
 
 
 
На основу члана 30. алинеја 11. Закона о локалној 
самоуправи (Службени гласник Републике Српске, 
број 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 33. Статута 
општине Вишеград („Службени гласник општине 
Вишеград“, број 10/08-Пречишћени текст, 3/11 и 
5/12), Скупштина општине Вишеград на сједници 
одржаној 30.7.2013. године, д о н о с и  
 

О Д Л У К У 
о измјени Одлуке o прибављању-куповини 

имовине 
 

Члан 1. 
У Одлуци о прибављању-куповини имовине 
(„Службени гласник општине Вишеград“, број 
6/13) у члану 1. тачка 8. брише се.  
 

Члан 2. 
У члану 2. износ од „5.800.000,00 КМ“ замјењује 
се новим износом од „5.730.473,00 КМ“. 
 

Члан 3. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине 
Вишегра“. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 
                                     ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Број: 01-022-162/13                                                  
Датум: 30.7.2013. године           Суљо Фејзић, с.р.   
 
На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи 
(Службени гласник Републике Српске, број 101/04, 
42/05 и 118/05) и члана 33. Статута општине 
Вишеград („Службени гласник општине 
Вишеград“, број 8/10-Пречишћени текст и 3/11 и 
5/12), Скупштина општине Вишеград на сједници 
одржаној 30.7.2013. године, д о н о с и  
 

О Д Л У К У 
о престанку важења Одлуке о објављивању 

Јавног огласа за именовање два члана 
Општинске изборне комисије Вишеград 

 

 
Члан 1.  

Престаје да важи Одлука о објављивању Јавног 
огласа за именовање два члана Општинске изборне 
комисије Вишеград, број 01-022-142/13 од 
21.6.2013. године („Службени гласник општине 
Вишеград“, број 7/13). 
 

Члан 2. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине 
Вишеград“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 
                                     ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Број: 01-022-163/13                                                               
Датум: 30.7.2013. године         Суљо Фејзић, с.р.   
 
На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи 
(Службени гласник Републике Српске, број 101/04, 
42/05 и 118/05) и члана 33. Статута општине 
Вишеград („Службени гласник општине 
Вишеград“, број 8/10-Пречишћени текст и 3/11 и 
5/12), Скупштина општине Вишеград на сједници 
одржаној 30.7.2013. године, д о н о с и  
 

О Д Л У К У 
о престанку важења Рјешења о именовању 
Комисије за провођење поступка по Јавном 
огласу за именовање два члана Општинске 

изборне комисије Вишеград 
 

Члан 1.  
Престаје да важи Рјешење о именовању Комисије 
за провођење поступка по Јавном огласу за 
именовање два члана Општинске изборне комисије 
Вишеград, број 01-022-143/13 од 21.6.2013. године 
(„Службени гласник општине Вишеград“, број 
7/13). 
 

Члан 2. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине 
Вишеград“. 
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 
                                  ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Број: 01-022-164/13                                                               
Датум: 30.7.2013. године         Суљо Фејзић, с.р.   
 
На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 
101/04, 42/05 и 118/05) и члана 33. Статута 
општине Вишеград, („Службени гласник општине 
Вишеград“, број 10/08-Пречишћени текст, 3/11 и 
5/12), Скупштине општине Вишеград на сједници 
одржаној 30.7.2013. године, д о н о с и  
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчане помоћи Милораду 

Липовцу из Вишеграда  
 

Члан 1. 
Овом одлуком одобрава се новчана помоћ 
Милораду Липовцу из Вишеграда, у износу од 
30.000,00 КМ 
(тридесетхиљадаконвертибилнихмарака), за 
рјешавање стамбеног питања и обештећење 
имовине (кућа, помоћни објекти и окућница) на 
којој је проузрокована штета појављивањем 
клизишта у селу Гребен, општина Вишеград.  
 

Члан 2.  
Средства из члана 1. ове одлуке исплатиће се са 
буџетске позиције 416-100 Фонд накнаде штете од 
елементарних непогода на текући рачун 
именованог Милорада Липовца број: 562-100-
80195842-79 отворен код НЛБ Развојна банка Бања 
Лука, чиме је у потпуности обештећен. 
 

Члан 3. 
Саставни дио ове одлуке је Извјештај Комисије за 
клизишта са фотографијама од 07.02. 2011. године.  
 

Члан 4. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине 
Вишеград“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 
                                       ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Број: 01-022-165/13                                                               
Датум: 30.7.2013. године            Суљо Фејзић, с.р.   
 
На основу члана 8. Закона о министарским, 
владиним и другим именовањима Републике 
Српске („Службени гласник Републике Српске“, 
број 41/03) и члана 33. Статута општине Вишеград 
(„Службени гласник општине Вишеград“, број 
10/08-Пречишћени текст, 3/11 и 5/12), Скупштина 
општине Вишеград на сједници одржаној 
30.7.2013. године, д о н о с и 

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

именовање чланова управних одбора јавних 
установа чији је оснивач Општина Вишеград  

 
Члан 1. 

Расписује се Јавни конкурс за избор и именовање 
чланова управних одбора јавних установа чији је 
оснивач Општина Вишеград, како слиједи: 

- ЈУ РЦ „Вилина Влас“ Вишеградска бања, 
Вишеград, именују се 3 члана; 

- ЈЗУ „Дом здравља“ Вишеград, именују се 3 
члана; 

- ЈЗУ „Апотека Вишеград“ Вишеград, именују 
се 3 члана; 

- ЈУ „Центар за социјални рад Вишеград“ 
Вишеград, именују се 3 члана; 

- ЈУ за предшколско васпитање и образовање 
„Невен“ Вишеград, именује се 1 члан, представник 
оснивача; 

- ЈУ „Туристичка организација општине 
Вишеград“ Вишеград, именују се 3 члана;  

- ЈУ за културне дјелатности „Дом културе“ 
Вишеград, именују се 3 члана;  

- ЈУ за културну дјелатност „Градска 
галерија“ Вишеград, именују се 3 члана; 

- ЈСУ „Дрина“ Вишеград, именују се 3 члана. 
 

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 чланова 
управних одбора јавних установа чији је оснивач 
Општина Вишеград објавиће се у „Службеном 
гласнику Републике Српске“ и дневном листу 
„Глас Српске“. 
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: 01-022-176/13                                                               
Датум: 30.7.2013. године              Суљо Фејзић, с р. 
 
На основу члана 16. став 1. Закона о систему 
јавних служби („Службени гласник Републике 
Српске“, брoj 68/07 и 109/12), члана 73. став (2) 
Закона о здравственој заштити („Службени 
гласник Републике Српске“, број 106/09) и члана 
33. Статута општине Вишеград („Службени 
гласник општине Вишеград“, број 10/08-
Пречишћени текст, 3/11 и 5/12), Скупштина 
општине Вишеград на сједници одржаној 
30.7.2013. године, д о н о с и 
 

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

ЈЗУ „Апотека Вишеград“ Вишеград 
 

1. Разрјешавају се дужности чланови 
Управног одбора ЈЗУ „Апотека Вишеград“ 
Вишеград: 

1) Божидар Тушевљак, дипломирани 
правник; 

2) Гојко Даниловић, дипломирани правник; 
3) Ведрана Ковачевић дипломирани правник; 

због неусвајања Извјештаја о раду Управног 
одбора ЈЗУ „Апотека Вишеград“ Вишеград. 
 
 2. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Вишеград“. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
Скупштина општине Вишеград на сједници 
одржаној 29.5.2013. године, у оквиру разматрања 
Извјештаја о годишњем пословању и годишњем 
обрачуну јавних установа за 2012. годину чији је 
оснивач Општина Вишеград, донијела је Закључак 
број 01-022-123/13 од 29.5.2013. године којим 
покреће поступак разрјешења чланова управних 
одбора јавних установа чији извјештаји о раду 
нису усвојени на седмој редовној сједници 
Скупштине одржаној 29.4.2013. године и задужује 
Комисију за избор и именовање да за наредну 
сједницу Скупштине утврди приједлог рјешења о 
разрјешењу чланова управних одбора, као и 
приједлог рјешења о именовању вршилаца 

дужности чланова управних одбора ових јавних 
установа. 
Поступајући по закључку Скупштине општине, 
Комисија за избор и именовање на сједници 
одржаној 19.7.2013. године, на приједлог 
начелника општине, утврдила је Приједлог 
рјешења о разрјешењу дужности чланова Управног 
одбора ЈЗУ „Апотека Вишеград“ Вишеград, с 
обзиром да извјештај о раду управног одбора ове 
установе није усвојен на седмој редовној сједници 
Скупштине одржаној 29.4.2013. године. 
На основу наведеног, а у складу са чланом 16. став 
1. Закона о систему јавних служби („Службени 
гласник Републике Српске“, број 68/07 и 109/12), 
чланом 73. став (2) Закона о здравственој заштити 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 
106/09) и чланом 33. Статута општине Вишеград 
(„Службени гласник општине Вишеград“, број 
10/08-Пречишћени текст, 3/11 и 5/12), ријешено је 
као у диспозитиву овог рјешења. 
 
Упутство о правном лијеку: Ово рјешење је 
коначно и против истог није дозвољена жалба, али 
се може покренути управни спор, тужбом 
Окружном суду у Источном Сарајеву, у року од 30 
дана од дана достављања рјешења.  
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 
                                    ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Број: 01-022-166/13                                                               
Датум: 30.7.2013. године        Суљо Фејзић, с.р.   
 
На основу члана 4. Закона о министарским, 
владиним и другим именовањима („Службени 
гласник Републике Српске”, број 96/05), члана 16. 
став 1. Закона о систему јавних служби 
(„Службени гласник Републике Српске“, брoj 
68/07 и 109/12), члана 73. став (2) Закона о 
здравственој заштити („Службени гласник 
Републике Српске“, број 106/09) и члана 33. 
Статута општине Вишеград („Службени гласник 
општине Вишеград“, број 10/08-Пречишћени 
текст, 3/11 и 5/12), Скупштина општине Вишеград 
на сједници одржаној 30.7.2013. године, д о н о с и 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању вршилаца дужности чланова  
Управног одбора ЈЗУ „Апотека Вишеград“ 

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

1) Данијел Дрекало;  
2) Зоран Сарић;  
3) Бориша Зупур.  
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            2. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Вишеград“. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
Скупштина општине Вишеград на сједници 
одржаној 29.5.2013. године, у оквиру разматрања 
Извјештаја о годишњем пословању и годишњем 
обрачуну јавних установа за 2012. годину чији је 
оснивач Општина Вишеград, донијела је Закључак 
број 01-022-123/13 од 29.5.2013. године којим 
покреће поступак разрјешења чланова управних 
одбора јавних установа чији извјештаји о раду 
нису усвојени на седмој редовној сједници 
Скупштине одржаној 29.4.2013. године и задужује 
Комисију за избор и именовање да за наредну 
сједницу Скупштине утврди приједлог рјешења о 
разрјешењу чланова управних одбора, као и 
приједлог рјешења о именовању вршилаца 
дужности чланова управних одбора ових јавних 
установа. 
Поступајући по закључку Скупштине општине, 
Комисија за избор и именовање на сједници 
одржаној 19.7.2013. године, на приједлог 
начелника општине, утврдила је Приједлог 
рјешења о именовању вршилаца дужности чланова 
Управног одбора ЈЗУ „Апотека Вишеград“ 
Вишеград. 
Вршиоци дужности чланова Управног одбора ЈЗУ 
„Апотека Вишеград“ Вишеград, у складу са 
Законом, именују се на период од 2 мјесеца, а 
најдуже до окончања поступка јавне конкуренције. 
На основу наведеног, а у складу са чланом 4. 
Закона о министарским, владиним и другим 
именовањима Републике Српске („Службени 
гласник Републике Српске“, број 41/03), чланом 
16. став 1. Закона о систему јавних служби 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 
68/07 и 109/12), чланом 73. став (2) Закона о 
здравственој заштити („Службени гласник 
Републике Српске“, број 106/09) и чланом 33. 
Статута општине Вишеград („Службени гласник 
општине Вишеград“, број 10/08-Пречишћени 
текст, 3/11 и 5/12), ријешено је као у диспозитиву 
овог рјешења. 
 
Упутство о правном лијеку: Ово рјешење је 
коначно и против истог није дозвољена жалба, али 
се може покренути управни спор, тужбом  
Окружном суду у Источном Сарајеву, у року од 30 
дана од дана достављања рјешења.  
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 
                                     ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Број: 01-022-167/13                                                               
Датум: 30.7.2013. године          Суљо Фејзић, с.р.   

 
На основу члана члана 16. став 1. Закона о систему 
јавних служби („Службени гласник Републике 
Српске“, брoj 68/07 и 109/12), члана 88. Закона о 
социјалној заштити („Службени гласник 
Републике Српске“, брoj 37/12) и члана 33. Статута 
општине Вишеград („Службени гласник општине 
Вишеград“, број 10/08-Пречишћени текст, 3/11 и 
5/12), Скупштина општине Вишеград на сједници 
одржаној 30.7.2013. године, д о н о с и 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрјешењу чланова Управног одбора 
ЈУ„Центар за социјални рад Вишеград“ 

Вишеград 
 

1. Разрјешавају се дужности чланови 
Управног одбора ЈУ„Центар за социјални рад 
Вишеград“ Вишеград: 

1) Зоран Јањић, дипломирани економиста; 
2) Божидар Тушевљак, дипломирани 

правник; 
3) Јадранка Леовац, правник; 

због неусвајања Извјештаја о раду Управног 
одбора ЈУ „Центар за социјални рад Вишеград“ 
Вишеград. 
 
 2. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Вишеград“. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
Скупштина општине Вишеград на сједници 
одржаној 29.5.2013. године, у оквиру разматрања 
Извјештаја о годишњем пословању и годишњем 
обрачуну јавних установа за 2012. годину чији је 
оснивач Општина Вишеград, донијела је Закључак 
број 01-022-123/13 од 29.5.2013. године којим 
покреће поступак разрјешења чланова управних 
одбора јавних установа чији извјештаји о раду 
нису усвојени на седмој редовној сједници 
Скупштине одржаној 29.4.2013. године и задужује 
Комисију за избор и именовање да за наредну 
сједницу Скупштине утврди приједлог рјешења о 
разрјешењу чланова управних одбора, као и 
приједлог рјешења о именовању вршилаца 
дужности чланова управних одбора ових јавних 
установа. 
Поступајући по закључку Скупштине општине, 
Комисија за избор и именовање на сједници 
одржаној 19.7.2013. године, на приједлог 
начелника општине, утврдила је Приједлог 
рјешења о разрјешењу дужности чланова Управног 
одбора ЈУ „Центар за социјални рад Вишеград“ 
Вишеград, с обзиром да извјештај о раду управног 
одбора ове установе није усвојен на седмој 
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редовној сједници Скупштине одржаној 29.4.2013. 
године. 
На основу наведеног, а у складу са чланом 16. став 
1. Закона о систему јавних служби („Службени 
гласник Републике Српске“, број 68/07 и 109/12), 
чланoм 88. Закона о социјалној заштити 
(„Службени гласник Републике Српске“, брoj 
37/12) и чланом 33. Статута општине Вишеград 
(„Службени гласник општине Вишеград“, број 
10/08-Пречишћени текст, 3/11 и 5/12), ријешено је 
као у диспозитиву овог рјешења. 
 
Упутство о правном лијеку: Ово рјешење је 
коначно и против истог није дозвољена жалба, али 
се може покренути управни спор, тужбом 
Окружном суду у Источном Сарајеву, у року од 30 
дана од дана достављања рјешења.  
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 
                                      ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Број: 01-022-168/13                                                               
Датум: 30.7.2013. године             Суљо Фејзић, с.р.   
 
На основу члана 4. Закона о министарским, 
владиним и другим именовањима („Службени 
гласник Републике Српске”, број 96/05), члана 16. 
став 1. Закона о систему јавних служби 
(„Службени гласник Републике Српске“, брoj 
68/07 и 109/12), члана 88. Закона о социјалној 
заштити („Службени гласник Републике Српске“, 
број 37/12) и члана 33. Статута општине Вишеград 
(„Службени гласник општине Вишеград“, број 
10/08-Пречишћени текст, 3/11 и 5/12), Скупштина 
општине Вишеград на сједници одржаној 
30.7.2013. године, д о н о с и 
 

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

Управног одбора ЈУ „Центар за социјални рад 
Вишеград“ Вишеград 

 
1. За вршиоце дужности чланова Управног 

одбора ЈУ „Центар за социјални рад Вишеград“ 
Вишеград, на период од 2 мјесеца, а најдуже до 
окончања поступка јавне конкуренције, именују 
се:  

1) Петар Микавица;  
2) Мирјана Шкобић;  
3) Ешеф Јашаревић.  

  
2. Ово рјешење ступа на снагу даном 

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

О б р а з л о ж е њ е 
Скупштина општине Вишеград на сједници 
одржаној 29.5.2013. године, у оквиру разматрања 

Извјештаја о годишњем пословању и годишњем 
обрачуну јавних установа за 2012. годину чији је 
оснивач Општина Вишеград, донијела је Закључак 
број 01-022-123/13 од 29.5.2013. године којим 
покреће поступак разрјешења чланова управних 
одбора јавних установа чији извјештаји о раду 
нису усвојени на седмој редовној сједници 
Скупштине одржаној 29.4.2013. године и задужује 
Комисију за избор и именовање да за наредну 
сједницу Скупштине утврди приједлог рјешења о 
разрјешењу чланова управних одбора, као и 
приједлог рјешења о именовању вршилаца 
дужности чланова управних одбора ових јавних 
установа. 
Поступајући по закључку Скупштине општине, 
Комисија за избор и именовање на сједници 
одржаној 19.7.2013. године, на приједлог 
начелника општине, утврдила је Приједлог 
рјешења о именовању вршилаца дужности чланова 
Управног одбора ЈУ Центар за социјални рад 
Вишеград“ Вишеград.  
Вршиоци дужности чланова Управног одбора ЈУ 
„Центар за социјални рад Вишеград“ Вишеград, у 
складу са Законом, именују се на период од 2 
мјесеца, а најдуже до окончања поступка јавне 
конкуренције. 
На основу наведеног, а у складу са чланом 4. 
Закона о министарским, владиним и другим 
именовањима Републике Српске („Службени 
гласник Републике Српске“, број 41/03), чланом 
16. став 1. Закона о систему јавних служби 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 
68/07 и 109/12), чланом 88. Закона о социјалној 
заштити („Службени гласник Републике Српске“, 
број 37/12) и чланом 33. Статута општине 
Вишеград („Службени гласник општине 
Вишеград“, број 10/08-Пречишћени текст, 3/11 и 
5/12), ријешено је као у диспозитиву овог рјешења. 
 
Упутство о правном лијеку: Ово рјешење је 
коначно и против истог није дозвољена жалба, али 
се може покренути управни спор, тужбом  
Окружном суду у Источном Сарајеву, у року од 30 
дана од дана достављања рјешења.  
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 
                                      ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Број: 01-022-169/13                                                               
Датум: 30.7.2013. године             Суљо Фејзић, с.р.   
 
На основу члана 16. став 1. Закона о систему 
јавних служби („Службени гласник Републике 
Српске“, брoj 68/07 и 109/12) и члана 33. Статута 
општине Вишеград („Службени гласник општине 
Вишеград“, број 10/08-Пречишћени текст, 3/11 и 
5/12), Скупштина општине Вишеград на сједници 
одржаној 30.7.2013. године, д о н о с и 

Година 22                  Број: 8                Општина Вишеград 31.7.2013. године                          Страна 5 



 
 

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

ЈУ за културну дјелатност „Градска галерија“ 
Вишеград  

 
1. Разрјешавају се дужности чланови 

Управног одбора ЈУ за културну дјелатност 
„Градска галерија“ Вишеград 

1) Александра Ђурић, дипломирани 
економиста;  

2) Далибор Делић, дипломирани инжињер 
машинства;  

3) Синиша Ђорђић, струковни менаџер;.  
због неусвајања Извјештаја о раду Управног 
одбора ЈУ за културну дјелатност „Градска 
галерија“ Вишеград 
 
 2. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Вишеград“. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
Скупштина општине Вишеград на сједници 
одржаној 29.5.2013. године, у оквиру разматрања 
Извјештаја о годишњем пословању и годишњем 
обрачуну јавних установа за 2012. годину чији је 
оснивач Општина Вишеград, донијела је Закључак 
број 01-022-123/13 од 29.5.2013. године којим 
покреће поступак разрјешења чланова управних 
одбора јавних установа чији извјештаји о раду 
нису усвојени на седмој редовној сједници 
Скупштине одржаној 29.4.2013. године и задужује 
Комисију за избор и именовање да за наредну 
сједницу Скупштине утврди приједлог рјешења о 
разрјешењу чланова управних одбора, као и 
приједлог рјешења о именовању вршилаца 
дужности чланова управних одбора ових јавних 
установа. 
Поступајући по закључку Скупштине општине, 
Комисија за избор и именовање на сједници 
одржаној 19.7.2013. године, на приједлог 
начелника општине, утврдила је Приједлог 
рјешења о разрјешењу дужности чланова Управног 
одбора ЈУ за културну дјелатност „Градска 
галерија“ Вишеград, с обзиром да извјештај о раду 
управног одбора ове установе није усвојен на 
седмој редовној сједници Скупштине одржаној 
29.4.2013. године. 
На основу наведеног, а у складу са чланом 16. став 
1. Закона о систему јавних служби („Службени 
гласник Републике Српске“, број 68/07 и 109/12) и 
чланом 33. Статута општине Вишеград 
(„Службени гласник општине Вишеград“, број 
10/08-Пречишћени текст, 3/11 и 5/12), ријешено је 
као у диспозитиву овог рјешења. 

 
Упутство о правном лијеку: Ово рјешење је 
коначно и против истог није дозвољена жалба, али 
се може покренути управни спор, тужбом 
Окружном суду у Источном Сарајеву, у року од 30 
дана од дана достављања рјешења.  
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 
                                      ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Број: 01-022-170/13                                                               
Датум: 30.7.2013. године             Суљо Фејзић, с.р.   
 
На основу члана 4. Закона о министарским, 
владиним и другим именовањима („Службени 
гласник Републике Српске”, број 96/05), члана 16. 
став 1. Закона о систему јавних служби 
(„Службени гласник Републике Српске“, брoj 
68/07 и 109/12) и члана 33. Статута општине 
Вишеград („Службени гласник општине 
Вишеград“, број 10/08-Пречишћени текст, 3/11 и 
5/12), Скупштина општине Вишеград на сједници 
одржаној 30.7.2013. године, д о н о с и 
 

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

Управног одбора ЈУ за културну дјелатност 
„Градска галерија“ Вишеград 

 
1. За вршиоце дужности чланова Управног 

одбора ЈУ за културну дјелатност „Градска 
галерија“ Вишеград, на период од 2 мјесеца, а 
најдуже до окончања поступка јавне конкуренције, 
именују се:  

1) Сандра Крсмановић; 
2) Ивана Николић;  
3) Боро Ђурђић.  

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

О б р а з л о ж е њ е 
Скупштина општине Вишеград на сједници 
одржаној 29.5.2013. године, у оквиру разматрања 
Извјештаја о годишњем пословању и годишњем 
обрачуну јавних установа за 2012. годину чији је 
оснивач Општина Вишеград, донијела је Закључак 
број 01-022-123/13 од 29.5.2013. године којим 
покреће поступак разрјешења чланова управних 
одбора јавних установа чији извјештаји о раду 
нису усвојени на седмој редовној сједници 
Скупштине одржаној 29.4.2013. године и задужује 
Комисију за избор и именовање да за наредну 
сједницу Скупштине утврди приједлог рјешења о 
разрјешењу чланова управних одбора, као и 
приједлог рјешења о именовању вршилаца 
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дужности чланова управних одбора ових јавних 
установа. 
Поступајући по закључку Скупштине општине, 
Комисија за избор и именовање на сједници 
одржаној 19.7.2013. године, на приједлог 
начелника општине, утврдила је Приједлог 
рјешења о именовању вршилаца дужности чланова 
Управног одбора ЈУ за културну дјелатност 
„Градска галерија“ Вишеград. 
Вршиоци дужности чланова Управног ЈУ за 
културну дјелатност „Градска галерија“ Вишеград, 
у складу са Законом, именују се на период од 2 
мјесеца, а најдуже до окончања поступка јавне 
конкуренције. 
На основу наведеног, а у складу са чланом 4. 
Закона о министарским, владиним и другим 
именовањима Републике Српске („Службени 
гласник Републике Српске“, број 41/03), чланом 
16. став 1. Закона о систему јавних служби 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 
68/07 и 109/12) и чланом 33. Статута општине 
Вишеград („Службени гласник општине 
Вишеград“, број 10/08-Пречишћени текст, 3/11 и 
5/12), ријешено је као у диспозитиву овог рјешења. 
 
Упутство о правном лијеку: Ово рјешење је 
коначно и против истог није дозвољена жалба, али 
се може покренути управни спор, тужбом  
Окружном суду у Источном Сарајеву, у року од 30 
дана од дана достављања рјешења.  
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 
                                     ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Број: 01-022-171/13                                                               
Датум: 30.7.2013. године             Суљо Фејзић, с.р.   
 
На основу члана 16. став 1. Закона о систему 
јавних служби („Службени гласник Републике 
Српске“, брoj 68/07 и 109/12) и члана 33. Статута 
општине Вишеград („Службени гласник општине 
Вишеград“, број 10/08-Пречишћени текст, 3/11 и 
5/12), Скупштина општине Вишеград на сједници 
одржаној 30.7.2013. године, д о н о с и 
 

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

ЈУ за културне дјелатности „Дом културе“ 
Вишеград 

 
1. Разрјешавају се дужности чланови Управног 
одбора ЈУ за културне дјелатности „Дом културе“ 
Вишеград: 

1) Дијана Инђић, професор српског језика 
и српске књижевности;  

2) Горан Васиљевић, струковни инжињер 
производно-инжињерске информатике;  

3) Синиша Ђорђић, струковни менаџер;  

због неусвајања Извјештаја о раду Управног 
одбора ЈУ за културне дјелатности „Дом културе“ 
Вишеград. 
 
 2. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Вишеград“. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
Скупштина општине Вишеград на сједници 
одржаној 29.5.2013. године, у оквиру разматрања 
Извјештаја о годишњем пословању и годишњем 
обрачуну јавних установа за 2012. годину чији је 
оснивач Општина Вишеград, донијела је Закључак 
број 01-022-123/13 од 29.5.2013. године којим 
покреће поступак разрјешења чланова управних 
одбора јавних установа чији извјештаји о раду 
нису усвојени на седмој редовној сједници 
Скупштине одржаној 29.4.2013. године и задужује 
Комисију за избор и именовање да за наредну 
сједницу Скупштине утврди приједлог рјешења о 
разрјешењу чланова управних одбора, као и 
приједлог рјешења о именовању вршилаца 
дужности чланова управних одбора ових јавних 
установа. 
Поступајући по закључку Скупштине општине, 
Комисија за избор и именовање на сједници 
одржаној 19.7.2013. године, на приједлог 
начелника општине, утврдила је Приједлог 
рјешења о разрјешењу дужности чланова Управног 
одбора ЈУ за културне дјелатности „Дом културе“ 
Вишеград, с обзиром да извјештај о раду управног 
одбора ове установе није усвојен на седмој 
редовној сједници Скупштине одржаној 29.4.2013. 
године. 
На основу наведеног, а у складу са чланом 16. став 
1. Закона о систему јавних служби („Службени 
гласник Републике Српске“, број 68/07 и 109/12) и 
чланом 33. Статута општине Вишеград 
(„Службени гласник општине Вишеград“, број 
10/08-Пречишћени текст, 3/11 и 5/12), ријешено је 
као у диспозитиву овог рјешења. 
 
Упутство о правном лијеку: Ово рјешење је 
коначно и против истог није дозвољена жалба, али 
се може покренути управни спор, тужбом 
Окружном суду у Источном Сарајеву, у року од 30 
дана од дана достављања рјешења.  
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 
                                     ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Број: 01-022-172/13                                                               
Датум: 30.7.2013. године             Суљо Фејзић, с.р.   
 
На основу члана 4. Закона о министарским, 
владиним и другим именовањима („Службени 
гласник Републике Српске”, број 96/05), члана 16. 
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став 1. Закона о систему јавних служби 
(„Службени гласник Републике Српске“, брoj 
68/07 и 109/12) и члана 33. Статута општине 
Вишеград („Службени гласник општине 
Вишеград“, број 10/08-Пречишћени текст, 3/11 и 
5/12), Скупштина општине Вишеград на сједници 
одржаној 30.7.2013. године, д о н о с и 
 

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

Управног одбора ЈУ за културне дјелатности 
„Дом културе“ Вишеград 

 
1. За вршиоце дужности чланова Управног 

одбора ЈУ за културне дјелатности „Дом културе“ 
Вишеград, на период од 2 мјесеца, а најдуже до 
окончања поступка јавне конкуренције, именују 
се:  

1) Бојана Марић; 
2) Жељко Глоговац;  
3) Данијел Папић.  

 
2. Ово рјешење ступа на снагу даном 

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

О б р а з л о ж е њ е 
Скупштина општине Вишеград на сједници 
одржаној 29.5.2013. године, у оквиру разматрања 
Извјештаја о годишњем пословању и годишњем 
обрачуну јавних установа за 2012. годину чији је 
оснивач Општина Вишеград, донијела је Закључак 
број 01-022-123/13 од 29.5.2013. године којим 
покреће поступак разрјешења чланова управних 
одбора јавних установа чији извјештаји о раду 
нису усвојени на седмој редовној сједници 
Скупштине одржаној 29.4.2013. године и задужује 
Комисију за избор и именовање да за наредну 
сједницу Скупштине утврди приједлог рјешења о 
разрјешењу чланова управних одбора, као и 
приједлог рјешења о именовању вршилаца 
дужности чланова управних одбора ових јавних 
установа. 
Поступајући по закључку Скупштине општине, 
Комисија за избор и именовање на сједници 
одржаној 19.7.2013. године, на приједлог 
начелника општине, утврдила је Приједлог 
рјешења о именовању вршилаца дужности чланова 
Управног одбора ЈУ за културне дјелатности „Дом 
културе“ Вишеград. 
Вршиоци дужности чланова Управног одбора ЈУ 
за културне дјелатности „Дом културе“ Вишеград, 
у складу са Законом, именују се на период од 2 
мјесеца, а најдуже до окончања поступка јавне 
конкуренције. 
На основу наведеног, а у складу са чланом 4. 
Закона о министарским, владиним и другим 

именовањима Републике Српске („Службени 
гласник Републике Српске“, број 41/03), чланом 
16. став 1. Закона о систему јавних служби 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 
68/07 и 109/12) и чланом 33. Статута општине 
Вишеград („Службени гласник општине 
Вишеград“, број 10/08-Пречишћени текст, 3/11 и 
5/12), ријешено је као у диспозитиву овог рјешења. 
 
Упутство о правном лијеку: Ово рјешење је 
коначно и против истог није дозвољена жалба, али 
се може покренути управни спор, тужбом  
Окружном суду у Источном Сарајеву, у року од 30 
дана од дана достављања рјешења.  
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 
                                     ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Број: 01-022-173/13                                                               
Датум: 30.7.2013. године             Суљо Фејзић, с.р.   
 
На основу члана 16. став 1. Закона о систему 
јавних служби („Службени гласник Републике 
Српске“, брoj 68/07 и 109/12), члана 63. Закона о 
предшколском васпитању и образовању 
(„Службени гласник Републике Српске“, брoj 
119/08 и 1/12) и члана 33. Статута општине 
Вишеград („Службени гласник општине 
Вишеград“, број 10/08-Пречишћени текст, 3/11 и 
5/12), Скупштина општине Вишеград на сједници 
одржаној 30.7.2013. године, д о н о с и 
 

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

ЈУ за предшколско васпитање и образовање 
„Невен“ Вишеград 

 
1. Разрјешавају се дужности чланови 

Управног одбора ЈУ за предшколско васпитање и 
образовање „Невен“ Вишеград: 

1) Тања Лугоња, професор разредне наставе; 
2) Владимир Брадоњић, дипломирани 

инжињер машинства; 
3) Миља Ђурић, васпитач; 

због неусвајања Извјештаја о раду Управног 
одбора ЈУ за предшколско васпитање и образовање 
„Невен“ Вишеград. 
 
 2. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Вишеград“. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
Скупштина општине Вишеград на сједници 
одржаној 29.5.2013. године, у оквиру разматрања 
Извјештаја о годишњем пословању и годишњем 
обрачуну јавних установа за 2012. годину чији је 
оснивач Општина Вишеград, донијела је Закључак 
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број 01-022-123/13 од 29.5.2013. године којим 
покреће поступак разрјешења чланова управних 
одбора јавних установа чији извјештаји о раду 
нису усвојени на седмој редовној сједници 
Скупштине одржаној 29.4.2013. године и задужује 
Комисију за избор и именовање да за наредну 
сједницу Скупштине утврди приједлог рјешења о 
разрјешењу чланова управних одбора, као и 
приједлог рјешења о именовању вршилаца 
дужности чланова управних одбора ових јавних 
установа. 
Поступајући по закључку Скупштине општине, 
Комисија за избор и именовање на сједници 
одржаној 19.7.2013. године, на приједлог 
начелника општине, утврдила је Приједлог 
рјешења о разрјешењу дужности чланова Управног 
одбора ЈУ за предшколско васпитање и образовање 
„Невен“ Вишеград, с обзиром да извјештај о раду 
управног одбора ове установе није усвојен на 
седмој редовној сједници Скупштине одржаној 
29.4.2013. године. 
На основу наведеног, а у складу са чланом 16. став 
1. Закона о систему јавних служби („Службени 
гласник Републике Српске“, број 68/07 и 109/12), 
чланом 63. Закона о предшколском васпитању и 
образовању („Службени гласник Републике 
Српске“, брoj 119/08 и 1/12) и чланом 33. Статута 
општине Вишеград („Службени гласник општине 
Вишеград“, број 10/08-Пречишћени текст, 3/11 и 
5/12), ријешено је као у диспозитиву овог рјешења. 
 
Упутство о правном лијеку: Ово рјешење је 
коначно и против истог није дозвољена жалба, али 
се може покренути управни спор, тужбом 
Окружном суду у Источном Сарајеву, у року од 30 
дана од дана достављања рјешења.  
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 
                                       ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Број: 01-022-174/13                                                               
Датум: 30.7.2013. године             Суљо Фејзић, с.р.   
 
На основу члана 4. Закона о министарским, 
владиним и другим именовањима („Службени 
гласник Републике Српске”, број 96/05), члана 16. 
став 1. Закона о систему јавних служби 
(„Службени гласник Републике Српске“, брoj 
68/07 и 109/12), члана 63. Закона о предшколском 
васпитању и образовању („Службени гласник 
Републике Српске“, брoj 119/08 и 1/12) и члана 33. 
Статута општине Вишеград („Службени гласник 
општине Вишеград“, број 10/08-Пречишћени 
текст, 3/11 и 5/12), Скупштина општине Вишеград 
на сједници одржаној 30.7.2013. године, д о н о с и 
 
 
 

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

Управног одбора ЈУ за предшколско васпитање 
и образовање „Невен“ Вишеград  

 
1. За вршиоце дужности чланова Управног 

одбора ЈУ за предшколско васпитање и образовање 
„Невен“ Вишеград, на период од 2 мјесеца, а 
најдуже до окончања поступка јавне конкуренције, 
именују се:  

1) Мирослав Марковић;  
2) Мирјана Шкобић;  
3) Сања Тасић-Кујунџић.  

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

О б р а з л о ж е њ е 
Скупштина општине Вишеград на сједници 
одржаној 29.5.2013. године, у оквиру разматрања 
Извјештаја о годишњем пословању и годишњем 
обрачуну јавних установа за 2012. годину чији је 
оснивач Општина Вишеград, донијела је Закључак 
број 01-022-123/13 од 29.5.2013. године којим 
покреће поступак разрјешења чланова управних 
одбора јавних установа чији извјештаји о раду 
нису усвојени на седмој редовној сједници 
Скупштине одржаној 29.4.2013. године и задужује 
Комисију за избор и именовање да за наредну 
сједницу Скупштине утврди приједлог рјешења о 
разрјешењу чланова управних одбора, као и 
приједлог рјешења о именовању вршилаца 
дужности чланова управних одбора ових јавних 
установа. 
Поступајући по закључку Скупштине општине, 
Комисија за избор и именовање на сједници 
одржаној 19.7.2013. године, на приједлог 
начелника општине, утврдила је Приједлог 
рјешења о именовању вршилаца дужности чланова 
Управног одбора ЈУ за предшколско васпитање и 
образовање „Невен“ Вишеград. 
Вршиоци дужности чланова Управног одбора ЈУ 
за предшколско васпитање и образовање „Невен“ 
Вишеград, у складу са Законом, именују се на 
период од 2 мјесеца, а најдуже до окончања 
поступка јавне конкуренције. 
На основу наведеног, а у складу са чланом 4. 
Закона о министарским, владиним и другим 
именовањима Републике Српске („Службени 
гласник Републике Српске“, број 41/03), чланом 
16. став 1. Закона о систему јавних служби 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 
68/07 и 109/12) и чланом 33. Статута општине 
Вишеград („Службени гласник општине 
Вишеград“, број 10/08-Пречишћени текст, 3/11 и 
5/12), ријешено је као у диспозитиву овог рјешења. 
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Упутство о правном лијеку: Ово рјешење је 
коначно и против истог није дозвољена жалба, али 
се може покренути управни спор, тужбом  
Окружном суду у Источном Сарајеву, у року од 30 
дана од дана достављања рјешења.  
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 
                                       ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Број: 01-022-175/13                                                               
Датум: 30.7.2013. године             Суљо Фејзић, с.р.   
 
На основу члана 9. Закона о министарским, 
владиним и другим именовањима Републике 
Српске („Службени гласник Републике Српске“, 
број 41/03) и члана 33. Статута општине Вишеград 
Вишеград („Службени гласник општине 
Вишеград“, број 10/08-Пречишћени текст, 3/11 и 
5/12), Скупштина општине Вишеград на сједници 
одржаној 30.7.2013. године, д о н о с и 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању Комисије за избор чланова 
управних одбора јавних установа чији је 

оснивач Општина Вишеград 
 

1. Именује се Комисија за избор чланова 
управних одбора јавних установа чији је оснивач 
Општина Вишеград, у саставу: 

1) Добривоје Станојевић, предсједник; 
2) Славко Андрић, члан; 
3) Драгомир Мојевић, члан; 
4) Бојан Пецикоза, члан; 
5) Бране Смиљић, 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 и након тога предложи ранг-листу са 
кандидатима начелнику општине на разматрање и 
доношење одлуке о утврђивању приједлога 
кандидата, која се упућује Скупштини општине 
Вишеград ради доношења одлуке о именовању 
чланова управних одбора јавних установа чији је 
оснивач Општина Вишеград. 

 
3. Комисија се именује на вријеме трајања 

мандата Скупштине општине Вишеград. 
 
4. Административно - техничке послове за 

потребе комисије обављаће Стручна служба 
начелника општине. 
          

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 
                                       ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Број: 01-022-177/13                                                               
Датум: 30.7.2013. године             Суљо Фејзић, с.р.   
 
На основу члана 33. Статута општине Вишеград 
(„Службени гласник општине Вишеград“, број 
10/08-Пречишћени текст, 3/11 и 5/12), члана 141. и 
149. Пословника Скупштине општине Вишеград 
(„Службени гласник општине Вишеград“, број 
4/13), а након разматрања Извјештаја о извршењу 
буџета општине Вишеград за период 01.01-
30.6.2013. године, Скупштина општине Вишеград 
на сједници одржаној 30.7.2013. године, д о н о с и 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Скупштина општине Вишеград усваја 
Извјештај о извршењу буџета општине Вишеград 
за период 01.01-30.6.2013. године. 

 
2. Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Вишеград“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 
                                       ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Број: 01-022-160/13                                                               
Датум: 30.7.2013. године             Суљо Фејзић, с.р.   
 
На основу члана 33. Статута општине Вишеград 
(„Службени гласник општине Вишеград“, број 
10/08-Пречишћени текст, 3/11 и 5/12), члана 141. и 
149. Пословника Скупштине општине Вишеград 
(„Службени гласник општине Вишеград“, број 
4/13), а након разматрања Извјештаја о извршењу 
средстава буџетске резерве за период 01.01-
30.6.2013. године, Скупштина општине Вишеград 
на сједници одржаној 30.7.2013. године, д о н о с и 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Скупштина општине Вишеград усваја 
Извјештај о извршењу средстава буџетске резерве 
за период 01.01-30.6.2013. године. 

 
2. Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Вишеград“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 
                                       ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Број: 01-022-161/13                                                               
Датум: 30.7.2013. године             Суљо Фејзић, с.р.   
 
На основу члана 72. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 
101/04, 42/05 и 118/05), члана 51. Статута општине 
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Вишеград („Службени гласник општине 
Вишеград“, број 10/08, 3/11 и 5/12), те члана 4. и 6. 
Правилника о јавним набавкама роба, услуга и 
радова („Слгласник Општине Вишеград“ број 
13/07, 3/09 и 4/11), начелник општине, д о н о с и 

 
О Д Л У К У  

о измјени плана јавних набавки 
 за буџетску 2013. годину 

 
I 

Приступа се измјени Плана јавних набавки за 
буџетску/календарску 2013. годину. 

 
II 

У Плану јавних набавки за буџетску/календарску 
2013. годину, тј. у дијелу плана који се односи на 
Одјељење за финансије мијења се набавка под 
редним бројем 1- Банкарске услуге за буџетску 
2013. и 2014. годину: Услуге платног промета и 
депоновања новчаних средстава и набавка под 
редним бројем 2- Сервисирање кредитних 
средстава за привредни развој општине Вишеград. 
Наиме, у колони број 2- назив јавне набавке, код 
набавке под редним бројем 1 бришу се сљедеће 
ријечи: „и депоновања новчаних средстава“, а код 
набавке под редним бројем 2 ријечи „привредни 
развој“ мијењају се и гласе: „развој 
пољопривреде“. 
У колони број 4-процијењена максимална нето 
вриједност јавне набавке у КМ, код набавке под 
редним бројем 1 износ од „7.000,00 КМ“ мијења се 
и гласи „12.000,00 КМ“. 
Сходно напријед наведеном мијења  се колона број 
12-врста поступка. Ријечи „отворени поступак“ 
мијењају се и гласе „конкурентски поступак“ (за 
набавку под редним бројем 1) и ријечи „отворени 
поступак“ мијењају се и гласе „преговарачки 
поступак“ (за набавку под редним бројем 2).  
На основу наведене измјене мијењају се и колоне 
под редним бројем 5 и 7. У колони број 5 - рок за 
додјелу уговора „март“ мијења се и гласи „јули“ 
(за набавку под редним бројем 1 и 2). У колони 
број 7 ријеч „да“ мијења се и гласи „не“ (за 
набавку под редним бројем 1). 
 

III 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће 
објављена у „Службеном гласнику Општине 
Вишеград“. 
 
ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 
             НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Број: 02 404-45/13 
Датум: 25.6.2013. г.          Славиша Мишковић, с.р. 
 
На основу члана 43. и 72. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 51. 
Статута општине Вишеград („Службени гласник 
Општине Вишеград“, број 10/08-Пречишћени 
текст број 3/11 и 5/12), начелник општине 
Вишеград, д о н о с и  
 

О Д Л У К У 
о исплати наканде  

 
Члан 1. 

За штету причињену од стране дивљих звијери и 
паса луталица на ситној и крупној стоци, а која је 
процјењена од стране стручне комисије одобрава 
се надокнада штете како слиједи: 

1. штета на крупној и ситној стоци 
причињена од дивљих звијери надокнађује 
се у висини од 70% од комисијски 
процијењене вриједности, 

2. штета на крупној и стиној стоци 
причињена од паса луталица надокнађује 
се увисини од 40% од комисијски 
процијењене вриједности. 

 
Члан 2. 

Исплата за причињену штету из члана 1. ове 
одлуке врши ће се на основу појединачних захтјева 
пољопривредника и  записника стручне комисије . 
 

Члан 3. 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављена у „Службеном гласнику општине 
Вишеград“. 
 
ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 
             НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Број: 02-013-123/13 
Датум: 28.6.2013. г.          Славиша Мишковић, с.р.  
 
На основу члана 38. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 
96/03 и 14/04, 67/05, 34/06 и 128/06), члана 51. 
Статута општине Вишеград („Службени гласник 
општине Вишеград“, број: 10/08-Пречишћни текст 
број 3/11 и 5/12), члана 11. Одлуке о извршењу 
буџета Општине Вишеград за 2013. годину 
(„Службени гласник oпштине Вишеград“, број 
16/12), Правилника о коришћењу буџетске резерве 
број: 02-013-185/09 од 01.06.2009.године, захтјева 
Мото клуба POWER“ Вишеград број: 08/13 од 
26.06.2013. године“, начелник општине Вишеград,  
д о н о с и      
 

О Д Л У К У 
 

Члан 1. 
Одобравају се средства буџетске резерве у 
укупном износу од 5.000,00 КМ (словима: 
петхиљадаконвертибилнемарака) Мото клубу 
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„Power“ Вишеград у сврху одржавања 
традиционалних Четвртих вишеградских мото 
стаза. 
 

Члан 2. 
Одобрена средства ће се уплатити на жиро рачун 
Радио телевизија Вишеград број: 
5520180002447558 Хипо Алпе Адриа банк. 
За реализацију ове одлуке задужује се Одјељење за 
финансије. 
 

Члан 3. 
Ова одлука ступа на снагу даном доношењa, а 
објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Вишеград“. 
 
ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 
             НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Број: 02-40-149/13 
Датум: 28.6.2013. г.          Славиша Мишковић, с.р.  
 
На основу члана 38. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 
96/03 и 14/04, 67/05, 34/06 и 128/06), члана 51. 
Статута општине Вишеград („Службени гласник 
општине Вишеград“, број: 10/08-Пречишћни текст 
број 3/11 и 5/12), члана 11. Одлуке о извршењу 
буџета општине Вишеград за 2013. годину 
(„Службени гласник општине Вишеград“, број 
16/12), Правилника о коришћењу буџетске резерве 
број: 02-013-185/09 од 01.06.2009. године, Уговора 
број: 02-344-2/13 од 23.05.2013. године закљученог 
са РТВ „БН“ Бијељина, начелник oпштине 
Вишеград, д о н о с и      

 
О Д Л У К У 

 
Члан 1. 

Одобравају се средства буџетске резерве у 
укупном износу од 15.000,00 КМ (словима: 
петнаестхиљадаконвертибилнихмарака) у сврху 
медијског представљања и презентације општине 
Вишеград уживо у емисији „Недељено поподне“. 
 

Члан 2. 
Одобрена средства ће се уплатити на жиро рачун 
Радио и телевизија „БН“ д.о.о. број: 555-001-
00011431-14  Нова банка Бијељина. 
За реализацију ове oдлуке задужује се Одјељење за 
финансије. 
 

Члан 3. 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења., а 
објавиће се у „Службеном гласнику oпштине 
Вишеград“. 
 
 
 

ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 
             НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Број: 02-40-150/13 
Датум: 01.7.2013. г.          Славиша Мишковић, с.р.  
 
На основу члана 43, а у вези са чланом 40.став 2 и 
чланом 72. став 3 Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 
101/04, 42/05 и 118/05), члана 51. Статута Општине 
Вишеград („Службени гласник општине 
Вишеград“, број: 10/08-Пречишћни текст број 3/11 
и 5/12), и чланом 4. Правилника о јавним 
набавкама роба, услуга и радова („Службени 
гласник општине Вишеград“ број 13/07, 3/09 и 
4/11) начелник општине, д о н о с и 
 

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

за буџетску 2013. годину 
 
I 

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

II 
Допуна Годишњег плана јавних набавки за 
буџетску 2013. годину, врши се за Одјељење за 
просторно уређење и стамбено-комуналне послове, 
и то за сљедећу набавку:  

 
 Вршење услуга за: 
- геодетски снимак и израда плана 

експлоатације архитектонског 
грађевинског камена на локалитету 
„Пилав Брдо“, 

- геодетски снимак и израда плана 
експлоатације техничког грађевинског 
камена на локалитету „Незуци“ и 

- геодетски снимак за израду плана 
експлоатације техничког грађевинског 
камена на локалитету „Клашник“ код 
Вишеграда и 

 Извођење радова на асфалтирању платоа 
за паркирање возила на локацијама Трг 
палих бораца и у ул. Краља Петра I у 
Вишеграду. 

 
III 

Ова oдлука ступа на снагу даном доношења и биће 
објављена у „Службеном гласнику општине 
Вишеград“. 
 
ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 
             НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Број: 02-404-46/13 
Датум: 10.7.2013. г.          Славиша Мишковић, с.р.  
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                     ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА :  Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове  
 

ДОПУНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2013. ГОДИНУ 
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Врста поступка 

 
Најкаснији 

термин 
отпочињања 

активности на 
ЈН 

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

1. 

Вршење услуга за: 
- геодетски снимак и 

израда плана 
експлоатације 
архитектонског 
грађевинског камена на 
локалитету „Пилав 
Брдо“, 

- геодетски снимак и 
израда плана 
експлоатације 
техничког грађевинског 
камена на локалитету 
„Незуци“ и 

- геодетски снимак за 
израду плана 
експлоатације 
техничког грађевинског 
камена на локалитету 
„Клашник“ код 
Вишеграда 

 
ПУСКП -

13/13 
услуге 15.000,00 31.08. 

2013. 

30 радних 
дана од дана 
потписивањ
а уговора 

Не Буџет 
5137 Не Одј. за 

ПУСКП 
Драгомир 
Мојевић конкурентски јули 2013. 

2. 

Извођење радова на 
асфалтирању платоа за 
паркирање возила на 
локацијама Трг палих 
бораца и у ул. Краља 
Петра I у Вишеграду 

 
ПУСКП -

14/13 
радови 60.000,00 31.08. 

2013. 

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

Не Буџет 
511200 Не Одј. за 

ПУСКП Милан Савић конкурентски јули 2013. 

                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                 НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА 
                                                                                                  

                                                                                                                                                      Мирослав Нешковић, дипл. инг. грађ. 
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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 51. Статута 
општине Вишеград- („Службени гласник општине 
Вишеград“, број: 10/08-Пречишћни текст 3/11 и 
5/12), члана 11. Одлуке о извршењу буџета 
Општине Вишеград за 2013. годину („Службени 
гласник општине Вишеград“, број 16/12), 
Правилника о коришћењу буџетске резерве број: 
02-013-185/09 од 01.06.2009. године, 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 1.140,00 КМ (словима: 
једанхиљадаједнастотинаичетрдесетконвертибилне
марака) са буџетске позиције 4152 –спортске 
манифестације у сврху додјеле награда спортским 
клубовима, добитницима медаља на МОСИ играма 
одржаним у Пријепољу. 
 

Члан 2. 
Одобрена средства ће се исплатити готовински са 
благајне. 
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: 02-40-154/13 
Датум: 10.7.2013. г.          Славиша Мишковић, с.р.  

 
На основу члана 38. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 
96/03, 14/04, 67/05, 34/06 и 128/06), члана 11. 
Одлуке о извршењу буџета Општине Вишеград за 
2013 годину („Службени гласник Општине 
Вишеград“, број 16/12), Правилника о коришћењу 
буџетске резерве број: 02-013-185/09 од 01.06.2009. 
године, члана 51. Статута општине Вишеград – 
Пречишћени текст („Службени гласник општине 
Вишеград“, број 10/08-Пречишћени текст, 3/11 и 
5/12), захтјева Здравка Жуже запосленог у 
Администратвиној служби општине Вишеград,  
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 1000,00 КМ 
(једнахиљадаконвертибилнихмарака) Жужа Здравку  
у сврху помоћи за лијечење карцинома.  
 

Члан 2. 
Средства из члана 1. ове одлуке дозначити на 
текући рачун именованог. 
За реализацију ове одлуке задужује се Одјељење за 
финансије. 
 

Члан 3. 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења а биће 
објављена у „Службеном гласнику општине 
Вишеград“. 
 
ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 
             НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Број: 02-40-162/13 
Датум: 23.7.2013. г.          Славиша Мишковић, с.р.  
 
На основу члана 7. Закона о јавним предузећима 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 75/04 
и 78/11) и члана 14. Статута Јавног предузећа 
„Радио-телевизија Вишеград“ Вишеград 
(„Службени гласник општине Вишеград“, број 8/09 
и 12/09), Надзорни одбор Јавног предузећа „Радио-
телевизија Вишеград“ на сједници одржаној 
23.7.2013. године, д о н о с и     
 

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

Јавног предузећа „Радио-телевизија Вишеград“ 
Вишеград 

 
1. Стојанка Николић, дипломирани 

економиста, разрјешава се дужности вршиоца 
дужности директора Јавног предузећа „Радио-
телевизија Вишеград“ Вишеград, због истека 
мандата. 

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 

Надзорни одбор Јавног предузећа „Радио-телевизија 
Вишеград“ на сједници одржаној 12.9.2012. године 
именовао је Стојанку Николић, дипломираног 
економисту, за вршиоца дужности директора и 
главног и одговорног уредника Јавног предузећа 
„Радио-телевизија Вишеград“ Вишеград, до 
окончања поступка јавне конкуренције. Како је 
истекао период на који је именован вршилац 
дужности директора Јавног предузећа „Радио-
телевизија Вишеград“, а поступак јавне 
конкуренције завршен, самим тим створене су 
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претпоставке за разрјешење вршиоца дужности 
директора Јавног предузећа „Радио-телевизија 
Вишеград“ Вишеград. 
На основу напријед изложеног, а у складу са чланом 
7. Закона о јавним предузећима („Службени 
гласник Републике Српске“, број 75/04 и 78/11) и 
чланом 14. Статута Јавног предузећа „Радио-
телевизија Вишеград“ Вишеград („Службени 
гласник општине Вишеград“, број 8/09 и 12/09), 
ријешено је као у диспозитиву овог рјешења.  
 
Упутство о правном лијеку: Ово рјешење је 
коначно и против истог није дозвољена жалба, 
алисе може покренути управни спор, тужбом 
Окружном суду у Источном Сарајеву, у року од 30 
дана од дана достављања рјешења.  
 
НАДЗОРНИ ОДБОР ЈП „РТВ ВИШЕГРАД“ 
                               ПРЕДСЈЕДНИК НО                                                    
Број: 74/13 
Датум: 23.7.2013.г.      Небојша Крлић, дипл. економиста  
 
На основу члана 7. и 11. Закона о јавним 
предузећима(„Службени гласник Републике 
Српске“,број 75/04 и 78/11), члана 12. Закона о 
министарским, владиним и другим именовањима 
Републике Српске („Службени гласник Републике 
Српске“, број 41/03), члана 14. алинеја 6. и члана 19. 
Статута Јавног предузећа „Радио-телевизија 
Вишеград“ Вишеград („Службени гласник општине 
Вишеград“, број 8/09 и 12/09) Надзорни одбор 
Јавног предузећа „Радио-телевизија Вишеград“ на 
сједници одржаној 23.7.2013. године, д о н о с и     
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању директора Јавног предузећа 
„Радио-телевизија Вишеград“ Вишеград 

 
1. Бранка Лорић, дипломирани економиста, 

именује се за директора Јавног предузећа „Радио-
телевизија Вишеград“ 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 
Надзорни одбор Јавног предузећа „Радио-телевизија 
Вишеград“ на сједници одржаној 17.5.2013. године 
донио је Одлуку о расписивању Јавног конкурса за 
избор и именовање директора Јавног предузећа 
„Радио-телевизија Вишеград“ Вишеград, број 43/13 
од 17.5.2013. године.  
На Јавни конкурс за избор и именовање директора 
Јавног предузећа „Радио-телевизија Вишеград“ 
Вишеград, објављеном у „Гласу Српске“ 8. и 9. јуна 
2013. године, а у „Службеном гласнику Републике 
Српске“ број 47/13 од 7. јуна 2013. године 
пријавила су се три кандидата, и то: Стојанка 
Николић, дипломирани економиста, Бранка Лорић, 
дипломирани економиста, и Данијела Ристић, 
струковни економиста.   
Поступак по Јавном конкурсу спровела је Комисија 
за избор директора Јавног предузећа „Радио- 
телевизија Вишеград“ Вишеград, коју је именовао 
Надзорни одбор Рјешењем број 44/13 од 17.5.2013. 
године. 
Комисија је у складу са Законом о министарским, 
владиним и другим именовањима Републике 
Српске спровела потребну процедуру: размотрила 
пријавe кандидата, утврдила ранг-листу кандидата 
за директора Јавног предузећа „Радио-телевизија 
Вишеград“ Вишеград, са препоруком да се Бранка 
Лорић, дипломирани економиста, именује за 
директора Јавног предузећа „Радио-телевизија 
Вишеград“ Вишеград.  
На основу наведеног, у складу са чланом 7. и 11. 
Закона о јавним предузећима(„Службени гласник 
Републике Српске“,број 75/04 и 78/11), чланом 12. 
Закона о министарским, владиним и другим 
именовањима Републике Српске („Службени 
гласник Републике Српске“, број 41/03), чланом 14. 
алинеја 6. и чланом 19. Статута Јавног предузећа 
„Радио-телевизија Вишеград“ Вишеград 
(„Службени гласник општине Вишеград“, број 8/09 
и 12/09), 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.  
 
НАДЗОРНИ ОДБОР ЈП „РТВ ВИШЕГРАД“ 
                               ПРЕДСЈЕДНИК НО                                                   
Број: 77/13 
Датум: 23.7.2013.г.      Небојша Крлић, дипл. економиста  
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