
 
 

 

На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

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

64. став (4) Правилника о рачуноводству, 

рачуноводственим политикама и 

рачуноводственим процјенама за буџетске 

кориснике у Републици Српској („Службени 

гласник Републике Српске“,број 127/11) и члана 

35. Статута општине Вишеград („Службени 

гласник општине Вишеград“, број 6/14), 

Скупштина општине Братунац на сједници 

одржаној 16.6.2015. године, д о н о с и   

 

О Д Л У К У 

о отпису дијела ненаплативих потраживања 

на дан 31.12.2014. године  

 

Члан 1. 

Овом одлуком одобрава се коначан отпис дијела 

ненаплативих потраживања у укупном износу од 

242.256,79 КМ. 

Износ од 242.256,79 КМ односи се на 

ненаплатива потраживања (сумњива и спорна 

потраживања) која Oпштина Вишеград има према 

физичким и правним лицима на дан 31.12.2014. 

године.  

 

Члан 2. 
Преглед ненаплативих потраживања која се 

отписују налази се у прилогу ове одлуке и чини 

њен саставни дио.  

 

Члан 3. 

Потраживања отписана на основу ове одлуке 

Одјељење за финансије искњижиће из билансне 

евиденције. 

 

Члан 4. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                     ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-81/15                                                               

Датум: 16.6.2015. године          Суљо Фејзић, с.р. 

 

ПРЕГЛЕД СУМЊИВИХ И СПОРНИХ 

ПОТРАЖИВАЊА НА ДАН 

 31.12.2014. ГОДИНЕ 

 

А-Преглед ненаплативих сумњивих и спорних  

     потраживања, која се предлажу за отпис 

 

ПРАВНА ЛИЦА  
 

1. „Напредак“ а.д. Вишеград, Општини 

Вишеград дугује 10.000,00 КМ на име дате 

позајмице. Позајмица је 07.03.2005. године 

уплаћена на жиро рачун:       АД конфекција 

„Напредак“ Вишеград. Средства су дозначена 

за измирење дуга за електричну енергију, 

како не би дошло до заустављања 

производње.   
 

С обзиром да ово потраживање није 

пријављено у стечајном поступку правног 

лица, предлажем да се изврши отпис 

наведеног потраживања, из разлога што не 

постоје законске могућности његове 

наплате. 
 

2. „Варда“ а.д. Вишеград, Општини Вишеград 

дугује 72.781,32 КМ на име датих позајмица 

за покретање производње. Ово потраживање 

је пријављено у стечајном поступку правног 

лица, али због недовољне стечајне масе 

Општина Вишеград као и већина других 

добављача нису дошли у стечајни ред 

намирења. предлажем да се изврши отпис 

наведеног потраживања, из разлога што не 

постоје законске могућности његове 

наплате. 
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3. WOOD INDUSTRIES „VARDA“ д.о.о. 

Вишеград, Општини Вишеград дугује 

112.000,00 КМ на име дате позајмице за 

покретање производње. Ово потраживање је 

пријављено у стечајном поступку правног 

лица, али због недовољне стечајне масе 

Општина Вишеград као и већина других 

добављача нису дошли у стечајни ред 

намирења. Предлажем да се изврши отпис 

наведеног потраживања, из разлога што не 

постоје законске могућности његове 

наплате. 
 

4. „Жупа“ з.з. Вишеград, Општини Вишеград 

дугује 8.000,00 КМ на име дате позајмице. С 

обзиром да је ова задруга ликвидирана, 

предлажем да се изврши отпис наведеног 

потраживања, из разлога што не постоје 

законске могућности његове наплате. 
 

5. „Металгас“ а.д. Вишеград, Општини 

Вишеград дугује 12.982,43 КМ на име дате 

позајмице. Ово потраживање није пријављено 

у стечајном поступку наведеног правног 

лица, а процјена је да и уколико би се 

пријавило стечајно потраживање Општина 

Вишеград због недовољне стечајне масе, као 

и други стечајни повјериоци не би дошли у 

стечајни ред намирења. Предлажем да се 

изврши отпис наведеног потраживања, из 

разлога што не постоје законске 

могућности његове наплате. 

 

6. „Терпентин“ а.д. Вишеград, Општини 

Вишеград дугује 12.160,00 КМ на име дате 

позајмице. Ово потраживање је пријављено у 

стечајном поступку правног лица, али због 

недовољне стечајне масе Општина Вишеград 

као и већина других добављача нису дошли у 

стечајни ред намирења. Предлажем да се 

изврши отпис наведеног потраживања, из 

разлога што не постоје законске 

могућности његове наплате. 

 

7. „Адмирал комерц“ д.о.о. Вишеград, Уговор 

о кредиту број. 02-013-097-7/002 закључен 

дана 30. 04.2002.године, између Општине 

Вишеград и «АДМИРАЛ КОМЕРЦ»д.о.о. 

Вишеград на износ од 3.000,00КМ. Уговором 

нису предвиђена средства обезбеђења 

кредита. Општини Вишеград дугује 2.500,00 

КМ уз напомену да се његов оснивач Сташа 

Кошарац из судског процеса искључио по 

основу одговорности појединца, а да је сва 

одговорност за невраћени кредит пребачена 

на „Адмирал комерц“ д.о.о. Вишеград. 

Службеним провјерама утврђено је да ово 

правно лице није ликвидирано, али да се већ 

шест година налази у стању мировања. 

Предлажем да се изврши отпис наведеног 

потраживања из разлога што не постоје 

имовина из које би се могло извршити 

намирење наведеног потраживања. 
 

8. „Српско соколско друштво Добрун“, 

Општини Вишеград дугује 54,00 КМ. 

Потраживање је настало по основу закупа 

земљишта. С обзиром да се ради о малом 

новчаном износу, предлажем да се изврши 

отпис наведеног потраживања. 
 

9. „Вистад“ д.о.о. Вишеград, Општини 

Вишеград дугује 125,00 КМ. Потраживање је 

настало по основу закупа земљишта. С 

обзиром да је власник „Вистад“ д.о.о. 

Вишеград-Младен Драгичевић одселио из 

општине Вишеград и да се ради о износу од 

125,00 КМ, предлажем да се изврши отпис 

наведеног потраживања. 
   
10. „ЗОКА ТРЕЈД“ д.о.о. Увац, Општини 

Вишеград дугује 52,20 КМ. Потраживање је 

настало по основу закупа земљишта. С 

обзиром да се ради о малом новчаном износу, 

предлажем да се изврши отпис наведеног 

потраживања. 
 

11. Гранична полиција, Општини Вишеград 

дугује 480,00 КМ. Потраживање је настало по 

основу закупа јавне површине за постављање 

монтажног објекта на граничном прелазу. С 

обзиром да се објекат налази у заштитном 

појасу магистралног пута тј. на земљишту 

које припада ЈП „Путеви Републике Српске“ 

д.о.о. Бања Лука, нема законског основа за 

предметно потраживање. Предлажем да се 

изврши отпис наведеног потраживања. 
 

12. СТР „Палма“ Вишеград, потраживање 

настало по основу закупа пословног 

простора; уговор број 02-477-23/13, износ 

дуга 1.072,00КМ, потраживање неосновано 

јер се ради о пословном простору који није 

власништво Општине, предлажем да се 

наведено пораживање отпише. 

 

ФИЗИЧКА ЛИЦА   
 

1. Остоја Дракула, Општини Вишеград дугује 

1.000,00 КМ на име дате позајмице. На 

основу дописа Станице полиције Вишеград 

број 11-1-11/04-207-58/11 од 07.02.2011. 

године именовани нема пребивалиште на 

подручју општине Вишеград. С обзиром да 

нема властиту покретну и непокретну 

имовину на простору општине Вишеград, 
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предлажем да се изврши отпис наведеног 

потраживања. 
 

2. Благомир Мосић, Уговор о кредиту број 03-

442-153/04 закључен дана 10.08.2004. године 

између Општине Вишеград и Мосић 

Благомира на износ од 2,000.00 КМ. 

Уговором нису предвиђени инструменти 

обезбеђења кредита. Остао дуг у износу од 

632,80 КМ. С обзиром да је именовани умро 

и да је тужба против њега повучена, 

предлажем да се изврши отпис наведеног 

потраживања. 
 

3. Милија Милисављевић, Уговор о кредиту 

број 03-442-1.34/04 закључен дана 16.08.2004. 

године између Општине Вишеград и 

Милисављевић Милије на износ од 1,000.00 

КМ. Уговором нису предвиђени инструменти 

обезбјеђења кредита. Остао дуг у износу од 

888,80 КМ. С обзиром да је именовани умро, 

предлажем да се изврши отпис наведеног 

потраживања. 
 

4. Владиша Јошиловић, Уговор о кредиту број 

03-442-1.67/04 закључен дана 30.12.2004. 

године  између Општине Вишеград и 

Јошиловић Владише на износ од 2.000,00 КМ, 

а уплата извршена на име и рачун Јошило 

Драгише, па из тог разлога није покренут 

поступак утужења, а у међувремену је 

потраживање и застарило. Како је наведено 

потраживање застарило, предлажем да се 

исто отпише.   
 

ТРАЈНА РЕНТА  
 

На име трајне ренте физичка и правна лица 

Општини Вишеград дугују 5.528,24 КМ. 

С обзиром да је Уставни суд Републике Српске 

дана 18. марта 2011. године донио Одлуку којом 

се утврђује да члан 30. и 32. Закона о 

грађевинском земљишту Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 

112/06) нису у сагласности са Уставом Републике 

Српске, Предлажем да се изврши отпис 

наведеног потраживања. 
 

Доказ: Одлука Уставног суда Републике Српске, 

број У-16/08 од 18. марта 2011. године, објављена 

у „Службеном гласнику Републике Српске“, број 

38 од 08.04.2011. године. 

Рекапитулација потраживања предложених за 

отпис: 
 

1. Предложено за отпис по основу   

        позајмица .............................  228.923,75 КМ 

2. Предложено за отпис по основу  

       кредита ...................................     6.021,60 КМ 

3. Предложено за отпис по основу  

       закупа земљишта ....................      711,20 КМ 

4. Предложено за отпис по осталим  

        основама ..................................  6.600,24 КМ 

             У к у п н о:                    242.256,79 КМ    

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

           ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-81/15                                                               

Датум: 16.6.2015. године            Суљо Фејзић., с.р. 

 

На основу члана 8. Закона о министарским, 

владиним и другим именовањима Републике 

Српске („Службени гласник Републике Српске“, 

број 41/03) и члана 35. Статута општине 

Вишеград („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 6/14), Скупштина општине 

Вишеград на сједници одржаној 16.6.2015. 

године, д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о расписивању Јавног конкурса за избор и 

именовање једног члана Управног одбора 

ЈСУ „Дрина“ Вишеград 

 

Члан 1. 

Расписује се Јавни конкурс за избор и именовање 

једног члана Управног одбора 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 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 ЈСУ „Дрина“ 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 
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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: 01-022-84/15                                                               

Датум: 16.6.2015. године            Суљо Фејзић., с.р. 

 

На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

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

члана 30а. Одлуке о утврђивању критеријума за 

додјелу стимулативних кредита из средстава 

остварених по основу Закона о накнадама за 

коришћење природних ресурса у сврху 

производње електричне енергије („Службени 

гласник општине Вишеград“, број 3/11 и 5/12) и  

члана 35. Статута општине Вишеград („Службени 

гласник општине Вишеград“, број 6/14), 

Скупштина општине Вишеград на сједници 

одржаној 16.6.2015. године, д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о давању сагласности на захтјев корисника 

кредита Јевтић Љубише о одобравању 

репрограма неотплаћеног дијела кредита  

у износу од 24.348,10 КМ на дванаест мјесеци 

 

Члан 1 

Даје се сагласност на захтјев корисника кредита 

Јевтић Љубише о одобравању репрограма 

неотплаћеног дијела кредита у износу од 

24.348,10 КМ на дванаест мјесеци. 

 

Члан 2. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објавивања се у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

           ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-88/15                                                               

Датум: 16.6.2015. године            Суљо Фејзић., с.р. 

 

На основу члана 16. став (6) Закона о јавним 

путевима („Службени гласник Републике 

Српске“, број 89/13) и члана 35. Статута општине 

Вишеград („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 6/14), Скупштина општине 

Вишеград на сједници одржаној 16.6.2015. 

године, д о н о с и  

 

О Д Л У К У 

о управљању, грађењу, реконструкцији, 

одржавању и заштити локалних путева, улица 

у насељу и путних објеката на њима на 

подручју општине Вишеград 

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 

Овом одлуком уређује се управљање, грађење, 

реконструкција, одржавање и заштита локалних 

путева, улица у насељу и путних објеката на 

њима на подручју општине Вишеград. 

 

Члан 2. 

Локални путеви јесу јавни путеви који 

саобраћајно повезују територију у оквиру 

јединице локалне самоуправе и територију 

јединице локалне самоуправе са мрежом других 

јавних путева. 

Улице представљају дијелове јавних путева у 

насељеном мјесту са тротоаром и ивичњаком, 

поред којих се, са најмање једне стране, налазе 

редови кућа или групе зграда. 

Путни објекти су мостови, подвожњаци, 

надвожњаци, пропусти, тунели, галерије, 

потпорне конструкције, подземни и надземни 

пролази, објекти за заштиту путарине, вијадукти, 

потпорни и обложни зидови и слично. 

 

Члан 3. 

Управљање и повјеравање послова грађења, 

реконструкције, одржавања и заштите локалних 

путева, улица у насељу (у даљем тексту: Путеви) 

и путних објеката на њима на подручју општине 

Вишеград врши надлежни орган општине. 
 

Члан 4. 

Коловозне површине дионица магистралног пута 

(М-5) и регионалних путева Добрун-Увац-Рудо 

(Р-449), Вишеград-Рогатица (Р-450), Вишеград-

Прелово-Митровац (Р-451) и Бродар-Рудо, који 

пролазе кроз урбано подручје Вишеграда, 

укључујући хоризонталну и вертикалну 

сигнализацију, на основу Споразума потписаног 

између ЈП „Путеви Републике Српске“ д.о.о. 

Бања Лука и Општине Вишеград, дужно је да 

одржава ЈП „Путеви Републике Српске“ д.о.о. 

Бања Лука (у даљем тексту: ЈП „Путеви 

Републике Српске“). 

Поред обавеза из става 1. овог члана, ЈП „Путеви 

Републике Српске“ дужно је да одржава и 

мостове распона већег од 5,00m и обезбјеђује 

њихову конструктивну стабилност . 

Под одржавањем коловозних трака на путевима-

улицама из става 1. овог члана, подразумијевају 

се радови на затварању ударних рупа, 
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мјестимичним замјенама оштећених 

конструкција, као и пресвлачење коловоза.  

 
II ИЗГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА  

    ПУТЕВА И ПУТНИХ ОБЈЕКАТА НА ЊИМА 
 

Члан 5. 

Изградњом пута и објекта на путу сматра се 

изградња пута и објекта на постојећој и новој 

траси. 

Реконструкцијом пута и објекта на путу сматрају 

се радови на дијелу постојећег пута и објектима 

на путу којим се мјењају његове основне 

карактеристике у циљу повећања безбједности 

саобраћаја, носивости и пропусне моћи пута. 

 

Члан 6. 

Под пословима изградње и реконструкције путева 

и путних објеката на њима у смислу ове одлуке 

подразумијева се : 

- планирање активности на пословима 

изградње, реконструкције и рехабилитације 

путева и путних објеката на њима; 

- послови прибављања потребних студија; 

- пројектовање путева и путних објеката на 

њима; 

- измјештање комуналне и друге 

инфраструктуре; 

- геодетски послови; 

- радови изградње, реконструкције и 

рехабилитације путева и путних објеката на 

њима; 

- стручни надзор над спровођењем пројеката; 

- ревизија пројеката; 
- предлагање покретања имовинско-правних 

послова у поступку изузимања земљишта и 

објеката; 

- покретање поступка процјене утицаја радова 
на животну средину, односно покретање 

поступка оцјене о потреби процјене утицаја 

радова на животну средину; 

- прибављање локацијских услова, 

грађевинских и употребних дозвола; 

- организација техничког прегледа и 

примопредаја путева и путних објеката на 

њима на кориштење и одржавање. 
                                             

Члан 7. 

Изградња и реконструкција пута врши се тако да 

се њиме не нарушава континуитет трасе 

саобраћајнице и саобраћаја на њој.  
 

III ОДРЖАВАЊЕ И ЗАШТИТА ПУТЕВА И  

      ПУТНИХ ОБЈЕКАТА НА ЊИМА     

                                                   

Члан 8. 

Одржавање и заштита путева и путних објеката 

на њима у смислу ове одлуке подразумијева 

радове којима се континуирано обезбјеђује 

несметан и безбједан саобраћај и чува употребна 

вриједност пута. 

Управљач пута дужан је да при извођењу радова 

из става 1. овог члана обезбиједи несметан и 

безбједан саобраћај и чува употребну вриједност 

пута. 

 

Члан 9. 

Послови одржавања путева и путних објеката на 

њима у смислу ове одлуке подразумијевају радове 

редовног и ванредног одржавања путева и 

објеката на њима. 

Редовно одржавање путева и објеката на њима 

подразумијева: 

- планирање радова одржавања путева и 

путних објеката и одвијања саобраћаја на 

њима; 

- извођење радова одржавања путева и путних 

објеката на њима, као и одржавање путева и 

путних објеката на њима у зимском периоду; 

- стручни надзор и контрола извођења радова 

(контрола квалита и квантитета уграђених 

материјала и изведених радова) одржавања 

путева и путних објеката на њима;  

- стручни надзор и контрола изведених радова 

одржавања путева и путних објеката на њима; 

- обезбјеђење уклањања оштећених и 

напуштених возила и других ствари са пута; 

- обавјештавње јавности о стању проходности 

путева, ванредним догађајима и 

метеоролошким условима значајним за 

одвијање саобраћаја; 

- вођење евиденције о путевима;  

- друге послове којима се обезбјеђује несметан 

и безбједан саобраћај на путевима. 
 

Радови ванредног одржавања путева и путних 

објеката на њима могу се изводити искључиво на 

основу посебно припремљене техничке 

документације. 

  

Члан 10. 

Надлежни орган општине прати вршење послова 

одржавања и заштите путева и путних објеката на 

њима и предузима одговарајуће мјере за 

правовремено и правилно вршење тих послова. 

 

Члан 11. 

Радове одржавања и заштите путева и објеката на 

њима надлежни орган општине може уступити 

правним лицима по поступку и на начин утврђен 

прописима о јавним набавкама. 

Оквирни споразум о одржавању и заштити путева 

и објеката на њима може се закључити у 

континуитету и на период од четири године, а у 

складу са прописима о јавним набавкама. 
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Члан 12. 

Правно лице којем се оквирним споразумом из 

члана 11. став 2. ове одлуке повјери вршење 

послова одржавања и заштите путева и објеката 

на њима, одговорно је за квалитетно, стручно и 

благовремено извршење тих послова у складу са 

Законом о јавним путевима и прописима 

донесеним на основу њега.      

                                                                                                                          

Члан 13. 

Путни објекти на дијелу укрштања магистралних 

и регионалних путева са локалним путем и 

улицом у насељу одржавају се као саставни дио 

магистралног или регионалног пута, осим 

коловоза, путних инсталација и опреме локалног 

пута и улице. 

 

Члан 14. 

Радови на одржавању путева и објеката на њима 

изводе се тако да се не обуставља саобраћај на 

путу. 

Изузетно од става 1. овог члана, ако се радови на 

одржавању локалног пута и улица у насељу или 

објекта не могу извести без обустављања или 

промјене режима саобраћаја на путевима, 

надлежни орган општине по претходно 

прибављеном мишљењу надлежне организационе 

јединице органа за унутрашње послове, доноси 

рјешење о обустави или промјени режима 

саобраћаја којим се утврђује којим се другим 

путим, односно којим режимом се одвија 

саобраћај у ком периоду и под којим условима. 

   

Члан 15. 

Заштита путева обухвата: 

- заштиту трупа пута од оштећења;  

- заштита пута од прекорачења укупне масе и 

осовинског оптерећења; 

- заштиту од бесправне градње објеката у 

путном појасу и заштитном путном 

земљишту; 

- регулисање градње прилазних путева, 

аутобуских стајалишта, паркинга и 

бензинских станица; 

- обезбјеђење прегледности на раскрсницама и 

кривинама; 

- заштита од неконтролисаног изласка на пут 

већег броја људи, дјеце, стоке и дивљачи; 

- спречавање вршења радњи на путу и путном 

појасу којима би се могао оштетити пут, 

односно угрозити саобраћај или повећати 

трошкови одржавања пута; 

- регулисање односа са сусједним парцелама уз 

путни појас; 

- регулисање постављања каблова, водова и 

инсталација у трупу пута, у путном 

земљишту и заштитном појасу пута; 

- спречавање депоновања материјала на путу и 

у путном појасу; 

- уклањање заустављених, покварених, 

напуштених и оштећених возила са пута, и 

путног појаса; 

- регулисање ограничења и забране саобраћаја; 

- регулисање постављања и допуне 

саобраћајне, привремене саобраћајне и 

туристичке сигнализације; 

- регулисање постављања рекламних табли и 

натписа; 

- вођење евиденције пута, путног појаса, 

саобраћајне сигнализације и опреме на путу; 

- уступање послова у вези са заштитом пута у 

путном и заштитном појасу пута; 

- контрола градње ограда и вршења других 

радова у заштитном појасу пута и 

- преудзимање других мјера у циљу 

спречавања бесправних радова. 

 

Члан 16. 

Возила са гусјеницама, као и друга возила која 

могу оштетити коловоз могу саобраћати на путу 

са асфалтним и бетонским коловозом само ако су 

опремљена одговарајућим заштитним облогама. 

 

Члан 17. 

Ради заштите путева на подручју општине 

Вишеград утврђује се осовинско оптерећење 

моторних возила, које износи 6t/осовини. 

 

Члан 18. 

На правац магистралног и регионалног пута може 

се прикључити локални пут и улица на основу 

рјешења којим се даје сагласност и одређују 

услови и начин прикључења, које доноси ЈП 

„Путеви Републике Српске“.  

Локални или некатегорисани пут који се 

прикључује на магистрални или регионални пут 

обавезно се изграђује са савременим коловозним 

застором у дужини од 20 метара, мјерено од 

мјеста прикључења. 

На правац локалног пута може се прикључити 

улица или некатегорисани пут на основу рјешења 

којим се даје сагласност и одређују услови и 

начин прикључења, које доноси надлежни орган 

општине. 

 

Члан 19. 

Заштитни појас пута је земљиште поред пута чије 

је кориштење ограничено у складу са законским 

одредбама, а ради несметаног и безбједног 

одвијања саобраћаја.  

Заштитни појас у смислу претходног става, мјери 

се од спољне ивице путног појаса, а примјењује 

се и у насељеном мјесту, осим када је планирање 

простора одређено регулационим планом, 
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урбанистичким пројектом или планом 

парцелације. 

 

Члан 20. 

Ради заштите путева забрањено је извођење 

радњи и радова којима би се могао оштетити пут, 

објекти и опрема пута, повећати трошкови 

одржавања пута, односно угрозити безбједност 

саобраћаја на путу, а нарочито: 

- просипање, остављање или бацање било 

каквих материјала на путу; 

- вучење предмета по путу (греде, балвани, 

плугови, дрљаче, камени блокови);  

- депоновање обле и резане грађе, камена, 

шљунка и других материјала на путевима, 

улицама, тротоарима, трговима и другим 

саобраћајним површинама; 

- спуштање низ косине, засјеке, усјеке и насипе 

дрвене грађе, дрва за огрев, камена и другог 

материјала;  

- паљење траве у захвату пута; 
- пуштање стоке на пут без надзора, као и 

напасање и напајање на путном земљишту; 

- постављање ограда, живица, насада и другог 

растиња којим се умањује путна прегледност; 

- прање, чишћење возила и испуштање 

отпадних вода и мазива на путно земљиште, 

пут или ригол; 

- спречавање отицања воде са пута и из 

пропуста кроз труп пута или из ригола пута; 

- навођење и преусмјеравање атмосферских и 

других вода на пут; 

- наношење блата на пут; 
- остављање покварених, хаварисаних или 

трајно напуштених возила на путу и 

заштитном појасу;  

- укључивање или искључивање возила на пут 

и са пута ван предвиђених мјеста;  

- неовлаштено уклањање, премјештање, 

заклањање или оштећивање саобраћајних 

знакова; 

- привремено или стално заузимање пута и 

извођење радова који нису у вези са 

одржавањем и реконструкцијом путева. 

 

Члан 21. 

Уколико се возило на путу поквари, исклизне, 

попријечи, или са возила спадне терет, возач је 

дужан, ако је то могуће, да возило односно терет 

одмах уклони са коловоза пута из путног и 

заштитног појаса пута, а најкасније у року од 

једног сата, предузимајући све потребне мјере 

безбједности саобраћаја. 

 

Члан 22. 

Уколико локални пут пролази поред објеката или 

земљишта на коме се окупљају грађани у већем 

броју (спортски терени, школе, пијаце, јавни 

локали) или поред мјеста која се користе за 

држање стоке (пашњаци, ергеле, сточне пијаце) 

морају се поставити заштитне ограде, чиме се 

додатно обезбјеђује проток саобраћаја, врши 

заштита пута и путних објеката од евентуалних 

оштећења. 

 

Члан 23. 

Изузетно, грађевински и други материјал се може 

привремено депоновати на дијелу пута или друге 

саобраћајне површине, уколико за то нема других 

могућности, с тим да се истоварени материјал 

мора уклонити у року од 24 сата, а саобраћајна 

површина потпуно очистити. 

 

Члан 24. 

Прекопавање и прокопавање путева може се 

вршити само на основу претходно прибављеног 

одобрења надлежног органа општине, којим се 

између осталог прецизира да се прекопане 

површине морају у одређеном року довести у 

првобитно стање. 

 

Члан 25. 

Ограде, живице и насади који се подижу поред 

путева не смију да угрожавају прегледност у 

зонама раскрсница и путних прикључака ради 

безбједности учесника у саобраћају и обезбјеђења 

троугла прегледности. 

На парцелама које граниче са путевима не могу да 

се подижу засади висине веће од 0,8 метара у 

појасу најмање ширине један метар поред пута, 

рачунајући вањске ивице путног појаса  

Власници подигнутих живица и насада поред 

локалних путева, дужни су их редовно одржавати. 

 

Члан 26. 

Рјешење којим се издаје грађевинска дозвола за 

изградњу у заштитном појасу путева издаје 

надлежни орган општине. 

Члан 27. 

Постављање натписа у заштитном појасу пута 

доноси надлежни орган општине.  

Постављање, уклањање и одржавање натписа 

обавља власник или управљач пута о трошку 

власника натписа.  

 

Члан 28. 

Општа забрана саобраћаја на путевима може бити 

само привремена, док забрана саобраћаја за 

поједине врсте возила може бити привремена или 

стална. 

 

Члан 29. 

Забрана саобраћаја се мора објавити 

благовремено, путем средстава јавног 
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информисања и означити одговарајућим 

саобраћајним знацима на путу. 

 

Члан 30. 

Путеви се морају опремити прописаним 

саобраћајним знацима у зависности од 

саобраћајно-техничких услова пута, као и на 

основу одговарајућег саобраћајног пројекта. 

Саобраћајна сигнализација и опрема на путевима 

поставља се искључиво на основу ревидираног 

саобраћајног пројекта, у складу са важећим 

техничким прописима  и стандардима. 

 

Члан 31. 

На путевима на подручју општине Вишеград, 

утврђује се максимална брзина кретања моторних 

возила која износи: 

- на отвореним дионицама пута ...........  60 km/h 

- кроз насељена мјеста и улице............  40 km/h. 

 

Члан 32. 

Средства за финансирање изградње, 

реконструкције, одржавања и заштите путева 

обезбјеђују се из буџета општине и других извора 

у складу са законом. 

 

Члан 33. 

Надзор над спровођењем одредаба ове одлуке 

врши врши надлежни орган општине Вишеград. 

 

IV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 34. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                                     ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-89/15                                                               

Датум: 16.6.2015. године            Суљо Фејзић, с.р. 

 

На основу члана 11. Закона о јавним путевима 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 

89/13) и члана 35. Статута општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 

6/14), Скупштина општине Вишеград на сједници 

одржаној 16.6.2015. године, д о н о с и  

 

О Д Л У К У 

о начину и условима одвијањa саобраћаја  

на некатегорисаним путевима у власништву 

општине Вишеград  
 

Члан 1. 

На некатегорисаним путевима у власништвуи 

општине Вишеград саобраћај је дозвољен само на 

начин и под условима одређеним овом одлуком. 

Члан 2. 

Некатегорисани пут је површина која се користи 

за саобраћај и која је доступна већем броју 

различитих корисника (сеоски, пољски, шумски и 

индустријски путеви, путеви на насипима за 

одбрану од поплава, прилазни пут, 

бициклистичке и пјешачке стазе и слично), која је 

уписана у катастар непокретности. 
  

Члан 3. 

Некатегорисани путеви, заједно са мрежом 

магистралних, регионалних и локалних путева и 

улица чине мрежу путева. 
 

Члан 4. 

Некатегорисаним путевима у власништву 

општине Вишеград управља надлежни орган 

општине. 

Управљање некатегорисаним путевима у смислу 

ове одлуке подразумијева одржавање и заштиту 

некатегорисаних путева ради неометаног 

одвијања саобраћаја на њима.  

 

Члан 5. 

Средства за одржавање и заштиту 

некатегорисаних путева обезбјеђују се из буџета 

општине и других извора у складу са законом.     
 

Члан 6. 

Корисници земљишта које се граничи са 

некатегорисаним путем дужни су да: 

 - уредно одржавају путне канале за одвод 

површинских вода;  

 - израде пропусте на улазима у своје 

парцеле; 

 - уредно раскресују дрвеће, шибље,и друго 

растиње које расте у заштитном појасу у ширини 

од 3 метра, а омета проходност пута, прегледност 

и на други начин угрожава безбједност 

саобраћаја, изузев живих ограда висине до 0,80 m, 

уколико просторним или другим плановима није 

другачије одређено; 

 - равномјерно растурају грађевински 

материјал којим се насипа некатегорисани пут и 

по потреби одбацују од ивице канала да исти не 

би затрпао канал. 
 

Члан 7. 

На некатегорисаним путевима могу се: 

- постављати електроводови, водовод, 

канализација, топловод, телекомуникациони 

и слични водови и објекти; 

- градити прикључак прилазног пута; 

- постављати рекламне табле, рекламни панои 

и други натписи само уз прибављену 

сагласност од надлежног органа општине, 

која обавезно садржи саобраћајно-техничке 
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услове, а које је и дужно да обезбиједи 

контролу извођења радова. 
 

Члан 8. 

Ширина заштитног путног појаса 

некатегорисаног пута у коме се не могу градити 

стамбене и друге зграде, копати бунари, септичке 

јаме, отворити депоније и друго, износи 5 метара. 
 

Члан 9. 

Ради заштите некатегорисаних путева и 

земљишта у путном појасу од спирања и 

одроњавања, власници, односно корисници 

земљишта поред пута, својим поступањем не 

смију угрожавати саобраћајну површину радњама 

које проузрокују спирање или одроњавање 

путева. 
 

Члан 10. 

Послови одржавања некатегорисаних путева 

подразумијевају радове редовног и ванредног 

одржавања путева и објеката. 

Редовно одржавање путева и објеката 

подразумијева: 

- планирање радова одржавања 

некатегорисаних путева, путних објеката и 

одвијања саобраћаја на њима; 

- извођење радова одржавања некатегорисаних 

путева и путних објеката, као и одржавање 

путева и путних објеката у зимском периоду; 

- стручни надзор и контролу извођења радова 

(контрола квалита и квантитета утрошеног 

материјала и изведених радова) одржавања 

путева; 

- стручни надзор и контрола изведених радова 

одржавања некатегорисаних путева; 

- обезбјеђење уклањања оштећених и 

напуштених возила и других ствари са 

некатегорисаног пута; 

- друге послове којима се обезбјеђује неометан 

и безбједан саобраћај. 
 

Члан 11. 

Под одржавањем и заштитом некатегорисаног 

пута подразумјевају се радови којима се 

континуирано обезбјеђује несметан и безбједан 

саобраћај и чува употребна вриједност пута. 

Управљач пута дужан је да при извођењу радова 

из става 1. овог члана обезбиједи несметан и 

безбједан саобраћај и чува употребну вриједност 

пута. 
 

Члан 12. 

На мјестима међусобног укрштања 

некатегорисаног пута са јавним путем или 

жељезничком пругом у истом нивоу, морају се 

обезбиједити зоне потребне прегледности у 

складу са прописима. 

У зонама потребне прегледности забрањено је 

подизати засаде, ограде, дрвеће, постављати 

постројења и уређаје и градити објекте, односно 

вршити друге радње које ометају прегледност 

пута и жељезничке пруге. 
 

Члан 13. 

Прикључак или прилазни пут на некатегорисани 

пут морају бити изграђени од истог материјала 

као и некатегорисани пут. 
 

Члан 14. 

Ако се некатегорисани пут налази у таквом стању 

да се на њему не може одвијати саобраћај, уопште 

или само за поједине врсте возила, или ако би 

саобраћај наносио штету путу и путним 

објектима, или ако се радови на реконструкцији 

или одржавању пута не могу извести без 

заустављања саобраћаја, или ако други 

безбједносни разлози то захтијевају, може се 

забранити саобраћај на том дијелу пута, или за 

поједине врсте возила на цијелом путу, односно 

појединим његовим дијеловима. 
 

Члан 15. 

Општа забрана саобраћаја на некатегорисаном 

путу, његовом дијелу или путном објекту може 

бити само привремена, док забрана саобраћаја за 

поједине врсте возила може бити привремена или 

стална. 

Забрана саобраћаја се мора означити 

одговарајућим саобраћајним знацима на путу. 
                                                                              

Члан 16.  

Некатегорисани путеви се изграђују као путеви 

који по дужини имају двије саобраћајне траке и 

путеви који по дужини трасе имају минимум 

једну саобраћајну траку гдје је ширина коловоза 

минимум 3,00 метра са урађеним проширењима 

за мимоилажење возила на сваких 500 метара.  
 

Члан 17.  

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                                     ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-90/15                                                               

Датум: 16.6.2015. године            Суљо Фејзић, с.р. 

 

На основу члана 8. и 12. Закона о систему јавних 

служби („Службени гласник Републике Српске“, 

број 68/07 и 109/12), члана 30. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

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

члана 35. Статута општине Вишеград („Службени 

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

одржаној 16.6.2015. године, д о н о с и  

 

О Д Л У К У 

о престанку важења Одлуке о измјени Одлуке 

о усклађивању акта о оснивању Јавне установе 

за културне дјелатности „Дом културе“ 

Вишеград, број 01-022-78/15 од 13.5.2015. 

године („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 6/15) 
 

Члан 1. 

Престаје да важи Одлука о измјени Одлуке о 

усклађивању акта о оснивању Јавне установе за 

културне дјелатности „Дом културе“ Вишеград, 

број 01-022-78/15 од 13.5.2015. године 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 

6/15). 
 

Члан 2. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                                     ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-91/15                                                               

Датум: 16.6.2015. године            Суљо Фејзић, с.р. 

 

На основу члана 22. став 1) алинеја а) тачка 1) 

Закона о заштити и спасавању у ванредним 

ситуацијама („Службени гласник Републике 

Српске“, број 121/12), члана 4. став (3) Уредбе о 

садржају и начину израде плана заштите од 

елементарне непогоде и друге несреће 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 

68/13) и члана 35. Статута општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 

6/14), Скупштина општине Вишеград на сједници 

одржаној 16.6.2015. године, д о н о с и  

 

О Д Л У К У 

о усвајању Процјене угрожености од 

елементарне и друге несреће на територији 

општине Вишеград 
 

Члан 1. 

Усваја се Процјена угрожености од елементарне и 

друге несреће на територији општине Вишеград. 
 

Члан 2. 

Процјена угрожености од елементарне и друге 

несреће на територији општине 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: 01-022-93/15                                                               

Датум: 16.6.2015. године            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. Статута општине 

Вишеград („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 6/14), Скупштина општине 

Вишеград на сједници одржаној 16.6.2015. 

године, д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу члана Управног одбора  

ЈСУ „Дрина“ Вишеград 

 

1. Мишо Тановић разрјешава се 

дужности члана Управног одбора ЈСУ „Дрина“ 

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 

Мишо Тановић именован је за члана Управног 

одбора ЈСУ „Дрина“ Вишеград, на период од 

четири године, Рјешењем Скупштине општине 

Вишеград, број 01-022-240/134 од 18.11.2013. 

године. Дана 29.4.2015. године именовани је 

поднио оставку на мјесто члана Управног одбора 

ЈСУ „Дрина“ Вишеград. Скупштина општине 

Вишеград на сједници одржаној 16.6.2015. 

године, на приједлог начелника општине, 

разријешила је Миша Тановића дужности члана 

Управног одбора ЈСУ „Дрина“ 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. 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.  
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                                     ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-82/15                                                               

Датум: 16.6.2015. године            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. Статута општине Вишеград („Службени 

гласник општине Вишеград“, број 6/14), 

Скупштина општине Вишеград на сједници 

одржаној 16.6.2015. године, д о н о с и 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању вршиоца дужности члана 

Управног одбора ЈСУ „Дрина“ Вишеград 
 

1. Ђорђе Павловић Малешић, именује се за 

вршиоца дужности члана Управног одбора ЈСУ 

„Дрина“ 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 упражњено 

мјесто члана Управног одбора, на приједлог 

начелника општине, за вршиоца дужности члана 

Управног одбора ЈСУ „Дрина“ Вишеград, на 

период од 2 мјесеца, а најдуже до окончања 

поступка јавне конкуренције, именовала је Ђорђа 

Павловића Малешића. 

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. 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: 01-022-83/15                                                               

Датум: 16.6.2015. године            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 

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

(„Службени гласник Републике Српске“, број 

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

Вишеград („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 6/14), Скупштина општине 

Вишеград на сједници одржаној 16.6.2015. 

године, д о н о с и  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу вршиоца дужности директора 

Јавне установе Рехабилитациони центар 

„Вилина влас“ Вишеградска бања, Вишеград 
 

1. Драган Буквић, доктор стоматологије, 

разрјешава се дужности вршиоца дужности 

директора Јавне установе Рехабилитациони 

центар „Вилина влас“ Вишеградска бања, 

Вишеград, због истека периода на који је 

именован. 
 

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 
Драган Буквић, доктор стоматологије, Рјешењем 

Скупштине општине Вишеград, број 01-022-

118/14 од 31.7.2014. године именован је за 

вршиоца дужности директора Јавне установе 

Рехабилитациони центар „Вилина влас“ 

Вишеградска бања, Вишеград, до окончања 

поступка јавне конкуренције. Како је поступак 

јавне конкуренције окончан, а самим тим и 

период на који је именован, стекли су се услови за 

разрјешење вршиоца директора Јавне установе 

Рехабилитациони центар „Вилина влас“ 

Вишеградска бања, Вишеград Драгана Буквића, 

доктора стоматологије. 

На основу изложеног, 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 18. став (2) 

и (3а) Закона о систему јавних служби 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 

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

Вишеград („Службени гласник општине 
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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: 01-022-85/15                                                               

Датум: 16.6.2015. године            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 18. став (2) и (3а) Закона о систему 

јавних служби („Службени гласник Републике 

Српске“, број 68/07 и 109/12), члана 12. Закона о 

министарским, владиним и другим именовањима 

Републике Српске („Службени гласник 

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

Статута општине Вишеград („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 6/14), Скупштина 

општине Вишеград на сједници одржаној 

16.6.2015. године, д о н о с и  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању директора Јавне установе  

Рехабилитациони центар „Вилина влас“ 

Вишеградска бања, Вишеград 
 

1. Драган Ушћумлић, професор 

општенародне одбране, именује се за директора 

Јавне установе Рехабилитациони центар 

„Вилина влас“ Вишеградска бања, Вишеград, на 

период од четири године, без ограничења 

овлашћења.  
 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

oпштине Вишеград“.  
 

О б р а з л о ж е њ е 

Јавни конкурс, сагласно Одлуци о расписивању 

Јавног конкурса за избор и именовање директора 

Јавне установе Рехабилитациони центар „Вилина 

влас“ Вишеградска бања, Вишеград број 01-022-

50/15 од 14.4.2015. године, објављен је у у 

дневном листу „Вечерње новости“ издање за дан 

28. април 2015. године и у „Службеном гласнику 

Републике Српске“, број 32/15 од 29. априла 2015. 

године. Поступак по Јавном конкурсу спровела је 

Комисија за избор директора Јавне установе 

Рехабилитациони центар „Вилина влас“ 

Вишеградска бања, Вишеград, којa је у складу са 

Законом о министарским, владиним и другим 

именовањима Републике Српске спровела 

потребну процедуру: размотрила пријаве 

кандидата Драгана Ушћумлића, Драгана Буквића 

и Душане Буквић и констатовала да испуњавају 

услове конкурса, обавила интервју и утврдила 

ранг-листу кандидата са препоруком да се за 

директора Јавне установе Рехабилитациони 

центар „Вилина влас“ Вишеградска бања, 

Вишеград именује Драган Ушћумлић, професор 

општенародне одбране, кандидат који је први на 

ранг-листи и који је најуспјешније прошао 

отворену конкуренцију.  

Комисија за избор и именовање, као стално радно 

тијело Скупштине општине надлежно за питања 

предлагања именовања и разрјешења из 

надлежности Скупштине општине, размотрила је 

ранг-листу кандидата са препоруком за 

именовање директора и, имајући у виду да је 

спроведен законом прописани поступак за 

именовање, предложила је Скупштини општине 

Вишеград да се за директора Јавне установе 

Рехабилитациони центар „Вилина влас“ 

Вишеградска бања, Вишеград именује Драган 

Ушћумлић, професор општенародне одбране.  

Скупштина општине Вишеград је размотрила и 

прихватила приједлог рјешења Комисије за избор 

и именовање и, сагласно својим овлашћењима из 

члана 30. алинеја 27. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

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

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

(„Службени гласник Републике Српске“, број 

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

владиним и другим именовањима Републике 

Српске („Службени гласник Републике Српске“, 

брoj 41/03) и члана 35. Статута општине 

Вишеград („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 6/14), донијела рјешење о 

именовању Драгана Ушћумлића, професора 

општенародне одбране, за директора Јавне 

установе Рехабилитациони центар „Вилина влас“ 

Вишеградска бања, Вишеград. 

На основу изложеног, а у складу са чланом 30. 

алинеја 27. Закона о локалној самоуправи, чланом 

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

служби, чланом 12. Закона о министарским, 

владиним и другим именовањима Републике 

Српске и чланом 35. 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: 01-022-86/15                                                               

Датум: 16.6.2015. године            Суљо Фејзић, с.р. 
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На основу члана 4. Правила о оцјени рада 

службеника јединице локалне самоуправе 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 

37/05) и члана 35. Статута општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 

6/14), Скупштина општине Вишеград на сједници 

одржаној 16.6.2015. године, д о н о с и  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању Комисије за оцјену рада 

секретара Скупштине општине Вишеград 

у 2014. години 

 

1. У Комисију за оцјену рада секретара 

Скупштине општине Вишеград у 2014. години, 

именују се:  

1) Суљо Фејзић, предсједник СО, 

2) Миодраг Росић, потпредсједник СО, 

3) Бране Смиљић, одборник. 
 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Вишеград“.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                                     ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-87/15                                                               

Датум: 16.6.2015. године            Суљо Фејзић, с.р. 

 

На основу члана 35. Статута општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 

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

општине Вишеград-Пречишћени текст 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 

13/14), а након разматрања Одлуке о отпису 

дијела ненаплативих потраживања на дан 

31.12.2014. године, Скупштина општине 

Вишеград на сједници одржаној 16.6.2015. 

године, д о н о с и 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Скупштина општине Вишеград 

упознала се са сумњивим и спорним 

потраживањима на дан 31.12.2014. године, за која 

нису исцрпљене све могућности наплате и која се 

не предлажу за отпис.  
 

2. Скупштина општине Вишеград 

обавезује начелника општине да полугодишње 

извјештава Скупштину општине Вишеград о 

предузетим активностима на наплати 

потраживања из тачке 1. овог закључка. 

3. Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Вишеград“. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                                     ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-80/15                                                               

Датум: 16.6.2015. године            Суљо Фејзић, с.р. 

 

На основу члана 35. Статута општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 

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

општине Вишеград-Пречишћени текст 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 

13/14), а након разматрања Информација о 

остваривању здравствене заштите становништва 

на подручју општине Вишеград, Скупштина 

општине Вишеград на сједници одржаној 

16.6.2015. године, д о н о с и 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Скупштина општине Вишеград упознала 

се са Информацијом о остваривању здравствене 

заштите становништва на подручју општине 

Вишеград.  
 

2. Скупштина општине Вишеград одлучила 

је да се у складу са Пословником Скупштине 

општине Вишеград закаже тематска сједница 

Скупштина општине Вишеград ради разматрања 

стања у ЈЗУ „Дом здравља Вишеград“ Вишеград. 
 

3. Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                                     ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-93/15                                                               

Датум: 16.6.2015. 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 79. 

Статута општине Вишеград („Службени гласник 

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

о извршењу буџета oпштине Вишеград за 2015. 

годину (Службени гласник Општине Вишеград“, 

број 14/14), Правилника о коришћењу буџетске 

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

Рјешења Окружног привредног суда у Источном 

Сарајеву број: 61 0 L 008255 15 L од 29.04.2015. 

године, 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 3.000,00 КМ 

(словима:трихиљадеконвертибилнихмарака) у 

Година 24           Број: 7                   Општина Вишеград 17.6.2015. године                            Страна 13 



сврху плаћања трошкова ликвидационог поступка   

Јавне установе за културну дјелатност „Градска 

Галерија“ Вишеград код Окружног привредног 

суда у Источном Сарајеву. 
 

Члан 2. 

Средства наведена у члану 1. ове Одлуке ће се 

уплатити на Јединствени рачун трезора – 

Депозитни рачун Окружних привредних судова 

број: 568 163 12000059 96, Индетификациони 

број: ЈИБ Општине Вишеград, Врста прихода: 

223171, Шифра општине: 085, Буџетска 

организација 1088001, Позив на врој предмета по 

којем се врши уплата 61 0 L 008255 15 L Рјешење 

od 29.04.2015 године, Порезни перод - датум 

уплате. 
 

Члан 3. 

За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење 

за финансије. 

 

Члан 4. 

Ова oдлука ступа на снагу даном доношења а 

биће објављена у «Службеном гласнику Општине 

Вишеград“. 

 

ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-018-2/15 

Датум: 04.5.2015. 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), 

члана 79. Статута Општине Вишеград 

(„Службени гласник Општине Вишеград“, број: 

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

систему јавних служби („Службени гласник 

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

о допуни Правилника о унутрашњој организацији 

и систематизацији радних мјеста у ЈУ за културне 

дјелатности „Дом културе“ Вишеград број: 48/15 

од 30.04.2015. године, начелник Општине 

Вишеград дана 04.05.2015. године, д о н о с и  

 

О Д Л У К У 

о давању сагласности на Одлуку о допуни 

Правилника о унутрашњој организацији и 

ситематизацији радних мјеста у ЈУ за 

културне дјелатности „Дом културе“ 

Вишеград број: 108/08 од 26.09.2008. године 

 

Члан 1.  

Даје се сагласност Јавној установи за културне 

дјелатности „Дом културе“ Вишеград на Одлуку 

број: 48/15 од 30.04.2015. године, о допуни 

Правилника о унутрашњој организацији и 

ситематизацији радних мјеста у ЈУ за културне 

дјелатности „Дом културе“ Вишеград број: 108/08 

од 26.09.2008. године. 
 

Члан 2 

Ова oдлука ступа на снагу даном доношења, а 

биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-023-3/15 

Датум: 04.5.2015. г.          Славиша Мишковић, с.р.  

 

На основу члана 38. Закона о буџетском систему 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 

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

Статута општине Вишеград  („Службени гласник 

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

о извршењу буџета Општине Вишеград за 2015. 

годину ( Службени гласник Општине Вишеград“, 

број 14/14), Правилника о коришћењу буџетске 

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

Захтјева ЈП РТВ Вишеград број: 84/15 од 

29.05.2015. године, 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 2.500,00 КМ 

(двијехиљадеипетстотинаконвертибилнихмарака) 

ЈУ РТВ Вишеград у сврху трошкова мјерне 

докуметације, систематског мјерења 

електромагнетногзрачења предајника, те 

фактурисање годишњег рачуна за дозволу 

додјељење фреквенције и измирења дуга 

Агенцији за ауторска права музичких дјела. 

 

Члан 2. 

Средства наведена у члану 1. ове Одлуке ће се 

уплатити на жиро рачун број: 562-006-00002539-

53 ЈУ РТВ Вишеград, отворен код Развојне банке. 

 

Члан 3. 

За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење 

за финансије. 

 

Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а 

биће објављена у «Службеном гласнику Општине 

Вишеград“. 

 

ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-127/15 

Датум: 06.5.2015. г.          Славиша Мишковић, с.р.  
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На основу члана 38. Закона о буџетском систему 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 

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

Статута општине Вишеград („Службени гласник 

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

о извршењу буџета Општине Вишеград за 2015. 

годину ( Службени гласник Општине Вишеград“, 

број 14/14), Правилника о коришћењу буџетске 

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

Одлуке Скупштине општине Вишеград број: 01-

022-79/15 од 13.05.2015. године, Захтјева ЈУ СШЦ 

„Иво Андрић“ Вишеград за помоћ матурантима 

средње школе за матурско вече број: 02-03-339 од 

30.04.2015. године, 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 ЈУ 

СШЦ „Иво Андрић“ у укупном износу од 

2.500,00 КМ (двијехиљадепетстотина 

конвертибилнихмарака) у сврху помоћи за 

одржавање матурске вечери. 

 

Члан 2. 

Средства наведена у члану 1. ове Одлуке ће се 

уплатити на жиро  рачун ЈУ РЦ „Вилина Влас“ 

Вишеград, по испостављеној фактури. 

 

Члан 3. 

За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење 

за финансије. 

 

Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а 

биће објављена у «Службеном гласнику Општине 

Вишеград“. 

 

ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-101/15 

Датум: 21.5.2015. г.          Славиша Мишковић, с.р.  

 

На основу члана 38. Закона о буџетском систему 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 

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

Статута општине Вишеград („Службени гласник 

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

о извршењу буџета Општине Вишеград за 2015. 

годину (Службени гласник oпштине Вишеград“, 

број 14/14), Правилника о коришћењу буџетске 

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

Одлуке Скупштине општине Вишеград број: 01-

022-79/15 од 13.05.2015. године, начелник 

oпштине Вишеград, д о н о с и      

О Д Л У К У 

о одобрењу средстава буџетске резерве 

                                                                

Члан 1. 

Одобравају се средства буџетске резерве у 

укупном износу од 20.000,00 КМ 

(двадесетхиљадаконвертибилнихмарака) у сврху 

помоћи за рјешавање стамбеног питања породици 

Мирковић, супрузи и четворо малољетне дјеце 

узраста 2-7 година, преминулуог професора 

богословије Слободана Мирковића. 

 

Члан 2. 

Средства наведена у члану 1. ове Одлуке ће се 

уплатити на текући рачун број 

55201815782994470 отворен на име Наташа 

Мирковић код Hypo Alpe Adria Bank. 

 

Члан 3. 

За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење 

за финансије. 

 

Члан 4. 

Ова oдлука ступа на снагу даном доношења а 

биће објављена у «Службеном гласнику Општине 

Вишеград“. 

 

ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-121/15 

Датум: 22.5.2015. г.          Славиша Мишковић, с.р.  

 

На основу члана 38. Закона о буџетском систему 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 

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

Статута општине Вишеград  („Службени гласник 

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

о извршењу буџета Општине Вишеград за 2015. 

годину ( Службени гласник Општине Вишеград“, 

број 14/14), Правилника о коришћењу буџетске 

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

Рачуна бр.64/15 од 18.05.2015. године, издатог од 

стране адвокатске канцеларије Дејан Ракић из 

Сарајева, 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 369,47 КМ 

(тристотинешесдесетдеветконвертибилнихмарака 

и 47/100) Адвокатској канцеларији адвокат Дејан 

Ракић из Сарајева, у сврху плаћања рачуна за 

састав Иницијативе за покретање поступка за 

оцјену усаглашености са Уставом и Законом о 

буџетском систему Републике Српске Одлуке о 
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учешћу општина и градова у приходима од 

индиректних пореза и начину распоређивања тих 

прихода. 

 

Члан 2. 

Средства наведена у члану 1. ове Одлуке ће се 

уплатити на рачун адвоката Дејан Ракић ул. 

Маршала Тита бр. 26 Сарајево, ЈИБ 

4302385750006 Сарајево, ИБ 302385750006, жиро 

рачун број: 3386902268458314 отворен код 

Unicredit bank d.d. 

 

Члан 3. 

За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење 

за финансије. 

 

Члан 4. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења а 

биће објављена у «Службеном гласнику Општине 

Вишеград“. 

 

ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-126/15 

Датум: 27.5.2015. г.          Славиша Мишковић, с.р.  

 

На основу члана 43. и 72. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

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

79.Статута Општине Вишеград („Службени 

гласник Општине Вишеград“ број 6/14), члана 5. 

Одлуке о награђивању ученика основне и средње 

школе („Службени гласник општине Вишеград 

број: 22/13), начелник општине Вишеград,                             

д о н о с и  

 

О Д Л У К У 

о додјели новчаних награда  ученицима 

завршних разреда ЈУ Средњошколски центар 

„Иво Андрић“ Вишеград 

 

Члан 1. 

Одобрава се исплата новчаних награда 

ученицима завршних разреда ЈУ Средњошколски 

центар „Иво Андрић“ Вишеград за постигнути 

успјех у учењу  у укупном износу од 2.400,00  КМ 

(двијехиљадеичетиристотинеконвертибилнихмара

ка) са буџетске ставке 4161. 

 

Члан 2. 

Од укупног износа из члана 1. ове Одлуке износ 

од 500,00 КМ ће се исплатити ученику 

генерације, Лакић Ивани, а за 19 ученика ЈУ 

СШЦ „Иво Андрић“ Вишеград исплатити ће се 

износ по 100,00 КМ. 
 

ГИМНЗИЈА 

IV -1  

1. Лакић Ивана,  ученик генерације, 500,00 

КМ  
 

Износ по 100,00 КМ исплатити ће се одличним 

ученицима како слиједи; 

       1.   Гојковић Борис 

2. Кнежевић Ања 

3. Митрашиновић Марија 

4. Марковић Маријана 

5. Павловић-Малешић Драгана  

6. Максимовић Милана 

7. Сташевић Петар 
 

       IV-2 

1. Глоговац Василија 

2. Иконић Дајана 

3. Илић Тања 

4. Нинковић Зорана 

5. Ставњак Ивана 

6. Стјепић Јелена 
 

        ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР 
         

1. Братић Жељана 

2. Васић Предраг 

3. Комленовић Тамара 

4. Мандић Милица 

5. Шушњар Стефан 
 

           ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР 
 

         1. Лекић Далибор 

 

Члан 2. 

Наведена средства ће се исплатити путем благајне 

општине Вишеград.  

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: 02-611-2/15 

Датум: 27.5.2015. г.          Славиша Мишковић, с.р.  

 

На основу члана 38. Закона о буџетском систему 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 

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

Статута општине Вишеград („Службени гласник 

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

о извршењу буџета Општине Вишеград за 2015. 

годину ( Службени гласник Општине Вишеград“, 

број 14/14), Правилника о коришћењу буџетске 

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

Одлуке Скупштине општине Вишеград број: 01-
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022-79/15 од 13.05.2015. године, 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 819, 00 КМ 

(осамстотинаидеветнаестконвертибилнихмарака) 

Јавној установи за предшклско васпитање и 

образовање „Невен“ Вишеград у сврху ремонта и 

фарбања справа за игру и монтирање назива у 

циљу унапријеђења рада у ЈУ за предшколско 

васпитање и образовање „Невен“ Вишеград  

 

Члан 2. 

Средства наведена у члану 1. ове Одлуке ће се 

уплатити на жиро   рачун број: 5620068113294765 

Производно-трговинско друштво „Kliss-

company“d.o.o. Вишеград. 

 

Члан 3. 

За реализацију ове одлуке задужује се Одјељење 

за финансије. 

 

Члан 4. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења а 

биће објављена у «Службеном гласнику Општине 

Вишеград“. 

 

ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-96/15 

Датум: 29.5.2015. г.          Славиша Мишковић, с.р.  

 

На основу члана 38. Закона о буџетском систему 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 

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

Статута општине Вишеград („Службени гласник 

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

о извршењу буџета Општине Вишеград за 2015. 

годину (Службени гласник Општине Вишеград“, 

број 14/14), Правилника о коришћењу буџетске 

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

Трошковника процјене вриједности градског 

грађевинског земљишта вјештака грађевинско-

архитектонске струке Зорана Перишића, 

дипл.инж.архитектуре, 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 200,00 КМ 

(двијестотинеконвертибилнихмарака) Зорану 

Перишићу, дипл.инж.архитектуре, вјештаку 

грађевинско-архитектонске струке у сврху 

плаћања трошкова процјене вриједности градског 

грађевинског земљишта у општини Вишеград, 

катастерских парцела у насељу Гарча и парцела 

на десној обали Дрине власништво општине 

Вишеград. 

 

Члан 2. 

Средства наведена у члану 1. ове Одлуке ће се 

уплатити на  текући рачун отворен на име Зоран  

Перишић број: 555-010-81029056-83 Нова банка 

а.д.  

 

Члан 3. 

За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење 

за финансије. 

 

Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а 

биће објављена у «Службеном гласнику Општине 

Вишеград“. 

 

ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-136/15 

Датум: 02.6.2015. г.          Славиша Мишковић, с.р.  

 
На основу члана 38. Закона о буџетском систему 

(„Службени гласник   Републике Српске“, број: 

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

Статута општине Вишеград  („Службени гласник 

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

о извршењу буџета Општине Вишеград за 2015. 

годину ( Службени гласник Општине Вишеград“, 

број 14/14), Правилника о коришћењу буџетске 

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

захтјева Вуцеље Мирослава из Вишеграда, 

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 200,00 КМ 

(двијестотинеконвертибилнихмарака) за 

спонзорство на избору за Мисс Републике 

Сршпске, Вуцеља Селени из Вишеграда. 
 

Члан 2. 

Средства наведена у члану 1. ове Одлуке ће се 

уплатити на рачун Мирослав Вуцеља број: 555-

010-81548088-31 Нова банка. 
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Члан 3. 

За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење 

за финансије. 
 

Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а 

биће објављена у «Службеном гласнику Општине 

Вишеград“. 

 

ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-112/15 

Датум: 03.6.2015. г.          Славиша Мишковић, с.р.  

 

На основу члана 43. и 72. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

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

79.Статута Општине Вишеград („Службени 

гласник Општине Вишеград“ број 6/14), члана 5. 

Одлуке о награђивању ученика основне и средње 

школе („Службени гласник општине Вишеград 

број: 11/13), Списка одличних ученика деветог 

разреда ЈУ Основна школа «Вук Караџић» 

Вишеград, број: 05-233/15 од 02.06.2015. године, 

начелник општине Вишеград, д о н о с и  
 

О Д Л У К У 

о додјели новчаних награда ученицима  

деветог разреда ЈУ Основна школа  

„Вук Караџић“ Вишеград 
 

Члан 1. 

Одобрава се исплата новчаних награда 

ученицима деветог разреда ЈУ Основна школа  

„Вук Караџић“ Вишеград за постигнути успјех у 

учењу  за школску 2014/2015 годину у укупном 

износу од 1.650,00 КМ (једнахиљадашестстотина 

педесетконвертибилнихмарака) са буџетске 

ставке 4161. 
 

Члан 2. 

Од укупног износа из члана 1. ове Одлуке, 

појединачан износ од 50,00 КМ ће се исплатити 

следећим ученицима; 

1. Ајдер Јована, 

2. Вулић Теодора, 

3. Жужа Томислав, 

4. Јоргић Огњен, 

5. Крсмановић Марија, 

6. Никитовић Немања, 

7. Нинковић Кристина, 

8. Пољчић Милица, 

9. Трифковић Слава, 

10. Ћирковић Крстина, 

11. Шеврт Анђела, 
12. Гавриловић Јована, 

13. Глибић Димтрије, 

14. Грујић Лука, 

15. Дикић Бојана, 

16. Ђурић Никола, 

17. Марковић Лука, 

18. Митрашиновић Петар, 

19. Недић Тијана, 

20. Нешковић Теодора, 

21. Пољчић Тијана, 

22. Савић Милица, 

23. Симић Слађана, 

24. Шеврт Стефан, 

25. Јањић Душана, 

26. Клисура Вања, 
27. Милићевић Филип, 

28. Ракић Драгана, 

29. Живковић Стефан, 

30. Ивановић Јована, 

31. Кнежевић Криситна, 

32. Пухало Настасија, 

33. Ракић Александра. 

    

Члан 2. 

Наведена средства ће се исплатити путем благајне 

општине Вишеград.  

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: 02-610-3/15 

Датум: 03.6.2015. г.          Славиша Мишковић, с.р.  

 

На основу члана 43. Закона о буџетском систему 

Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“, број 121/12 и 52/14), члана 

11. Одлуке о извршењу буџета општине 

Вишеград за 2015. годину („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 14/14), члана 3. 

Правилника о коришћењу буџетске резерве 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 

7/09) а у вези са чланом 2. и 6. Одлуке о 

употпуњавању међусобних обавеза и 

потраживања између Општине Вишеград и 

Удружења исељених Срба из средње Босне, 

регулисаних Одлуком Скупштине општине 

Вишеград број 01-022-110/05 од 01.07.2005. 

године („Службени гласник општине Вишеград“ 

број 8/05) објављеној у „Службеном гласнику 

општине Вишеград“ број 6/15 и члана 79. Статута 

општине Вишеград („Службени гласник општине 

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

д о н о с и  
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О Д Л У К У 

о одобравању средстава буџетске резерве 

                                                           

Члан 1. 

Одобравају се средства буџетске резерве у 

укупном износу од 5.634,64 КМ 

(петхиљадаишестстотинатридесетчетириконверти

билнемарке и 64/100) у сврху поврата средстава 

члановима Удружења исељених Срба из средње 

Босне, који су према претходно закљученом 

уговору, у потпуности измирили своје обавезе 

према Општини и тиме извршили претплату у 

висини утврђених и процијењених недостатака на 

становима грађеним из Програма распуштања 

прихватних центара у насељу Гарча у Вишеграду. 

 

Члан 2. 

Поврат средстава члановима Удружења из члана 

1. ове одлуке извршиће се уплатом на текући 

рачун, а према Табеларном прегледу међусобних 

обавеза и потраживања између Општине 

Вишеград и чланова Удружења исељених Срба из 

Средње Босне, како слиједи: 
 

1. Зекановић Душанка, број уговора 02-372-

194/05, укупно за исплату 1.009,00 КМ на текући 

рачун број 562-006-80691701-44 отворен код 

Развојне банке, 
 

2. Михољчић Миладин, број уговора 02-

372-195/05, укупно за исплату 420,00 КМ, 

Рјешењем о насљеђивању Основног суда у 

Вишеграду број 91-0-О-01806111О од 24.10.2011. 

године иза оставиоца Михољчић Миладина 

одређени су насљедници, и то супруга Љиљанка 

Михољчић рођена Бјелица, кћерка Миленка 

Растегорац рођена Михољчић и син Радомир 

Михољчић, са дијелом од 1/3:  
 

- Љиљанка Михољчић, укупно за исплату 

140,00 КМ на текући рачун број 555-010-

81276238-05 отворен код Нове банке; 

- Миленка Растегорац рођена Михољчић, 

укупно за исплату 140,00 КМ на текући рачун 

број 1233965467 отворен код Hipo Alpe Adria 

банке; 

- Радомир Михољчић, укупно за исплату 

140,00 КМ на текући рачун сестре Миленке 

Растегорац рођене Михољчић број 1233965467 

отворен код Hipo Alpe Adria банке, а по 

насљедничкој изјави број 2011-18-12 оде 

12.10.2011. године датој код нотара у Шведској. 
 

3. Томановић Јевто, син умрлог Дејан 

Томановић, број уговора: 02-372-214/05, укупно 

за исплату 1.101,20 КМ на текући рачун број: 

1613000017116772 Raiffeisaen bank, насљеђен 

стан по рјешењу број: 091-0-0-08-000052 Основни 

суд у Вишеграду од 15.04.2008. године, 
 

4. Атељевић Миливоје, број уговора: 02-

372-113/06, укупно за исплату 589,64, на текући 

рачун број: серијски број, 562-100-80062376-61,     

текући рачун број: 3000118353 Развојна банка, 
 

5. Поповац Божо, број уговора: 02-372-

181/05, укупно за исплату 28,16,00 КМ, на текући 

рачун број: 562-006-81265199-39, Развојна банка, 
 

6. Јокановић Деспо, број уговора: 02-372-

183/05, укупно за исплату 909,64, КМ, на текући 

рачун број. 562-006-81265450-62 Развојна банка,  
 

7. Секулић Јово, број уговора: 02-372-

196/05, укупно за исплату 1.407,00 КМ, на текући 

рачун број: 562-006-80308365-20 Развојна банка, 
 

8. Савић Дејан, број уговора: 02-372-178/05, 

укупно за исплату 170,00 КМ,  рачун број: 562-

006-81265688-27 Развојна банка.  

 

Члан 3. 

За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење 

за финансије. 

 

Члан 4. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења а 

биће објављена у «Службеном гласнику Општине 

Вишеград“. 

 

ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-135/15 

Датум: 05.6.2015. г.          Славиша Мишковић, с.р.  

 

На основу члана 43. и 72. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“ 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 79. 

Статута Општине Вишеград („Службени гласник 

Општине Вишеград“ број 6/14), члана 5. Одлуке о 

награђивању ученика основне и средње школе 

(„Службени гласник општине Вишеград број: 

11/13), начелник општине Вишеград, д о н о с и  

 

О Д Л У К А  

о измјени и допуни Одлуке о додјели награда 

ученицима завршних разреда ЈУ 

Средњошколски центар „Иво Андрић“ 

Вишеград 

 

Члан 1. 

У члану 1. Одлуке начелника општине број: 02- 

611-2/15 од 27.05.2015. године којом су  одобрене 

новчане награде ученицима  завршних разреда ЈУ 

Средњошколски центар „Иво Андрић“ Вишеград, 
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у укупном износу од 2.400,00 КМ 

(двијехиљадечетиристотинеконвертибилнихмарак

а) за постигнути успјех у учењу за ученика 

генерације износ од 500,00 КМ а за 19 ученика 

појединачан износ од 100,00 КМ, се мијења и 

гласи; 

„Одобрава се исплата новчаних награда 

ученицима завршних разреда ЈУ Средњошколски 

центар „Иво Андрић“ Вишеград за постигнути 

успјех у учењу у укупном износу од 2.500,00 КМ 

са буџетске ставке 4161. 

Члан 2. се мијења и гласи „Од укупног износа из 

члана 1. ове Одлуке износ од 500,00 КМ ће се 

исплатити ученику генерације, Лакић Ивани, а за 

20 ученика ЈУ СШЦ „Иво Андрић“ Вишеград 

исплатити ће се износ по 100,00 КМ „ Иза редног 

броја 5. ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР додаје се 

нови број 6. и гласи; 
  
ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР 
 

6. Бојана Пециокоза.“ 

 

Члан 2. 

Остали дијелови Одлуке број: 02-611-2 /15   

остају непромијењени. 

 

Члан 3. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику  општине 

Вишеграду. 

 

ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-611-2.1/15 

Датум: 10.6.2015. г.          Славиша Мишковић, с.р.  

 

На основу члана 43. и 72. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“ 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 79. 

Статута Општине Вишеград („Службени гласник 

Општине Вишеград“ број 6/14), члана 2. и 5. 

Одлуке о награђивању ученика основне и средње 

школе („Службени гласник општине Вишеград 

број: 11/13), начелник општине Вишеград,                

д о н о с и  

 

 

О Д Л У К А 

о измјени и допуни Одлуке о додјели награда 

ученицима завршних разреда ЈУ ОШ  

„Вук Караџић“ Вишеград 

 

Члан 1. 

У члану 1. Одлуке  начелника општине број: 02- 

610-3 /15 од 03.06.2015. године којом су  одобрене 

новчане награде ученицима  завршних разреда ЈУ 

ОШ „Вук Караџић“ Вишеград, у укупном износу 

од 2.100,00 КМ (двијехиљадеједнастотина 

конвертибилнихмарака) за постигнути успјех у 

учењу за ученика генерације износ од 500,00 КМ 

а за 32 ученика појединачан износ од 50,00 КМ, 

се мијења и гласи; 

„Одобрава се исплата новчаних награда 

ученицима завршних разреда ЈУ ОШ „Вук 

Караџић“ Вишеград за постигнути успјех у учењу 

у укупном износу од 3.060,00 КМ са буџетске 

ставке 4161. 

Члан 2. се мијења и гласи „Од укупног износа из 

члана 1. ове Одлуке износ од 500,00 КМ ће се 

исплатити ученику генерације, Митрашиновић 

Петру , а за 31 ученика ЈУ ОШ „Вук Караџић“ 

Вишеград исплатити ће се износ по 80,00 КМ . 

 

Члан 2. 

Остали дијелови Одлуке број: 02-610-3/15 остају 

непромијењени. 

 

Члан 3. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику  општине 

Вишеграду. 

 

ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-611-3.1/15 

Датум: 10.6.2015. г.          Славиша Мишковић, с.р.  
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И з д а в а ч: Скупштина општине Вишеград-Стручна служба Скупштине општине, Улица краља Петра Првог 

број 7, 73240 Вишеград, телефон: 058/620-823. Излази у складу са потребама. Појединачни примјерак 5 КМ. 

Уплата претплате се врши на жиро рачун број: 562-0060000126204, Развојна банка Вишеград

 


