
 
 

 

На основу члана 30. алинеја 7) Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

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

38. став (2) а у вези са чланом 50. став (5) Закона 

о уређењу простора и грађењу („Службени 

гласник Републике Српске“,  број 40/13), и члана 

35. став (2) Статута општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 

6/14), Скупштина општине Вишеград на сједници 

одржаној 31.7.2014. године, д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о доношењу Регулационог плана ширег 

подручја жељезничке станице са спортско-

рекреативним центром у Вишеграду  

 

Члан 1. 

Доноси се спроведбени документ просторног 

уређења Регулациони плана ширег подручја 

жељезничке станице са спортско-рекреативним 

центром у Вишеграду (у даљем тексту: План). 

 

Члан 2. 

Површина обухвата је cca 12ha, а границе 

простора који је обухваћен планом одређене су  у 

графичком дијелу плана.  

 

Члан 3. 

План садржи: 

а. ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

б. ТЕКСТУАЛНИ ДИО 
 

А УВОДНО ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 I Подаци о планирању 

� Просторно планска документација вишег 

реда  

� Обавезност доношења регулационог 

плана  

� Одлука о изради регулационог плана  

� Просторна цјелина  

� Носилац припреме и носилац израде 

плана  

 

� Радни тим за израду плана 

� Подаци о усаглашености ставова са 

надлежним органима и организацијама  

� Јавни увид и стручна расправа о нацрту 

плана 
 

Б  СТАЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ, УРЕЂЕЊА И  

     КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА 

I Просторна цјелина 

II Природни услови и ресурси 

III Становање 

IV Инфраструктура  

� Саобраћајна инфраструктура 

� Хидротехничка инфраструктура 

� Електроенергетика и телекомункације 

� Топлификација 

V Пословне и привредне дјелатности 

VI Јавне услужне и друштвене дјелатности 

VII Животна средина 

VIII Биланси коришћења површина, ресурса и 

објеката 

IX Оцјена природних и створених услова 

X Оцјена стања организације, уређења и 

коришћења простора подручја 
 

Ц ПОТРЕБЕ, МОГУЋНОСТИ И ЦИЉЕВИ  

       ОРГАНИЗАЦИЈЕ, УРЕЂЕЊА И  

       КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА 

I Просторна организација 

II Становање   

III Пословне и привредне дјелатности              

IV Јавне службе и друштвене дјелатности 

V Инфраструктура  

� Саобраћајна инфраструктура 

� Хидротехничка инфраструктура 

� Електроенергетика и телекомункације 

� Топлификација 

VI Животна средина 

VII Биланс потреба и могућности 
 

Д ПЛАН ОРГАНИЗАЦИЈЕ, УРЕЂЕЊА И  

       КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА 

I Просторна организација 
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II Становање 

III Пословне и привредне дјелатности 

IV Јавне службе и друштвене дјелатности 

V Инфраструктура 

� Саобраћајна инфраструктура 

� Хидротехничка инфраструктура 

� Електроенергетика и телекомункације 

� Топлификација 

VI Животна средина 

VII Планирани биланси 
 

ц.  ГРАФИЧКИ ДИО 

1. ГЕОДЕТСКА ПОДЛОГА  1:1000 

2. ИНЖИЊЕРСКО-ГЕОЛОШКА КАРТА 1:1000 

3. ВАЛОРИЗАЦИЈА  ГРАЂЕВИНСКОГ  

    ФОНДА-НАМЈЕНА И СПРАТНОСТ    1:1000 

4. ВАЛОРИЗАЦИЈА ГРАЂЕВИНСКОГ  

    ФОНДА - БОНИТЕТ   1:1000 

5. ПЛАН РУШЕЊА   1:1000 

6. ПЛАН ПРОСТОРНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 1:1000 

7. ПЛАН САОБРАЋАЈА И НИВЕЛАЦИЈЕ 1:1000 

8. ПЛАН ИНФРАСТРУКТУРЕ-   

    ХИДРОТЕХНИКА   1:1000 

9. ПЛАН ИНФРАСТРУКТУРЕ– 

    ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА И  

    ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈE  1:1000 

10. ПЛАН ИНФРАСТРУКТУРЕ –  

      ТОПЛИФИКАЦИЈА   1:1000 

11. ПЛАН ИНФРАСТРУКТУРЕ – 

      СИНТЕЗНА КАРТА   1:1000 

12. ПЛАН ГРАЂЕВИНСКИХ И  

      РЕГУЛАЦИОНИХ ЛИНИЈА  1:1000 

13. ПЛАН ПАРЦЕЛАЦИЈЕ  1:1000 

 

Члан 4. 

Елаборат плана, у дигиталном и аналогном 

облику, који је израдио Институт за 

грађевинарство “ИГ” д.о.о. Бања Лука јула 2014. 

године налази се у прилогу и чини саставни дио 

ове одлуке. 
 

Члан 5.  

(1) Плански период на који се доноси план је 10 

година. 

(2) Почетак рачунања периода из става 1. овог 

члана почиње са даном ступања на снагу ове 

одлуке. 
 

Члан 6.  

(1) План ће бити изложен на сталном јавном 

увиду код органа општинске управе надлежног за 

просторно уређење општине Вишеград-Одјељење 

за просторно уређење и стамбено-комуналне 

послове. 

(2) О провођењу овог плана стараће се орган 

општинске управе из претходног става. 

 

Члан 7. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

           ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-112/14 

Датум: 31.7.2014. год.                Суљо Фејзић,с.р. 

    

На основу члана 30. алинеја 24. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

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

члана 35. став (2) Статута општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 

6/14), Скупштина oпштине Вишеград на сједници 

одржаној 31.7.2014. године, д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о измјенама и допунама  

Пословника Скупштине општине Вишеград 

 

Члан 1. 

У Пословнику Скупштине општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 

4/13 и 13/13) члан 1. мијења се и гласи: 

„Овим пословником уређује се: 

- прва Скупштина општине Вишеград (у 

даљем тексту: Скупштина),  

- права и дужности одборника, 

- организација Скупштине,  
- начин рада Скупштине, 

- акта Скупштине и поступак њиховог 

доношења,  

- поступак избора, именовања и разрјешења,  

- одборничка питања 
- односи Скупштине и начелника општине, 

- јавност рада Скупштине, сарадња 

Скупштине са другим субјектима, 

- друга питања значајна за рад Скупштине.“ 

 

Члан 2. 

Члан 7. мијења се и гласи: 

„(1) Прву сједницу новоизабране Скупштине 

сазива предсједник Скупштине општине из 

претходног сазива, најкасније у року од 30 дана 

од дана објављивања извјештаја надлежног 

органа за спровођење избора. 

(2) Ако је спријечен предсједник, односно 

потпредсједник Скупштине општине из 

претходног сазива, прву сједницу ће сазвати 

најстарији одборник из претходног сазива. 

(3) Ако прву сједницу Скупштине не сазове 

овлашћено лице из става 1, односно става 2. овог 

члана, сједницу ће сазвати 1/2 одборника новог 

сазива. 
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(4) Првој сједници Скупштине општине до избора 

предсједника предсједава најстарији одборник 

новог сазива, коме у раду помажу два најмлађа 

одборника новог сазива који су чланови радног 

предсједништва из реда политичких странака које 

имају највећи број одборника у Скупштини 

општине. 

(5) До избора предсједника Скупштине општине 

предсједавајући прве сједнице има сва права и 

дужности предсједника Скупштине у погледу 

сазивања и предсједавања сједници.“ 

 

Члан 3. 

Члан 8. брише се. 

 

Члан 4. 

У члану 9. у ставу 1. послије алинеје 3. додаје се 

нова алинеја 4. која гласи:  

 „е) констатује престанак мандата 

одборника, функционера и службеника који су 

именовани на мандатни период Скупштине.“ 

У алинеји 8. ријечи „Општинске административне 

службе“ замјењују се ријечима „општинске 

управе“, као и у цијелом тексту пословника у 

одговарајућем падежу. 

Досадашње алинеје 4, 5, 6, 7 и 8. постају алинеје 

5, 6, 7, 8 и 9. 

Став 2. мијења се и гласи: 

„На првој сједници одборници и функционери 

општине полажу свечану заклетву.“ 

 

Члан 5. 

Члан 10. мијења се и гласи: 

„(1) На основу извјештаја Верификационе 

комисије, Скупштина верификује мандате 

изабраних одборника. 

(2) Верификациона комисија има предсједника и 

два члана које бира Скупштина јавним гласањем 

на првој сједници из реда одборника на приједлог 

Радног предсједништва са прве сједнице 

Скупштине. 

(3) Чланови Верификационе комисије бирају се 

по принципу сразмјерне заступљености са 

страначких, односно коалиционих изборних листа 

и са листа независних кандидата.“ 

 

Члан 6. 

Члан 11. мијења се и гласи: 

„Верификациона комисија прегледа извјештај 

органа за спровођење избора, увјерења о избору 

сваког одборника, као и друге изборне материјале 

и након утврђеног стања подноси Скупштини 

извјештај са приједлогом за верификацију 

мандата.“ 

 

 

Члан 7. 

У члану 12. ријечи „Комисије за верификацију 

мандата“ замјењују се ријечима „верификационе 

комисије.“ 

Послије став1. додаје се нови став 2. који гласи: 

„(2) Одборници стичу права и дужности у 

Скупштини након верификације мандата и 

полагања свечане заклетве.“ 

 

Члан 8. 

Члан 13. мијења се и гласи: 

„(1) Одборници Скупштине са верификованим 

мандатом преузимају дужност заједничким 

полагањем и појединачним потписивањем 

свечане заклетве. 

(2) Текст свечане заклетве гласи: 

„Обавезујем се да ћу повјерену дужност обављати 

савјесно и одговорно, да ћу се придржавати 

Устава, закона, Статута општине Вишеград и 

других аката Скупштине, да ћу се залагати за 

заштиту и унапређење људских права и слобода, 

равноправности народа и грађана и развој 

демократије у најбољем интересу свих грађана 

општине Вишеград, те да ћу предано обављати 

повјерене задатке у циљу развоја и напретка 

општине Вишеград, Републике Српске и Босне и 

Херцеговине“. 

(3) Свечану заклетву полажу и потписују и 

одборници са накнадно додијељеним мандатима. 

(4) Новоизабрани начелник општине истовремено 

са одборницима полаже и потписује свечану 

заклетву. 

(5) Након потписивања свечане заклетве 

одборници Скупштине и новоизабрани начелник 

општине ће потписати изјаву о прихватању и 

обавези поштовања Етичког кодекса Скупштине.“ 

 

Члан 9. 

У члану 14. ријечи „давањем“ замјењују се 

ријечима „полагањем“. 

 

Члан 10. 

У члану 15. став 1. мијења се и гласи: 

„(1) Одборник остварује права и дужности 

утврђене законом, Статутом и овим пословником 

даном верификације мандата и потписивањем 

свечане заклетве.“ 

 

Члан 11. 

Члан 19. мијења се и гласи: 

„(1) Одборник за вршење одборничке дужности 

има право на одборничку накнаду (одборнички 

додатак). 

(2) Одборничка накнада утврђује се у висини до 

65% просјечне нето плате исплаћене у 

општинској управи за претходну годину, не 

укључујући плате функционера. 
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(3) Одлуком Скупштине утврђује се висина 

одборничке накнаде, као и случајеви у којима 

одборнику не припада право на одборничку 

накнаду, те накнада спољним члановима радних 

тијела Скупштине.“ 

 

Члан 12. 

У члану 38. у ставу 1. тачка на крају става 

замјењује се запетом послије које се додају ријечи 

„изузев чланова Надзорног одбора који се 

именује у складу са законом“. 

 

Члан 13.  

У члану 48. у ставу 2. послије редног броја 1. 

додаје се нови редни број „2) Верификациона 

комисија“, а послије редног броја 10. додаје се 

нови редни број „11) Комисија за мјесне 

заједнице“. 

Досадашњи редни бројеви 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. и 10. 

постају редни бројеви 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. и 11. 

Став 3. мијења се и гласи: 

„  -  Надзорни одбор, 

- Одбор за заштиту људских права и 

представке и притужбе грађана. 

- Одбор за локални равој и сарадњу са 

општинама и градовима 

- Етички одбор.“ 

 

Члан 14. 

Послије члана 50. додају се нови чланови 50а. и 

50б. који гласе: 

 

„Члан 50а. 

Верификациона комисија 

- разматра престанак мандата појединим 

одборницима и о томе подноси извјештај 

Скупштини, 

- подноси приједлог за верификацију 

мандата новим одборницима и 

- разматра и друга питања у вези са 

мандатом одборника. 

 

Члан 50б. 

Верификациона комисија има предсједника и два 

члана који се бирају из реда одборника у 

Скупштини.“ 

 

Члан 15. 

Послије члана 68. додаје се нови чланови 68а, 

68б, 68в. и 68г. који гласе: 

 

„Члан 68а. 
Комисија за мјесне заједнице: 

- разматра иницијативе за оснивање мјесних 

заједница и процјењује њихову 

оправданост,  

- разматра приједлоге аката о оснивању 

мјесне заједнице, односно приједлог одлуке 

о цјелисходности иницијативе за оснивање 

мјесне заједнице,  

- разматра питања поступка оснивања 

мјесних заједница,  

- анализира рад органа мјесних заједница и 

предлаже мјере за унапређивање њиховог 

рада,  

- предлаже мјере којима се подстиче 

међусобна сарадња, повезивање и 

удруживање средстава мјесних заједница 

на рјешавању питања од заједничког 

интереса, 

- предлаже расподјелу буџетских средстава 
мјесним заједницама за финансирање 

функција органа мјесних заједница, 

- разматра приједлоге, примједбе и 

иницијативе упућене општинским 

органима у вези са радом мјесних заједница 

и о томе извјештава Скупштину,  

- извјештава Скупштину о учешћу одборника 

у раду органа мјесне заједнице у којој 

одборник има пребивалиште и 

- врши надзор над радом савјета мјесних 

заједница те разматра извјештаје и 

информације о раду савјета, указује на 

проблеме и начине рјешавања одређених 

питања која се појављују у раду савјета, 

подноси извјештаје и предлаже Скупштини 

општине предузимање одговарајућих мјера, 

у складу са законом, овим статутом и 

пословником Скупштине општине. 

- обавља и друге послове из ове области по 

одлукама и закључцима Скупштине. 

 

Члан 68б. 

Комисија за мјесне заједнице има предсједника и 

два члана који се бирају из реда одборника.“ 

 

Члан 68в. 

(1) Скупштина оснива Надзорни одбор као стално 

радно тијело које је надлежно за: 

- контролу јавне потрошње у општини и 

- надзор над управљањем и располагањем 

имовином општине. 

(2) Надзорни одбор подноси извјештаје, 

препоруке и приједлоге органима општине. 

(3) Надзорни одбор у свом раду дужан је да чува 

личне податке, службене и пословне тајне 

утврђене одговарајућим прописима и поштује 

достојанство, добро име и интегритет појединца. 

 

Члан 68г. 

(1) Надзорни одбор има предсједника и два члана 

који се именују из редa стручњака економске и 

правне струке. 

Година 23               Број: 7               Општина Вишеград 01.8.2014. године                               Страна 4 



(2) За чланове Надзорног одбора не могу се 

именовати начелник општине и замјеник 

начелника општине, одборници Скупштине, 

посланици Народне скупштине Републике 

Српске, посланици Парламентарне скупштине 

Босне и Херцеговине, чланови Владе Републике 

Српске и Савјета министара Босне и 

Херцеговине, јавни службеници, службеници 

општинске управе и остала лица која би могла 

имати сукоб интереса.“ 

 

Члан 16. 

У члану 85. став 1 мијења се и гласи: 

„(1) Редовне сједнице одржавају се ради 

расправљања и одлучивања о питањима из 

надлежности Скупштине у складу са програмом 

рада.“ 

 

Члан 17. 

Члан 86. мијења се и гласи:  

„(1) Сједницу Скупштине општине сазива 

предсједник Скупштине по потреби, а најмање 

једном у два мјесеца. 

(2) Предсједник скупштине општине сазива 

сједницу скупштине по сопственој или 

иницијативи начелника општине или 1/3 

одборника у року од 15 дана од дана подношења 

захтјева. 

(3) Ако сједницу скупштине општине не сазове 

предсједник скупштине општине у року из става 

2. овог члана, односно подпредсједник скупштине 

општине у случају када је предсједник скупштине 

општине спријечен да је сазове или одбије да је 

сазове, скупштину сазива подносилац захтјева.  

(4) У случају из става 3. овог члана сједници 

скупштине предсједава одборник којег одреди 

скупштина општине, ако је предсједник, односно 

потпредсједник скупштине општине спријечен 

или одбије да предсједава сједници.“ 

 

Члан 18. 

Члан 87. мијења се и гласи: 

„Предсједник Скупштине сједницу сазива у 

складу са Програмом рада Скупштине, као и на 

приједлог радних тијела Скупштине, најмање 1/3 

одборника или на приједлог начелника општине.“ 

 

Члан 19. 

Члан 89. брише се. 

 

Члан 20. 

У члану 92. у ставу 2. послије ријечи „клуба 

одборника“ и запете додају се ријечи 

„предсједник сваког радног тијела Скупштине“. 

 

 

 

Члан 21. 

У члану 93. ријечи „у складу са чланом 89. и 90.“ 

замјењују се ријечима „у складу са чланом 91. и 

92.“  

 

Члан 22. 

У члану 94. став 3. мијења се и гласи: 

„(3) Ако је сједницу Скупштине сазвао овлаштени 

представник из члана 86. став 2. овог пословника, 

Скупштина ће одредити одборника који ће 

предсједавати сједници.“ 

 

Члан 23. 

У члану 141. став 1. мијења се и гласи: 

„У вршењу својих права и дужности Скупштина 

доноси Статут општине, Пословник Скупштине, 

одлуке, рјешења, закључке, планове, програме, 

препоруке и резолуције.“ 

  

Члан 24. 

У члану 142. став 2. и 3. бришу се.  

 

Члан 25. 

Члан 144. брише се. 

 

Члан 26. 

Члан 147. брише се. 

 

Члан 27. 

У члану 154. ријечи „из члана 150. став 2.“ 

замјењују се ријечима „из члана 152. став 2.“  

 

Члан 28. 

Члан 188. брише се. 

 

Члан 29. 

У члану 213. у ставу 1. број „207“ замјењује се 

бројем „210“. 

 

Члан 30. 

Овлашћује се Комисија за прописе да утврди 

пречишћени текст овог пословника.  

 

Члан 31. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

            ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-113/14 

Датум: 31.7.2014. год.                Суљо Фејзић, с.р. 

 

На основу члана 30. став 1. алинеја 20. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

98/13) и члана 35. став (2) тачка р) Статута 

Година 23               Број: 7               Општина Вишеград 01.8.2014. године                               Страна 5 



општине Вишеград („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 6/14), Скупштина општине 

Вишеград на сједници одржаној 31.7.2014. 

године, д о н о с и  

 

 

О Д Л У К У 

о измјени Одлуке о образовању Стручне 

службе Скупштине општине Вишеград 

 

Члан 1. 

У Одлуци о образовању Стручне службе 

Скупштине општине Вишеград („Службени 

гласник општине Вишеград“, број 2/06) у члану 4. 

у ставу 1. на крају става брише се тачка и додаје 

ријеч „општине“. 

Став 2. брише се. 

 

Члан 2. 

Члан 5. мијења се и гласи: 

„Унутрашња организација и систематизација 

радних мјеста у Стручној служби, називи радних 

мјеста, број извршилаца, као и потребни општи и 

посебни услови за обаљање послова у Стручној 

служби, утврђују се Правилником о организацији 

и систематизацији радних мјеста Општинске 

управе који доноси начелник општине.“  

 

Члан 3. 

Члан 6. мијења се и гласи: 

„Секретар Скупштине општине и запослени у 

Стручној служби права и дужности из радног 

односа остварују у складу са Законом о локалној 

самоуправи.“ 

 

Члан 4. 

Члан 7. брише се. 

 

Члан 5. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

            ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-114/14 

Датум: 31.7.2014. год.                Суљо Фејзић, с.р. 

 

На основу члана 22а. став (3) Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

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

члана 35. став 2. Статута општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 

6/14), Скупштина општине Вишеград на сједници 

одржаној 31.7.2014. године, д о н о с и  

 

 

О Д Л У К У 

о усвајњу Акционог плана за равноправност 

полова општине Вишеград за период 2015-

2016. година (Гендер акциони план) 
 

 

 

Члан 1. 

Усваја се Акциони план за равноправност полова 

општине Вишеград за период 2015-2016. година 

(гендер акциони план). 

 

Члан 2. 

Акциони план за равноправност полова општине 

Вишеград за период 2015-2016. година (гендер 

акциони план) налази се у прилогу ове одлуке и 

чини њен саставни дио.  

 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у ,,Службеном гласнику општине 

Вишеград“ 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

            ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-115/14 

Датум: 31.7.2014. год.                Суљо Фејзић, с.р. 

 

AКЦИОНИ ПЛАН 

ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА ОПШТИНЕ 

ВИШЕГРАД ЗА ПЕРИОД 2015-2016. ГОДИНА 

(ГЕНДЕР АКЦИОНИ ПЛАН) 

 

I УВОД 
 

Равноправност жена и мушкараца јесте једно од 

основних начела савременог друштва, али реални 

показатељи указују да једнака права не морају 

нужно да значе и једнак положај, те да су жене у 

нашем друштву у неповољнијем положају у 

односу на мушкарце, и да су потребне мере да се 

њихов положај изједначи и уравнотежи. 

Равноправност полова подразумијева 

равноправно учешће жена и мушкараца у свим 

областима друштва, а нарочито у образовању, 

економији, запошљавању и раду, социјалној и 

здравственој заштити, спорту, култури, јавном 

животу и медијима, без обзира на брачно и 

породично стање.  

Закон о равноправности полова у Босни и 

Херцеговини-пречишћени текст („Службени 

гласник Босне и Херцеговине“, број 32/10) 

уређује, промовише и шири равнопраност полова 

и гарантује једнаке могућности свим грађанима, 

како у јавној, тако и у приватној сфери друштва, 

те спречава директну и индиректну 

дискриминацију заснована на полу. За 
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унапређивање родне равноправности потребне су 

посебне мјере у циљу отклањања директне и 

индиректне дискриминације према женама, као и 

оснаживање једнаких могућности за пуно 

остваривање људских права, уз истовремено 

јачање процеса укључивања родне перспективе у 

свим областима друштвеног живота. Оснаживање 

улоге жена и унапређење родне равноправности 

не представља тражење посебних привилегија, 

већ доприноси успостављању равнотеже међу 

половима и изградњи хармоничних односа како 

на добробит цјелокупног друштва, тако и локалне 

заједнице.  

 

II ОЦЈЕНА СТАЊА СА ОСВРТОМ НА 

ЛОКАЛНИ НИВО 

 

Здравље је кључна претпоставка за квалитетан 

живот сваког човјека, а женско здравље одражава 

се на укупно здравље становништва и на његову 

добробит. Да би се постигли жељени резултати у 

погледу здравственог стања жена, мора се радити 

на здравственој заштити и на промоцији здравих 

стилова живота, бављења рекреацијом и другим 

физичким активностима. Зато се у програмима 

здравствене заштите жена приоритет треба дати 

мјерама промоције здравља и превенције болести. 

Дан нарциса је свјетски дан борбе против рака 

дојке, који се обиљежава посљедње суботе у 

марту у БиХ, па и код нас у Вишеграду То је 

хуманитарна акција у којој се тога дана продају 

нарциси-цвијет који симболизује буђење живота и 

наде. 

Рак дојке је најчешће злоћудно (малигно) 

обољење код жена данас. Посљедњих година 

повећан је број обољелих жена од карцинома 

дојке. Чиниоци који повећавају ризик 

оболијевања од рака дојке су године старости (са 

годинама старости расте ризик), рак дојке у 

породици (мама, тетка, бака), претходни рак дојке 

итд. Рак дојке се не може спријечити, али се може 

дијагностиковати док је још у почетној фази, када 

се не може напипати и када жена нема никакве 

тегобе. Рак дојке се може открити на вријеме и 

преко 70% рака дојке пронађу саме жене 

самопрегледом и зато треба слиједити препоруке 

за рано откривање рака дојке. Упутство за 

извођење самопрегледа дојки свака жена може 

добити од свог породичног љекара. Спровођење 

самопрегледа дојке повећава свијест жене о 

значају прегледа дојки. Откривање рака дојке у 

раној фази жени даје велике шансе за изљечење, 

бржи опоравак, смањење инвалидности, бољи 

квалитет живота, али и смањење трошкова 

лечења и индиректних трошкова болести (њега, 

рехабилитација...). И поред тога љекарске 

ординације често се избјегавају.  

И даље постоји разлика између утврђених права 

на здравствену заштиту и  могућности за њихово 

остварење у у пракси. Постоји низ баријера које 

онемогућавају доступност здравствене заштите 

свим становницима, међу којима се посебно 

издвајају неуплаћивање доприноса за здравствено 

осигурање од послодаваца и удаљеност већих 

здравствених центара. 

Скупштина оштине Вишеград на сједници 

одржаној 30.4.2014. године донијела је Одлуку о 

приступању изради Акционог плана за 

равноправност полова општине Вишеград за 

период 2015-2017. година, као први корак ка 

побољшању положаја жена и родне 

равноправности на подручју општине Вишеград. 

Израда Акционог плана за равноправност полова 

општине Вишеград за период 2015-2016. година 

(Гендер акциони план) имала је за циљ 

утврђивање стратешких циљева, програма и и 

мјера за остваривање и унапређење 

равноправности полова у општини Вишеград у 

области здравља, превенције и заштите. Гендер 

акциони план израдила је мјешовита радна група 

састављена од представница Општине Вишеград 

и Удружења жена „Мост“ из Вишеграда које 

промовише родну равноправност. Гендер акциони 

план општине Вишеград усклађен је са Гендер 

акционим планом БиХ за период 2013-2017. 

година („Службени гласник БиХ“, број 98/13) 

који је дао смјернице за израду годишњих 

оперативних планова на локалном нивоу.  

Акциони план за равноправност полова општине 

Вишеград за период 2015-2016. година садржи 

стратешке циљеве, програме и и мјере за 

остваривање и унапређење равноправности 

полова у општини Вишеград у области здравља, 

превенције и заштите.  

У току израде овог акционог плана констатовани 

су сљедећи проблеми у општини Вишеград, а то 

су: 

- велики проценат жена обољелих од 

карцинома дојке 

- удаљеност  болнице и већих здравствених 

центара 

- недовољна упућеност и информисаност 

жена о овом проблему 

- традиционална средина  
- лоша социјално-економска ситуација 

- већи проценат становништва старијег од 40 

година 

- недостатак обавезних систематских 

прегледа. 
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У том смислу утврђени су програми и мјере које 

ће се спроводити на отклањању ових проблема, а 

то су:   

- организоване радионице за 

жене/самопреглед 

- оснаживање организација које се баве овим 

проблемом 

- усавршавање професионалаца 
- разбијање табуа (радио-емисије, подјела 

промо-материјала) 

- утицање на планирање средстава у буџету 

општине 

- подизање свијести јавности о постојању 

проблема 

- помоћ жена 

- савјетовалиште (психолози, жене које су се 

бориле са болешћу…). 

Утврђене су циљне групе, а то су:   

- жене старије од 40 година (крајњи 

корисници) 

- професионалци у ЈЗУ „Дом здравља“ 

Вишеград (љекари, психолози) 

- локална власт 
- јавност. 

Очекивани резулатат утврђених програма и мјера 

је: 

- подигнута свијест жена 
- жене оспособљене за самопреглед 

- подигнута свијест јавности (радио-емисије, 

промо-материјал) 

- повећан ниво знања професионалаца у ЈЗУ 

„Дом здравља“ Вишеград 

- локалне власти сензибилисане за проблем 

- обезбијеђена средства у буџету 
- уведена седмица бесплатног прегледа за 
жене (општи преглед дојке и палпација 

потпазушних јама). 

Период спровођења је 2015/16. година. 

 

Утврђени су носиоци активности, а то су:  

- Општина Вишеград 

- ЈЗУ „Дом здравља“ Вишеград 

- НВО-е које се баве овом проблематиком 

- локални медији.  

Планиране активности ће се реализовати из: 

- редовног буџета општине Вишеград 

- ЈЗУ „Дом здравља“ Вишеград 

- буџета НВО-а (донације кроз пројекте). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основни циљ који се желио постићи доношењем 

Акционог плана за равноправност полова 

општине Вишеград за период 2015-2016. година 

су повећање нивоа знања о овом обољењу чиме се 

утиче на рано откривања рака дојке и смањење 

смртности  жена  које  су обољеле од ове болести.  

Превенцијом се смањују трошкове лијечења, а 

промотивним акцијама и едукацијом грађана 

утиче на разбијење табуа о овој болести. У 

општини Вишеград постоје сви предуслови за 

спровођење овог акционог плана. Прије свега 

постоји у ЈЗУ „Дом здравља Вишеград“ 

опремљен је мамографом, а у овој установи 

запослен је љекар-радиолиг са завршеном 

доедукацијом из мамографије и породичне 

медицине, као и психолог, а њихова улога је јако 

важна у раном откривању болести и оснаживању 

жена које се боре са овом болешћу. Удружење 

жена „Аска“ окупља жене обољеле од рака дојке 

и уз њихову помоћ набављен је мамограф за Дом 

здравља у Вишеграду. У том смислу треба 

укључити ово удружење за оснаживање жена у 

преузимању одговорности за сопствено здравље, 

организовати размјену искустава и подршку у 

току лијечења и током опоравка од болести.  

 

III ПРИМЈЕНА И ПРАЋЕЊЕ 

 

Примјена-провођење акционог плана обухвата све 

фазе и нивое провођења који омогућавају 

повратне информације о реализовању утврђених 

активности и остваривању постављених циљева, 

односно очекиваних резултата, чиме се омогућава 

отклањање уочених препреке и боље примјена 

плана.  

 

Праћење примјене вршиће Комисија за једнакост 

полова, као стално радно тијело Скупштине 

општине, и Одјељење за привреду и друштвене 

дјелатности, о чему ће једном годишње 

подносити извјештај Скупштини општине 

Вишеград. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

            ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-115/14 

Датум: 31.7.2014. год.                Суљо Фејзић, с.р. 
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Област Програми/мјере Циљна група Очекивани резултат Период  

споровођења 

Носилац Буџет Коментар 

Здравље, превенција и 

заштита 

 

Проблем:  

а) велики проценат жена 

обољелих од карцинома 

дојке 

б) удаљеност болнице и 

већих здравствених 

центара 

в) недовољна упућеност 

и информисаност жена о 

овом проблему 

г) традиционална 

средина  

д) лоша социјално-

економска ситуација 

ђ) већи проценат 

становништва старијег 

од 40 год. 

е) недостатак обавезних 

систематских прегледа  

- организоване 

радионице за 

жене/самопреглед 

- оснаживање 

организација које се 

баве овим проблемом 

- усавршавање 

професионалаца 

- разбијање табуа 

(радио-емисије, 

подјела промо-

материјала) 

- утицање на 

планирање средстава 

у буџету општине 

- подизање свијести 

јавности о постојању 

проблема 

- помоћ жена 

- савјетовалиште 

(психолози, жене које 

су се бориле са 

болешћу итд.) 

-жене старије од 

40 година (крајњи 

корисници) 

-професионалци у 

Дому здравља 

(љекари, 

психолози) 

- локална власт 

-јавност 

- подигнута свијест жена 

- жене оспособљене за 

самопреглед 

- подигнута свијест 

јавности (радио-емисије, 

промо-материјал) 

- повећан ниво знања 

професионалаца у Дому 

здравља 

- локалне власти 

сензибилисане за проблем 

- обезбијеђена средства у 

буџету 

- уведена седмица 

бесплатног прегледа за 

жене (општи преглед 

дојке и палпација 

потпазушних јама) 

2015/16. 

година 

- Општина 

Вишеград 

- ЈЗУ „Дом 

здравља“ 

Вишеград 

- НВО-е 

које се баве 

овом 

проблемати

ком 

- локални 

медији 

- редовни 

буџет 

општине 

- ЈЗУ „Дом 

здравља 

Вишеград“ 

- буџет НВО-

а (донације 

кроз пројекте) 

Провођењем 

активности из 

Локалног 

акционог плана 

општине 

Вишеград, 

повећава се ниво 

знања о овом 

обољењу што 

доводи до раног 

откривања рака 

дојке чиме се 

смањује смртност 

жена, које су 

обољеле од ове 

болести, 

превенцијом 

смањујемо 

трошкове 

лијечења, 

промотивним 

акцијама и 

едукацијом 

грађана утичемо 

на разбијење 

табуа о овој 

болести  
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На основу члана 35. став (2) Статута општине 

Вишеград („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 6/14), Скупштина oпштине 

Вишеград на сједници одржаној 31.7.2014. 

године, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 

о утврђивању обрасца за извјештај о 

пословању јавних установа, јавних предузећа  

и других правних лица чији је оснивач  

Општина Вишеград 
 

Члан 1. 

Овом одлуком утврђује се образац за извјештај о 

пословању јавних установа, јавних предузећа и 

других правних лица чији је оснивач Општина 

Вишеград. 

Образац из става 1. овог члана обавезујући је за 

све јавне установе, јавна предузећа и друга правна 

лица која подносе извјештај Скупштини општине 

у складу са прописима или на захтјев Скупштине 

општине. 
 

Члан 2. 

Образац за израду извјештаја о пословању јавних 

установа и јавних предузећа и других правних 

лица чији је оснивач Општина Вишеград налази 

се у прилогу ове одлуке и чини њен саставни дио.  
 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“.  
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

            ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-116/14 

Датум: 31.7.2014. год.                Суљо Фејзић, с.р. 
 

ИЗВЈЕШТАЈ  

о пословању 

ЈП/ЈУ_____________________________ 

            (назив подносиоца извјештаја) 

за______. годину 
       
1. Анализа програма рада за извјештајни 

период, предузете активности и постигнути 

резултати са освртом на проблеме који су се 

појавили у току извјештајног периода. 
 

2. Број запослених (приказати квалификациону 

и старосну структуру запослених са 

коефицијентима за обрачун плате). 
 

3. Имовина: 

- стална средства-вриједност на дан 

31.12._____. године             

- исправка вриједности сталних средстава на 

дан 31.12.____. године  

- обртна средства вриједност на дан 

31.12.____. године 
 

4. Приходи у ______. години 
а. приходи остварени редовном дјелатношћу 

 наплаћени приходи                                   

 ненаплаћени приходи                               

б. приход из буџета општине (за оне који не 

послују преко ЈРТ-а општине)                               

 ц. остали приходи                                                    
 

5. Расходи у ______. години 

a.  бруто плате______________ (укупно);  

    цијена рада за обрачун плате 

    наративно образложење и да ли се    

    обрачунавају и плаћају обавезе по основу  

    пореза и доприноса на исплаћене плате  

б. расходи за материјал и услуге   

- путни трошкови                                                                

- издаци за енергију                                                     

- издаци за комуналне услуге                                     

- набавка материјала                                                  
- издаци за услуге превоза и гориво                             

- издаци за текуће одржавање                                       

- изадаци за банкарске услуге                                       

- уговорене услуге 
- остали непоменути трошкови                                                      

-  (образложити структуру и садржај сваког 

трошка посебно). 
 

6.  Потраживања (навести структуру и рочност 

потраживања) 

          

7.   Обавезе: 

- према добављачима                                                      
- према запосленим   

 а. нето плате                                         

 б. порези и доприноси 

 - остале обавезе 

(образложити структуру обавеза 

појединачно по свакој категорији) 
 

8. Резултат пословања (за оне који не послују 

преко ЈРТ-а општине)                               

- добит                                         
- губитак                                     

 

9. Копија биланса стања и биланса успјеха (за оне 

који не послују преко ЈРТ-а општине). 

                               

10. Одлука органа управљања о усвајању 

годишњег извјештаја о пословању и годишњег 

обрачуна  
 

Број:              

Датум:                         ПОТПИС ОДГОВОРНОГ ЛИЦА                                                          
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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), а у вези са чланом 

1. Одлуке о измјени Статута ЈУ РЦ „Вилина влас“ 

Вишеградска бања, Вишеград број 08/1-85/11 од 

04.7.2014. године и члана 35. став 2. Статута 

општине Вишеград („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 6/14), Скупштина општине 

Вишеград на сједници одржаној 31.7.2014. 

године, д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о утврђивању стандарда и критеријума за 

избор и именовање директора Јавне установе 

Рехабилитациони центар „Вилина влас“ 

Вишеградска бања, Вишеград 

 

Члан 1. 

Овом одлуком ближе се утврђују стандарди и 

критеријуми за избор и именовање директора 

Јавне установе Рехабилитациони центар „Вилина 

влас“ Вишеградска бања, Вишеград. 

Под критеријумима за избор и именовање из 

претходног става сматрају се општи и посебни 

услови утврђени овом одлуком. 

 

Члан 2. 

Кандидати за директора Јавне установе 

Рехабилитациони центар „Вилина влас“ 

Вишеградска бања, Вишеград Вишеград треба да 

испуњавају сљедеће услове. 

 

1. Општи услови: 

1. да су држављани Републике Српске или 

Босне и Херцеговине; 

2. да су старији од 18 година; 

3. да нису отпуштени из државне службе на 

основу дисциплинске мјере на било којем 

нивоу власти у периоду од 3 (три) године 

прије дана објављивања конкурса; 

4. да нису осуђивани за кривично дјело које 

их чини неподобним за обављање 

послова у наведеном органу; 

5. да се против њих не води кривични 

поступак; 

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

Устава БиХ. 

 

2. Посебни услови: 

1. ВСС-VII степен стручне спреме 

друштвеног, медицинског или 

стоматолошког смјера или ВШС-VI 

степен стручне спреме друштвеног 

смјера; 

2. најмање 3 (три) године радног искуства; 

3. понуђен програм рада.  

 

Члан 3. 

Директора Јавне установе Рехабилитациони 

центар „Вилина влас“ Вишеградска бања, 

Вишеград, на основу спроведеног Јавног 

конкурса и приједлога Комисије за избор, именује 

Скупштина општине Вишеград. 

Комисију за избор именује Скупштина општине 

Вишеград. 

 

Члан 4. 

У 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) члана из реда општинских службеника 

и два (2) члана из реда лица која познају област за 

коју се врши именовање. 

 

Члан 5. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

            ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-119/14 

Датум: 31.7.2014. год.                Суљо Фејзић, с.р. 

 

На основу члана 8. Закона о министарским, 

владиним и другим именовањима Републике 

Српске („Службени гласник Републике Српске“, 

број 41/03) и члана 35. став 2. Статута општине 

Вишеград („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 6/14), Скупштина општине 

Вишеград на сједници одржаној 31.7.2014. 

године, д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о расписивању Јавног конкурса за избор и 

именовање директора Јавне установе 

Рехабилитациони центар „Вилина влас“ 

Вишеградска бања, Вишеград 

 

Члан 1. 

Расписује се Јавни конкурс за избор и именовање 

директора Јавне установе Рехабилитациони 

центар „Вилина влас“ Вишеградска бања, 

Вишеград. 
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Члан 2. 

Општи и посебни услови и критеријуми за избор 

и именовање из члана 1. ове одлуке прописани су 

Одлуком Скупштине општине Вишеград о 

утврђивању стандарда и критеријума за избор и 

именовање директора Јавне установе 

Рехабилитациони центар „Вилина влас“ 

Вишеградска бања, Вишеград. 

 

Члан 3. 

Јавни конкурс за избор и именовање директора 

Јавне установе Рехабилитациони центар „Вилина 

влас“ Вишеградска бања, Вишеград објавиће се у 

„Службеном гласнику Републике Српске“ и 

дневном листу „Вечерње новости“. 

Рок за подношење пријава на конкурс је 15 дана 

од дана расписивања Јавног конкурса. 

 

Члан 4. 

Поступак избора, укључујући преглед приспјелих 

пријава на конкурс, у складу са утврђеним 

критеријумима, извршиће Комисија за избор 

директора Јавне установе Рехабилитациони 

центар „Вилина влас“ Вишеградска бања, 

Вишеград. 

 

Члан 5. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

            ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-120/14 

Датум: 31.7.2014. год.                Суљо Фејзић, с.р. 

 

На основу члана 8. Закона о министарским, 

владиним и другим именовањима Републике 

Српске („Службени гласник Републике Српске“, 

број 41/03) и члана 35. став 2. Статута општине 

Вишеград („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 6/14), Скупштина општине 

Вишеград на сједници одржаној 31.7.2014. 

године, д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о расписивању Јавног конкурса за избор и 

именовање члана Управног одбора ЈУ РЦ 

„Вилина Влас“ Вишеградска бања, Вишеград 

 

Члан 1. 

Расписује се Јавни конкурс за избор и именовање 

једног члана Управног одбора ЈУ РЦ „Вилина 

Влас“ Вишеградска бања, Вишеград. 

 

 

 

Члан 2. 

Општи и посебни услови и критеријуми за избор 

и именовање из члана 1. ове одлуке прописани су 

Одлуком Скупштине општине Вишеград о 

утврђивању стандарда и критеријума за избор и 

именовање чланова управних одбора јавних 

установа чији је оснивач Општина Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 

7/13). 
 

Члан 3. 

Јавни конкурс за избор и именовање једног члана 

Управног одбора ЈУ РЦ „Вилина Влас“ 

Вишеградска бања, Вишеград објавиће се у 

„Службеном гласнику Републике Српске“ и 

дневном листу „Вечерње новости“. 

Рок за подношење пријава на конкурс је 15 дана 

од дана расписивања Јавног конкурса. 

 

Члан 4. 

За спровођење овог конкурса задужује се 

начелник општине. 

 

Члан 5. 

Поступак избора, укључујући преглед приспјелих 

пријава на конкурс, у складу са утврђеним 

критеријумима, извршиће Комисија за избор 

чланова управних одбора јавних установа чији је 

оснивач Општина Вишеград, а предлагање 

кандидата извршиће начелник општине. 

 

Члан 6. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

            ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-124/14 

Датум: 31.7.2014. год.                Суљо Фејзић, с.р. 

 

На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 101/04, 42/05, 118/06 и 98/13) и 

члана 35. став (2) Статута општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 

6/14), Скупштина општине Вишеград на сједници 

одржаној 31.7.2014. године, д о н о с и  

 

О Д Л У К У 

о измјени Одлуке о пријему приправника  
 

Члан 1.  

У Одлуци о пријему приправника („Службени 

гласник општине Вишеград“, број 2/14 и 3/14) у 

члану 1. тачка 4. мијења се и гласи: 

„4. ЈСУ „Дрина“ Вишеград 
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ВСС ...................................   6 приправника“. 

Тачка 10. мијења се и гласи: 

„10. ЈУ за културне дјелатности „Дом 

културе“ Вишеград  

ВСС ...............................................приправник“. 
 

Члан 2.  

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

            ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-127/14 

Датум: 31.7.2014. год.                Суљо Фејзић, с.р. 

 

На основу члана 30. алинеја 27. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

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

18. став (2) Закона о систему јавних служби 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 

68/07 и 109/12), а у вези са чланом 5. Закона о 

министарским владиним и другим именовањима 

Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“, број 41/03), члана 35. став (2) 

Статута општине Вишеград („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 6/14), члана 37. Статута 

Јавне установе Рехабилитациони центар „Вилина 

влас“ Вишеградска бања, Вишеград број 08/1-

28/08 од 14.02.2008. године и члана 2. Одлуке о 

измјенама Статута Јавне установе 

Рехабилитациони центар „Вилина влас“ 

Вишеградска бања, Вишеград број 08/1-117/14 од 

04.7.2014. године, Скупштина општине Вишеград 

на сједници одржаној 31.7.2014. године,                  

д о н о с и  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу директора Јавне установе 

Рехабилитациони центар „Вилина влас“ 

Вишеградска бања, Вишеград 

 

1. Перо Петровић, економиста за туризам, 

разрјешава се дужности директора Јавне установе 

Рехабилитациони центар „Вилина влас“ 

Вишеградска бања, Вишеград, прије истека 

мандата, због обављања функције у политичкој 

странци која је неспојива са дужности директора 

јавне установе (неспојива функција).  
 

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 03.8.2012. године, након спроведене 

отворене конкуренције и испуњавања законом и 

конкурсом прописаних услова, за директора Јавне 

установе Рехабилитациони центар „Вилина влас“ 

Вишеградска бања, Вишеград, на период од 

четири године, именовала је Пера Петровићa, 

економисту за туризам. Приликом именовања 

један од услова је био да кандидат за директора, 

између осталог, не може обављати дужност, 

активности или бити на положају који доводи до 

сукоба интереса како је то прописано Законом о 

министарским владиним и другим именовањима 

Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“, број 41/03). 
 

У току мандата, тачније 10.5.2014. године Перо 

Петровић изабран је на функцију у политичкој 

странци и почео да обавља функцију 

предсједника ОО СНСД Вишеград.  
 

Одредбом члана 5. Закона о министарским 

владиним и другим именовањима Републике 

Српске („Службени гласник Републике Српске“, 

број 41/03) прописано је да било које лице које је 

на функцији у политичкој странци не може бити 

коначно именовано („кандидати који се не 

квалификују“). Приликом одбацивања пријава 

таквих кандидата, одговорни јавни службеник 

дужан је да јасно каже да се пријава одбацује из 

разлога што је пријављено лице кандидат који се 

не квалификује. Без обзира на претходно, 

кандидат који се не квалификује а који одступи са 

положаја на који је изабран прије него што се 

изврши  

коначно именовање може се узети у обзир за 

разматрање за коначно именовање у складу са 

принципима и поступцима утврђеним у овом 

закону“, а одредбом члана 37. Статута Јавне 

установе Рехабилитациони центар „Вилина влас“ 

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

14.02.2008. године и члана 2. Одлуке о измјенама 

Статута Јавне установе Рехабилитациони центар 

„Вилина влас“ Вишеградска бања, Вишеград број 

08/1-117/14 од 04.7.2014. године прописано је да 

директор може бити опозван ради неизвршавања 

законских обавеза и обављања функције у 

политичкој странци која је неспојива са дужности 

директора јавне установе.  
 

Прихватањем и обављањем функције у 

политичкој странци Перо Петровић прекршио је 

одередбе члана 5. Закона о минисатрским 

владиним и другим именовањима Републике 

Српске, који се примјењује на свим нивоима 

власти, и престао да испуњава услове из 

пододјељка VI Јавног конкурса за избор и 

именовање директора ЈУ РЦ „Вилина влас“ 

Вишеградска бања, Вишеград који између осталог 
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прописује да кандидат за директора не може 

обављати дужност, активности или бити на 

положају који доводи до сукоба интереса како је 

то прописано напријед наведеном одредбом члана 

5. поменутог закона, јер је испуњавање законом и 

конкурсом прописаних услова обавезно и току 

трајања мандата, а не само у тренутку именовања.  
 

Након пријема обавјештења чланова Управног 

одбора ЈУ РЦ „Вилина влас“ Вишеградска Бања, 

Вишеград којим указују на обављање неспојивих 

функција директора ове јавне установе Комисија 

за избор и именовање, као стално радно тијело 

Скупштине надлежно за питања предлагања 

избора, именовања и разрјешења из надлежности 

Скупштине, на сједници одржаној 12.6.2014. 

године одлучила је да од Пера Петровића 

писмено затражи да се у року од осам дана 

изјасни да ли жели да одступи са функције 

предсједника ОО СНСД Вишеград и уколико у 

овом периоду одступи са ове функције достави 

Комисији за избор и именовање доказ којим 

потврђује своје одступање, а о предузетим 

активностима по овом питању извијестила је 

Скупштину општине Вишеград. Перо Петровић 

се изјаснио у остављеном року, али није одступио 

са функције у политичкој странци (предсједник 

ОО СНСД Вишеград), нити доставио доказ о 

одступању. 
 

Скупштина општине Вишеград на сједници 

одржаној 26.6.2014. године разматрала је 

извјештај Комисије за избор и именовање о 

предузетим активностима поводом вршења 

неспојивих функција директора ЈУ РЦ „Вилина 

влас“ Вишеградска бања, Вишеград и том 

приликом донијела закључак којим је усвојила 

извјештај комисије и прихватила све активности 

које је Комисија за избор и именовање предузела 

поводом рјешавања питања неспојивих функција 

директора ове јавне установе, констатовала да се 

директор изјаснио у остављеном року, али није 

одступио са функције у политичкој странци 

(предсједник ОО СНСД Вишеград), нити 

доставио доказ о одступању, те задужила 

Комисију за избор и именовање да за наредну 

сједницу Скупштине општине Вишеград утврди 

Приједлог рјешења о разрјешењу директора ЈУ 

РЦ „Вилина влас“ Вишеградска бања, Вишеград 

због вршења неспојивих функција (Закључак СО 

Вишеград, број 01-022-103/14 од 26.6.2014. 

године). 
 

Поступајући по закључку Скупштине општине 

Комисија за избор и именовање, као стално радно 

тијело Скупштине надлежно за питања 

предлагања избора, именовања и разрјешења из 

надлежности Скупштине, на сједници одржаној 

21.7.2014. године утврдила је приједлог рјешења 

о разрјешењу директора Јавне установе 

Рехабилитациони центар „Вилина влас“ 

Вишеградска бања, Вишеград због обављања 

функције у политичкој странци која је неспојива 

са дужности директора јавне установе (неспојива 

функција) и доставила га Скупштини општине на 

разматрање.  
 

Скупштина општине Вишеград размотрила је и 

прихватила приједлог Комисије за избор и 

именовање и сагласно члану 30. алинеја 27. 

Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“, бр. 101/04, 42/05, 

118/05 и 98/13), члану 18. став (2) Закона о 

систему јавних служби („Службени гласник 

Републике Српске“, број 68/07 и 109/12), а у вези 

са чланом 5. Закона о министарским владиним и 

другим именовањима Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 

41/03), члану 35. став (2) Статута општине 

Вишеград („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 6/14), члану 37. Статута Јавне 

установе Рехабилитациони центар „Вилина влас“ 

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

14.02.2008. године и члану 2. Одлуке о измјенама 

Статута Јавне установе Рехабилитациони центар 

„Вилина влас“ Вишеградска бања, Вишеград број 

08/1-117/14 од 04.7.2014. године донијела 

рјешење о разрјешењу директора Јавне установе 

Рехабилитациони центар „Вилина влас“ 

Вишеградска бања, Вишеград због обављања 

функције у политичкој странци која је неспојива 

са дужности директора јавне установе (неспојива 

функција).  
 

На основу изложеног, 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: 01-022-117/14 

Датум: 31.7.2014. год.                Суљо Фејзић, с.р. 

 

На основу члана 30. алинеја 27. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

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

18. став (3а) и (4) Закона о систему јавних служби 

(„Службени гласник Републике Српске“, брoj 

68/07 и 109/12), а у вези са чланом 1. Одлуке о 
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измјенама Статута Јавне установе 

Рехабилитациони центар „Вилина влас“ 

Вишеградска бања, Вишеград број 08/1-117/14 од 

04.7.2014. године, члана 4. став (2) Закона о 

министарским, владиним и другим именовањима 

Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске”, број 41/03) и члана 35. став 

(2) Статута општине Вишеград („Службени 

гласник општине Вишеград“, број 6/14), 

Скупштина општине Вишеград на сједници 

одржаној 31.7.2014. године, д о н о с и   

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању вршиоца дужности директора 

Јавне установе Рехабилитациони центар 

„Вилина влас“ Вишеградска бања, Вишеград 

 

1. Драган Буквић, доктор стоматологије, 

именује се за вршиоца дужности директора Јавне 

установе Рехабилитациони центар „Вилина влас“ 

Вишеградска бања, Вишеград, 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 

Закон о министарским, владиним и другим 

именовањима („Службени гласник Републике 

Српске”, број 41/03) у члану 4. став (2) прописује 

да се именовање на упражњене позиције може 

вршити и на краћи период (највише два мјесеца), 

односно до окончања поступка јавне 

конкуренције.  
 

Комисија за избор и именовање, као стално радно 

тијело Скупштине општине Вишеград надлежно 

за питања предлагања именовања и разрјешења из 

надлежности Скупштине општине, имајући у 

виду да је остала упражњена позиција директора 

Јавне установе Рехабилитациони центар „Вилина 

влас“ Вишеградска бања, Вишеград предложила 

је Скупштини општине Вишеград да за вршиоца 

дужности директора Јавне установе 

Рехабилитациони центар „Вилина влас“ 

Вишеградска бања, Вишеград до окончања 

поступка јавне конкуренције именује Драгана 

Буквића, доктора стоматологије. 
 

На основу изложеног, а у складу са чланом 30. 

алинеја 27. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 

101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), чланом 18. став (3а) 

и (4) Закона о систему јавних служби („Службени 

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

а у вези са чланом 1. Одлуке о измјенама Статута 

Јавне установе Рехабилитациони центар „Вилина 

влас“ Вишеградска бања, Вишеград број 08/1-

117/14 од 04.7.2014. године, чланом 4. став (2) 

Закона о министарским, владиним и другим 

именовањима Републике Српске („Службени 

гласник Републике Српске”, број 41/03) и чланом 

35. став (2) Статута општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 

6/14), ријешено је као у диспозитиву овог 

рјешења.  
 

Упутство о правном лијеку: Ово рјешење је 

коначно и против истог није дозвољена жалба, 

али се може покренути управни спор, тужбом 

Окружном суду у Источном Сарајеву, у року од 

30 дана од дана достављања рјешења.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

            ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-118/14 

Датум: 31.7.2014. год.                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 35. став 2. Статута општине 

Вишеград („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 6/14), Скупштина општине 

Вишеград на сједници одржаној 31.7.2014. 

године, д о н о с и  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању Комисије за избор директора 

Јавне установе Рехабилитациони центар 

„Вилина влас“ Вишеградска бања, Вишеград 

 

1. Именује се Комисија за избор директора Јавне 

установе Рехабилитациони центар „Вилина влас“ 

Вишеградска бања, Вишеград, у саставу: 

1) Добривоје Станојевић, предсједник 

2) Неђо Савић, члан; 

3) Драгомир Мојевић, члан; 

4) Бране Смиљић, члан; 

5) Марко Недић, 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. 
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3. Административне и техничке послове за 

потребе комисије обављаће Стручна служба 

Скупштине општине. 

 

4. Комисија престаје са радом даном именовања 

директора Јавне установе Рехабилитациони 

центар „Вилина влас“ Вишеградска бања, 

Вишеград.  

            

5. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

            ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-121/14 

Датум: 31.7.2014. год.                Суљо Фејзић, с.р. 

 

На основу члана 30. алинеја 27. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

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

члана 16. став (1) и (6) Закона о систему јавних 

служби („Службени гласник Републике Српске“, 

брoj 68/07 и 109/12) и члана 35. став 2. Статута 

општине Вишеград („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 6/14), Скупштина општине 

Вишеград на сједници одржаној 31.7.2014. 

године, д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу члана Управног одбора Јавне 

установе Рехабилитациони центар „Вилина 

влас“ Вишеградска бања, Вишеград 

 

1. Братислав Иконић разрјешава се 

дужности члана Управног одбора Јавне установе 

Рехабилитациони центар „Вилина влас“ 

Вишеградска бања, Вишеград, због подношења 

оставке. 

 

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 18.11.2013. године за чланове Управног 

одбора Јавне установе Рехабилитациони центар 

„Вилина влас“ Вишеградска бања, Вишеград, на 

период од четири године, именовала је 

Братислава Иконића, Милоша Ковачевића и 

Александра Станчића. 
 

Дана 09.7.2014. године Братислав Иконић поднио 

је оставку на мјесто Управног одбора Јавне 

установе Рехабилитациони центар „Вилина влас“ 

Вишеградска бања, Вишеград.  

На основу наведеног, а у складу са чланом 30. 

алинеја 27. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, брoj 

101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), чланом 16. став (1) 

и (6) Закона о систему јавних служби („Службени 

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

и чланом 35. став 2. Статута општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 

6/14), ријешено је као у диспозитиву овог 

рјешења. 
 

Упутство о правном лијеку: Ово рјешење је 

коначно и против истог није дозвољена жалба, 

али се може покренути управни спор, тужбом  

Окружном суду у Источном Сарајеву, у року од 

30 дана од дана достављања рјешења.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

            ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-122/14 

Датум: 31.7.2014. год.                Суљо Фејзић, с.р. 

 

На основу члана члана 30. алинеја 27. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

98/13), члана 16. став (1) и (6) Закона о систему 

јавних служби („Службени гласник Републике 

Српске“, брoj 68/07 и 109/12), члана 4. став (2) 

Закона о министарским, владиним и другим 

именовањима Републике Српске („Службени 

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

35. став 2. Статута општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 

6/14), Скупштина општине Вишеград на сједници 

одржаној 31.7.2014. године, д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању вршиоца дужности члана 

Управног одбора Јавне установе 

Рехабилитациони центар „Вилина влас“ 

Вишеградска бања, Вишеград 

 

1. Драгана Јасика, именује се за вршиоца 

дужности члана Управног одбора Јавне установе 

Рехабилитациони центар „Вилина влас“ 

Вишеградска бања, Вишеград, на период од 2 

мјесеца, а најдуже до окончања поступка јавне 

конкуренције. 

 

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 18.11.2013. године за чланове Управног 

одбора Јавне установе Рехабилитациони центар 
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„Вилина влас“ Вишеградска бања, Вишеград, на 

период од четири године, именовала је 

Братислава Иконића, Милоша Ковачевића и 

Александра Станчића. 

Братислав Иконић поднио је оставку на мјесто 

члана Управног одбора Јавне установе 

Рехабилитациони центар „Вилина влас“ 

Вишеградска бања, Вишеград 09.7.2014. године. 

У складу са законом Скупштина општине 

Вишеград за вршиоца дужности члана Управног 

одбора Јавне установе Рехабилитациони центар 

„Вилина влас“ Вишеградска бања, Вишеград, на 

период од 2 мјесеца, а најдуже до окончања 

поступка јавне конкуренције именовала је 

Драгану Јасику.  
 

На основу наведеног, а у складу са чланом 30. 

алинеја 27. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, брoj 

101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), чланом 16. став (1) 

и (6) Закона о систему јавних служби („Службени 

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

чланом 4. став (2) Закона о министарским, 

владиним и другим именовањима Републике 

Српске („Службени гласник Републике Српске“, 

број 41/03), члана и чланом 35. став 2. Статута 

општине Вишеград („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 6/14), ријешено је као у 

диспозитиву овог рјешења. 
 

Упутство о правном лијеку: Ово рјешење је 

коначно и против истог није дозвољена жалба, 

али се може покренути управни спор, тужбом 

Окружном суду у Источном Сарајеву, у року од 

30 дана од дана достављања рјешења.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

            ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-123/14 

Датум: 31.7.2014. год.                Суљо Фејзић, с.р. 

 

На основу члана 30. алинеја 27. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

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

18. став (2) Закона о систему јавних служби 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 

68/07 и 109/12), члана 73. став (2) и (3) Закона о 

здравственој заштити („Службени гласник 

Републике Српске“, број 106/09) и члана 35. став 

(2) Статута општине Вишеград („Службени 

гласник општине Вишеград“, број 6/14), 

Скупштина општине Вишеград на сједници 

одржаној 31.7.2014. године, д о н о с и  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу вршиоца дужности  

директора ЈЗУ „Дом здравља“ Вишеград 

1. Љубиша Шкипина, доктор медицине, 

разрјешава се дужности вршиоца дужности 

директора ЈЗУ „Дом здравља Вишеград“ 

Вишеград због окончања поступка јавне 

конкуренције. 
 

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 Рјешењем број 

01-022-21/11 од 25.02.2014. године именовала је 

Љубишу Шкипину, доктора медицине, за 

вршиоца дужности директора ЈЗУ „Дом здравља 

Вишеград“ Вишеград до окончања поступка јавне 

конкуренције. С обзиром да је поступак јавне 

конкуренције окончан, стекли су се услови за 

разрјешење вршиоца директора ЈЗУ „Дом 

здравља Вишеград“ Вишеград. 

На основу изложеног, а у складу са чланом 30. 

алинеја 27. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 

101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), чланом 18. став (2) 

Закона о систему јавних служби („Службени 

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

чланом 73. став (2) и (3) Закона о здравственој 

заштити („Службени гласник Републике Српске“, 

број 106/09) и чланом 35. став (2) Статута 

општине Вишеград („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 6/14), ријешено је као у 

диспозитиву овог рјешења.  
 

Упутство о правном лијеку: Ово рјешење је 

коначно и против истог није дозвољена жалба, 

али се може покренути управни спор, тужбом 

Окружном суду у Источном Сарајеву, у року од 

30 дана од дана достављања рјешења.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

            ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-125/14 

Датум: 31.7.2014. год.                Суљо Фејзић, с.р. 

 

На основу члана 30. алинеја 27. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

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

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

(„Службени гласник Републике Српске“, брoj 

68/07 и 109/12), члана 12. Закона о министарским, 

владиним и другим именовањима Републике 

Српске („Службени гласник Републике Српске“, 

бр. 41/03), члана 48. став 3. Закона о здравственој 

заштити („Службени гласник Републике Српске“, 

бр. 18/99, 58/01 и 62/02) и члана 35. став (2) 

Статута општине Вишеград („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 6/14), Скупштина 
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општине Вишеград на сједници одржаној 

31.7.2014. године, д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању директора ЈЗУ „Дом здравља“ 

Вишеград 

 

 1. Љубиша Шкипина, доктор медицине, 

именује се за директора ЈЗУ „Дом здравља“ 

Вишеград, на период од четири године, без 

ограничења овлашћења. 

 

 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 28.4.2014. године донијела је Одлуку о 

расписивању Поновног јавног конкурса за избор и 

именовање директора ЈЗУ „Дом здравља 

Вишеград“ Вишеград број 01-022-75/14 од 

28.4.2014. године.  

Поновни јавни конкурс за избор и именовање 

директора ЈЗУ „Дом здравља Вишеград“ 

Вишеград објављен је у „Вечерњим новостима“ 

21. маја 2014. године и у „Службеном гласнику 

Републике Српске“, број 42/14 од 28. маја 2014. 

године. 

Поступак по Поновном јавном конкурсу спровела 

је Комисија за избор директора ЈЗУ „Дом здравља 

Вишеград“ Вишеград коју је именовала 

Скупштина општине Вишеград Рјешењем број 

01-022-76/14 од 28.4.2014. године. 

Комисија је у складу са Законом о министарским, 

владиним и другим именовањима Републике 

Српске („Службени гласник Републике Српске“ 

бр. 41/03) спровела потребну процедуру, утврдила 

ранг-листу кандидата са препоруком за кандидата 

Љубишу Шкипину. 

Министар здравља и социјалне заштите својим 

актом број 11/04-111-57/14 од 17.7.2014. године 

дао је позитивно мишљење на именовање доктора 

медицине Љубише Шкипине за директора ЈЗУ 

„Дом здравља“ Вишеград. 

На основу наведеног, а у складу са чланом 

чланом 30. алинеја 27. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

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

чланом 18. став (2) и (3а) Закона о систему јавних 

служби („Службени гласник Републике Српске“, 

брoj 68/07 и 109/12), чланом 12. Закона о 

министарским, владиним и другим именовањима 

Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 41/03), чланом 48. став 3. 

Закона о здравственој заштити („Службени 

гласник Републике Српске“, бр. 18/99, 58/01 и 

62/02) и чланом 35. став (2) Статута општине 

Вишеград („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 6/14), ријешено је као у 

диспозитиву овог рјешења.  
 

Упутство о правном лијеку: Ово рјешење је 

коначно и против истог није дозвољена жалба, 

али се може покренути управни спор, тужбом  

Окружном судом у Источном Сарајеву, у року од 

30 дана од дана достављања рјешења.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

            ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-126/14 

Датум: 31.7.2014. год.                Суљо Фејзић, с.р. 

 

На основу члана 38. Закона о буџетском систему 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 

96/03 и 14/04, 67/05, 34/06 и 128/06), члана 51. 

Статута општине Вишеград- („Службени гласник 

општине Вишеград“, број: 10/08-Пречишћни 

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

извршењу буџета Општине Вишеград за 2014. 

годину („Службени гласник Општине Вишеград“, 

број 14/13), Правилника о коришћењу буџетске 

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

захтјева Ватрогасног савеза Републике Српске,   

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 200,00 КМ (словима: 

двијестотинеконвертибилнихмарака) у сврху 

финансијске помоћи Ватрогасном савезу 

Републике Српске регија Источно Сарајево у 

сврху организације редовног засједања 

скупштине Ватрогасног савеза Републике Српске 

на Јахорини. 

Члан 2. 

Одобрена средства ће се уплатити на жиро рачун 

562-099-00012509-21 Развојна 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: 02-40-168/14                                         

Датум: 01.7.2014. г.         Славиша Мишковић,с.р 
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На основу члана 43. став 1. алинеја 7. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

98/13) и члана 60. став (1) тачка з) Статута 

општине Вишеград („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 6/14), начелик општине     

Вишеград, д о н о с и  

 

О Д Л У К У 

о оснивању Општинске управе  

општине Вишеград 

 

I-ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 

Овом одлуком оснива се Општинска управа 

општине Вишеград (у даљем тексту: Општинска 

управа).  

 

Члан 2. 

Рад општинске управе је јаван. 

Јавност рада остварује се на начин утврђен 

законом и Статутом општине. 

 

Члан 3. 

Средства за финансирање општинске управе 

обезбјеђују се у буџету општине. 

 

Члан 4. 

Општинска управа има свој печат, који осим 

амблема и назива Републике Српске садржи назив 

општине Вишеград, назив начелника општине и 

општинске управе, као и назив организационих 

јединица које се образују у оквиру општинске 

управе.  

 

II-ПОСЛОВИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ  

 

Члан 5. 

Послови општинске управе су:  

- извршавање и спровођење прописа 

Скупштине општине и начелника 

општине, 

- припремање нацрта одлука и других 

аката које доноси Скупштина општине и 

начелник општине, 

- извршавање и спровођење закона и 

других прописа и обезбјеђење вршења 

послова чије је извршење повјерено 

општини, 

- вршење стручних и других послова које 

им повјери Скупштина општине и 

начелник општине. 

 

Члан 6. 

Запослени у општинској управи обављају стручне 

и друге послове за потребе Скупштине и 

начелника општине, као и послове републичке 

управе који су законом повјерени општини. 

 

III-ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ  

 

Члан 7. 

Послови из дјелокруга општинске управе 

обављају се у одјељењима и службама, као 

основним организационим јединицама. 

У оквиру одјељења могу се организовати одсјеци. 

 

Члан 8. 

У оквиру општинске управе образују се сљедеће 

организационе јединице, и то: 

- Одјељење за општу управу, 

- Одјељење за привреду и друштвене 

дјелатности,  

- Одјељење за просторно уређење и 

стамбено-комуналне послове, 

- Одјељењу за финансије,  

- Одјељење за инспекцијске послове, 

- Стручна служба начелника општине, 

- Стручна служба Скупштине општине 

(образована одлуком Скупштина 

општине). 

У оквиру Одјељење за општу управу организује 

се Одсјек за послове послове цивилне и 

противпожарне заштите. 

  

Члан 9. 

За обављање одређених послова општинске 

управе у насељеним мјестима на територији 

општине образују се мјесне канцеларије.  

Мјесне канцеларије из става 1. овог члана 

образују се посебном одлуком начелника 

општине у оквиру Одјељења за општу управу.  

 

Члан 10. 

Унутрашња организација и начин рада 

организационих јединица општинске управе са 

описом радних мјеста, бројем извршилаца и 

условима у погледу њихове стручне спреме 

утврђују се Правилником о организацији и 

систематизацији радних мјеста општинске 

управе.  

 

IV-РУКОВОЂЕЊЕ ОПШТИНСКОМ  

      УПРАВОМ 

 

Члан 11. 

Општинском управом руководи начелник 

општине и одговоран је за њен рад.  

У случају одсутности начелника општине или 

његове спријечености у извршавању својих 

дужности начелника општине замјењује и дјелује 

у његово име замјеник начелника.  
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Члан 12. 

Одјељењима руководе начелници одјељења. 

Одсјецима руководе шефови одсјека. 

Стручном службом начелника општине 

непосредно руководи начелник општине. 

Стручном службом Скупштине општине 

руководи секретар Скупштине општине. 

 

V-ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 13. 

Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да 

важи Одлука о оснивању Администратвине 

службе општине Вишеград („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 5/05 и 5/13).  

 

Члан 14. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“  

 

ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

              НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-013-94/14                                         

Датум: 08,7.2014. г.        Славиша Мишковић, с.р. 

 

На основу члана 38. Закона о буџетском систему 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 

96/03 и 14/04, 67/05, 34/06 и 128/06), члана 79. 

Статута општине Вишеград („Службени гласник 

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

о извршењу буџета Општине Вишеград за 2014. 

годину („Службени гласник Општине Вишеград“, 

број 14/13), Правилника о коришћењу буџетске 

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

захтјева Ватрогасног савеза Републике Српске,   

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 6.677,26 КМ (словима: 

шестхиљадашестотинасеамдесетседамконвертиби

лнихмарака и 26/100) у сврху плаћања фактуре 

број: 1248/14 - радови на санацији мокрог чвора 

на жељезничкој станици у Вишеграду. 

 

Члан 2. 

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: 02-40-170/14                                         

Датум: 11.7.2014. г.        Славиша Мишковић, с.р. 

 

На основу члана 38. Закона о буџетском систему 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 

96/03 и 14/04, 67/05, 34/06 и 128/06), члана 79. 

Статута општине Вишеград („Службени гласник 

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

о извршењу буџета Општине Вишеград за 2014. 

годину („Службени гласник Општине Вишеград“, 

број 14/13), Правилника о коришћењу буџетске 

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

захтјева Мото клуба „POWER“ Вишеград број: 

11/14 од 11.07.2014 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 1.000,00 КМ (словима: 

једнахиљадаконвертибилнемарака) Мото клубу 

„Power“ Вишеград у сврху одржавања 

традиционалних Вишеградских мото стаза. 

 

Члан 2. 

Одобрена средства ће се уплатити на жиро рачун 

Мото клубу „Power“ Вишеград број: 

5620068117602632 Развојна  банка. 

За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење 

за финансије. 

 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношењ., а 

објавиће се у „Службеном гласнику Општине 

Вишеград“. 

 

ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

              НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-177/14                                         

Датум: 11.7.2014. г.        Славиша Мишковић, с.р. 

 

На основу члана 43. и 72. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

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

члана 79. Статута Општине Вишеград 

(„Службени гласник Општине Вишеград“ 

број:6/14), те на основу члана 19. став 1. тачка 2) 

и став 3) Закона о систему јавних служби 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 

68/07 и 109/12), начелник општине Вишеград 

дана 20.09.2010.  године,  д о н о с и  
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О Д Л У К У 

 

1. Даје се сагласност ЈУ 

Рехабилитациoни центар „Вилина Влас“ 

Вишеград на Одлуку о измјени Статута ЈУ РЦ 

„Вилина Влас“ Вишеградска бања, Вишеград 

број: 08/1-117/14 од 04.07.2014. године . 

 

2. Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Вишеград“. 

 

ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

              НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-023-5/14                                         

Датум: 15.7.2014. г.        Славиша Мишковић, с.р. 

 

На основу члана 43. и 72. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

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

члана 79. Статута Општине Вишеград   

(„Службени гласник Општине Вишеград“, број 

6/14), начелник општине дана 16.07.2014. године,  

д о н о с и  

 

О Д Л У К У 

 

Члан 1. 

Одобравају се средства у укупном износу од 

500,00 КМ (словима:петстотинаконвертибилних 

марака) Пејдо Љубу из Вишеграда у сврху 

превоза хуманитарне помоћи на реалцији 

Вишеград-Добој за становништво које је  

задесила полава у другој половини мјесеца маја 

2014. године . 

 

Члан 2. 

Наведена средства ће се исплатити са буџетске 

позиције 4161 – Фонд накнаде штета од 

елемнтарних непогода за плаћање рачуна број 

(97) 53-00015 на текући рачун број: 

5620068111052998 Развојна банка. 

 

Члан 3. 

За реализацију ове Одлуке задужује се одјељење 

за финансије. 

 

Члан 4. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

              НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-182/14                                         

Датум: 16.7.2014. г.        Славиша Мишковић, с.р. 

На основу члана 38. Закона о буџетском систему 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 

96/03 и 14/04, 67/05, 34/06 и 128/06), члана 79. 

Статута општине Вишеград („Службени гласник 

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

о извршењу буџета Општине Вишеград за 2014. 

годину («Службени гласник Општине Вишеград», 

број 14/13), Правилника о коришћењу буџетске 

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

Директног споразума о извођењу радова број:02-

404-47/14 од 01.07.2014. године закљученог 

између Општине Вишеград и предузећа 

„Оморика“ а.д. Вишеград, начелник Општине 

Вишеград,  д о н о с и      

 

О Д Л У К У 

 

Члан 1. 

Одобравају се средства буџетске резерве у 

укупном износу од 6.931,78 КМ 

(словима:шестхиљададеветстотинатридесетједнак

онвертибилнамарка и 78/100) у сврху плаћања 

рачуна за извођења радова на санацији обале 

Осојничког потока и надвишење шахтова на 

Главичком потоку. 
 

Члан 2. 

За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење 

за финансије и Одјељење за просторно уређење и 

стамбено-комуналне послове чија је обавеза да 

достави извјештај о извршеним радовима. 

 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Општине 

Вишеград“. 

 

ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

              НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-187/14                                         

Датум: 22.7.2014. г.        Славиша Мишковић, с.р. 

 

На основу члана 38. Закона о буџетском систему 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 

96/03 и 14/04, 67/05, 34/06 и 128/06), члана 79. 

Статута општине Вишеград („Службени гласник 

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

о извршењу буџета Општине Вишеград за 2014. 

годину („Службени гласник Општине Вишеград“, 

број 14/13), Правилника о коришћењу буџетске 

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

захтјева Српске Православне црквене општине 

Новосарајевска у Источном Новом Сарајеву број 

39/14 од 05.07.2014. године, начелник Општине 

Вишеград,  д о н о с и      
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О Д Л У К У 

 

Члан 1. 

Одобравају се средства буџетске резерве у 

укупном износу од 200,00 КМ (словима: 

двијестотинеконвертибилнихмарака) Српској 

православној црквеној општини Мокрањска у 

Мокром у сврху прекривања крова Руске цркве 

Светог Серафима Саровског у Мокром. 

 

Члан 2. 

Одобрена средства ће се уплатитина рачун: 565-

701-28001766-51 Бобар Банка банке филијала 

Пале уз напомену „За Руску цркву“. 

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: 02-40-191/14                                         

Датум: 29.7.2014. г.        Славиша Мишковић, с.р. 

 

На основу члана 38. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 

96/03 и 14/04, 67/05, 34/06 и 128/06), члана 79. 

Статута општине Вишеград („Службени гласник 

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

о извршењу буџета Општине Вишеград за 2014. 

годину («Службени гласник Општине Вишеград», 

број 14/13), Правилника о коришћењу буџетске 

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

Захтјева Српске Православне црквене општине 

Доњи Жабар број 64 од 29.07.2014. 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 500,00 КМ (словима: 

петстотинаконвертибилнихмарака) Српској 

православној црквеној општини Доњи Жабар у 

сврху градње парохијсог дома у Доњем Жабару. 

 

Члан 2. 

Одобрена средства ће се уплатити на рачун: 554-

101-002780-05-22 Павловић Интернационал 

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: 02-40-192/14                                         

Датум: 30.7.2014. г.        Славиша Мишковић, с.р. 

 

На основу члана 48. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

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

члана 60. Статута општине Вишеград („Службени 

гласник општине Вишеград“, број 6/14), начелник 

општине Вишеград, д о н о с и  

 

О Д Л У К У 

о образовању мјесних канцеларија 

 

Члан 1. 

Ради извршавања законских и статутарних 

обавеза општинске управе образују се за поједина 

насељена мјеста на подручју општине Вишеград 

сљедеће мјесне канцеларије: 

1. Мјесна канцеларија Вишеград 

2. Мјесна канцеларија Прелово 

3. Мјесна канцеларија Добрун 

4. Мјесна канцеларија Вардиште 

5. Мјесна канцеларија Међеђа. 

 

Члан 2. 

Мјесне канцеларије из члана 1. ове одлуке 

образују се у оквиру Одјељења за општу управу и 

обављају послове из надлежности Одјељења за 

општу управу који се односе на вођење матичних 

књига по матичним подручјима у складу са 

Одлуком о одређивању матичних подручја за које 

се воде матичне књиге („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 12/11). 

 

Члан 3. 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи 

Одлука о мјесним уредима („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 4/94) и Одлука о 

образовању мјесних канцеларија „Службени 

гласник општине Вишеград“ број 6/05). 

 

Члан 4. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-013-104/14                                         

Датум: 31.7.2014. г.         Славиша Мишковић, с.р.  
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О Г Л А С 

 

Одјељење за просторно уређење и стамбено-

комуналне послове Општине Вишеград ул. Краља 

Петра I  бр. 7 на основу рјешења број 05-372-

33/14 од 28.07.2014. године, извршило је у 

регистру заједница етажних власника Општине 

Вишеград, у регистарском листу број: 05-372-

33/14  упис оснивања Заједнице  

етажних власника „Карађорђева“ Улица 

Карађорђева број 9 Вишеград, са сљедећим 

подацима: 

Назив и сједиште: Заједница етажних власника 

„Карађорђева“ Улица Карађорђева број 9 

Вишеград. 

Регистарски лист број: 05-372-33/14.  

Оснивачи: 4 етажна власника зграде.  

 

 

 

 

 

 

 

Дјелатност: 68.20 – изнајмиљивање и пословање 

сопственим некретнинама или некретнинама 

узетим у закуп.  

Заједница је овлашћена да у правном промету са 

трећим лицима закључује уговоре и обавља друге 

послове правног промета у оквиру своје 

дјелатности, самостално и без ограничења, а за 

обавезе одговара цјелокупном својом имовином. 

Чланови одговарају супсидијарно до висине 

удјела у плаћању трошкова . 

Заступник: Небојша Кнежевић, предсједник 

Скупштине заједнице етажних власника, заступа 

заједницу самостално и без ограничења. 

 

Одјељење за просотрно уређење и  

стамбено комуналне послове 

Број:05-372-33/14           НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА 

Датум: 28.07.2014. год.   Мирослав Нешковић, с.р.  

 

 

 

 

 

С А Д Р Ж А Ј 

 

СКУШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

 

Одлука о доношењу Регулационог плана ширег подручја жељезничке станице са  

спортско-рекреативним центром у Вишеграду ............................................................................................  1 

Одлука о измјенама и допунама Пословника Скупштине општине Вишеград ........................................  2 

Одлука о измјени Одлуке о образовању Стручне службе Скупштине општине Вишеград ...................  6 

Одлука о усвајњу Акционог плана за равноправност полова општине Вишеград за период  

2015-2016. година (Гендер акциони план) ..................................................................................................  6 

Aкциони план за равноправност полова општине вишеград за период 2015-2016. година (Гендер  

акциони план) .................................................................................................................................................  6 

Одлука о утврђивању обрасца за извјештај о пословању јавних установа, јавних предузећа  

и других правних лица чији је оснивач Општина Вишеград .................................................................... 10 

Одлука о утврђивању стандарда и критеријума за избор и именовање директора Јавне  

установе Рехабилитациони центар „Вилина влас“ Вишеградска бања, Вишеград ................................ 11 

Одлука о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање директора Јавне установе  

Рехабилитациони центар „Вилина влас“ Вишеградска бања, Вишеград ................................................ 11 

Одлука о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање члана Управног одбора ЈУ РЦ  

„Вилина Влас“ Вишеградска бања, Вишеград ........................................................................................... 12 

Одлука о измјени Одлуке о пријему приправника ..................................................................................... 12 

Рјешење о разрјешењу директора Јавне установе Рехабилитациони центар „Вилина влас“  

Вишеградска бања, Вишеград ....................................................................................................................... 13 

Рјешење о именовању вршиоца дужности директора Јавне установе Рехабилитациони центар  

„Вилина влас“ Вишеградска бања, Вишеград ............................................................................................ 15 

Рјешење о именовању Комисије за избор директора Јавне установе Рехабилитациони центар  

„Вилина влас“ Вишеградска бања, Вишеград ............................................................................................ 15 

Рјешење о разрјешењу члана Управног одбора Јавне установе Рехабилитациони центар  

„Вилина влас“ Вишеградска бања, Вишеград ............................................................................................ 16 

Рјешење о именовању вршиоца дужности члана Управног одбора Јавне установе  

Рехабилитациони центар „Вилина влас“ Вишеградска бања, Вишеград ................................................ 16 

Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности директора ЈЗУ „Дом здравља“ Вишеград .......................... 17 

Година 23               Број: 7               Општина Вишеград 01.8.2014. године                               Страна 23 



Рјешење о именовању директора ЈЗУ „Дом здравља“ Вишеград ............................................................. 18 

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  

Oдлука ............................................................................................................................................................ 18 

Одлука о оснивању Општинске управе општине Вишеград .................................................................... 19 

Oдлука ............................................................................................................................................................ 20 

Oдлука ............................................................................................................................................................ 20 

Oдлука ............................................................................................................................................................ 21 

Oдлука ............................................................................................................................................................ 21 

Oдлука ............................................................................................................................................................ 21 

Oдлука ............................................................................................................................................................ 22 

Oдлука ............................................................................................................................................................ 22 

Одлука о образовању мјесних канцеларија ................................................................................................ 22 

 

 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСОТРНО УРЕЂЕЊЕ И СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ 

Оглас .............................................................................................................................................................. 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ____________________________________________________________________________________________ 

И з д а в а ч: Скупштина општине Вишеград-Стручна служба Скупштине општине, Улица краља Петра 

Првог број 7, 73240 Вишеград, телефон: 058/620-823. Излази у складу са потребама. Појединачни 

примјерак 5 КМ. Уплата претплате се врши на жиро рачун број: 562-0060000126204, Развојна банка 
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