
 
 
Година 26                     Службени гласник општине Вишеград - Број 15               02 новембар 2017 године 
 
На основу члана 47. став (1) Закона о уређењу 
простора и грађењу („Службени гласник Републике 
Српске“, број 40/13, 106/15 и 3/16), члана 39. став 
(2) Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, број 97/16) и члана 36. 
Статута општине Вишеград („Службени гласник 
општине Вишеград“, број 6/17), Скупштина 
општине Вишеград на сједници одржаној  
01.11.2017. године, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о утврђивању Нацрта регулационог плана 

гробље Трноваче у Вишеграду  
 

Члан 1. 
Овом одлуком утврђује се Нацрт регулационог 
плана гробље Трноваче у Вишеграду (у даљем 
тексту: Нацрт плана), те мјесто, вријеме и начин 
излагања нацрта плана на јавни увид.  
 

Члан 2. 
Нацрт плана садржи: 

 

I   ОПШТИ ДИО 
 

II ТЕКСТУАЛНИ ДИО 
 

А) УВОДНИ ДИО 
 

Б) АНАЛИЗА И ОЦЈЕНА СТАЊА 
 

В) ЦИЉЕВИ ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА 
 

Г) КОНЦЕПТ (ПРОГРАМ) ПЛАНА 
 

III ГРАФИЧКИ ДИО 
 

1. Геодетска подлога Р = 1:1000 

1а. Постојећа намјена површина Р = 1:1000 

1б. Функционална организација постојеће  

      јавне инфраструктуре      Р = 1:1000 

2. Карта власничке структуре   Р = 1:1000 

3. Инжињерскогеолошка карта  Р = 1:1000 

4. Извод из измјене и допуне  

 Просторног плана РС до 2025.године 

       - Кориштење земљишта и  

       функционална идентификација  

РС -             Р = 1:1200000 

4а. Извод из измјене и допуне  

Просторног плана РС до 2025.године 

- Заштићена природна добра      Р = 1:1200000 

5. План просторне организације  Р = 1:1000 

5а. План намјене површина   Р = 1:1000 

6. План организације зона јавног  

коришћења и инфраструктуре 

- синтезна карта -  Р = 1:1000 

7. План саобраћаја и нивелације   Р = 1:1000 

8. План инфраструктуре –  

хидротехникa   Р = 1:1000 

9. План инфраструктуре – електроенергетика  

и телекомуникације   Р = 1:1000 

10. План уређења система зелених  

 површина   Р = 1:1000 

11. План грађевинских и регулационих  

линија   Р = 1:1000 

12. План парцелације  Р = 1:1000 

 
Члан 3. 

Утврђени Нацрт  плана ставља се на јавни увид у 
трајању од 30 дана, у периоду од 11.11.2017. до  
10.12.2017. године.  
Нацрт плана биће изложен на јавни увид у 
просторијама, код:  

- носиоца припреме плана - у згради 
Општине Вишеград у Одјељењу за 
просторно уређење и стамбено комуналне 
послове, ул. Андрићград бб;  
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- носиоца израде плана – ,,ROUTING“ д.о.о. 
Бања Лука ул. Првог крајишког корпуса 
број  16, и 

- згради Дома културе у Вишеграду, Улица 
Ужичког корпуса.  

 
Члан 4. 

О мјесту, времену и начину излагања Нацрта плана 
биће обавијештена јавност на начин прописан 
чланом 47. став (3) и (4) Закона о уређењу простора 
и грађењу. 

 
Члан 5. 

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

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 
                                    ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Број: 01-022-252/17                                                              
Датум: 01.11.2017. год.      др Билал Мемишевић,с.р. 
 
На основу члана 39. став (2) тачка 13) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број 97/16), члана 348. Закона о 
стварним правима („Службени гласник Републике 
Српске“, број 124/08, 3/09, 38/09, 95/11 и 60/15), 
члана 5. Правилника о поступку јавног конкурса за 
располагање непокретностима у својини Републике 
Српске и јединице локалне самоуправе („Службени 
гласник Републике Српске“, број  20/12), члана 14. 
Одлуке о уређењу простора и грађевинском 
земљишту („Службени гласник општине 
Вишеград“, број 13/16) и члана 36. Статута општине 
Вишеград („Службени гласник општине 
Вишеград“, број 6/17) Скупштина општине 
Вишеград на сједници одржаној 01.11.2017. године, 
д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о начину и условима продаје непокретности  
означене као кп 858/67 у својини Општине 

Вишеград 
 

Члан 1. 
Скупштина општине Вишеград доноси одлуку о 
продаји непокретности у својини општине 
Вишеград, те утврђује начин и услове продаје 
непокретности, означене као к.п. број 858/67 зв. 
Гарче, воћњак 3.класе у површини од 337 m² , 
уписане у П.Л. број 171 К.О. Вишеград 2, што по 
старом премјеру одговара к.п. број 526/60 уписана у 
ЗК уложак 165 К.О. СП-Вишеград, посједник и 
власник Општина Вишеград са дијелом 1/1. 
Измјеном Регулационог плана „Гарче“ у Вишеграду 
(„Службени гласник општине Вишеград“, број 4/08) 
на предметној непокретности предвиђена је 
изградња пословног објекта. 

Члан 2. 
Продаја непокретности из члана 1. ове одлуке 
извршиће се усменим јавним надметањем-
лицитацијом, а у складу са одредбама Правилника о 
поступку јавног конкурса за располагање 
непокретностима у својини Републике Српске и 
јединица локалне самоуправе („Службени гласник 
Републике Српске“, број 20/12) и ове одлуке. 
Поступак лицитације спроводи Комисија за 
спровођење јавног надметања, коју именује 
Скупштина општине Вишеград. 
 

Члан 3. 
Почетна продајна цијена непокретности из члана 1. 
ове одлуке, износи 20,00КМ/m².  

 
Члан 4. 

За учешће у поступку лицитације, понуђачи су 
дужни уплатити кауцију која износи 1.000,00 КМ од 
почетне цијене непокретности на ЈРТ Општине 
Вишеград број 5620060000054715 код НЛБ Развојне 
банке. 
 

Члан 5. 
Продаја непокретности објавиће се путем јавног 
огласа у дневном листу ,,Новости“, и то најкасније 
15 дана прије дана одређеног за дан лицитације. 
Примјерак јавног огласа о лицитацији истовремено 
се истиче на огласној табли и објављује на интернет 
страници општине Вишеград.  
 

Члан 6. 
Купопродајну цијену учесник лицитације са којим 
ће се закључити уговор обавезан је уплатити у року 
од 15 дана од дана закључења уговора о 
купопродаји на ЈРТ Општине Вишеград, а предаја 
непокретности у посјед купцу извршиће се у року 
од 10 дана по уплати купопродајне цијене, о чему ће 
се сачинити записник. 
Ако учесник лицитације из става 1. овог члана 
одустане од закључења уговора, губи право на 
повраћај положене кауције. 
 

Члан 7. 
Овлашћује се начелник општине Вишеград да у 
складу са овом одлуком по окончању поступка 
лицитације, у име и за рачун Општине Вишеград, 
пред овлашћеним нотаром, закључи, потпише и 
овјери уговор о купопродаји непокретности са 
најповљнијим понуђачем, као и да истовремено 
уговори остале услове наведене купопродаје који су 
неопходни за провођење и реализацију истог у 
складу са овом одлуком и позитивним законским 
прописима, а по претходно прибављеном мишљењу 
Правобранилаштва Републике Српске-сједиште 
замјеника у Фочи. 
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Члан 8. 
Трошкове израде нотарске исправе и накнаду за 
укњижбу у јавним евиденцијама сноси купац. 
 

Члан 9. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Општине 
Вишеград“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 
                                    ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Број: 01-022-253/17                                                              
Датум: 01.11.2017. год.      др Билал Мемишевић,с.р. 
 
На основу члана 48. став (1) Закона о 
пољопривредним задругама („Службени гласник 
РС“, број 73/08, 106/09 и 78/11), члана 3. 
Правилника о условима и начину давања у закуп 
непокретности пољопривредним задругама 
(„Службени гласник РС“, број 123/10, 57/12) и 
члана 39. став (2) алинеја 2. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, број:97/16 ) и 
члана 36. Статута Општине Вишеград, („Службени 
гласник РС“, број: 6/17,) Скупштина општине 
Вишеград на сједници одржаној дана 01.11.2017. 
године, д о н о с и: 

 
О Д Л У К У 

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА О 
УСЛОВИМА И НАЧИНУ ДАВАЊА У ЗАКУП 
НЕПОКРЕТНОСТИ У СВОЈИНИ ОПШТИНЕ 

ВИШЕГРАД ПОЉОПРИВРЕДНИМ 
ЗАДРУГАМА И ДРУГИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА 

РЕГИСТРОВАНИМ ЗА ОБАВЉАЊЕ  
ДЈЕЛАТНОСТИ ИЗ ОБЛАСТИ 

ПОЉОПРИВРЕДЕ 
 

Члан 1. 
Овом Одлуком расписује се јавни оглас за давање у 
закуп некретнине у својини Општине Вишеград (у 
даљем тексту: Општина), путем прибављања 
писаних понуда.  

 

Објекат који се даје у закуп налази се у К.О. 
Вишеград 2, уписан је у Посједовни лист 
бр.171/145, означен као к.п 247/1, зграда бр.1, по 
култури кућа и зг. површине 527 м2,  што одговара 
к.п. означеној као 5000/2 уписаној у ЗК уложак бр. 
142 К.О. 
 

Члан 2. 
Објекат  у својини Општине из члана 1. ове одлуке, 
даје се у закуп  за производњу прехрамбених 
производа. 
 

Члан 3. 
Објекат  из члана 1. ове одлуке даје се у закуп на 
период од 5 (пет) година уз  могућност продужења  
уговора о закупу. 

Члан 4. 
Почетна годишња цијена закупа за предметни 
објекат износи 1.20 КМ /м2.( Tржишна вриједност 
објекта по Попису из 2016.год. процјењена је на 
износ 142.791 КМ ). 
Закупнина за прву годину се отписује под условом 
да се отпочне са планираном производњом. 
Годишња закупнина за наредне године ће се 
отписивати  ако трошкови адаптације објекта пређу  
износ закупнине, или  ће се умањити за износ 
уложених средстава за адаптацију ако трошкови 
адаптације  не пређу износ закупнине, уколико  је 
вршена адаптација објекта. 
 

Члан 5. 
Право учешћа на јавном огласу имају задруге и 
друга правна лица  регистрована за обављање  
дјелатности из области пољопривреде у складу са 
прописима који регулишу ову област, а који 
испуњавају услове додјеле у закуп објекта у својини 
Општине, прописане поменутим Правилником о 
поступку давања у закуп пољопривредног 
земљишта у својини Општине (у даљем тексту: 
Правилник) и посебне услове из јавног огласа.  

 

Члан 6. 
Пословни план који доставе заинтересоване задруге 
и друга правна лица бодује се: 
 

- прерада воћа и поврћа   - 10 бодова 

- прерада млијечних производа - 9 бодова 

- прерада меса  - 8 бодова   

- производња млинских  производа и 

тјестенине  -7 бодова     

- производња пекарских производа и 

тјестенине - 6 бодова     

- сушење воћа, поврћа и љекобиља  -5 бодова     
        

Члан 7. 
У складу са Одлуком о расписивању јавног огласа, 
Начелник општине расписује јавниоглас за давање у 
закуп непокретности у својини Општине, који ће 
бити објављен на огласној табли општине 
Вишеград, на интернет страници Општине и неком 
од дневних листова РС.Јавни оглас остаје отворен 
15 дана, рачунајући од дана  посљедњег 
објављивања.   
Јавни оглас мора да садржи све елементе прописане 
чланом 5. Правилника. 
 

Члан 8. 
Поступак додјеле у закуп непокретности спроводи 
Комисија за давање у закуп непокретности коју је 
формирала скупштина општине Рјешењем бр.01-
022-221/17.од 12.09.2017. 
Комисија ће након закључивања Јавног огласа 
спровести    поступак   утврђивања   најповољнијих  
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писаних понуда за давање у закуп објекта у својини 
Општине, у складу са Правилником. 
  

Члан 9. 
На приједлог Комисије, начелник општине 
Вишеград ће доставити  нацрт одлуке о избору 
најповољнијег понуђача о додјели објекта у закуп,  
на сагласност Министарству пољопривреде, 
шумарства и водопривреде, заједно са Записником 
Комисије.   
 

Члан 10 
Одлуку о давању у закуп објекта доноси Скупштина 
општине,уз претходно добијену сагласност 
Министарства пољопривреде,шумарства и 
водопривреде Републике Српске. 
На основу Одлуке из претходног става начелник 
општине Вишеград ће закључити уговор о закупу са 
изабраним понуђачем, којим ће се прецизно 
дефинисати права и обавезе уговорних страна. 

 
Члан 11. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Општине 
Вишеград“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 
                                    ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Број: 01-022-254/17                                                              
Датум: 01.11.2017. год.      др Билал Мемишевић,с.р. 
 
На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) 
и члана 36. Статута oпштине Вишеград („Службени 
гласник општине Вишеград“ број 6/17) Скупштина 
општине Вишеград на сједници одржаној 
01.11.2017. године,  д о н о с и 
 

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

остваривање права на стимулисање наталитета 
 

Члан 1. 
Овом oдлуком утврђују се услови и критеријуми за 
остваривање права на стимулисање наталитета. 
За реализацију ове одлуке у буџету општине 
Вишеград обезбијеђена су новчана средства у 
износу од 120.000,00 КМ (словима: 
стотинудвадесетхиљада конвертибилних марака). 
 

Члан 2. 
За свако дијете рођено у текућој години родитељи 
остварују право на једнократну новчану помоћ у 
износу од 500,00 КМ (словима: петстотина 
конвертибилних марака).  
 
 
 

Члан 3. 
За треће и свако наредно дијете рођено у текућој 
години родитељи остварују право на једнократну 
новчану помоћ у износу од 1.000,00КМ (словима: 
једнухиљаду конвертибилних марака). 
Остваривање права из овог члана, искључује 
остваривање права из члана 2. ове одлуке.  
 

Члан 4. 
Право на новчану накнаду у мјесечном износу од 
100,00КМ (словима: стотину конвертибилних 
марака), од рођења дјетета до навршене једне 
године, остварују родитељи чија укупна примања не 
прелазе износ од 500,00КМ (словима: петстотина 
конвертибилних марака) на мјесечном нивоу. 
 

Члан 5. 
Брачним паровима који доставе медицинску 
документацију да се лијече од стерилитета дуже од 
три године исплатиће се једнократна новчана помоћ 
у износу од 1.000,00 КМ (словима: једнухиљаду 
конвертибилних марака). 
 

Члан 6. 
За финансирање процедуре асистиране 
репродукције (вантјелесне оплодње) овом Одлуком 
предвиђена су новчана средства у износу од 
25.000,00 КМ (словима: двадесетпетхиљада 
конвертибилних марака). 
Право на новчана средства из става 1.овог члана, 
брачни парови остварују у износу до 5.000,00 КМ 
(словима: петхиљада ковнертибилних марака), а на 
основу медицинске документације и приложених 
рачуна. 
 

Члан 7. 
Право на накнаду трошкова боравка дјеце у 
предшколској установи остварују: 
- породице са троје и више дјеце, 
- родитељи корисници сталне новчане помоћи,  
- самохране мајке код чије дјеце није утврђено 
очинство 
 

Члан 8. 
Право на накнаду трошкова боравка дјеце у 
предшколској установи, узраста од три до шест 
година, остварују породице код којих се оба 
родитеља налазе на евиденцији незапослених лица 
Завода за запошљавање-Биро Вишеград. 
 

Члан 9. 
Право на накнаду трошкова боравка дјеце, у 
програму предшколског васпитања и образовања у 
години пред полазак у школу у трајању од три 
мјесеца, чије трошкове не сноси Министарство 
просвјете и културе остварују породице код којих 
лична примања не прелазе износ од 500,00КМ 
(словима: петстотина конвертибилних марака) на 
мјесечном нивоу. 
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Члан 10. 
Право на накнаду трошкова боравка дјеце у 
предшколској установи остварују породице, чија 
лична примања не прелазе износ од 1.000,00КМ 
(словима: једнухиљаду конвертибилних марака) на 
мјесечном нивоу, а код којих истовремено двоје или 
више дјеце користе услуге предшколске установе у 
сљедећом износу: 
- за друго дијете ................................................   50%,  
- за треће и свако наредно дијете .................... 100%. 
 

Члан 11. 
Одјељење за привреду и друштвене дјелатности 
одлучује о остваривању права из ове одлуке на 
основу документације приложене уз захтјев, изузев 
права из члана 6. ове одлуке, о којима одлучује на 
основу препоруке стручне комисије. 
 

Члан 12. 
Стручну комисију именује начелник општине. 
Комисија се састоји од три члана и чине је један 
љекар, представник Центра за социјални рад и 
службеник Општинске управе општине Вишеград. 
 

Члан 13. 
Лица која остварују права из ове одлуке морају 
имати пријављено пребивалиште на подручју 
општине Вишеград, најмање дванаест мјесеци прије 
подношења захтјева. 
 

Члан 13а 
Права прописана овом Одлуком оствариваће се до 
износа расположивих средстава. 
 

Члан 14. 
Правилник којим се прописује поступак за 
остваривања права из ове oдлуке доноси начелник 
општине. 

 
Члан 15 

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи 
Одлука о утврђивању услова и критеријума за 
остваривање права на стимулисањe наталитета 
(„Службени гласник општине Вишеград“број:2/13 и 
14/16). 
 

Члан 16. 
Ова одлука ступа на снaгу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине 
Вишеград“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 
                                   ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Број: 01-022-255/17                                                              
Датум: 01.11.2017. год.      др Билал Мемишевић,с.р. 
 
На основу члана 39. став (2) Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16), члана 18. став (2) Закона о 
систему јавних служби („Службени гласник 
Републике Српске“, брoj 68/07 и 109/12) и члана 36. 
став (2) Статута општине Вишеград („Службени 
гласник општине Вишеград“, број 6/17), Скупштина 
општине Вишеград на сједници одржаној 
01.11.2017. 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 “ Вишеград 
 

1. Душана Буквић, доктор медицине, 
разрјешава се дужности вршиоца дужности 
директора Јавне установе Рехабилитациони центар 
„Вилина влас“ Вишеград, због окончанања 
поступка јавне конкуренције. 
 
 2. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Вишеград“. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
Скупштина општине Вишеград Рјешењем број 01-
022-191/17 од 27.07.2017. године именовала је 
Душану Буквић, доктора медицине, за вршиоца 
дужности директора Јавне установе 
Рехабилитациони центар „Вилина влас“ Вишеград 
до окончања поступка јавне конкуренције. С 
обзиром да је поступак јавне конкуренције окончан, 
стекли су се услови за разрјешење вршиоца 
дужности директора ЈУРЦ „Вилина влас“ 
Вишеград. 
На основу наведеног, а у складу са чланом 39. став 
(2) Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, број 97/16), чланом 18. 
став (2) Закона о систему јавних служби 
(„Службени гласник Републике Српске“, брoj 68/07 
и 109/12) и чланом 36. став (2) Статута општине 
Вишеград („Службени гласник општине 
Вишеград“, број 6/17), 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: 01-022-256/17                                                              
Датум: 01.11.2017. год.      др Билал Мемишевић,с.р. 
 
На основу члана 39. став (2) Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“,   број   97/16),   члана  18.  став (2) Закона о  
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систему јавних служби („Службени гласник 
Републике Српске“, брoj 68/07 и 109/12), члана 12. 
Закона о министарским, владиним и другим 
именовањима Републике Српске („Службени 
гласник Републике Српске“, број 41/03) и члана 36. 
став (2) Статута општине Вишеград („Службени 
гласник општине Вишеград“, број 6/17), Скупштина 
општине Вишеград на сједници одржаној 
01.11.2017. године, д о н о с и 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању директора Јавне установе 
 Рехабилитациони центар „Вилина влас “ 

Вишеград 
 

1. Душана Буквић, доктор медицине, именује 

се за директора Јавне установе Рехабилитациони 

центар „Вилина влас“ Вишеград, на период од 

четири године, без ограничења овлашћења. 

 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у („Службеном гласнику 

општине Вишеград“). 

 
О б р а з л о ж е њ е 

Скупштина општине Вишеград донијела је Одлуку 
о расписивању Јавног конкурса за изор и 
именовање директора Јавне установе 
Рехабилитациони центар „Вилина влас“ Вишеград 
број 01-022-193/17 од 27.07.2017. године. 
Поступак по Јавном конкурсу спровела је Комисија 
за избор директора Јавне установе Рехабилитациони 
центар „Вилина влас“ Вишеград коју је именовала 
Скупштина општине  Вишеград Рјешењем број 01-
022-194/17 од 27.07.2017. године. 
Комисија је у складу са Законом о министарским, 
владиним и другим именовањима Републике 
Српске („Службени гласник Републике Српске“, 
број 41/03) спровела потребну процедуру, извршила 
интервју са кандидатом Душаном Буквић и за 
кандидата дала препоруку. 
На основу наведеног, члана 39. став (2) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број 97/16), члана 18. став (2) 
Закона о систему јавних служби („Службени 
гласник Републике Српске“, брoj 68/07 и 109/12), 
члана 12. Закона о министарским, владиним и 
другим именовањима Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 41/03) 
и члана 36. став (2) Статута општине Вишеград 
(„Службени гласник општине Вишеград“, број 
6/17), 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: 01-022-257/17                                                              
Датум: 01.11.2017. год.      др Билал Мемишевић,с.р. 
 
На основу члана 39. став (2) Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16), члана 132. Закона о 
привредним друштвима („Службени гласник 
Републике Српске“, број 127/08, 58/09, 100/11 и 
67/13), члана 28. Одлуке о оснивању привредног 
друштва „Андрићев конак“ друштво са 
ограниченом одговорношћу за угостотељство и 
туризам Вишеград („Службени гласник општине 
Вишеград“, број 11/13, 13/13 и 2/14) и члана 36. став 
(2) Статута општине Вишеград („Службени гласник 
општине Вишеград“, број 6/17), Скупштина 
општине Вишеград у улози скупштине привредног 
друштва „Андрићев конак“ д.о.о. Вишеград на 
сједници одржаној 01.11.2017. године, д о н о с и 
 

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

привредног друштва „Андрићев конак“ друштво 
са ограниченом одговорношђу  

за угоститељство и туризам Вишеград 

 
1. Александар Којић, правник, разрјешава 

се дужности вршиоца дужности директора 
привредног друштва „Андрићев конак“ друштво са 
ограниченом одговорношћу за угоститељство и 
туризам Вишеград, због окончанања поступка јавне 
конкуренције. 
 

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

О б р а з л о ж е њ е 
Скупштина општине Вишеград Рјешењем број 01-
022-198/17 од 27.07.2017. године именовала је 
Александра Којића, правника, за вршиоца дужности 
директора привредног друштва „Андрићев конак“ 
друштво са ограниченом одговорношћу за 
угоститељство и туризам Вишеград до окончања 
поступка јавне конкуренције. С обзиром да је 
поступак јавне конкуренције окончан, стекли су се 
услови за разрјешење вршиоца дужности директора 
привредног друштва „Андрићев конак“ друштво са 
ограниченом одговорношћу за угоститељство и 
туризам Вишеград. 
На основу наведеног, а у складу са чланом 39. став 
(2) Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, број 97/16), чланом 
132. Закона о привредним друштвима („Службени 
гласник Републике Српске“, број 127/08, 58/09, 
100/11 и 67/13), чланом 28. Одлуке о оснивању 
привредног друштва „Андрићев конак“ друштво са 



02.11.2017                               Службени гласник oпштине Вишеград - Број 15                                              7

ограниченом одговорношћу за угостотељство и 
туризам Вишеград („Службени гласник општине 
Вишеград“, број 11/13, 13/13 и 2/14) и чланом 36. 
став (2) Статута општине Вишеград („Службени 
гласник општине Вишеград“, број 6/17) ријешено је 
као у диспозитиву 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: 01-022-258/17                                                              
Датум: 01.11.2017. год.     др Билал Мемишевић,с.р. 
 
На основу члана 12. Закона о министарским, 
владиним и другим именовањима Републике 
Српске („Службени гласник Републике Српске“, 
број 41/03), члана 132. Закона о привредним 
друштвима („Службени гласник Републике 
Српске“, број 127/08, 58/09, 100/11 и 67/13), члана 
27. и 28. Одлуке о оснивању привредног друштва 
„Андрићев конак“ друштво са ограниченом 
одговорношћу за угостотељство и туризам 
Вишеград („Службени гласник општине 
Вишеград“, број 11/13, 13/13 и 2/14) и члана 36. став 
(2) Статута општине Вишеград („Службени гласник 
општине Вишеград“, број 6/17), Скупштина 
општине Вишеград у функцији Скупштине 
привреног друштва „Андрићев конак“  д.о.о. 
Вишеград, на сједници одржаној 01.11.2017. године, 
д о н о с и 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању директора привредног 

друштва„Андрићев конак“ друштво са 
ограничемном одговорношћу за угоститељство и 

туризам Вишеград 
 

1. Александар Којић, правник, именује се за 

директора привредног друштва „Андрићев конак“ 

д.о.о. Вишеград, на период од четири године. 

 

2. Директор заступа привредно друштво из 

тачке 1. овог рјешења без ограничења овлашћења. 

 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у („Службеном гласнику 

општине Вишеград“). 

 
О б р а з л о ж е њ е 

Скупштина општине Вишеград донијела је Одлуку 
о расписивању Јавног конкурса за избор и 
именовање директора привредног друштва  

„Андрићев конак“ д.о.о. Вишеград број 01-022-
200/17 од 27.07.2017. године. 
Поступак по Јавном конкурсу спровела је Комисија 
за избор директора привредног друштва  „Андрићев 
конак“ д.о.о. Вишеград коју је именовала 
Скупштина општине  Вишеград Рјешењем број 01-
022-201/17 од 27.07.2017. године. 
Комисија је у складу са Законом о министарским, 
владиним и другим именовањима Републике 
Српске („Службени гласник Републике Српске“, 
број 41/03) спровела потребну процедуру, извршила 
интервју са кандидатом Александром Којићем и за 
кандидата дала препоруку. 
На основу наведеног, а у складу са чланом 12. 
Закона о министарским, владиним и другим 
именовањима Републике Српске („Службени 
гласник Републике Српске“, број 41/03), чланом 
132. Закона о привредним друштвима („Службени 
гласник Републике Српске“, број 127/08, 58/09, 
100/11 и 67/13), чланом 27. и 28. Одлуке о оснивању 
привредног друштва „Андрићев конак“ друштво са 
ограниченом одговорношћу за угостотељство и 
туризам Вишеград („Службени гласник општине 
Вишеград“, број 11/13, 13/13 и 2/14) и чланом 36. 
став (2) Статута општине Вишеград („Службени 
гласник општине Вишеград“, број 6/17), 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: 01-022-259/17                                                              
Датум: 01.11.2017. год.  др Билал Мемишевић,с.р. 
 
На основу члана 16. став (6) Закона о систему 
јавних служби („Службени гласник Републике 
Српске“, број 68/07 и 109/12), члана 73. став (2) 
Закона о здравственој заштити („Службени гласник 
Републике Српске“, број 106/09) и члана 36. 
Статута општине Вишеград („Службени гласник 
општине Вишеград“, број 6/17), Скупштина 
општине Вишеград на сједници одржаној 
01.11.2017. године, д о н о с и 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу вршилаца дужности чланова 
Управног одбора Јавне здравствене установе 

„Дом здравља “ Вишеград 
 

Члан 1. 
Разрјешавају се дужности вршиоци дужности 
чланова Управног одбора Јавне здравствене 
установе    установе    „Дом    здравља “   Вишеград: 
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1. Милена Дубравац-Танасковић, доктор 
медицине 

2. Стефан Буквић, доктор стоматологије, 
3. Дарко Инђић, дипломирани менаџер јавне 

управе, 
због окончања поступка јавне конкуренције. 
 

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

O б р а з л о ж е њ е 
Скупштина општине Вишеград је именовала 
Милену Дубравац-Танасковић, Стефана Буквића и 
Дарка Инђића за вршиоце дужности чланова 
Управног одбора Јавне здравствене установе „Дом 
здравља“ Вишеград на период од два мјесеца, а 
најдуже до окончања поступка јавне конкуренције. 
Како је истекао период на које су именовани 
вршиоци дужности, а поступак јавне конкуренције 
завршен, самим тим створене су претпоставке за 
разрјешење вршилаца дужности чланова Управног 
одбора Јавне здравствене установе „Дом здравља“ 
Вишеград. 
На основу наведеног, а у складу са чланм 16. став 
(6) 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 36. Статута општине Вишеград 
(„Службени гласник општине Вишеград“, број 
6/17), 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: 01-022-260/17                                                              
Датум: 01.11.2017. год.  др Билал Мемишевић,с.р. 
 
На основу члана 4. Закона о министарским, 
владиним и другим именовањима („Службени 
гласник Републике Српске“, број 41/03), члана 16. 
став (1) Закона о систему јавних служби 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 68/07 
и 109/12), члана 73. Закона о здравственој заштити 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 
106/09) и члана 36. Статута општине Вишеград 
(„Службени гласник општине Вишеград“, број 
6/17), Скупштина општине Вишеград на сједници 
одржаној 01.11.2017. године, д о н о с и 
 
 

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

Јавне здравствене установе „Дом здравља “ 
Вишеград 

 
За чланове Управног одбора Јавне здравствене 
установе „Дом здравља“ Вишеград, на период од 
четири године именују се: 
 

1. Милена Дубравац-Танасковић, доктор 
медицине, 

2. Стефан Буквић, доктор стоматологије, 
3. Дарко Инђић, дипломирани менаџер јавне 

управе. 
 

 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 донијела Одлуку о 
расписивању јавног конкурса за избор чланова 
управних одбора јавних установа чији је оснивач 
општина Вишеград, између осталог и три члана 
Управног одбора Јавне здравствене установе „Дом 
здравља“ Вишеград („Службени гласник општине 
Вишеград“, број 6/17), за чије спровођење је 
надлежан начелник општине.  
У складу са наведеним, јавни конкурс је расписан у 
„Гласу Српске“ и у дневном листу „Вечерње 
новости“, а поступак избора је спровела Комисија 
за избор чланова управних одбора јавних установа 
чији је оснивач општина Вишеград, коју је 
именовала Скупштина општине Вишеград 
(„Службени гласник општине Вишеград број 6/17). 
Комисија је у складу са законом спровела 
процедуру, констатовала да кандидати Милена 
Дубравац-Танасковић, Стефан Буквић и Дарко 
Инђић испуњавају услове конкурса, обавила 
интервју са кандидатима и након тога кандидате 
предложила начелнику општине на разматрање. 
Начелник општине, на основу наведеног, 
предложио је Скупштини општине Вишеград за 
чланове Управног одбора ЈЗУ „Дом здравља“ 
Вишеград Милену Дубравац-Танасковић, Стефана 
Буквића и Дарку Инђића. 
На основу наведеног, 12. Закона о министарским, 
владиним и другим именовањима („Службени 
гласник Републике Српске“, број 41/03), члана 16. 
став (1) Закона о систему јавних служби 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 68/07 
и 109/12), члана 73. Закона о здравственој заштити 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 
106/09)  и члана 36. став (2) Статута општине 
Вишеград („Службени гласник општине 
Вишеград“, број 6/17), одлучено је као у 
диспозитиву рјешења. 
Упутство о правном лијеку: Ово рјешење је 
коначно и против истог није дозвољена жалба, али  
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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: 01-022-261/17                                                              
Датум: 01.11.2017. год.  др Билал Мемишевић,с.р. 
 
На основу члана 16. став (6) Закона о систему 
јавних служби („Службени гласник Републике 
Српске“, број 68/07 и 109/12), ), члана 73. став (2) 
Закона о здравственој заштити („Службени гласник 
Републике Српске“, број 106/09) и члана 36. 
Статута општине Вишеград („Службени гласник 
општине Вишеград“, број 6/17), Скупштина 
општине Вишеград на сједници одржаној 
01.11.2017. године, д о н о с и 
 

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

Управног одбора Јавне здравствене установе 
„Апотека Вишеград“ Вишеград 

 
Члан 1. 

Разрјешавају се дужности вршиоци дужности 
чланова Управног одбора Јавне здравствене 
установе установе „Апотека Вишеград“ Вишеград: 

1. Николина Кнежевић, дипломирани 
економиста  

2. Весна Крсмановић, дипломирани 
економиста, 

3. Тања Милисављевић, дипломирана 
медицинска сестра, 

због окончања поступка јавне конкуренције. 
 

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

O б р а з л о ж е њ е 
Скупштина општине Вишеград је именовала 
Николину Кнежевић, Весну Крсмановић и Тању 
Милисављевић за вршиоце дужности чланова 
Управног одбора Јавне здравствене установе 
„Апотека Вишеград“ Вишеград на период од два 
мјесеца, а најдуже до окончања поступка јавне 
конкуренције. Како је истекао период на које су 
именовани вршиоци дужности, а поступак јавне 
конкуренције завршен, самим тим створене су 
претпоставке за разрјешење вршилаца дужности 
чланова Управног одбора Јавне здравствене 
установе „Апотека Вишеград“ Вишеград. 
На основу наведеног, а у складу са чланм 16. став 
(6) 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 36. Статута општине Вишеград 
(„Службени гласник општине Вишеград“, број 
6/17), 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: 01-022-262/17                                                              
Датум: 01.11.2017. год.  др Билал Мемишевић,с.р. 
 
На основу члана 12. Закона о министарским, 
владиним и другим именовањима („Службени 
гласник Републике Српске“, број 41/03), члана 16. 
став (1) Закона о систему јавних служби 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 68/07 
и 109/12), члана 73. Закона о здравственој заштити 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 
106/09)  и члана 36. став (2) Статута општине 
Вишеград („Службени гласник општине 
Вишеград“, број 6/17), Скупштина општине 
Вишеград на сједници одржаној 01.11.2017. године, 
д о н о с и 
 

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

Јавне здравствене установе „Апотека Вишеград“ 
Вишеград 

 
Члан 1. 

За чланове Управног одбора Јавне здравствене 
установе „Апотека Вишеград“ Вишеград, на период 
од четири године именују се: 
 

1. Весна Фуртула, дипломирани економиста, 
2. Драгана Кнежевић, дипломирани 

економиста, 
3. Тања Милисављевић, дипломирана 

медицинска сестра. 
 

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

O б р а з л о ж е њ е 
Скупштина општине Вишеград донијела Одлуку о 
расписивању јавног конкурса за избор чланова 
управних одбора јавних установа чији је оснивач 
општина Вишеград, између осталог и три члана 
Управног одбора Јавне здравствене установе 
„Апотека Вишеград“ Вишеград („Службени 
гласник општине Вишеград“, број 6/17), за чије 
спровођење је надлежан начелник општине.  
У складу са наведеним, јавни конкурс је расписан у 
„Гласу    Српске“   и  у   дневном   листу   „Вечерње  
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новости“, а поступак избора је спровела Комисија 
за избор чланова управних одбора јавних установа 
чији је оснивач општина Вишеград, коју је 
именовала Скупштина општине Вишеград 
(„Службени гласник општине Вишеград број 6/17). 
Комисија је у складу са законом спровела 
процедуру, констатовала да кандидати Весна 
Фуртула, Драгана Кнежевић и Тања Милисављевић 
испуњавају услове конкурса, обавила интервју са 
кандидатима и након тога кандидате предложила 
начелнику општине на разматрање. 
Начелник општине, на основу наведеног, 
предложио је Скупштини општине Вишеград за 
чланове Управног одбора ЈЗУ „Апотека Вишеград“ 
Вишеград Весну Фуртулу, Драгану Кнежевић и 
Тању Милисављевић. 
На основу наведеног, 12. Закона о министарским, 
владиним и другим именовањима („Службени 
гласник Републике Српске“, број 41/03), члана 16. 
став (1) Закона о систему јавних служби 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 68/07 
и 109/12), члана 73. Закона о здравственој заштити 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 
106/09)  и члана 36. став (2) Статута општине 
Вишеград („Службени гласник општине 
Вишеград“, број 6/17), одлучено је као у 
диспозитиву 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: 01-022-263/17                                                              
Датум: 01.11.2017. год.  др Билал Мемишевић,с.р. 
 
На основу члана 16. став (6) Закона о систему 
јавних служби („Службени гласник Републике 
Српске“, број 68/07 и 109/12) и члана 36. Статута 
општине Вишеград („Службени гласник општине 
Вишеград“, број 6/17), Скупштина општине 
Вишеград на сједници одржаној 01.11.2017. године, 
д о н о с и 
 

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

Управног одбора Јавне установе за културну 
дјелатност „Градска галерија “ Вишеград 

 
Члан 1. 

Разрјешавају се дужности вршиоци дужности 
чланова Управног одбора Јавне установе за 
културну дјелатност „Градска галерија“ Вишеград: 

1. Јована Савић, 
2. Мила Грачанин, 
3. Милица Глоговац, 

због окончања поступка јавне конкуренције. 

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

O б р а з л о ж е њ е 
Скупштина општине Вишеград је 21.03.2017. 
године именовала Јовану Савић, Милицу Глоговац 
и Милу Грачанин за вршиоце дужности чланова 
Управног одбора Јавне установе за културну 
дјелатност  „Градска галерија “ Вишеград на период 
од два мјесеца, а најдуже до окончања поступка 
јавне конкуренције. Како је истекао период на које 
су именовани вршиоци дужности, а поступак јавне 
конкуренције завршен, самим тим створене су 
претпоставке за разрјешење вршилаца дужности 
чланова Управног одбора Јавне установе за 
културну дјелатност „Градска галерија “ Вишеград. 
На основу наведеног, а у складу са чланом 16. став 
(6) Закона о систему јавних служби („Службени 
гласник Републике Српске“, број 68/07 и 109/12) и 
чланом 36. Статута општине Вишеград („Службени 
гласник општине Вишеград“, број 6/17), одлучено је 
као у диспозитиву 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: 01-022-264/17                                                              
Датум: 01.11.2017. год.  др Билал Мемишевић,с.р. 
 
На основу члана 12. Закона о министарским, 
владиним и другим именовањима („Службени 
гласник Републике Српске“, број 41/03), члана 16. 
став (1) Закона о систему јавних служби 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 68/07 
и 109/12) и члана 36. став (2) Статута општине 
Вишеград („Службени гласник општине 
Вишеград“, број 6/17), Скупштина општине 
Вишеград на сједници одржаној 01.11.2017. године,    
д о н о с и 
 

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

Јавне установе за културну дјелатност „Градска 
галерија“ Вишеград 

 
Члан 1. 

За чланове Управног одбора Јавне установе за 
културну дјелатност „Градска галерија“ Вишеград, 
на период од четири године именују се: 

1. Милица Глоговац, професор разредне 
наставе, 
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2. Јована Савић, дипломирани новинар, 
3. Николина Кнежевић, дипломирани 

економиста. 
 

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

O б р а з л о ж е њ е 
Скупштина општине Вишеград донијела Одлуку о 
расписивању јавног конкурса за избор чланова 
управних одбора јавних установа чији је оснивач 
општина Вишеград, између осталог и три члана 
Управног одбора Јавне установе за културну 
дјелатност „Градска галерија“ Вишеград 
(„Службени гласник општине Вишеград“, број 
11/17), за чије спровођење је надлежан начелник 
општине.  
У складу са наведеним, јавни конкурс је расписан у 
„Гласу Српске“ и у дневном листу „Вечерње 
новости“, а поступак избора је спровела Комисија 
за избор чланова управних одбора јавних установа 
чији је оснивач општина Вишеград, коју је 
именовала Скупштина општине Вишеград 
(„Службени гласник општине Вишеград“, број 
11/17). 
Комисија је у складу са законом спровела 
процедуру, констатовала да кандидати Милица 
Глоговац, Јована Савић и Николина Кнежевић 
испуњавају услове конкурса, обавила интервју са 
кандидатима и након тога кандидате предложила 
начелнику општине на разматрање. 
Начелник општине, на основу наведеног, 
предложио је Скупштини општине Вишеград за 
чланове Управног одбора ЈУ за лутурну дјелатност 
„Градска галерија“ Вишеград Милицу Глоговац, 
Јовану Савић и Николину Кнежевић. 
На основу наведеног, 12. Закона о министарским, 
владиним и другим именовањима („Службени 
гласник Републике Српске“, број 41/03), члана 16. 
став (1) Закона о систему јавних служби 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 68/07 
и 109/12) и члана 36. став (2) Статута општине 
Вишеград („Службени гласник општине 
Вишеград“, број 6/17), одлучено је као у 
диспозитиву 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: 01-022-265/17                                                              
Датум: 01.11.2017. год.  др Билал Мемишевић,с.р. 
 

На основу члана 82. став (2) Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16), члана 11. Правилника о 
поступку јавног конкурса за располагање 
непокретностима у својини Републике Српске и 
јединица самоуправе („Службени гласник 
Републике Српске“, број 20/12) и члана 36. Статута 
општине Вишеград („Службени гласник Општине 
Вишеград“, број 6/17), Скупштина  општине 
Вишеград на сједници одржаној  01.11.2017. године, 
д о н о с и 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању Комисије за спровођење јавног 

надметања за продају непокретности означене 
као к.п. број 858/67 КО Вишеград 2 у својини 

општине Вишеград 
 

Члан 1. 
Именује се Комисија за за спровођење јавног 
надметања за продају непокретности у својини 
Општине Вишеград (у даљем тексту: Комисија), у 
саставу: 

1.  Александар Ђукановић, предсједник   
Лепа Цвјетић Васиљевић, замјеник     
предсједника 

2. Његош Танасковић, члан               
           Бранка Драгичевић, замјеник члана 

3. Споменка Танасковић , члан 
    Биљана Бореновић, замјеник члана. 
 

Члан 2. 
Задатак комисије из тачке 1 овог рјешења је да, у 
складу са Правилником о поступку јавног конкурса 
за располагање непокретностима у својини 
Републике Српске и јединица локалне самоуправе 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 
20/12), спроведе поступак лицитације, односно 
продаје непокретности означене као к.п. број 858/67 
зв. Гарче, воћњак 3.класе  у површини од 337 m² , 
уписане у П.Л. број 171 К.О. Вишеград 2, што по 
старом премјеру одговара к.п. број 526/60 уписана у 
ЗК уложак 165 К.О. СП_Вишеград, посједник и 
власник Општина Вишеград са дијелом 1/1, према 
Одлуци о начину и условима продаје непокретности 
означене као к.п. број 858/67 КО Вишеград 2 у 
својини Општине Вишеград и  јавним огласом који 
ће бити расписан. 

 
Члан 3. 

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

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 
                                 ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Број: 01-022-266/17                                                              
Датум: 01.11.2017. год.  др Билал Мемишевић,с.р. 
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На основу члана 35. Закона о буџетском систему 
Републике Српске (,,Службени гласник Републике 
Српске“, број 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), члана 
39. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, број 97/16), члана 36. 
Статута општине Вишеград („Службени гласник 
општине Вишеград“, број 6/17), члана 144. 
Пословника Скупштине општине Вишеград 
(„Службени гласник општине Вишеград“, број 
8/17), а након разматрања Нацрта ребаланса буџета 
општине Вишеград за 2017. годину, Скупштина 
општине Вишеград на сједници одржаној 
01.11.2017. године, д о н о с и 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Скупштина општине Вишеград прихвата 
Нацрт ребаланса буџета општине Вишеград за 2017. 
годину.  
 

2. Нацрт ребаланса буџета општине 
Вишеград за 2017. годину налази се у прилогу и 
чини саставни дио овог закључка. 
 

3. Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Вишеград“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 
                                 ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Број: 01-022-267/17                                                              
Датум: 01.11.2017. год.  др Билал Мемишевић,с.р. 
 
На основу и члана 39. став (2) Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16), 
члана 144. Пословника Скупштине општине 
Вишеград („Службени гласник општине 
Вишеград“, број 8/17) и члана 36. став (2) Статута 
Општине Вишеград, („Службени гласник РС“, број: 
6/17) Скупштина општине Вишеград на сједници 
одржаној дана 01.11.2017. године, д о н о с и: 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

Члан 1. 
Скупштина општине Вишеград доноси закључак 
којим се од Министарства унутрашњих послова 
полицијска станица Вишеград тражи информација о 
стању криминалитета на подручју општине 
Вишеград. 
 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Вишеград“. 
 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 
                                 ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Број: 01-022-268/17                                                              
Датум: 01.11.2017. год.  др Билал Мемишевић,с.р. 
 
На основу члана 32. став (2) Закона о јавним 
путевима („Службени гласник Републике Српске“, 
број 89/13), члана 39. став (2) а у вези са чланом 20. 
тачка 9) Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, број 97/16) и члана 36. 
Статута општине Вишеград („Службени гласник 
општине Вишеград“, број 6/17), Скупштина 
општине Вишеград на сједници одржаној 
01.11.2017. године, д о н о с и 
 

П Л А Н  
ЗИМСКОГ ОДРЖАВАЊА ПУТЕВА, УЛИЦА И 

ЈАВНИХ ПОВРШИНА НА ПОДРУЧЈУ 
ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД  
ЗА 2017/2018. ГОДИНУ 

 
I   УВОД 
 

1. Дефинисање природних услова за зимско 
одржавање 

Снијег и лед уклањају се са путева, улица и јавних 
површина, као и с кровова зграда уз јавне 
саобраћајне површине. Снијег почиње да се уклања 
када достигне висину од 5 центиметара, а ако пада 
непрекидно мора се уклањати више пута. Лед се 
уклања  чим настане. Снијег и лед с кровова зграда 
уклања се када постоји опасност да се одроне и 
угрозе безбједност пролазника и зграда. Уклањање 
снијега и леда одређује се оперативним планом 
зимске службе који доноси пружалац услуга коме је 
повјерено обављање послова зимске службе. 
Надлежно одјељење, односно пружалац услуга коме 
је повјерено обављање послова зимске службе, 
дужно је редовно обавјештавати начелника 
општине и полицију о стању јавних саобраћајних 
површина, док постоје непогодни временски 
услови.  
Падавине снијега преко 50 центиметара сматрају се 
елементарном непогодом и њихово уклањање врши 
се по посебној одлуци начелника општине. 
Под одржавањем путева, улица и јавних површина 
у зимским условима подразумјева се: 

a) Организација зимске службе и вршење 
послова на проходности путева и улица у 
зимском периоду (чишћење снијега са 
коловоза, посипање соли у циљу 
отклањања поледице и бржег топљења 
снијега који се не може очистити у 
потпуности са коловоза, посипање 
пијеском и шљунком при нижим 
температурама када со не дјелује и остали 
послови који обезбеђују одвијање 
саобраћаја у зимском периоду), 
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b) Организација зимске службе и вршење 
послова на проходности тротоара и осталих 
јавних површина по којима се одвија 
пјешачки собраћај у зимском периоду 
(чишћење снијега и леда са тротоара и 
осталих јавних површина,  посипање соли у 
циљу отклањања поледице и бржег 
топљења снијега и остали послови који 
обезбеђују несметано одвијање пјешачког 
саобраћаја у зимском периоду). 

 
2. Дефинисање одговорности за зимско 

одржавање 
За уклањање снијега и леда са путева, улица и 
осталих јавних површина одговорно је правно лице 
коме су повјерени послови зимског одржавања, као 
и предузеће које обавља послове заједничке 
комуналне потрошње, те власници и корисници 
пословних објеката, станари-корисници стамбених 
и стамбено-пословних објеката, а за укљањање 
снијега и леда с паркиралишта, тржница, спортских 
објеката, аутобуских стајалишта, бензинских пумпи 
и сличних простора одговорно је правно или 
физичко лице које управља тим површинама или се 
њима користи. 
За зимско одржавање путева и улица на подручју 
општине Вишеград у 2017/18 години задужено је 
правно лице коме су повјерени послови зимског 
одржавања, a које је изабрано путем јавних набавки 
као најповољнији понуђач. 
За уклањање снијега и леда са дијелова тротоара 
испред пословних објеката одговорна су предузећа 
или друга правна и физичка лица који су власници 
или корисници пословних простора. 
За дијелове тротоара уз стамбене зграде одговорни 
су власници или корисници станова у њима, 
односно заједнице етажних власника.               
Приликом чишћења тротоара и осталих пјешачких 
комуникација мора се водити рачуна да се 
обезбиједи минимално очишћена ширина тротоара 
од 1,60 метара, када за то постоје услови, што 
омогућава несметано кретање пјешака по истом. 
Снијег се чисти када достигне висину преко 5 cm, а 
ако пада непрекидно мора се уклањати више пута. 
Лед се уклања одмах. Снијег и лед који се уклони са 
тротоара скупља се на гомиле, на мјеста погодна за 
отапање или одвоз, најчешће уз саме ивичњаке. При 
скупљању снијега и леда мора се водити рачуна да 
коловоз и тротоар остану проходни, као и да је 
обезбијеђен прилаз водоводним и канализационим 
шахтовима. Ако гомиле снијега и леда прелазе 
висину од 40 cm морају се одвозити на депоније 
предвиђене за отапање снијега и леда уз обалу 
ријеке. Одређују се двије локације за депоновање 
снијега и то прва на платоу поред помоћног 
стадиона на лијевој обали ријеке Рзав и друга на 
платоу испред улаза у насеље Душче, на десној 
обали ријеке Дрине. 

За одвоз снијега и леда са тротоара одговорно је КП 
''Комуналац'' а.д. Вишеград, а за одвоз снијега и 
леда са коловозних површина одговорно је правно 
лице коме су повјерени послови зимског 
одржавања. 
Kao средство за посипање по савременим 
коловозним површинама користи се co. Поред соли, 
при нижим температурама када со не дјелује, 
користи се пијесак и шљунак Коловози који у трупу 
пута имају јавну канализацију, а изграђени су од 
асфалта или бетона не смију се посипати 
материјалом гранулације веће од 0,8 cm.  
 

3. Начин рада на одржавању улица и    
    путева у зимском периоду: 

- Улице у насељу се чисте када висина сњежног 
покривача достигне висину преко 5 cm, а локални и 
некатегорисани путни правци када висина 
снијежног покривача достигне висину преко 10 cm.  
Пружалац услуга зимског одржавања путева је у 
обавези: 
- посути со по површини коловоза у потребним 
количинама у случају појаве иња, поледице, ледене 
кише или снијега преко 5 cm дебљине и 
температури до -5º C, 
- у временским интервалима очисти снијег који је 
дебљине преко 5 cm, а преко снијега који је 
преостао на коловозу због технолошке 
немогућности скидања у потпуности разастрти со у 
потребним количинама, 
- уколико снијег пада непрекидно извођач радова је 
дужан након престанка падавина оспособити пут за 
саобраћај и чистити коловоз за цијело вријеме 
падања свом расположивом механизацијом, 
- у случају дуготрајних и интензивних падавина, 
вејавица и стварања сметова, извођач радова је 
дужан да ангажује сву предвиђену механизацију, 
- уколико расположива механизација није довољна 
извођач радова ће предузети кораке да ангажује 
додатну механизацију и радну снагу, о чему треба 
да има посебан план рада, 
- у случају ниских температура испод cca -5º C, уз 
појаву поледице или ледене кише, када со престаје 
бити ефикасна посипаће се пијесак или шљунак, 
- приликом чишћења раскрсница обавезно је 
чишћење цијеле површине раскрснице, 
-  за време трајања зимске службе обезбиједи 
квалитетно руковођење и извршење радова, 
- за вријеме зимске службе организује стално 
дежурство, 
- води уредно сву документацију и то: дневник 
зимске службе, грађевинску књигу, путне налоге о 
раду машина и транспортних средстава и 
евиденцију о раду и дежурству радника. 
Приликом чишћења улица не смију се гртаним 
снијегом затрпавати бочни прилази 
Јавне саобраћајне површине уз дрвореде не смију се 
посипати сољу или другим  хемијским средствима. 
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Забрањено је: 
1. Изношење и гомилање снијега из дворишта, 

башти и сличног на улице и тротоаре, 
2. Бацање снијега испред зграда на 

саобраћајницу, 
3. Затварање снијегом и ледом сливника и 

шахтова, 
4. Депоновање снијега и леда у паркове и 

зелене површине, 
5. Санкање и клизање на јавним саобраћајним 

површинама и на залеђеним воденим површинама. 
При укањању снијега и леда не смију се оштећивати 
површине с којих се врши уклањање, нити објекти 
на тим површинама. 
 
    4. Начин контроле извршења обавеза 
дефинисаних планом 
Контролу над спровођењем обавеза из овог плана 
вршиће стручно-технички надзорни орган, 
именован од стране начелника општине, и 
комунална полиција за послове из своје 
надлежности. 
 
II    ПЛАН ЧИШЋЕЊА ГРАДСКИХ УЛИЦА И 

ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА ПРЕМА 
ПРИОРИТЕТУ 

Чишћење градских улица и локалних путева дијели 
се према приоритетним групама. 

А) План чишћења градских улица 
 

Прва приоритетна група: 
1. Улица краља Петра I почиње од моста на 

Рзаву и завршава се Тргом палих бораца, 
2. Улица Ужичког корпуса почиње од градске 

пијаце до магистралног пута (Управа 
прихода), 

3. Трг палих бораца обухвата простор између 
Улице краља Петра I, Улице Друге 
подрињске бригаде, Улице козачке до 
моста Мехмед-паше Соколовића, 

4. Улица Ива Андрића почиње од 
магистралног пута (мост Мехмед-паше 
Соколовића) до регионалног пута 
Вишеград-Сјемећ-Рогатица, 

5. Улица Друге подрињске бригаде од 
Рзавског моста до Трга палих бораца. 

Друга приоритетна група: 
1. Улица козачка почиње од Трга палих бораца 

до пута за насеље Душче, 
2. Улица Николе Пашића почиње од Улице 

краља Петра I и завршава се Улицом Друге 
подрињске бригаде, 

3. Улица Николе Тесле почиње од Улице 
краља Петра I и завршава се Улицом  Друге 
подрињске бригаде, 

4. Улица косовска почиње од Улице краља 
Петра I и завршава се Улицом Друге 
подрињске бригаде, 

5. Улица Карађорђева почиње од Улице 
Ужичког корпуса и завршава се на мјесту 
бивше централе на Рзаву, 

6. Улица Вука Караџића почиње од Улице 
Ужичког корпуса и завршава се Улицом 
Карађорђевом, 

7. Улица светог Саве почиње од Улице цара 
Лазара и завршава се у правцу Шегања, код 
јавне чесме,  

8. Улица Милоша Обилића почиње од Улице 
светог Саве до православне цркве на 
Мегдану. 

9 Улица Његошева почиње од Улице светог 
Саве и завршава се на путу који води према 
Мириловићима 

Трећа приоритетна група: 
1. Улица цара Лазара почиње од Улице краља 

Петра I, 
2. Улица Видовданска почиње од Улице 

Ужичког корпуса и завршава се Улицом 
Јована Дучић, 

3. Улица Јована Дучића почиње од Улице 
Ужичког корпуса и завршава се Улицом 
солунских бораца,  

4. Улица војводе Путника почиње од Улице 
Ужичког корпуса и завршава се последњом 
породичном стамбеном зградом у насељу 
Вучине са свим бочним улицама у 
насељима Пионирска и Вучине, 

5. Улица Стевана Синђелића почиње од 
Улице Ужичког корпуса и завршава се 
последњом породичном стамбеном зградом 
у насељу Главица са свим бочним улицама 
у насељу Главица , 

6. Улица Радничка почиње од Улице 
Карађорђеве и завршава се Видовданском 
улицом, 

7. Улица браће Југовића почиње од Улице 
краља Петра I и завршава се Улицом цара 
Лазара, 

9. Улица солунских бораца почиње од Улице 
Карађорђеве и завршава се улицом 
Ужичког корпуса, 

10. Улица Гаврила Принципа почиње од 
магистралног пута (бензинске пумпе) до 
краја насеља Црнча. 

11. Улица Деветог Јануара почиње од улице 
Војводе Степе, од мјеста одвајања од 
магистралног пута М-5, који се састоји од 
три сегмента и завршава се са улицом 
Споменка Гостића у једном сегменту и 
улицом Михаила Пупина у другом 
сегменту 

12. Улица Споменка Гостића почиње  од улице 
Деветог јануара, која се састоји од два 
сегмента и завршава се изнад и испод 
стамбеног низа број 2. 
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13. Улица Добровољних давалаца крви почиње 
од улице Деветог јануара и завршава се 
улицом Стевана Синђелића. 

14. Улица Бикавац у насељу Бикавац. 
Четврта приоритетна група: 
 

1. Улица царице Милице почиње од Улице 
цара Лазара и завршава се Улицом светог 
Саве, 

2. Улица бирчанска почиње од Улице Ива 
Андрића и завршава се спојем Улице Ива 
Андрића са Околиштима, 

3. Улица Михајла Пупина, 
4. Саобраћајна комуникација која повезује 

насеље Бикавац са насељем Шегање. 
5. Пут за Стари Град. 
6. Пут за Бабин Поток. 

 
2. План чишћења локалних путева: 
Локални путеви: 
Прва приоритетна група:  

Врста коловоза  
Ред. 
бр. 

 

Број пута ПУТНИ ПРАВАЦ 
асфалт макадам 

Укупна 
дужина 

(км) 

1. Л-  1 Вишеград-Бабин поток-Г.Дубовик 2,60 3,10 5,70 
2. Л-  2 Вишеград-Међусеље 0,50 1,80 2,30 
3. Л-  3 Шегање-Бан поље 0,50 - 0,50 
4. Л-  4 Вишеград - Вељи Луг – Вишеградска бања 2,00       4,00 6,00 
5. Л-21 Гребен-Коритник-Гостиља 1,20 9,80 11,00 

6. Л-22 Сасе-Хaлуге-Убава  2,00 2,20 4,20 

7. Л-23 Сасе – Јелашци-Дубово 4,00 8,00 12,00 

8. Л-39 Родић Брдо-Глогова 0,580 - 0,580 
 
Друга приоритетна група: 

9. Л-  5 Ханиште-Округла-Карамани        0,60              1,50 2,10  
 10. Л-  6 Вишеград – Дринско-Паштан брдо  5,45 16,00  21,45 
11.  Л-  7 Дринско-Стражбенице-Шип  - 4,00 4,00 
12. Л-10 Вардиште- Масали 3,40 - 3,40 

13. Л-19 Обравње-Пресјека-Жлијеб-Крагујевац  - 8,00 8,00 

   14. Л-20 Преловска ријека-Блаце – Ђуревићи  - 6,10 6,10 
15. Л-24 Манастир Добрун – Станишевац  - 6,70 6,70 
16. Л-25 Добрун –Јабланица- Грање  - 4,60 4,60 
17. Л-26 Добрун-Грање-Бјељајци - - - 
18 Л-27 Добрун-Јабланица    
19. Л-28 Добрун – Павитине - 5,70 5,70 

20. Л-29 Добрунска ријека-Пољанице - 5,00 5,00 

21. Л-30 Б.Јагодина – Велетово – Црнчићи - 6,00 6,00 

22. Л-31 Б.Јагодина - Бјела-Тасићи-Ман. Добрун 1,00 6,00 7,00 

23. Л-32 Горња Лијеска – Кочарим  1,00 1,00 2,00 

24. Л-33 Ораховци-Твртковићи  - 5,00 5,00 

25. Л-34 Г.Лијеска-Џанкићи-Долови  - 11,10 11,10 

26. Л-35 Г.Лијеска -Храњевац - 1,80 1,80 

27. Л-36 Доња Лијеска – Каберник-Холујаци  - 5,00 5,00 

28. Л-37 Вишеград – Милошевићи  5,40 1,40 6,80 

   29. Л-38 Доња Брштаница-Горња Брштаница  1,70 - 1,70 
   30. Л-39 Д.Лијеска-Црни врх - 4,00 4,00 

   31. Л-40 Главаче-Поздерчићи    

   32. Л-41 Главаче-Блаце-Ђуревићи    

   33. 
Л-42 Приступни путеви кроз доње и горње избјегличко 

насеље у Прелову 
   

   34. Л 44. Споменик-Тршевине    
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Трећа приоритетна група: 
 

Врста коловоза  
Ред. 
бр. 

 

Број пута ПУТНИ ПРАВАЦ 
асфалт макадам 

Укупна 
дужина 

(км) 

35. Л-  8 Бродар-Шип 6,00 - 6,00 
36.                     Л  -9 Бродар-Мeремишље  - 3,40 3,40 
37. Л-11 Вардиште-Мацуте - 4,50 4,50 
38. Л-12 Вардиште-Станишевац  - 5,00 5,00 
39. Л-17 Г.Штитарево-Паочићи-Клашник  - 4,00 4,00 
40. Л-18 Прелово-Влаховићи-Куке - 4,80 4,80 
41. Л-13 Међеђа – Каоштице  8,00 - 8,00 
42. Л-14 Међеђа – Цријеп  - 3,70 3,70 
43. Л-15 Међеђа – Дубочица - 8,00 8,00 
44. Л-16 Бродар-Ђипе - 5,50 5,50 
 

УКУПНО: 49,93 162,70 212,63 

 
III ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
На наведене локалне путне везана је мрежа 
некатегорисаних путних праваца. Чишћење локалних и 
некатегорисаних путева вршиће се тако што ће се прво 
чистити наведени локални путеви, а сви остали 
некатегорисани путни правци биће одржавани према 
приоритету који ће на лицу мјеста одредити стручно-
технички надзорни орган. У случају болести или смртног 
случаја приоритет може бити измијењен.  
На пословима зимског одржавања обавезно је 
ангажаовање локалног становништва. 
  
Овај план објавиће се у ,,Службеном гласнику општине 
Вишеград“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 
                                 ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Број: 01-022-251/17                                                              
Датум: 01.11.2017. год.  др Билал Мемишевић,с.р. 
 
На основу члана 43. Закона о буџетском систему 
Републике Српске („Службени гласник Републике 
Српске“, број  121/12, 152/14, 103/ 15 и 15/16), члана 
11. Одлуке о извршењу буџета општине Вишеград 
за 2017. годину („Службени гласник општине 
Вишеград“, број 14/16), и члана 87. Статута 
општине Вишеград („Службени гласник општине 
Вишеград“, број 6/17) начелник општине, д о н о с и  
 

О Д Л У К У 
о одобравању средстава буџетске резерве 

                                                
Члан 1. 

ОДОБРАВАЈУ СЕ средства буџетске резерве у 
укупном износу од 300,00 КМ 
(тристотинеконвертибилнихмарака) Удружењу за 
екологију, заштиту, унапријеђење и кориштење 

вода "Дринска језера" Вишеград  у сврху помоћи за 
органаизацију Школе риболова. 
 

Члан 2. 
За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење за 
финансије. 
Одобрена средства ће се исплатити на жиро  рачун 
број: 55201800026344-77 Хипо Алпе Адриа.  
 

Члан 3. 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављена у „Службеном гласнику Општине 
Вишеград“. 
 
ОПШТИНА ВИШЕГРАД 
                НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Број: 02-40-290/17 
Датум: 10.10.2017. године     Младен Ђуревић,с.р. 

 
На основу члана 43. Закона о буџетском систему 
Републике Српске („Службени гласник Републике 
Српске“, број 121/12, 152/14, 103/ 15 и 15/16), члана 
11. Одлуке о извршењу буџета општине Вишеград 
за 2017. годину („Службени гласник општине 
Вишеград“, број 14/16), и члана 87. Статута 
општине Вишеград („Службени гласник општине 
Вишеград“, број 6/17) начелник општине, д о н о с и  
 

О Д Л У К У 
о одобравању средстава буџетске резерве 

                                                
Члан 1. 

ОДОБРАВАЈУ СЕ средства буџетске резерве у 
укупном износу од 3.000,00 КМ 
(трихиљадеконвертибилнихмарака) Ронилачком 
клубу Вишеград у сврху набавке ронилачке опреме  
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за обуку младих људи који ће бити рониоци -
спасиоци. 

Члан 2. 
Задужује се Ронилачки клуб Вишеград да набвку 
опреме изврши у скалду са Законом о јавним 
набавкама, након чега ће бити дозначена наведена 
средства из члана 1. ове Одлуке. 

 
Члан 3. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављена у „Службеном гласнику Општине 
Вишеград“. 
 
ОПШТИНА ВИШЕГРАД 
                НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Број: 02-40-296/17 
Датум: 11.10.2017. године     Младен Ђуревић,с.р.  
 
На основу члана 82. став (3) Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16), члана 17. став (1) Закона о 
јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, 
број 39/14) и члана 6. Правилника о јавним 
набавкама роба, услуга и радова („Службени 
гласник Општине Вишеград“, број 14/14), начелник 
општине,  д о н о с и 
 

ОДЛУКУ 
О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ПЛАНА ЈАВНИХ 

НАБАВКИ ЗА 2017. ГОДИНУ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Члан 1. 
Одобрава се измјена и допуна Плана јавних набавки 
за 2017. годину, као у прилогу. 
 

Члан 2. 
Одлуком о доношењу Плана јавних набавки за 
2017. годину број 02-404-70/16 од 03.01.2017. 
године донесен је План јавних набавки за 2017. 
годину. 
 

Члан 3. 
Током реализације Плана јавних набавки за 2017. 
годину јавила се потреба за набавком роба, услуга и 
радова, које се нису могле предвидјети у вријеме 
доношења Плана јавних набавки, те је из тог 
разлога донесена измјена и допуна Плана набавки. 

 
Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а иста 
ће заједно са измјеном и допуном Плана набавки 
бити објављена у „Службеном гласнику општине 
Вишеград“ и на интернет страници општине 
Вишеград. 
 
ОПШТИНА ВИШЕГРАД 
                НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Број: 02-404-116/17 
Датум: 12.10.2017. године    Младен Ђуревић ,с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА ВИШЕГРАД 
-Начелник општине- 
Број: 02-404-116/17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Датум: 12.10.2017. године 
 
На основу члана 17. став (1) Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број 39/14) и члана 4. Правилника о јавним набавкама роба, 
услуга и радова („Службени гласник Општине Вишеград“, број 14/14), начелник општине Вишеград  д о н о с и 
 

ИЗМЈЕНУ И ДОПУНУ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД  
ЗА 2017. ГОДИНУ 

 

Члан 1. 
У допуни  Плана  јавних набавки Општине Вишеград за 2017. годину број 02-404-22/16 од 01.03.2017. године у члану 1. у дијелу табеле под називом 
„РАДОВИ“ и „РОБЕ“ врши се измјена ставки под редним бројевима 15., 21. и 24. које гласе: 

Ред. 
број 

Предмет набавке 
Шифра 

ЈРЈН 

Процијењена 
нето 

вриједност 
набавке 

Врста 
поступка 
набавке 

Оквирни 
период 

покретања 
поступка 
набавке 

Оквирни 
период 

закључења 
уговора 

Склапа 
ли се 

уговор 
или 

оквирни 
споразум 

Планирано 
трајање 

уговора или 
оквирног 
споразума 

Извор 
финансирања 

(конто) 

Назив 
одјељења које 

покреће 
набавку 

 
РАДОВИ 

15. 
Изградња јавне 
расвјете  

 
45316100-6 

 

65.290,00 
КМ 

Конкурент
ски  

Октобар 
2017. 

Новембар 
2017. 

Уговор  

60 дана од дана 
увођења у 
посао од 
стране 

надзорног 
органа  

511100 
(Програм  

„Шуме“ број 
01-022-31/17 

од 27.02.2017.) 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено-
комуналне 
послове 

21. 
Реконструкција 
свадбеног салона 
(хотела) на Бикавцу  

 
45454000-4 

 

249.000,00 
КМ 

Отворени 
поступак  

Октобар 
2017. 

Новембар 
2017. 

Уговор  

120 дана од 
дана увођења у 

посао од 
стране 

надзорног 
органа  

 
 

511200 
(100.000,00 
КМ буџет 
2017. г. а 
разлика 

Одлука СО-е 
број                

01-022-240/17 
од 03.10.2017. 
г.(„Службени 

гласник 
Општине 

Вишеград“ 
број 14/17) 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено-
комуналне 

послове 

 
РОБЕ 



24. 
Набавка садног 
материјала  

 
03121100-6 

 

6.000,00 
КМ 

Директни 
Октобар 

2017. 

Октобар-
Новембар 

2017. 
Уговор 

5 дана од дана 
потписивања 

уговора 

511700 
(Програм  

„Шуме“ број  
01-022-31/17 

од 27.02.2017.) 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено-
комуналне 

послове 
 

Члан 2. 
У Плану јавних набавки Општине Вишеград за 2017. годину број 02-404-70/16 од 03.01.2017. године у члану 4. у дијелу табеле под називом „РОБЕ“ 
додаје се нова ставка под редним бројем 34. која гласи: 

Ред. 
број 

Предмет набавке 
Шифра 

ЈРЈН 

Процијењена 
нето 

вриједност 
набавке 

Врста 
поступка 
набавке 

Оквирни 
период 

покретања 
поступка 
набавке 

Оквирни 
период 

закључења 
уговора 

Склапа 
ли се 

уговор 
или 

оквирни 
споразум 

Планирано 
трајање 

уговора или 
оквирног 
споразума 

Извор 
финансирања 

(конто) 

Назив 
одјељења које 

покреће 
набавку 

 
РОБЕ 

34. 

Набавка резервних 
дијелова за 
поправку   
ватрогасног возила 
„ФАП“ 14/14 

34330000-9 
2.100,00 

КМ 
Директни 

Октобар 
2017. 

Октобар 
2017. 

Уговор 
3 дана од дана 
потписивања 

уговора 

 
Буџетска 
резерва  

 

Одјељење за 
општу управу 

35. 
Набавка расвјетних 
тијела 

45316100-6 
 

7.020,00 
КМ 

Конкурент
ски 

Октобар 
2017. 

Новембар 
2017. 

Уговор 
10 дана од дана 

потписивања 
уговора 

 
511100 

(Програм 
„Шуме“ број 
01-022-31/17 

од 27.02.2017.) 
и средства од 

продаје 
имовине у 

насељу Добрун 
 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено-
комуналне 

послове 

Члан 3. 
У Плану јавних набавки Општине Вишеград за 2017. годину број 02-404-70/16 од 03.01.2017. године у члану 4. у дијелу табеле под називом 
„УСЛУГЕ“ додају се нове ставке под редним бројевима 78., 79., 80. и 81. које гласе: 

Ред. 
број 

Предмет набавке 
Шифра 

ЈРЈН 

Процијењена 
нето 

вриједност 
набавке 

Врста 
поступка 
набавке 

Оквирни 
период 

покретања 
поступка 
набавке 

Оквирни 
период 

закључења 
уговора 

Склапа 
ли се 

уговор 
или 

оквирни 
споразум 

Планирано 
трајање 
уговора 

или 
оквирног 
споразума 

Извор 
финансирања 

(конто) 

Назив 
одјељења 

које покреће 
набавку 

 
УСЛУГЕ 



78. 

Израда пројектне 
документације за 
изградњу 
канализационе 
мреже у насељу 
Јагодина 

71320000-7 
3.735,00 

КМ 
Директни 

Октобар 
2017. 

Новембар 
2017. 

Уговор 
30 дана од дана 

потписивања 
уговора 

511100 
(Програм 

„Воде 2017.“) 
Одлука СО-е         

број               
01-022-246/17  

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено-
комуналне 

послове 

79. 

Израда УТУ за 
дјечије игралиште и 
израда УТУ за 
помоћни стадион у 
оквиру 
Регулационог плана 
жељезничке станице 
са спортско-
рекреативним 
центром у 
Вишеграду 

 
71300000-1 

1.100,00  
КМ 

Директни 
Октобар 

2017. 
Октобар 

2017. 
Уговор 

20 дана од дана 
потписивања 

уговора  
511100 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено-
комуналне 

послове 

80. 

Израда главног 
пројекта за дјечије 
игралиште у оквиру 
Регулационог плана 
жељезничке станице 
са спортско-
рекреативним 
центром у 
Вишеграду 

71320000-7 2.500,00 КМ Директни 
Новембар 

2017. 
Новембар 

2017. 
Уговор 

30 дана од дана 
потписивања 

уговора  
511100 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено-
комуналне 

послове 

81. 

Израда главног 
пројекта за помоћни 
стадион у оквиру 
Регулационог плана 
жељезничке станице 
са спортско-
рекреативним 
центром у 
Вишеграду 

71320000-7 2.600,00 КМ Директни 
Новембар 

2017. 
Новембар 

2017. 
Уговор 

30 дана од дана 
потписивања 

уговора  
511100 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено-
комуналне 

послове 

 
Члан 4. 

У Плану јавних набавки Општине Вишеград за 2017. годину број 02-404-70/16 од 03.01.2017. године у члану 4. у дијелу табеле под називом 
„РАДОВИ“ додају се нове ставке под редним бројевима од 30.-43. које гласе: 

Ред. 
број 

Предмет набавке 
Шифра 

ЈРЈН 

Процијењена 
нето 

вриједност 
набавке 

Врста 
поступка 
набавке 

Оквирни 
период 

покретања 
поступка 
набавке 

Оквирни 
период 

закључења 
уговора 

Склапа 
ли се 

уговор 
или 

оквирни 
споразум 

Планирано 
трајање 
уговора 

или 
оквирног 
споразума 

Извор 
финансирања 

(конто) 

Назив 
одјељења 

које покреће 
набавку 



 
РАДОВИ 

30. 
Изградња  водовода 
Бикавац-Горње 
Шегање (II фаза) 

 
45231300-8 

 

116.200,00 
КМ 

Отворени 
Октобар 

2017. 
Новембар 

2017. 
Уговор 

60 дана од дана 
увођења 
извођача 

радова у посао 
од стране 
надзорног 

органа 

 
511100 

(Програм 
„Воде 2017.“) 
Одлука СО-е         

број               
01-022-246/17  

 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено-
комуналне 

послове  

31. 

Санација водовода 
и изградња 
оборинске 
канализације у 
Улици Војводе 
Путника ( од О.Ш. 
до Улице Ужичког 
корпуса) 

 
45231300-8 

 

75.530,00 
КМ 

Конкурент
ски 

Октобар 
2017. 

Новембар 
2017. 

Уговор 

60 дана од дана 
увођења 
извођача 

радова у посао 
од стране 
надзорног 

органа 

 
511100 

(Програм 
„Воде 2017.“) 
Одлука СО-е         

број               
01-022-246/17  

 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено-
комуналне 

послове  

32. 
Санација водовода у 
Улици Гаврила 
Принципа 

 
45231300-8 

 

36.520,00 
КМ 

Конкурент
ски 

Октобар 
2017. 

Новембар 
2017. 

Уговор 

45 дана од дана 
увођења 
извођача 

радова у посао 
од стране 
надзорног 

органа 

 
511100 

(Програм 
„Воде 2017.“) 
Одлука СО-е         

број               
01-022-246/17  

 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено-
комуналне 

послове  

33. 

Изградња 
канализације у 
насељу Доње 
Шегање (трећи 
крак) 

 
45231300-8 

 

63.910,00 
КМ 

Конкурент
ски 

Октобар 
2017. 

Новембар 
2017. 

Уговор 

45 дана од дана 
увођења 
извођача 

радова у посао 
од стране 
надзорног 

органа 

 
511100 

(Програм 
„Воде 2017.“) 
Одлука СО-е         

број               
01-022-246/17  

 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено-
комуналне 

послове  

34. 
Зацјевљење потока 
у насељу Бикавац 

 
45231300-8 

 

19.920,00 
КМ 

Конкурент
ски 

Октобар 
2017. 

Новембар 
2017. 

Уговор 

40 дана од дана 
увођења 
извођача 

радова у посао 
од стране 
надзорног 

органа 

 
511100 

(Програм 
„Воде 2017.“) 
Одлука СО-е         

број               
01-022-246/17  

 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено-
комуналне 

послове  

35. 

Санација оборниске 
канализације у 
Улици Гаврила 
Принципа  

 
45232130-2 

 

4.565,00 
КМ 

Директни  
Октобар 

2017. 
Октобар 

2017. 
Уговор 

10 дана од дана 
увођења 
извођача 

радова у посао 

 
511100 

(Програм 
„Воде 2017.“) 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено-



од стране лица 
задуженог за 

праћење 
реализације 

уговора 

Одлука СО-е         
број               

01-022-246/17  
 

комуналне 
послове  

36. 

Реконструкција 
дијела 
канализационе 
мреже у Улици 
Јована Дучића 

 
45231300-8 

 

4.980,00 
КМ 

Директни  
Октобар 

2017. 
Октобар 

2017. 
Уговор 

7 дана од дана 
увођења 
извођача 

радова у посао 
од стране лица 
задуженог за 

праћење 
реализације 

уговора 

 
511100 

(Програм 
„Воде 2017.“) 
Одлука СО-е         

број               
01-022-246/17  

 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено-
комуналне 

послове  

37. 

Измјештање 
водоводне цијеви Ø 
 90 mm у насељу 
Вучине 

 
45231300-8 

 

1.992,00 
КМ 

Директни  
Октобар 

2017. 
Октобар 

2017. 
Уговор 

5 дана од дана 
увођења 
извођача 

радова у посао 
од стране лица 
задуженог за 

праћење 
реализације 

уговора 

511100 
(Програм 

„Воде 2017.“) 
Одлука СО-е         

број               
01-022-246/17 

 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено-
комуналне 

послове  

38. 
Изградња дијела 
водоводне мреже у 
Улици Карађорђева 

 
45231300-8 

 

13.280,00 
КМ 

Конкурент
ски 

Октобар 
2017. 

Новембар 
2017. 

Уговор 

20 дана од дана 
увођења 
извођача 

радова у посао 
од стране 
надзорног 

органа 

511100 
(Програм 

„Воде 2017.“) 
Одлука СО-е         

број               
01-022-246/17 

 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено-
комуналне 

послове  

39. 
Изградња дјечијег 
игралишта у Улици 
Краља Петра I 

45112723-9 
 

11.300,00 
КМ 

Конкурент
ски 

Октобар 
2017. 

Новембар 
2017. 

Уговор 

30 дана од дана 
увођења 
извођача 

радова у посао 
од стране 
надзорног 

органа 

421800 
 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено-
комуналне 

послове  

40. 

Изградња 
водоводног 
прикључка и 
хидрантске мреже 
на другом спрату 
робне куће  

45231300-8 
 

4.400,00 
КМ 

Директни 
Октобар 

2017. 
Октобар 

2017. 
Уговор 

5 дана од дана 
увођења 
извођача 

радова у посао 
од стране лица 
задуженог за 

праћење 
реализације 

уговора 

511100 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено-
комуналне 

послове 



41. 

Изградња 
водоводног 
прикључка за 
објекте у 
индустријској зони 
у Добруну 

45231300-8 
 

5.700,00 
КМ 

Директни 
Октобар 

2017. 
Октобар 

2017. 
Уговор 

8 дана од дана 
увођења 
извођача 

радова у посао 
од стране лица 
задуженог за 

праћење 
реализације 

уговора 

511100 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено-
комуналне 

послове 

42. 

Изградња пумпних 
станица за 
водоснабдјевање 
питком водом у 
индустријској зони 
у Добруну 

45232152-2 
 

6.000,00 
КМ 

Директни 
Октобар 

2017. 
Октобар 

2017. 
Уговор 

8 дана од дана 
увођења 
извођача 

радова у посао 
од стране лица 
задуженог за 

праћење 
реализације 

уговора 

511100 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено-
комуналне 

послове 

43. 

Извођење радова на 
припреми подлога 
за садњу 
дендрофонда 

45112000-5 
 

1.700,00 
КМ 

Директни 
Октобар 

2017. 
Октобар 

2017. 
Уговор 

10 дана од дана 
увођења 
извођача 

радова у посао 
од стране лица 
задуженог за 

праћење 
реализације 

уговора 

511700 
(Програм  

„Шуме“ број    
01-022-31/17 

од 27.02.2017.) 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено-
комуналне 

послове 

 
Члан 5. 

Ова измјена и допуна Плана набавки ступа на снагу даном доношења, а иста ће бити објављена у „Службеном гласнику општине Вишеград“ и на 
интернет страници општине Вишеград. 

 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
 
                                                                                                                                                                     _________________________________ 
                                                                                                                                                                           Младен Ђуревић, инж. геодезије 
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На основу члана 43. Закона о буџетском систему 
Републике Српске („Службени гласник Републике 
Српске“, број 121/12, 152/14, 103/15 и 15/16), члана 
11. Одлуке о извршењу буџета општине Вишеград 
за 2017. годину („Службени гласник општине 
Вишеград“, број 14/16), члана 3. Правилника о 
коришћењу средстава буџетске резерве број 02-013-
245/17 од 15.08.2017. године и члана 87. Статута 
општине Вишеград („Службени гласник општине 
Вишеград“, број 6/17) начелник општине, д о н о с и  
 

О Д Л У К У 
о одобравању средстава буџетске резерве 

                                                
Члан 1. 

ОДОБРАВАЈУ СЕ средства буџетске резерве у 
укупном износу од 1.995,00 КМ 
(једнахиљададеветстотинадеведесетпетконвертибил
нихмарака) ЈКП "15 Април" Вишеград у сврху 
плаћања наруџбенице број 85/17 од 10.10.2017. 
године за поправку резеорвара за питку воду у селу 
Коритник. 
 

Члан 2. 
За реализацију ове Одлуке задзужује се Одјељење 
за финансије. 
 

Члан 3. 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављена у „Службеном гласнику Општине 
Вишеград“. 
 
ОПШТИНА ВИШЕГРАД 
                НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Број: 02-40-277/17 
Датум: 16.10.2017. године    Младен Ђуревић ,с.р. 
 
На основу члана 43. Закона о буџетском систему 
Републике Српске („Службени гласник Републике 
Српске“, број  121/12, 152/14, 103/ 15 и 15/16), члана 
11. Одлуке о извршењу буџета општине Вишеград 
за 2017. годину („Службени гласник општине 
Вишеград“, број 14/16), члана 3. Правилника о 
коришћењу средстава буџетске резерве број 02-013-
245/17 од 15.08.2017. године и члана 87. Статута 
општине Вишеград  („Службени гласник општине 
Вишеград“, број 6/17) начелник општине, д о н о с и 
                                                                                                                  

О Д Л У К У 
о одобрењу средстава буџетске резерве 

 
Члан 1. 

ОДОБРАВА СЕ исплата средстава из буџетске 
резерве у укупном износу од 500,00 КМ (словима: 
петстотинаконвертибилнихмарака) у сврху помоћи 
болесној дјеци Косова и Метохије у  хуманитарној 
акцији  "Помоћ  за  лијечење  болесне  дјеце  сјевера  
 

 
Косова и Метохије" коју је покренуо Одбор за 
помоћ Косову и Метохији из Републике Српске у 
сарадњи са Удружењем родитеља "Подржи Мe" из 
Косовске Mитровице.  

 
Члан 2.  

Одобрена средства ће се исплатити на жиро  рачун 
број: Одбор за помоћ Косову и Метохији  555-
10000341964-45 са назнаком Помоћ за лијечење 
болесне дјеце сјевера Косова и Метохије. 
 

Члан 3.  
Ова одлука ступа на снагу даном доношења. 
 
ОПШТИНА ВИШЕГРАД 
                НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Број: 02-40-279/17 
Датум: 19.10.2017. године    Младен Ђуревић ,с.р. 
 
На основу члана 59. тачка 12) Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16),  на основу члана 19. тачка 2. 
Закона о систему јавних служби („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 68/07) и члана 79. 
Статута Општине Вишеград („Службени гласник 
Општине Вишеград“, број: 6/14), начелник општине 
д о н о с и  , 
  

О Д Л У К У 
 

I 
ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку o измјени и допуни 
Правилника Јавне спортске установе "Дрина" 
Вишеград број 107-10/17 од 10.10.2017. године 
донесене од стране Управног одбора ЈСУ "Дрина" 
Вишеград.  

II 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења , а биће 
објављена у „Службеном гласнику општине 
Вишеград“ 
 
ОПШТИНА ВИШЕГРАД 
                НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Број: 02-023-3/17 
Датум: 24.10.2017. године    Младен Ђуревић ,с.р. 
 
На основу члана 43. Закона о буџетском систему 
Републике Српске („Службени гласник Републике 
Српске“, број 121/12, 152/14, 103/ 15 и 15/16), члана 
11. Одлуке о извршењу буџета општине Вишеград 
за 2017. годину („Службени гласник општине 
Вишеград“, број 14/16), и члана 87. Статута 
општине Вишеград („Службени гласник општине 
Вишеград“, број 6/17) начелник општине, д о н о с и  
 

О Д Л У К У 
о одобравању средстава буџетске резерве 
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Члан 1. 
ОДОБРАВАЈУ СЕ средства буџетске резерве у 
укупном износу од 4.053,36 КМ 
(четирихиљадепедесеттриконвертибилнихмарака и 
36/100) ЈУ Градска галерија Вишеград у сврху 
испалте плате и накнаде за топли оброк директору 
ЈУ "Градска галерија" Вишеград до усвајања 
ребалнса буџета за 2017. годину. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Члан 2. 
За реализацију ове одлуке задзужује се одјељење за 
финансије. 

 
Члан 3. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављена у „Службеном гласнику Општине 
Вишеград“. 
 
ОПШТИНА ВИШЕГРАД 
                НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Број: 02-40-307/17 
Датум: 25.10.2017. године    Младен Ђуревић ,с.р. 
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