa спортскa 
установa „Дрина“ Вишеград, иако је имала већи 
приход у 2012. години у износу од 30.942,00 КМ у 
односу на 2011. годину, исказала кумулативни 
губитак у износу од 46.538,00 КМ. И поред већих 
прихода у претходном периоду Јавне спортске 
установе „Дрина“ није успјела санирати 
негативно пословање, за шта највећу одговорност 
сноси директор. 
Имајући у виду напријед наведене чињенице 
Скупштина општине Вишеград није усвојила 

Извјештај о годишњем пословању и годишњем 
обрачуну за 2012. годину Јавне спортске установе 
„Дрина“ Вишеград (Закључак Скупштине 
општине Вишеград, број 01-022-121/13 од 
29.5.2013. године). 
На истој сједници, у оквиру разматрања 
извјештаја о годишњем пословању и годишњем 
обрачуну јавних установа за 2012. годину чији је 
оснивач Општина Вишеград, Скупштина је 
донијела Закључак број 01-022-131/13 од 
29.5.2013. године којим покреће поступак 
разрјешења директора јавних установа чији 
извјештај о годишњем пословању и годишњем 
обрачуну за 2012. годину није усвојен и 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 ових 
јавних установа. 
Поступајући по закључку Скупштине, Комисија 
за избор и именовање на сједници одржаној 
13.6.2013. године утврдила је Приједлог рјешења 
о разрјешењу директора Јавне спортске установе 
„Дрина“ Вишеград Александра Којића и исто 
упутила Скупштини општине на разматрање. 
На основу изложеног, а у складу са чланом 18. 
став 2. Закона о систему јавних служби 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: 01-022-153/13   
Датум: 21.6.2013. године           Суљо Фејзић, с.р. 
 
На основу члана 4. став 2. Закона о 
министарским, владиним и другим именовањима 
Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, број 41/03), члана 18. став (1) 
и (3а) Закона о систему јавних служби 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 
68/07 и 109/12) и члана 33. Статута општине 
Вишеград („Службени гласник општине 
Вишеград“, број 10/08-Пречишћени текст, 3/11 и 
5/12), Скупштина општине Вишеград на сједници 
одржаној 21.6.2013. године, д о н о с и 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању вршиоца дужности директора 

 Јавне спортске установе „Дрина“ Вишеград 
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1. Горан Кујунџић, дипломирани 
економиста, именује се за вршиоца дужности 
директора Јавне спортске установе „Дрина“ 
Вишеград, на период од 2 мјесеца, а најдуже до 
окончања поступка јавне конкуренције. 

2. Вршилац дужности директора заступа 
јавну установу из тачке 1. овог рјешења без 
ограничења овлашћења.  

3. 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 29.5.2013. године, у оквиру разматрања 
Iзвјештаја о годишњем пословању и годишњем 
обрачуну јавних установа за 2012. годину чији је 
оснивач општина Вишеград, донијела је Закључак 
број 01-022-131/13 од 29.5.2013. године којим 
покреће поступак разрјешења директора јавних 
установа чији извјештај о годишњем пословању и 
годишњем обрачуну за 2012. годину није усвојен 
и 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 ових јавних установа. 
Поступајући по закључку Скупштине, Комисија 
за избор и именовање на сједници одржаној 
13.6.2013. године утврдила је Приједлог рјешења 
о именовању вршиоца дужности директора Јавне 
спортске установе „Дрина“ Вишеград Горана 
Кујунџића, дипломираног економисте, и исто 
упутила Скупштини општине на разматрање. 
Скупштина општине Вишеград на сједници 
одржаној 21.6.2013. године, на приједлог 
Комисије за избор и именовање, за вршиоца 
дужности директора Јавне спортске установе 
„Дрина“ Вишеград, на период од 2 мјесеца, а 
најдуже до окончања поступка јавне 
конкуренције, именовала је Горана Кујунџића, 
дипломираног економисту. 
На основу наведеног, а у складу са чланом 4. став 
2.  Закона о министарским, владиним и другим 
именовањима Републике Српске („Службени 
гласник Републике Српске“, број 41/03), чланом 
16. став (1) и (3а) Закона о систему јавних служби 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 
68/07 и 109/12) и чланом 33. Статута општине 
Вишеград („Службени гласник општине 
Вишеград“, број 10/08-Пречишћени текст, 3/11 и 
5/12), 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: 01-022-154/13   
Датум: 21.6.2013. године           Суљо Фејзић, с.р. 
 
На основу члана 9. Закона о министарским, 
владиним и другим именовањима Републике 
Српске („Службени гласник Републике Српске“, 
број 41/03) 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 21.6.2013. године, д о н о с и 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању Комисије за избор директора  

ЈСУ „Дрина“ Вишеград 
 

1. Именује се Комисија за избор директора 
ЈСУ „Дрина“ Вишеград, у саставу: 

1) Добривоје Станојевић, предсједник 
2) Славко Андрић, члан; 
3) Драгомир Мојевић, члан; 
4) Бране Смиљић, члан; 
5) Бојан Пецикоза, члан. 
 
2. Задатак Комисије за избор је да размотри 

све пријаве приспјеле на конкурс, сачини листу са 
ужим избором кандидата који испуњавају 
критеријуме за именовање, по потреби прикупи 
додатне информације о кандидатима, обави 
интервјуе са кандидатима и након тога предложи 
ранг-листу са кандидатима Скупштини општине. 
 

3. Административне и техничке послове за 
потребе комисије обављаће Стручна служба 
Скупштине општине. 
 

4. Комисија престаје са радом даном 
именовања директора ЈСУ „Дрина“ Вишеград.  
            

5. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Вишеград“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД         
                                    ПРЕДСЈЕДНИК СО  
Број: 01-022-157/13   
Датум: 21.6.2013. године           Суљо Фејзић, с.р. 
 
На основу члана 5. Закона о јавним предузећима 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 
75/04), члана 13. Одлуке о усклађивању 
оснивачког акта Јавног предузећа „Радио-
телевизија Вишеград“ Вишеград („Службени 
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гласник oпштине Вишеград“, број 1/09, 8/09 и 
12/09), члана 11. Статута Јавног предузећа 
„Радио-телевизија Вишеград“ Вишеград 
(„Службени гласник општине Вишеград“, број 
8/09 и 12/09) и члана 33. Статута општине 
Вишеград („Службени гласник општине 
Вишеград“, број 10/08-Пречишћени текст, 3/11 и 
5/12), Скупштина општине Вишеград у функцији 
Скупштине Јавног предузећа „Радио-телевизија 
Вишеград“ на сједници одржаној 21.6.2013. 
године,  д о н о с и 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрјешењу вршилаца дужности чланова 

Надзорног одбора  Јавног предузећа „Радио-
телевизија Вишеград“ Вишеград 

 
1. Разрјешавају се вршиоци дужности 

чланова Надзорног одбора Јавног предузећа 
„Радио-телевизија Вишеград“ Вишеград, због 
истека периода на који су именовани, како 
слиједи: 

1) Небојша Крлић, дипломирани 
економиста; 

2) Александар Шијаковић, дипломирани 
економиста; 

3) Миљана Продан, професор српског 
језика и књижевности. 

 
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 10.4.2013. године за вршиоце дужности 
чланова Надзорног одбора Јавног предузећа 
„Радио-телевизија Вишеград“, на период од два 
мјесеца а најдуже до окончања поступка јавне 
конкуренције, именовала је Небојшу Крлић, 
дипломираног економисту, Александра 
Шијаковића, дипломираног економисту и 
Миљану Продан, професора српског језика и 
књижевности. 
С обзиром да је истекао период на који су 
именовани и поступак јавне конкуренције 
окончан, разрјешавају се вршиоци дужности 
чланова Надзорног одбора Јавног предузећа 
„Радио-телевизија Вишеград“ Небојша Крлић, 
Александар Шијаковић и Миљана Продан. 
На основу напријед изложеног, а у складу са 
чланом 5. Закона о јавним предузећима, чланом 
13. Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног 
предузећа „Радио-телевизија Вишеград“ 
Вишеград, члана 11. Статута Јавног предузећа 
„Радио-телевизија Вишеград“ Вишеград 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: 01-022-158/13   
Датум: 21.6.2013. године           Суљо Фејзић, с.р. 
 
На основу члана 5. Закона о јавним 
предузећима(„Службени гласник Републике 
Српске“,број 75/04), члана 12. Закона о 
министарским, владиним и другим именовањима 
Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, број 41/03), члана 13. Одлуке 
о усклађивању оснивачког акта Јавног предузећа 
„Радио- телевизија Вишеград“ Вишеград 
(„Службени гласник општине Вишеград“, број 
1/09, 8/09 и 12/09), члана 11. Статута Јавног 
предузећа „Радио-телевизија Вишеград“ 
Вишеград („Службени гласник општине 
Вишеград“, број 8/09 и 12/09) и члана 33. Статута 
општине Вишеград („Службени гласник општине 
Вишеград“, број 10/08-Пречишћени текст, 3/11 и 
5/12), Скупштина општине Вишеград у функцији 
Скупштине Јавног предузећа „Радио- телевизија 
Вишеград“ Вишеград на сједници одржаној 
21.6.2013. године, д о н о с и  
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању чланова Надзорног одбора  

Јавног предузећа „Радио-телевизија 
Вишеград“ Вишеград 

 
1. За чланове Надзорног одбора Јавног 

предузећа „Радио- телевизија Вишеград“ 
Вишеград, на период од четири године, именују 
се: 

1) Небојша Крлић, дипломирани 
економиста; 

2) Александар Шијаковић, дипломирани 
економиста; 

3) Миљана Продан, професор српског 
језика и књижевности. 

 
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 10.4.2013. године донијела је Одлуку о 
расписивању Јавног конкурса за избор и 
именовање чланова Надзорног одбора Јавног 
предузећа „Радио- телевизија Вишеград“ 
Вишеград, број 01-022-76/13 од 10.4.2013. године.  
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На Јавни конкурс за избор и именовање чланова 
Надзорног одбора Јавног предузећа „Радио-
телевизија Вишеград“ Вишеград, објављеном у 
„Гласу Српске“ 16. маја 2013. године, а у 
„Службеном гласнику Републике Српске“ број 
41/13 од 21. маја 2013. године пријавила су се 
четири кандидата, и то: Небојша Крлић, 
дипломирани економиста; Александар 
Шијаковић, дипломирани економиста; Миљана 
Продан, професор српског језика и књижевности, 
и Маријана Симанић, дипломирани економиста. 
Поступак по Јавном конкурсу спровела је 
Комисија за избор чланова Надзорног одбора 
Јавног предузећа „Радио- телевизија Вишеград“ 
Вишеград, коју је именовала Скупштина општине 
Вишеград Рјешењем број 01-022-77/13 од 
10.4.2013. године. 
Комисија је у складу са Законом о министарским, 
владиним и другим именовањима Републике 
Српске спровела потребну процедуру, утврдила 
ранг-листу кандидата за чланове Надзорног 
одбора Јавног предузећа „Радио-телевизија 
Вишеград“ Вишеград, са препоруком да се у 
Надзорни одбор Јавног предузећа „Радио-
телевизија Вишеград“ Вишеград именују: 
Небојша Крлић, дипломирани економиста; 
Александар Шијаковић, дипломирани 
економиста; и Миљана Продан, професор српског 
језика и књижевности. 
На основу наведеног, у складу са чланом 5. 
Закона о јавним предузећима, чланом 12. Закона о 
министарским, владиним и другим именовањима 
Републике Српске, чланом 13. Одлуке о 
усклађивању оснивачког акта Јавног предузећа 
„Радио-телевизија Вишеград“ Вишеград, чланом 
11. Статута Јавног предузећа „Радио-телевизија 
Вишеград“ Вишеград 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: 01-022-159/13   
Датум: 21.6.2013. године           Суљо Фејзић, с.р. 
 
На основу члана 38. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 
96/03 и 14/04, 67/05, 34/06 и 128/06), члана 51. 
Статута општине Вишеград („Службени гласник 
општине Вишеград“, број: 10/08-Пречишћни 
текст 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 РТВ Вишеград број: 46/13 од 31.05.2013. 
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 1.030,00 КМ (словима: 
једнахиљадатридесетконвертибилнемарака) у 
сврху објављивања Јавног конкурса за избор и 
именовање директора Радио телевизије Вишеград 
у „Службеном гласнику Републике Српске“ 
 

Члан 2. 
Одобрена средства ће се уплатити на жиро рачун 
Радио телевизија Вишеград број: 562-006-
00002539-53. 
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: 02-013-133/13                                         
Датум: 03.6.2013. г.      Славиша Мишковић, с.р.  
 
На основу члана 43, а у вези са чланом 40.став 2 и 
чланом 72. став 3 Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 
101/04, 42/05 и 118/05), члана 51. Статута 
општине Вишеград („Службени  гласник општине 
Вишеград“, број: 10/08-Пречишћни текст број 
3/11 и 5/12) и чланом 4. Правилника о јавним 
набавкама роба, услуга и радова („Службени 
гласник Општине Вишеград“ број 13/07, 3/09 и 
4/11) начелник општине, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о допуни годишњег плана јавних набавки  

за буџетску 2013. годину 
 

I 
Приступа се допуни Годишњег плана јавних 
набавки за буџетску 2013. годину. 
  

II 
Допуна Годишњег плана јавних набавки за 
буџетску 2013. годину, врши се за Одјељење за 
просторно уређење и стамбено-комуналне 
послове, и то за сљедећу набавку:  
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 Извођење радова на водоводној мрежи на 
локацијама: Трг палих бораца, рзавском мосту и 
изворишту Добрун. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
III 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења. 
 
ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 
             НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Број: 02-404-38/13 
Датум: 03.6.2013. г.          Славиша Мишковић, с.р.  
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ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА :  Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове  
 
 

ДОПУНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2013. ГОДИНУ 
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термин 
отпочињања 
активности 

на ЈН 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. 

Извођење радова на 
водоводној мрежи 
на локацијама: Трг 
палих бораца, 
рзавском мосту и 
изворишту Добрун 

 
ПУС
КП -
12/13 

радови 12.500,00 05.07. 
2013. 

 15 
радних дана 
од дана 
увођења 
извођача 
радова у 
посао од 
стране 
надзорног 
органа 

Не Буџет 
511200 Не Одј. за 

ПУСКП 
Гордана 
Мојевић 

конкурен
тски јуни 2013. 

 
 
                                                                                                                                                             НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА 
                                                                                                                                                     Мирослав Нешковић, дипл. инг. грађ., с.р. 
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На основу члана 6. Уредбе о условима и начину 
плачања готовим новцем («Службени гласник 
Републике Српске, број: 97/03) и члана 43. и 72. 
Закона о локалној самоуправи («Службени 
гласник Републике Српске број: 101/04, 42/05 и 
118/05) и члан 51. Статута општине Вишеград 
(«Службени гласник општине Вишеград 10/08- 
Пречишћени текст број: 3/11 и 5/12), начелник 
општине Вишеград, д о н о с и  
 

О Д Л У К У 
о благајничком минимуму и благајичком 

максимуму 
 

Члан 1. 
У благајни  Администратвине службе Општине 
Вишеград може се држати готов новац у износу 
од 500,00КМ (благајнички минимум) до 3.000,00 
КМ (благајнички максимум). 
 

Члан 2. 
За спровођење ове Одлуке задужује се начелник 
Одјељења за финансије. 
 

Члан 3. 
Ова oдлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Вишеград“. 
 
ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 
             НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Број: 02-013-110/13 
Датум: 11.6.2013. 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“, 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“, брoj 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 200,10 КМ 
(двијестотинеосамконвертибилнихмарака и 
10/100) 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 до 27.05.2013. године 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 
биће објављена у „Службеном гласнику oпштине 
Вишеград“. 
 
ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 
             НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Број: 02-40-141/13 
Датум: 14.6.2013. 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 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“, брoj 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 40 литара горива еуро дизел 
које је потребно за одлазак ученика средње школе 
„Иво Андрић“ у Бања Луку. 
 

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. 
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Члан 4. 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења а 
биће објављена у „Службеном гласнику Општине 
Вишеград“. 
 
ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 
             НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Број: 02-40-143/13 
Датум: 17.6.2013. г.          Славиша Мишковић, с.р.  
 
На основу члана 43, 44. и 72. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 101/04, 42/05 и 118/05), члана 51. 
Статута Општине Вишеград („Службени гласник 
општине Вишеград“, број 10/08-Пречишћени 
текст 3/11 и 5/12), начелник општине Вишеград,  
д о н о с и 
 

П Р А В И Л Н И К 
о измјенама Правилника о организацији и 

систематизацији радних мјеста 
Административне службе Општине Вишеград 

 
Члан 1. 

У Правилнику о организацији и систематизацији 
радних мјеста Администативне службе Општине 
Вишеград („Службени гласник општине 
Вишеград“ број 1/11-Пречишћени текст, 11/11, 
1/12, 5/12 , 6/12, 13/12, 3/13 и 4/13) члан 15. у 
табели Одјељење за општу управу тачка 12. 
„Возач путничког аутомобила,  мијења се и гласи: 
 

 
 

Назив 
радног 
мјеста 

Опис радног мјеста 
 

Број 
извр. 

12. 
Возач 
путничког 
аутомобила 

ССС-трећи степен 
стручне спреме 
саобраћајног смјера, 
положен возачки испит Б 
категорије, 6 мјесеци 
радног искуства или 
ВКВ- возач, 1 година 
радног сисуства 

2 
 

 
У истом члану у табели која се односи на стручну 
службу начелника општине иза редног броја „7“ 
додаје се нови редни број „8“ и гласи  
 

 
 
8. 

 
Возач 
путничког 
аутомобила 

ССС-трећи степен 
стручне спреме  
саобраћајног смјера,  
положен возачки испит  
Б категорије, 6 мјесеци  
радног искуства. 

 
 

1 
 

   
 

Члан 2. 
Члан 16. одјељак VII који се односи на Стручну 
службу начелника општине мијења се и гласи „ 
 
8. Возач путничког аутомобила  
Обавља послове возача путничког аутомобила за 
службена путовања функционера и радника 
Административне службе општине, стара се о 
уредном одржавању, употреби и чувању 
путничког аутомобила, брине о техничкој 
исправности аутомобила и благовремено највљује 
уочене кварове на аутомобилима, врши и друге 
послове који му се ставе у надлежност. 
Овај правилник ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Вишеград’’ 
 
ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 
             НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Број: 02-013-104/13 
Датум: 03.6.2013. г.          Славиша Мишковић, с.р.  
 
На основу члана 72. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 101/04, 42/05 и 118/05) и члан 51. 
Статута Општине Вишеград („Службени гласник 
општине Вишеград“, број 10/08 – Пречишћени 
текст брпј: 3/11 и 5/12), начелник општине 
Вишеград,  д о н о с  и  
 

П Р А В И Л Н И К 
о измјенама Правилника о платама и другим 
личним примањима запослених у општинској 

административној служби 
 

Члан 1. 
У Правилнику о платама и другим личним 
примањима запослених у Општинској 
административној служби („Службени гласник 
општине Вишеград“, број: 7/08  у члану 5. у ставу 
1 алинеја 1. мијења се и гласи: 
„платна група-именовани службеници: 
- начелници одјељња ОАС ......................    10,00 
- секретар Скупштине општине .............. 10,50 

 
Члан 2. 

У члану 9. приложена табела са прегледом 
коефицијената по радним мјестима замјењује се 
новом табелом: 
 
 
 
 
 

Година 22               Број: 7                   Општина Вишеград 24.6.2013. године                      Страна 19 



ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ 
 
Редни 
број 

Назив радног мјеста Прописана 
стручна 
спрема 

Стварна 
стручна 
спрема 

Пропи
сани 
коеф. 
по 
Посеб
ном 
кол.уг
овру 

Одређен
и 
коеф.по 
чл.8 II 
Појед. 
уговора 

Увећање 
По основу 
чл.8 
Појед.уго
вра 

Увећањ 
по 
основу 
чл.9.под  
III 
Поједин
а. 
уговра 

Коеф.за 
обрачун 
 

1. Начелник одјељења за 
општу управу. 

ВСС ВСС 10  10%  11 

2. ССС за правне послове и 
грађанска стања 

ВСС ВСС 7    7.00 

3. СССза управно рјешавање 
борачко-инв.заш. 

ВСС ВСС 7  10% 15% 8.75 

4. Виши стр.сар. за 
персоналне послове и радне 
односе   

ВШС ВШС 5,5   25% 6.88 

5. Стр.сар.за прикупљање 
података за остваривање 
права бор.инв.заштите и 
послове војне евиденције и 
цивл.жтрава рата 

ССС ССС 4,5    4.50 

6. Стручни сарадник матичар ССС  
 

ССС  
 

4,5 
 

  10% 
 

4.95 

7. Виши стручни сарадник з 
апослове пријемне 
канцеларије-шеф писарнице 

ВШС ВШС 5,5   15% 6.,33 

8. Стр.сарад. за послове 
писарнице  

ССС ССС 4,5    20% 5.40 

9. Стр.сара. за овјеру потписа 
преписа и рукописа 

ССС ССС 4,5   10% 10% 5.40 

10. Стручни  сар. за послове 
архиве 

ССС ССС 4,5    10% 4.95 

11. Стр.сар.за М.З. ССС ССС 4,5  10% 10% 5.40 

12. Сам.стр.сарадник за 
послове Ц.З. 

ВСС ВСС 7   7 7.00 

13. Евидентичар материјално 
тех.средс. Ц.З. 

ССС-
трећи 
сепен  

ССС-
трећи 
степен  

3,5    3.50 

14. Евидентичар материјално 
тех.средс. Ц.З.у Вардишту 

ССС ССС 4,8    4.80 

15. Возач патролног чамца Ц.З ССС-
трећи 
степен 

ССС 
трећи 
степен 

3,5    3.50 

16. Чувар патролног чамца ССС-
трећи 
степен 

ССС-
трећи 
степе 

3,5    3.50 

17. Возач пут.аутомобила-два 
извршиоца 

ССС-или 
ВКВ 
трећи 
степен 

ВКВ 
ВКВ 

4.7 
4,7 

 10% 
- 

 5.88 
4.70 

18. Портир-обезбјеђ. и домар- 
извршиоца 

ССС-
трећи 

ССС-
трећи 

3.5 
3.5 

 10%  
10% 

3.85 
3.85 
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степен, 
КВ или 
ВКВ 

степен 

19. Радник н на одржавању 
чистоће 

НСС НСС 2.50   15% 2.88 

20. Кафе куварица НСС НСС 3.5    3.50 
21.  Курир-достављач ССС-

трећи или 
четврти 
степен 

ССС-
четврти  
степен 

4,5    4.50 

22. Руковалац телефонском 
централом 

НСС-
основна 
школа 

НСС –
основн
а школа 

2,5  10%  2.87 

23. Старјешина ТВЈ ВСС ВСС 7  10%  7.70 
24. Администратвини радник  ССС ССС 4,5    4.50 
25. Замјеник старјешине ВШС ВШС 5,5    5.50 
26. Ватрогасац-возач ССС 

трећи или 
четрвти 
степен 

ССС-
трећи 
степен 

3,55    3.55 

27. Ватрогасац ССС 
трећи или 
четврти 
степен 

ССС 
Трећи 
степен 

3,5    3.50 

28. Ватрогасац-сервисрер ССС 
трећи или 
четврти 
степен 

ССС 
Трећи 
степен 

4,2    4.20 

 
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ  
1 Начелник одјељење за прив. 

и др.дјел. 
ВСС ВСС 10  10%  11.00 

2. Сам.стр.сарадник за 
занатско-предузетничку 
дјелатност 

ВСС ВСС 7   30% 9.10 

3. Сам.стр.сартадник за 
друш.дјел. 

ВСС или 
ВШС 

ВШС   10% 10% 6.60 

4.  Сам.стр.сар.за економске 
послове еи развој 

ВСС ВСС    15% 8.05 

5. Самостални стручни 
сарадник за развој(два 
извршиоца) 

ВСС 
ВСС 

ВСС 
ВСС 

7 
7 

  10% 
 

7.70 
7.00 

6. Виши стр.сар.за спорт и 
младе 

ВШС ВШС 5,5   10% 10% 6.60 

 
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ И СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ 
 
1.  

Начелник одјељења  
за прост.уређ.и стамбено-
ком.послове 

ВСС ВСС 10,00    10,00 

2. Сам.стр.сар.за урбанизам, 
прост.уређ. и грађење 

ВСС ВСС 7,00   30% 9.10 

3. Стручни сарадник за 
ком.послов еи грађење 

ССС ССС 4,5   10 4.95 
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4. Сам.стр. за саобраћај ВСС ВСС 7    7.00 

5. Стручни сарадник за путеве ССС ССС 4,5  10% 10% 5.40 

6. Сам.стр. сарадник за 
стам.ком. послове 

ВСС ВСС 7   25% 8.75 

7.  Виши стр.сар. за грађ. и 
заштиту човј.средине 

ВШС ВШС 5.5   20% 6.33 

8. Начелник комуналне 
полиције 

ВСС  ВСС 
 

9.6    9.60 

9.  Комунални полицајац ВСС или 
ВШС 

ВШС 7   5% 7.35 

10. Самостални стручни 
сарадник за правне послове 
из области урб. и стамком. 
послове 

ВСС ВСС 7    7.00 

11. Кординатор за мост ВСС ВСС 7    7 

12. Оператер на рачунару ССС-
трећи или 
четврти 
степен 

ССС 
Трећи 
степен 

3.5  10% 15% 4.37 

 
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ 
1. Начелник 

одјељења за фианнсије  
ВСС ВСС 10    10.00 

2. Сам.стр.сарадник на 
рачуноводствено-
књиговод.пословима, 
финансијским извјештајима 
и анализи наплате 
непорески прихода 

ВСС ВСС 7   10 7.70 

3. Сам.стр.сарадник з анаплату 
општ.потраживања, праћење 
и кретање финансијско-
књиг.док. и вођење књиге 
основних средстава 

ВСС ВСС 7    7.00 

5. Стручни сарадник за 
књиговодство  

ССС  
IV 

ССС 
IV 

4.5   10% 4.95 

6.  Стр. сарад. благајник 
иобрачунски радник 

ССС 
IV 

ССС 
IV 

4.5   10% 4.95 

7. Стручни сарадник за 
књиговодство буџетских 
корисника 

ССС 
IV 

ССС 
IV 

    4.50 

8.  Стручни сарадник за 
пословe  набавке 

ССС 
IV 

ССС 
IV 

4.5  10% 10% 5.45 

 
OДЈЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ 
 
1. Начелник  

Одјељења за инспекцијске 
послове 

ВСС ВСС 10    10.00 

Година 22               Број: 7                   Општина Вишеград 24.6.2013. године                      Страна 22 



2. Тржишни инспектор ВСС ВСС 7   20% 8.40 

3. Пољопривредни инспектор ВСС ВСС 7   20% 8.40 

4.  Инспектрор за храну и 
здртавствену заштиту 

ВСС ВСС 7   20% 8.40 

5.  Ветеринарски инспектор ВСС ВСС   10% 20% 9.10 

6.  Урбанистичко-грађевински 
инспектор 

ВСС ВСС 7   20% 8.40 

7.  Еколошки инспектор ВСС ВСС 7   20% 8.40 

 
СТРУЧНА СЛУЖБА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
1.  Секретар Скупштине 

општине  
ВСС ВСС 10   15% 12.08 

2.  Стручни сарадник за 
скупштинске послове 

ССС ССС 4.5  10% 10% 5.40 

3.  Стр. Сар. з априпрему 
умнож. и доставу 
скуп.материјала 

ССС ССС 4.5    4.50 

 
СТРУЧНА СЛУЖБА НАЧЕЛНИКА  ОПШТИНЕ 
1. Самостални стручни 

сарадник-шеф кабинета 
ВСС ВСС 9.60  10%  10.56 

2. Самостални стручни 
сарадник за послове 
начелника општине 

ВСС или 
ВШС 

ВШС 7   20% 8.40 

3. Сам.стр.сарадник за односе 
с јавношћу 

ВСС ВСС 7   20% 8.40 

4.  Сам. Стручни сарадник за 
јавне набавке 

ВСС ВСС 7   10% 7.70 

5.  Стручни сарадник за 
расељена лица и повратнике 

ССС 
IV 

ССС 
IV 

4.5   20% 5.40 

6. Стручни сараднид-
техничкии секретар  

ССС 
IV 

ССС 
IV 

4.5    4.50 

7. Стр.сарадник за прип. и 
реал. тендерске 
документације  

ССС 
IV 

ССС 4.5   10% 4.95 

8. Возач путничког 
аутомобила  

ССС 
ВКВ 

ВКВ 4.7    4.70 

.  
 

Члан 4. 
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења, 
објавиће се у „Службеном глансику општине 
Вишееград“. 
 
 
 

ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 
             НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Број: 02-013-392/13 
Датум: 12.6.2013. г.          Славиша Мишковић, с.р.  
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