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На основу члана 36. став 2. Статута општине 

Вишеград („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 6/17), Скупштина општине 

Вишеград на сједници одржаној 27.07.2017. године, 

д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о верификацији мандата одборника у 

Скупштини општине Вишеград 

 

Члан 1. 

Скупштина општине Вишеград прихвата извјештај 

Верификационе комисије и верификује мандат 

одборнику у Скупштини општине Миленку Јањићу 

ПДП-Партија демократског прогреса. 

 

Члан 2. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

               ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-184/17                                                                                              

Датум: 27.07.2017.год .      др Билал Мемишевић,с.р.  

 

На основу члана 14. став (1) Закона о 

експропријацији („Службени гласник Републике 

Српске”, број 112/06, 37/07, 110/08 и 79/15), члана 

39. став (2) тачка 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 дана  27.07.2017. године, д о н о с и 

 

О Д Л У К У  

о основаности утврђивања општег интереса ради 

провођења поступка експропријације потребнг 

за извођење радова за уређење дијела корита 

Осојничког потока у Вишеграду 
 

Члан 1. 

Утврђује се да је од општег интереса уређење 

дијела тока Осојничког потока у Вишеграду са обје 

стране (у дужини око 220 метара, почетак је удаљен 

око100 m од ушћа у Дрину до око 320 m од ушћа 

узводно) укључујући заштиту одбрдских и 

унутрашњих вода. 

Корисник експропријације је Република Српска. 
 

Члан 2. 

За реализацију ове Одлуке задужује се начелнк 

Општине Вишеград и Правобранилаштво 

Републикесрпске – Сједишт езамјеника у Фочи, које 

ће, у својству законског заступника Општине 

Вишеград, у складу са Законом ,провести потребне 

радње у циљу обазбјеђивања одлуке Владе 

Републике Српске о утврђивању општег интереса и 

провођења поступка експропријације пред 

надлежном Републичком Управом за геодетске и 

имовинско-правне послове Бања Лука, Подручна 

јединица Вишеград. 
 

Члан 3. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од данао 

бјављивања у “Службеномг ласнику Општине 

Вишеград”. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

         ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-185/17                                                                                             

Датум: 27.07.2017.г .др Билал Мемишевић,с.р.  
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На основу члана 39. став (2) тачка 13) Закона о 

локалној самоуправи  („Службени гласник 

Републике Српске“, број 97/16), члана 22., члана 23. 

и члана 80. Закона о стварним правима („Службени 

гласник Републике Српске“, број 124/08, 3/09, 

38/09, 95/11 и 60/15) и члана 36. Статута општине 

Вишеград („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 6/17) Скупштина општине 

Вишеград на сједници одржаној 27.07.2017. године,             

д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о заједничкој изградњи  

стамбено-пословног објекта 
 

Члан 1. 

Одобрава се Oпштини Вишеград да заједно са 

суинвеститорима Јањић Владимиром и Сорак 

Гораном приступи  заједничкој изградњи стамбено-

пословног објекта спратности Вп+2+М у улици 

Краља Петра I у Вишеграду, на земљишту 

означеном као катастарска парцела број 1185 К.О. 

Вишеград 1, површине 255 m2, уписана у ПЛ број 

258/170 и ЗК уложак 134 на посједника и власника 

Општину Вишеград са дијелом 1/1 без терета, која 

се налази у обухвату Регулационог плана ,,Центар“ 

у Вишеграду (“Службени гласник Општине 

Вишеград“, број 2/08) односно у обухвату 

Урбанистичког пројекта за улице Краља Петра I, 

Николе Пашића, Николе Тесле, Мајке Југовића,  

Браће Југовића и дио улице Цара Лазара у 

Вишеграду („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 13/09). 
 

Члан 2. 

Општина Вишеград ће уложити земљиште, издати 

локацијске услове и грађевинску дозволу по 

службенј дужности, обезбједити потребна средства 

за накнаду за градско грађевинско земљиште и 

накнаду за ренту, сносити трошкове техничког 

прегледа.  

Јањић Владимир и Сорак Горан ће финансирати 

изградњу објекта спратности Вп+2+М (са 

могућности одступања у складу са урбанистичко-

техничкиим условима које ће израдити овлашћено 

правно лице), која обухвата сиву градњу односно 

ископ, темеље, плоче, зидање изолацију и 

покривање, сносити трошкове израде 

урбанистичко-техничких услова, трошкове израде и 

ревизије пројекта.  

 

Члан 3. 

Општина Вишеград ће по основу улагања добити 

пословни простор у приземљу објекта, и два стана 

по један на другом спрату и мансарди.  

Владимир Јањић и Сорак Горан пропорционално 

улагању добиће остале станове, што ће се 

дефинисати уговором. 
 

Члан 4. 

Овлашћује се начелник Општине Вишеград, да у 

складу са овом одлуком а по урађеној процјени од 

стране овлашћеног судског вјештака, у име и за 

рачун Општине Вишеград, пред овлашћеним 

нотаром, закључи, потпише и овјери уговор о 

заједничкој изградњи са суинвеститорима Јањић 

Владимиром и Сорак Гораном као и да истовремено 

уговори остале услове наведене заједничке 

изградње 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. 

 

Члан 5. 

Прије закључивања уговора о заједничкој изградњи 

суинвеститори су дужни да прибаве нотарски 

обрађене изјаве од носилаца станарског права који 

су уписани у књизи уложених уговора о откупу 

стамбених зграда и станова код Републичке управе 

за геодетске и имовинско-правне послове 

Републике Српске, Подручна јединица Вишеград.  
 

Члан 6 . 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Општине 

Вишеград“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

          ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-186/17                                                                                             

Датум: 27.07.2017.год.      др Билал Мемишевић,с.р.  
 

На основу члана 40. Закона о уређењу простора и 

грађењу („Службени гласник Републике Српске“, 

број 40/13, 106/15 и 3/16), члана 39. став (2) тачка 8) 

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  27.07.2017. године,  

д о н о с и  
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О Д Л У К У 

о приступању изради Регулационог плана 

,,гробље Трноваче“ у Вишеграду 
 

Члан 1. 

Приступа се изради Регулационог плана ,,гробље 

Трноваче“ у Вишеграду (у даљем тексту: план). 
 

Члан 2. 

Границе подручја које ће се обухватити планом 

дефинисано је графичким прилогом који је саставни 

дио ове одлуке.  

Површина обухвата плана је cca 4,6ha. 
 

Члан 3. 

1. Временски период за који се утврђују, процјењују 

или израчунавају плански параметри је 10 година.  

2. Почетак рачунања периода из става 1. утврдиће 

носилац припреме и носилац израде Плана у 

зависности од конкретних околности и дефинисати 

у одлуци о доношењу плана. 
 

Члан 4. 

За израду плана дефинишу се сљедеће смјернице: 

- план израдити у складу са одредбама Закона о 

уређењу просстора и грађењу (,,Службени гласник 

Републике Српске“, број 40/13, 106/15 и 3/16), 

Правилником о начину израде, садржају и 

формирању докумената просторног уређења 

(,,Службени гласник Републике Српске“, број 

69/13), Закона о гробљима и погребној дјелатности 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 31/13 

и 6/14), Одлуке о гробљима и погребној дјелатности 

(,,Службени гласник Општине Вишеград“, број 

5/17) те другим прописима из посебних области 

релевантних за планирање и уређење простора; 

- посебним смјерницама за израду плана које ће 

израдити Одјељење за просторно уређење и 

стамбено-комуналне послове Општинске управе 

Општине Вишеград; 

- приликом израде плана потребно је водити рачуна 

о јавном интересу и општим и посебним циљевима 

просторног развоја. 
 

Члан 5. 

Рок за израду плана је  шест мјесеци. 

Носилац израде плана дужан је да изради и преда 

овјерене документе по фазама у сљедећим 

роковима: 

- израда преднацрта плана у року од 35 дана од дана 

обостраног потписивања уговора. 

- израда нацрта плана у року од 20 дана од дана 

одржане стручне расправе о преднацрту. 

- приједлог документа у року од  20 дана од дана 

одржавања јавне расправе на нацрт документа. 
 

Члан 6. 

План треба да садржи све елементе прописане 

Законом о уређењу простора и грађењу, другим 

законима и Правилником о начину израде, садржају 

и формирању докумената просторног уређења. 
 

Члан 7. 

Мјесто, вријеме и начин излагања нацрта плана на 

јавни увид утврдиће Скупштина општине Вишеград 

на приједлог носиоца припреме плана а након 

израде нацрта плана. 
 

Члан 8. 

Вријеме трајања јавног увида одређује се 30 дана. 
 

Члан 9. 

Средства за израду  измјене дијела плана ће се 

осигурати из буџета Општине Вишеград. 
 

Члан 10. 

Скупштина општине Вишеград именоваће савјет 

плана у складу са чланом 43. став (1) Закона о 

уређењу простора и грађењу.  
 

Члан 11. 

Носилац припреме Плана је Одјељење за просторно 

уређење и стамбено-комуналне послове Општинске 

управе Општине Вишеград. 

Носилац израде плана одредиће се након 

проведеног поступка јавне набавке. 
 

Члан 12. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Општине 

Вишеград“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

          ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-187/17                                                                                             

Датум: 27.07.2017.г од.      др Билал Мемишевић,с.р.  
 

На основу  члана 39. став (2) а у вези а чланом 20. 

тачка 1) 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 дана  

27.07.2017. године, д о н о с и 
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Н А Ц Р Т    О Д Л У К Е 

о кућном реду у стамбеним зградама 

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Овом одлуком регулише се кућни ред у стамбеним 

и стамбено-половним зградама на подручју 

општине Вишеград.  

(2) Под кућним редом у смилу става 1) овог члана 

подразумјвају се правила понашања вланика, 

корисника станова и других посебних дијелова 

зграде везана за коришћење станова и других 

посебних дијелова зграде, као и заједничких 

дијелова и уређаја који се налазе у зградама, те 

земљишта које служи редовној употреби зграда, као 

и друга питања а све у циљу одржавања мира, реда, 

чистоће као и очувања зграде и заједничких 

дијелова зграде у добром и употребљивом стању. 

 

Члан 2. 

Одредбе из одлуке су обавезне за сва лица која су 

етажни власници станова у зградама и лица која су 

закупци станова као и лица која привремено бораве 

у становима, за власнике и кориснике пословних и 

гаражних простора који се налазе у зградама или 

колективним гаражним објектима (у даљем тексту: 

станари), као и за лица која повремено у зграду 

долазе (у даљем тексту: друга лица ), те за органе 

заједнице етажних вланика. 

 

II ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 3. 

Станари и друга лица су дужни да користите 

посебне дијелове зграде са пажњом доброг 

домаћина, односно привредника, пазећи да друге 

станаре не ометају у мирном коришћењу станова, 

пословних и гаражних просторија, а посебно да: 

1) редовно одржавају и правилно употребљавају 

уређаје који служе редовној употреби стана, 

пословног и гаражног простора, и хитно изврше 

поправке уколико квар угрожава друге дијелове 

зграде, или зграду у цјелини; 

2) уредним и чистим одржавају улазна врата у 

становима, пословним просторима, гаражама као и 

прозоре, балконе и лође; 

3) подрумске и друге помоћне просторије 

користити према њиховој намјени; 

4) све вањске отворе затворе у случају временских 

непогода; 

5) код редовног одржавања, и евентуалне 

реконструкције вањских отвора (прозора и балкона, 

лођа и тераса), задржати пројектовани изглед 

фасаде; 

6) дозволити улазак у свој стан лицу коме су 

повјерени послови одржавања стамбене зграде и 

извођачима радова код поправки , било у свом или 

сусједном стану; 

7) у периоду од 22 сата до 6 сати (зими), и од 23 до 

5 сати (љети), као и у вријеме од 15 до 17 сати  

понашати се на начин који обезбјеђује потпуни мир 

и тишину у згради ( вријеме дневног и ноћног 

одмора); 

8) на огласној табли 24 сата раније најаве посебне 

догађаје и активности које подразумјевају 

нарушавње кућног мира (прославе, гласна музика и 

друго, као и вршење оправки које проузрокују 

буку); 

9) придржавати се посебних прописа о држању 

животиња у стану, бринути се о редовној хигијени 

животиња и тиме спријечити ометање станара у 

мирном коришћењу зграде, те спријечити 

онечишћење дворишта зграде и зелених површина; 

10) осигурати вентилацију - чији извод надвисује 

највишу етажу зграде за пословни простор у 

зградама, а посебно угоститељске објекте, у којима 

се припрема храна или настају испарења и мириси: 

11) уклањати снијег са балкона, лођа и тераса свога 

стана; 

12) натписе на пословним просторима одржавати 

уредне, чисте и исправно написане те одобрене од 

надлежних органа; 

13) обезбједити да излози уз јавне површине увијек 

буду уредни, чисти, редовно одржавани и 

одговарајуће освијетљени. 

 

Члан 4. 

Забрањено је: 

1) пролијевање воде или бацање било каквих 

отпадака и предмета са прозора, балкона, тераса, 

лође и друго; 

2) испрашивање постељине, одјеће и других 

предмета на прозорима, балконима и лођама, као и 

у стубиштима; 

3) остављање огријева и других предмета на 

балконима и терасама, који могу угрозити друге 

станове, зграду и пролазнике као и цијепање 

огријева у зградама, припремање јела на роштиљу и 

вршење других радњи које могу угрозити станове, 

зграду и пролазнике. 
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4) остављати у заједничким просторијама (смеће, 

стари намјештај, амбалажу, огријев и сл.); 

5) држати у стану лако запаљиве материје; 

6) остављање укључених уређаја и инсталација које 

користе редовној употреби стана, када станари нису 

у стану ( отворена вода, укључени електрични и 

плински уређаји и сл.); 

7) у стану, помоћном, пословном или гаражном 

простору производити буку, развијати пару, дим, 

гасове и слично што омета друге станаре у мирном 

кориштењу стана.; 

8) постављати појединачне антене на прозорима и 

другим фасадним отворима у зградама у којима 

постоји заједничка кровна антена, а у зградама код 

којих не постоји заједничка кровна антена, не смију 

се постављати појединачне антене на фасаде 

оријентисане према јавним површинама ако постоји 

могућност да се монтирају на фасаде које нису 

окренуте према јавној површини; 

9) заједницама етажних власника у којима постоји 

успостављен систем централног гријања, ложење 

ватре индивидуално у становима, уколико не 

постоје испуњени услови у складу са прописима 

којима се регулише противпожарна заштита. 

 

Члан 5. 

Заједничким дијеловима зграде сматрају се, у 

смислу ове одлуке, дијелови и уређаји који служе 

згради, као цјелини или посебним дијеловима 

зграде, а нарочито: темељи, главни зидови, кров, 

степениште, димњаци, лифтови, фасада, подрум, 

таван, ходници, свјетларници, праонице и 

сушионице, просторије за смеће, просторије за 

одржавање састанака станара, просторије одређене 

за кућепазитеља, електрична, громобранска, 

канализациона, водоводна и телефонска мрежа, 

гасне и топловодне инсталације и телевизијске 

антене. 
 

Члан 6. 

Заједница етажних власника, као правно лице, у 

смислу одредби Закона о одржавању стамбених 

зграда, дужна је да: 

1) обезбиједи и на видљивом мјесту постави 

огласну таблу; 

2) истакне на огласној табли ову одлуку о кућном 

реду у стамбеним зградама;  

3) истакне на огласној табли списак етажних 

власника, закупаца и корисника посебних дијелова 

зграде; 

4) одржава фасаду зграде у уредном стању; 

5) одржава заједничке просторије зграде у уредном 

и у исправном стању; 

6) одржава заједничке дијелове зграде, уређаје, 

опрему и инсталације  у исправном стању;  

7) обезбиједи освјетљење у предворју и стубишту; 

8) обезбиједити чишћење димњака, те да су, 

димњачарска враташца на тавану и подруму, у 

свако вријеме, слободна за приступ; 

9) обезбиједити, на видљивом мјесту, огласну 

таблу; 

10) обезбиједити да кључ од тавана и непроходних 

тераса, мора увијек бити доступан код 

кућепазитеља, или код другог лица које одреди 

надлежни орган заједнице етажних вланика; 

11) обезбиједити одржавање и чишћење лифтова, 

према техничким прописима, те обавијест о квару 

лифта истакне  на видно мјесто. 

 

Члан 7. 

Обавезе станара у коришћењу заједничких дјелова 

зграде су слиједеће: 

1) закључавати улазна врата: зими - од 22 до 6 сати, 

и љети - од 23 до 5 сати, а уколико зграда има 

спољне сигуроносне уређаје за позивање појединих 

станова или кућепазитеља, улазна врата могу бити 

закључана 24 сата; 

2) станари су дужни обезбиједити натписе са 

презименима станара, или називом правног лица 

које врши одређену дјелатност; 

3) станари су дужни обезбиједити да поштански 

сандучићи буду уредни и чисти, са јасно 

истакнутим презименима станара; 

4) станари су дужни обезбиједити да улазна врата 

заједничких просторија, подрума, склоништа, 

тавана, праоница и сушионица, проходних и 

непроходних тераса буду закључана;  

5) станари мора да обезбиједе да тавански и 

прозори на заједничким ходницима, стубиштима и 

подрумским пролазима омогуће редовну 

вентилацију, и буду затворени у случају временске 

непогоде; 

6) станари су дужни неовлаштеним лицима 

онемогућити приступ непроходним терасама, 

кровним површинама и заједничким уређајима, и 

вршење поправки на њима; 

7) станари су дужни омогућити улазак у заједничке 

просторије екипама за дезинфекцију, дезинсекцију 

и дератизацију. 
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Члан 8. 

Земљиште за редовну употребу зграде је земљиште 

које није јавна површина, а по намјени је двориште 

зграде.  

 

Члан 9. 

Двориште прије свега служи за игру дјеце, 

обављање кућних послова, на за то одређеном  

простору, те за остале намјене које споразумно 

одреде станари зграде (паркирање и слично).  

У дворишту је забрањено: 

- прање аутомобила, 

- обављање услужних и производних дјелатности 

као споредних занимања које за последицу имају 

нарушавање кућног реда и мира, без сагласности 

заједнице етажних власника и одобрења надлежног 

органа.  

(3) Двориште пролази и вртови који припадају 

згради морају да се чисто и уредно одржавају.  

 

Члан 10. 

Заједница етажних власника дужна је да обезбједи:  

Уредно и редовно одржавање  зелених површина и 

ограда, који не смију бити од  

бодљикаве жице, шиљака и слично; 

проходан и освјетљен прилаз згради; 

уредно и редовно одржавање дворишних објеката; 

да вањски дијелови фасада, балкони лође и терасе 

увијек буду уредни и чисти а оштећења 

поправљена.  

 

III НАДЗОР  

 

Члан 11. 

(1) Комунално-инспекцијски надзор над 

спровођењем одредаба ове одлуке врши комунална 

полиција.  

(2) По указаној потреби или у складу са посебним 

прописом инспекцијски надзор може вршити и 

друга инспекција.  

Члан 12. 

(1) Комунални полицајци и други инспектори, у 

обављању својих послова дужни су се придржавати 

закона, ове одлуке и других прописа. 

(2) Комунални полицајци у обављању надзора 

поступају и доносе акте у оквиру дужности и 

овлашћења утврђених Законом о комуналној 

полицији, овом одлуком и другим прописима.   (3) 

Сва правна и физичка лица, предузетници као и сви 

субјекти надзора дужни су да комуналном 

полицајцу односно другом инспектору дозволе 

несметано вршење комунално-инспекцијског 

надзора, односно другог инспекцијског надзора, а 

посебно приступ до просторија објекта, уређаја, 

направа и слично, затим дати личне податке и 

пружити друга потребна обавјештења. 

(4) Ако комунални полицајац у своме раду наиђе на 

отпор или се такав отпор може основано очекивати, 

комунални полицајац ће затражити помоћ надлежне 

полицијске станице. 

(5) Комунална полиција и други инспектори 

рјешењем наређују извршење одређених мјера и 

одређују рок за њихово извршење, подносе захтјеве 

за покретање кривичног, прекршајног и других 

поступака и издају прекршајне налоге у складу са 

законом и одредбама ове одлуке. 

 

IV КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ  

 

Члан 13. 

Новчаном казном у износу од 30,00 КМ до 70,00 

КМ казниће се вланик односно корисник станова и 

других посебних дијелова зграде за прекршај ако 

поступа супротно одредби члана 3. ове одлуке. 

Новчаном казном у износу од 60,00 КМ до 120,00 

КМ казниће се вланик односно корисник станова и 

других посебних дијелова зграде за прекршај ако 

учини забрањену радњу из члана 4. ове одлуке. 

 

Члан 14. 

Новчаном казном у износу од 100,00 КМ до 200,00 

КМ казниће се заједница етажних власника за 

прекршај ако не обезбједи потребне услове из члана 

6. ове одлуке. 

 

V ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  

 

Члан 15. 

Заједнице етажних власника могу донијети 

допунска правила о кућном реду.  

 

Члан 16. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Општине 

Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

           ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-188/17                                                                                             

Датум: 27.07.2017.год.       др Билал Мемишевић,с.р.  
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На основу члана 39. став 2. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16) и члана 36. став 2.Статута 

општине Вишеград („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 6/17), Скупштина општине 

Вишеград на сједници одржаној 27.7.2017. године,  

д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о усвајању Локалног акционог плана за 

превенцију, заштиту и борбу против насиља над 
женама и насиља у породици за општину 

Вишеград 2017-2018. године  
 

Члан 1. 
Усваја се Локални акциони план за превенцију, 
заштиту и борбу против насиља над женама и 
насиља у породици за општину Вишеград 2017-
2018. годинa. 
 

Члан 2. 
Локални акциони план за превенцију, заштиту и 
борбу против насиља над женама и насиља у 
породици за општину Вишеград 2017-2018. годинa  
налази се у прилогу ове одлуке и чини њен саставни 
дио.  
 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

           ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-189/17                                                                                              

Датум: 27.07.2017.год.       др Билал Мемишевић,с.р.  

 

На основу члана 18. став 4. Закона о систему јавних 

служби („Службени гласник Републике Српске“, 

брoj 68/07 и 109/12), члана 7. Закона о 

министарским, владиним и другим именовањима 

Републике Српске („Службени гласник Републике 

Српске“, број 41/03), члана 36. став (2) Статута 

општине Вишеград („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 6/17) и члана 34. Статута Јавне 

установе Рехабилитациони центар „Вилина влас“ 

Вишеград број 08/1-28/08 од 13.02.2008. године, 

Скупштина општине Вишеград на сједници 

одржаној 27.07.2017. године, д о н о с и 

 

О Д Л У К У  

о утврђивању стандарда и критеријума за  

избор и именовање директора Јавне установе 

Рехабилитациони центар  „Вилина влас“ 

Вишеград 

Члан 1. 

Овом одлуком утврђују се стандарди и критеријуми 

за избор и именовање директора Јавне установе 

Рехабилитациони центар „Вилина влас“ Вишеград. 

Под критеријумима за избор и именовање из 

претходног става сматрају се општи и посебни 

услови утврђени овом одлуком. 

 

Члан 2. 

Кандидати за директора Јавне установе 

Рехабилитациони центар „Вилина влас“ Вишеград 

треба да испуњавају следеће услове: 

 

1. Општи услови: 

- да су држављани Републике Српске 

односно Босне и Херцеговине, 

- да су старији од 18 година, 

- да нису отпуштени из државне службе на 

основу дисциплинске мјере на било ком 

нивоу власти у периоду од 3 (три) године 

прије дана објављивања конкурса, 

- да нису осуђивани за кривично дјело које 

их чини неподобним за обављање послова у 

наведеном органу, 

- да се против њих не води кривични 

поступак 

- да се на њих не односи члан IX став 1. 

Устава БиХ. 

 

2. Посебни услови: 

- висока стручна спрема (VII степен) стручне 

спреме друштвеног, медицинског или 

стоматолошког смјера или ВШС-VI степен 

стручне спреме друштвеног смјера,  

- најмање три године радног искуства, 

- понуђен програм рада и развоја Установе, 

- непостојање сукоба интереса. 

 

Члан 3. 

Уз пријаву на конкурс, кандидати су дужни 
доставити доказе о испуњавању општих и посебних 
услова, и то: 

- Увјерење о држављанству 

- Извод из матичне књиге рођених, 

- Увјерење о општој здравственој 

способности (кандидати који буду изабрани 

накнадно ће доставити), 

- Писмену изјаву да нису отпуштени из 

државне службе на основу дисциплинске 

мјере на било којем нивоу власти у БиХ иу 

Републици  Српској,  у  периоду  од  3 (три)  
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- године прије објављивања овог конкурса, 

овјерену од стране надлежног органа, 

- Увјерење да нису осуђивани а кривична 

дјела која их чине неподобним за вршење 

дужности, 

- Увјерење да се против кандидата неводи 

кривични поступак, 

- Овјерену копију дипломе, 

- Биографију, 

- Потврду о радном искуству, 

- Писмену изјаву о непостојању сукоба 

интереса, овјерену од надлежног органа, 

- Писмену изјаву да се на њих не односи 

члан IX став 1. Устава БиХ, 

- Понуђен програм рада и развоја Установе. 

 
Докази о испуњавању општих и посебних услова 
достављају се у оргиналу или овјереном препису и 
не могу бити старији од 6 (шест) мјесеци.  
 

Члан 4. 
Рок за подношење пријава на конкурс је 15 дана од 
дана објављивања конкурса. Ако конкурс небуде 
објављен истовремено, рок ће се рачунати од дана 
последњег објављивања. 
Јавни конкурс биће објављен у „Службеном 
гласнику Републике Српске“ и у дневном листу 
„Вечерње новости“ и на веб-страници општине 
Вишеград. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети 
у разматрање. 

 
Члан 5. 

Свим кандидатима који уђу у ужи избор обавиће се 
интрвју, о чему ће кандидати бити благовремено 
обавјештени на адресу коју су навели у пријави. 
Пријаве се могу подносити лично или путем поште, 
на адресу: Општина Вишеград, Андрићград бб, 
Пријава на конкурс за избор и именовање директора 
Јавне установе Рехабилитациони центар „Вилина 
влас“ Вишеград. 
 

Члан 6. 

Поступак избора, укључујући преглед приспјелих 

пријава на конкурс, у складу са утврђеним 

критеријумима, извршиће Комисија за избор 

директора ЈУРЦ „Вилина влас“ Вишеград, а 

предлагање кандидата извршиће начелник општине. 

 

Члан 7. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

           ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-192/17                          

Датум: 27.07.2017.год.       др Билал Мемишевић,с.р.  

 

На основу члана 18. став 2. Закона о систему јавних 

служби („Службени гласник Републике Српске“, 

брoj 68/07 и 109/12), члана 7. и 8. Закона о 

министарским, владиним и другим именовањима 

Републике Српске („Службени гласник Републике 

Српске“, број 41/03), члана 36. став (2) Статута 

општине Вишеград (Службени гласник општине 

Вишеград“, број 6/17) и члана 33. Статута Јавне 

установе Рехабилитациони центар „Вилина влас“ 

Вишеград број 08/1-28/08 од 13.02.2008. године, 

Скупштина општине Вишеград на сједници 

одржаној 27.07.2017. године, д о н о с и 

 

О Д Л У К У  

о расписивању Јавног конкурса за избор и 

именовање директора Јавне установе 

Рехабилитациони центар  

„Вилина влас“ Вишеград 

 

Члан 1. 

Расписује се Јавни конкурс за избор и именовање 

директора Јавне установе Рехабилитациони центар 

„Вилина влас“ Вишеград. 

 

Члан 2. 

Директор Јавне установе рехабилитациони центар 

„Вилина влас“ Вишеград руководи радом ЈУРЦ 

„Вилина влас“ Вишеград, представља и заступа 

установу, одговара за законитост рада и врши и 

друга права и дужности у складу са законом и 

статутом установе, без ограничења овлаштења. 

 

Члан 3. 

Општи и посебни услови одређени су Одлуком о 

утврђивању стандарда и критеријума за избор и 

именовање директора Јавне установе 

Рехабилитациони центар „Вилина влас“ Вишеград.  

 

Члан 4. 

Поступак избора, укључујући преглед приспјелих 

пријава на конкурс, у складу са утврђеним 

критеријумима, извршиће Комисија за избор 

директора ЈУРЦ „Вилина влас“ Вишеград, а 

предлагање кандидата извршиће начелник општине. 
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Члан 5. 

У комисију за избор именоваће се лица која имају 

професионално знање, на истом или вишем нивоу за 

које се спроводи поступак, те лица која су упозната 

са одредбама Закона о министарским, владиним и 

другим именовањима Републике Српске. 

Комисија за избор се састоји од пет (5) чланова, и то 

три (3) из реда општинских службеника и два (2) из 

реда лица која познају област за коју се врши 

именовање. 

 

Члан 6. 

Јавни конкурс за избор и именовање директора 

ЈУРЦ „Вилина влас“ Вишеград обајвиће се у 

„Службеном гласнику Републике Српске“ и у 

дневном листу „Вечерње новости“. 

Рок за подношење пријава на конкурс је 15 

(петнаест) дана од дана расписивања Јавног 

конкурса. 
 

Члан 7. 

За спровођење овог конкурса задужује се начелник 

општине. 

 

Члан 8. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

           ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-193/17                          

Датум: 27.07.2017.год.       др Билал Мемишевић,с.р.  

 

На основу члана 39. став (2) Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16), члана  7. Закона о 

министарским, владиним и другим именовањима 

Републике Српске („Службени гласник Републике 

Српске“, број 41/03) и члана 33. 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), Скупштина 

општине Вишеград у улози скупштине привредног 

друштва „Андрићев конак“ д.о.о. Вишеград, на 

сједници одржаној 27.07.2017. године,   д о н о с и 

 

 

 

 

О Д Л У К У  

о утврђивању стандарда и критеријума за избор 

и именовање директора привредног друштва 

„Андрићев конак“ д.о.о. Вишеград 

 

Члан 1. 

Овом одлуком утврђују се стандарди и критеријуми 

за избор и именовање директора привредног 

друштва „Андрићев конак“ д.о.о. Вишеград. 

Под критеријумима за избор и именовање из 

претходног става сматрају се општи и посебни 

услови утврђени овом одлуком. 

 

Члан 2. 

Кандидати за директора привредног друштва 

„Андрићев конак“ д.о.о. Вишеград треба да 

испуњавају следеће услове: 
 

1.   Општи услови: 

- да су држављани Републике Српске 

односно Босне и Херцеговине, 

- да су старији од 18 година, 

- да нису отпуштени из државне службе на 

основу дисциплинске мјере на било ком 

нивоу власти у периоду од 3 (три) године 

прије дана објављивања конкурса, 

- да нису осуђивани за кривично дјело које 

их чини неподобним за обављање послова у 

наведеном органу, 

- да се против њих не води кривични 

поступак, 

- да се на њих не односи члан IX став 1. 

Устава БиХ. 

2. Посебни услови: 

- висока стручна спрема (VII степен) 

друштвеног смјера или ВШС-VI степен 

стручне спреме друштвеног смјера,  

- најмање једна година радног искуства, 

- непостојање сукоба интереса. 

 

Члан 3. 

Уз пријаву на конкурс, кандидати су дужни 
доставити доказе о испуњавању општих и посебних 
услова, и то: 

- Увјерење о држављанству 

- Извод из матичне књиге рођених, 

- Увјерење о општој здравственој 

способности (кандидати који буду изабрани 

накнадно ће доставити), 

- Писмену изјаву да нису отпуштени из 

државне службе на основу дисциплинске  
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мјере на било којем нивоу власти у БиХ иу 

Републици Српској, у периоду од 3 (три) 

године прије објављивања овог конкурса, 

овјерену од стране надлежног органа, 

- Увјерење да нису осуђивани а кривична 

дјела која их чине неподобним за вршење 

дужности, 

- Увјерење да се против кандидата неводи 

кривични поступак, 

- Овјерену копију дипломе, 

- Биографију, 

- Потврду о радном искуству, 

- Писмену изјаву о непостојању сукоба 

интереса, овјерену од надлежног органа, 

- Писмену изјаву да се на њих не односи 

члан IX став 1. Устава БиХ, 

 
Докази о испуњавању општих и посебних услова 
достављају се у оргиналу или овјереном препису и 
не могу бити старији од 6 (шест) мјесеци.  
 

Члан 4. 
Рок за подношење пријава на конкурс је 15 дана од 
дана објављивања конкурса. Ако конкурс небуде 
објављен истовремено, рок ће се рачунати од дана 
последњег објављивања. 
Јавни конкурс биће објављен у „Службеном 
гласнику Републике Српске“ и у дневном листу 
„Вечерње новости“ и на веб-страници општине 
Вишеград. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети 
у разматрање. 

 
Члан 5. 

Свим кандидатима који уђу у ужи избор обавиће се 
интрвју, о чему ће кандидати бити благовремено 
обавјештени на адресу коју су навели у пријави. 
Пријаве се могу подносити лично или путем поште, 
на адресу: Општина Вишеград, Андрићград бб, 
Пријава на конкурс за избор и именовање директора 
привредног друштва „Андрићев конак“ д.о.о. 
Вишеград. 
 

Члан 6. 

Поступак избора, укључујући преглед приспјелих 

пријава на конкурс, у складу са утврђеним 

критеријумима, извршиће Комисија за избор 

директора привредног друштва „Андрићев конак“ 

д.о.о. Вишеград, а предлагање кандидата извршиће 

начелник општине. 
 

Члан 7. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

           ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-199/17                          

Датум: 27.07.2017.год.       др Билал Мемишевић,с.р.  

 

На основу члана 39. став (2) Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16), члана 7. и 8. Закона о 

министарским, владиним и другим именовањима 

Републике Српске („Службени гласник Републике 

Српске“, број 41/03) и члана 32. 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), Скупштина 

општине Вишеград у улози скупштине привредног 

друштва „Андрићев конак“ д.о.о. Вишеград, на 

сједници одржаној 27.07.2017. године, д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о расписивању конкурса за избор и именовање 

директора привредног друштва 

„Андрићев конак“ друштво са ограниченом 

одговорношћу за угоститељство и туризам 

Вишеград 

 

Члан 1. 

Расписује се Јавни конкурс за избор и именовање 

директора привредног друштва „Андрићев конак“ 

друштво са ограниченом одговорношђу за 

угоститељство и туризам Вишеград. 

 

Члан 2. 

Директор привредног друштва „Андрићев конак“ 

друштво са ограниченом одговорношђу за 

угоститељство и туризам Вишеград, представља и 

заступа предузеће у складу са законом и 

оснивачким актом, одговара за законитост рада и 

врши и друга права и дужности у складу са законом 

и оснивачким актом, без ограничења овлаштења. 

 

Члан 3. 

Општи и посебни услови одређени су Одлуком о 

утврђивању стандарда и критеријума за избор и 

именовање директора привредног друштва 

„Андрићев конак“ друштво са ограниченом 

одговорношђу за угоститељство и туризам 

Вишеград. 
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Члан 4. 

Поступак избора, укључујући преглед приспјелих 

пријава на конкурс, у складу са утврђеним 

критеријумима, извршиће привредног друштва 

„Андрићев конак“ друштво са ограниченом 

одговорношђу за угоститељство и туризам 

Вишеград, а предлагање кандидата извршиће 

начелник општине. 

 

Члан 5. 

У комисију за избор именоваће се лица која имају 

професионално знање, на истом или вишем нивоу за 

које се спроводи поступак, те лица која су упозната 

са одредбама Закона о министарским, владиним и 

другим именовањима Републике Српске. 

Комисија за избор се састоји од пет (5) чланова, и то 

три (3) из реда општинских службеника и два (2) из 

реда лица која познају област за коју се врши 

именовање. 

 

Члан 6. 

Јавни конкурс за избор и именовање директора 

привредног друштва „Андрићев конак“ друштво са 

ограниченом одговорношђу за угоститељство и 

туризам Вишеград обајвиће се у „Службеном 

гласнику Републике Српске“ и у дневном листу 

„Вечерње новости“. 

Рок за подношење пријава на конкурс је 15 

(петнаест) дана од дана расписивања Јавног 

конкурса. 

Члан 7. 

За спровођење овог конкурса задужује се начелник 

општине. 

 

Члан 8. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

           ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-200/17                          

Датум: 27.07.2017.год.       др Билал Мемишевић,с.р.  

 

На основу члана 39. став 2. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16) и члана 36. став 2.Статута 

општине Вишеград („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 6/17), Скупштина општине 

Вишеград на сједници одржаној 27.7.2017. године,  

д о н о с и 

О Д Л У К У 
о усвајању Извјештаја о реализацији новчаних 

средстава датих у 2016. години на основу Одлуке 
о условима и критеријумима за остваривање 

права на стимулисање наталитета 
 

Члан 1. 
Скупштина општине Вишеград усваја Извјештај о 
реализацији новчаних средстава датих у 2016. 
години на основу Одлуке о условима и 
критеријумима за остваривање права на 
стимулисање наталитета. 
 

Члан 2. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ,,Службеном гласнику општине 
Вишеград“ 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

           ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-202/17                          

Датум: 27.07.2017.год.       др Билал Мемишевић,с.р.  

 

На основу члана 39. став 2. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16) и члана 36. став 2.Статута 

општине Вишеград („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 6/17), Скупштина општине 

Вишеград на сједници одржаној 27.7.2017. године,  

д о н о с и 

 

О Д Л У К У 
о усвајању Извјештаја о утрошку средстава 

корисника грантова из буџета општине 
Вишеград са аналитичким приказом прихода на 

дан 31.12.2016. године 
 

Члан 1. 
Скупштина општине Вишеград усваја Извјештај о 
утрошку средстава корисника грантова из буџета 
општине Вишеград са аналитичким приказом 
прихода на дан 31.12.2016. године. 
 

Члан 2. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ,,Службеном гласнику општине 
Вишеград“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

           ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-203/17                          

Датум: 27.07.2017.год.       др Билал Мемишевић,с.р.  
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На основу члана 8. Закона о министарским, 

владиним и другим именовањима Републике 

Српске („Службени гласник Републике Српске“, 

број 41/03) и члана 36. Статута општине Вишеград 

(Службени гласник општине Вишеград“, број 6/17), 

Скупштина општине Вишеград на сједници 

одржаној 27.07.2017. године, д о н о с и 

 

О Д Л У К У  

о расписивању Јавног конкурса за избор и 

именовање чланова управног одбора Јавне 

установе за културну дјелатност 

„Градска галерија“ Вишеград 

 

Члан 1. 

Расписује се Јавни конкурс за избор и именовање 3 

(три) члана управног одбора Јавне установе за 

културну дјелатност „Градска галерија“  Вишеград. 

Члан 2. 

Општи и посебни услови и критеријуми за избор и 

именовање из члана 1. Ове одлуке прописани си 

Одлуком Скупштине општине Вишеград о 

утврђивању стандарда и критеријума за избор и 

именовање чланова јавних установа чији је оснивач 

Општина Вишеград („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 6/17).  

 

Члан 3. 

Јавни конкурс за избор и именовање 3 (три) члана  

управног одбора Јавне установе за културну 

дјелатност „Градска галерија“  Вишеград објавиће 

се у „Службеном гласнику Републике Српске“ и у 

дневном листу „Вечерње новости“. 

Рок за подношење пријава на конкурс је 15 

(петнаест) 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 управног одбора Јавне установе за 

културну дјелатност „Градска галерија“  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: 01-022-205/17                          

Датум: 27.07.2017.год.       др Билал Мемишевић,с.р.  
 

На основу члана 39. став (2) Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16), и члана 36. став 2. Статута 

општине Вишеград („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 6/17) Скупштина општине 

Вишеград на сједници одржаној 27.07.2017. године, 

д о н о с и 

О Д Л У К У  

о одобравању реалокације средстава ЈУ 

Средњошколски центар „Иво Андрић“ 

Вишеград 

 

Тачка 1. 

Одобрава се реалокација средстава, са конта 5113 

назив: Набавка опреме на конто 416124 назив: 

Текуће помоћи ученицима у износу од  5.000,00КМ 

(словима: петхиљада конвертибилних марака). 

Ова реалокација се одобрава у оквиру одобрених 

средстава из буџета општине Вишеград према ЈУ 

Средњошколски центар „Иво Андрић“ Вишеград  за 

2017. годину. 

Тачка 2. 

Задужује се Одјељење за финансије да изврши 

реалокацију средстава у складу са овом одлуком. 
 

Тачка 3. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

           ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-211/17                          

Датум: 27.07.2017.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 36. Статута 

општине Вишеград („Службени гласник општине 

Вишеград“,  број  6/17)  и  члана 25. и 27. а у вези са  
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чланом 14. Одлуке о уређењу простора и 

грађевинском земљишту („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 13/16), Скупштина 

општине Вишеград на сједници одржаној 

27.07.2017. године, д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о начину и условима давања у закуп земљишта 

у својини Општине Вишеград 

 

Члан 1. 

Скупштина општине Вишеград  доноси одлуку о 

давању у закуп неизграђеног грађевинског 

земљишта у својини општине Вишеград те утврђује  

начин и услове давања у закуп земљишта означеног 

као к.п. број 1940/2 у површини од 564 m², која се 

налази у IV зони градског грађевинског земљишта, 

уписане у П.Л. број 171/41 К.О. Вишеград 2 (нови 

премјер), ради постављања привременог објекта 

самоуслужне аутопраонице, на период до пет 

година , уз могућност продужења рока у складу са 

документом просторног уређења. 

 

Члан 2. 

Неизграђено грађевинско земљиште из члана 1. ове 

одлуке налази се у обухвату Регулационог плана 

„Гарче“ у Вишеграду – секција регулационог плана 

Малухино поље Мезалин („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 4/08), на парцели која 

није приведена коначној намјени. 

Постављање привременог објекта, вршиће се на 

основу и у складу са локацијским условима број 05-

364-32/17 израђеним од стране Одјељења за 

просторно уређење и стамбено-комуналне послове 

Општинске управе Општине Вишеград чији су 

саставни дио детаљни урбанистичко-технички 

услови израђени од стране овлашћеног плавног 

лица (израђеним у складу са одредбама плана), као 

и на основу грађевинске дозволе коју је дужан да 

прибави закупац земљишта, и плаћања накнада у 

складу са прописима за изградњу таквог објекта. 

У случају привођења земљишта трајној намјени, 

закупац је дужан да прекине закуп  и да закупљено 

земљиште доведе у првобитно стање о свом 

трошку, и прије уговореног рока.  

 

Члан 3. 

Давање у закуп земљишта из члана 1. ове одлуке 

извршиће се усменим јавним надметањем-

лицитацијом, а у складу са одредбама Одлуке о 

уређењу простора и грађевинском земљишту 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 

13/16) и ове одлуке, јавним огласом и Правилником 

о поступку јавног конкурса за располагање 

непокретностима у својини Републике Српске и 

јединица локалне самоуправе.  

Поступак лицитације спроводи Комисија за 

спровођење јавног надметања, коју именује 

Скупштина општине Вишеград. 

 

Члан 4. 

Минимална почетна цијена давања у закуп 

земљишта из члана 1. ове одлуке, износи: 0,20 

КМ/m². 

 

Члан 5. 

За учешће у поступку лицитације, понуђачи су 

дужни уплатити кауцију која износи 10% од 

минималне почетне цијене давања у закуп 

земљишта из члана 1. ове одлуке 

односно не може бити мања од 1.000,00 КМ на ЈРТ 

Општине Вишеград број 5620060000054715 код 

НЛБ Развојне банке. 

 

Члан 6. 

Продаја непокретности објавиће се путем јавног 

огласа у дневном листу ,,Новости“, и то најкасније 

15 дана прије дана одређеног за дан лицитације.  

 

Члан 7. 

Уплаћена кауција урачунаће се као закупнина 

учеснику лицитације са којим се закључи уговор. 

Ако учесник лицитације из става 1. овог члана 

одустане од закључења уговора, губи право на 

повраћај положене кауције. 

 

Члан 8. 

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 закупу неизграђеног грађевинског 

земљишта са најповљнијим понуђачем, као и да 

истовремено уговори остале услове наведеног 

закупа 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. 

 

Члан 9. 

Трошкове нотарске обраде уговора сноси закупац. 
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Члан 10. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Општине 

Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

           ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-212/17                          

Датум: 27.07.2017.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) и члана 36. Статута општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 

6/17), Скупштина општине Вишеград на сједници 

одржаној 27.07.2017. године, д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању вршилаца дужности чланова 

чланова Управног одбора Јавне установе за 

културну дјелатност „Градска галерија“ 

Вишеград 

 

1. За вршиоце дужности чланова Управног 

одбора Јавне установе за културну дјелатност 

„Градска галерија“ Вишеград, на период од 2 

мјесеца, а најдуже до окончања поступка јавне 

конкуренције именују се:  

1) Јована Савић, дипломирани новинар, 

2) Мила Грачанин, економиста, 

3) Милица Глоговац, професор разредне  

     наставе. 

 

 2. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Вишеград“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

           ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-204/17                          

Датум: 27.07.2017.год.       др Билал Мемишевић,с.р.  

 

На основу члана 82. став (2) Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16), члана члана 36. Статута 

општине Вишеград („Службени гласник Општине 

Вишеград“, број 6/17) и члана 27. став (2) а у вези са 

чланом 19. Одлуке о уређењу простора и 

грађевинском земљишту („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 13/16) Скупштина  

општине Вишеград на сједници одржаној  

27.07.2017. године, д о н о с и 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању Комисије за спровођење усменог 

јавног надметања - лицитацијеза давање у закуп 

земљишта у својини Општине Вишеград 

 

1. Именује се Комисија за за спровођење 

јавног надметања за давање у закуп земљишта (у 

даљем тексту: Комисија), у саставу: 

1. Александар Ђукановић, предсједник   

Лепа Цвјетић Васиљевић, замјеник 

предсједника 

2. Милан Јакшић, члан               

 Његош Танасковић, замјеник члана 

3. Споменка Танасковић , члан 

Гордана Мојевић, замјеник члана. 

 

2. Задатак комисије из тачке 1 овог рјешења 

је да у складу са Одлуком о уређењу простора и 

грађевинском земљишту („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 13/16),   Правилником о 

поступку јавног конкурса за располагање 

непокретностима у својини Републике Српске и 

јединица локалне самоуправе („Службени гласник 

Републике Српске“, број 20/12), Одлуком о начину 

и условима давања у закуп земљишта усвојеном на 

овој скупштини, и у складу са јавним огласом 

усменим јавним надметањем - лицитацијом који ће 

бити распсан, спроведе поступак лицитације о 

давању у закуп неизграђеног грађевинског 

земљишта у својини Општине Вишеград, означеног 

као к.п. број 1940/2 у површини од 564 m², уписане 

у П.Л. број 171/41 К.О. Вишеград 2 (нови премјер), 

ради постављања привременог објекта самоуслужне 

аутопраонице. 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

           ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-213/17                          

Датум: 27.07.2017.год.       др Билал Мемишевић,с.р.  
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На основу члана 18. став 2. 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 у улози оснивача Јавне установе 

Рехабилитациони центар „Вилина влас“ Вишеград, 

на сједници одржаној 27.07.2017. године, д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу директора Јавне установе 

Рехабилитациони центар „Вилина влас“ 

Вишеград 

 

1. Драган Ушћумлић, професор општенародне 

одбране, разрјешава се дужности директора Јавне 

установе Рехабилитациони центар „Вилина влас“ 

Вишеград због лошег пословања и неусвајања 

Извјештаја о годишњем пословању и годишњем 

обрачуну за 2016. годину Јавне установе 

Рехабилитациони центар „Вилина влас“ Вишеград. 

 

2. Ово рјешење ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику оптине 

Вишеград“. 
 

О б р а з л о ж е њ е 

Скупштина општине Вишеград на сједници 

одржаној 27.04.2017. године разматрала је 

извјештаје о годишњем пословању и годишњем 

обрачуну за 2016. годину јавних установа чији је 

оснивач општина Вишеград, међу којима и 

Извјештај о пословању и годишњи обрачун Јавне 

установе Рехабилитациони центар „Вилина влас“ 

Вишеград. 

У току разматрања извјештаја о годишњем 

пословању и годишњем обрачуну за 2016. годину 

Јавне установе Рехабилитациони центар „Вилина 

влас“ Вишеград изнијето је више примједби на рад 

ове јавне установе. Истакнуто је да нису 

усаглашени финансијски податци који су наведени 

у извјештају о пословању и билансу успјеха, да су 

трошкови који се односе на бруто зараде 

запослених 51% укупних трошкова што нарушава 

рентабилност пословања ове установе. Примједба је 

изнесена и на висину кредитних задужења установе 

која ће са расходима неопходним за несметано 

пословање установе довести Јавну установу 

Рехабилитациони центар „Вилина Влас у тешку 

финансијску ситуацију.  

Имајући у виду напријед наведене чињенице, 

Скупштина општине није усвојила Извјештај о 

годишњем половању и годишњем обрачуну за 2016. 

годину ове установе. У складу са тим, на наредној 

сједници одржаној 13.06.2017. године, Скупштина 

општине Вишеград је усвојила Закључак којим се 

покреће поступак разрјешења директора оних 

установа чоји извјештаји нису усвојени на сједници 

одржаној 27.04.2017. године. Истим закључком је 

одређено да Комисија за избор и именовање 

спроведе поступак разрјешења директора и 

именовања вршилаца дужности директора оних 

установа чији извјештаји о пословању и годишњем 

обрачуну за 2016. годину нису усвојени. 

Комисија за избор и именовање је на сједници 

одржаној 18.07.2017. године је поред извјештаја о 

пословању и годишњег обрачуна за 2016. годину 

разматрала и остале документе који су достављени 

општини Виешеград 24.11.2016. године од стране 

ове установе и установила следеће: Поред 

неправилности које су наведене на сједници 

27.04.2017. године у Извјештају о пословању и 

годишњем обрачуну за 2016. годину Јавне установе 

Рехабилитациони центар „Вилина влас“ Вишеград 

се наводи да је број запослених радника 79. У 

документацији коју је ова установа доставила 

општини Вишеград 24.11.2016. године се види да је 

велики број запослених ступио у радни однос 2015. 

и 2016. године, а у складу са Првилником  о 

систематизацији број 08/1-370/03 од 29.09.2003. 

године и Правилником о измјени Правилника о 

унутрашњој систематизацији број 01/1-76/15 од 

17.06.2015. године. Правилник о измјени 

Правилника о унутрашњој систематизацији број 

01/1-76/15 од 17.06.2015. године није добио 

сагласност начелника општине, тако да је директор 

ове установе прекршио  члан 19. став 4. Закона о 

систему јавних служби који прописује да оснивач, у 

овом случају општина Вишеград, даје сагласност на 

акт  о организацији и систематизацији радних 

мјеста. тј. примање ових радника је било 

незаконито. Директор предузећа је овим 

незаконитим запошљавањем повећао расходе на 

бруто плате са 700.000КМ на 846.194 КМ (план 

расхода за 2015. годину и извјештај за 2016. 

годину). Поред тога, расходи који се издвајају за 

бруто плате запослених су веће за 116.000КМ у 

2016. години у односу на планиране (Програм 

пословања за 2016. годину и Извјештај и годишњи 

обрачун   за    2016.    годину)    што    је    показатељ  
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несавјесног пословања.  На овај начин доведен је у 

питање несметан рад ове установе.  

У складу са навеним, Комисија је на истој сједници 

утврдила приједлог рјешења о разрјешењу 

директора Јавне установе Рехабилитациони центар 

„Вилина влас“ Вишеград Драгана Ушћумлића и 

исто упутила Скупштини општине Вишеград на 

даље поступање. 

На основу наведеног, а у складу са чланом 18. став 

2 Закона о систему јавних служби и чланом 36. 

Статута општине Вишеград 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: 01-022-190/17                          

Датум: 27.07.2017.год.       др Билал Мемишевић,с.р.  

 

На основу члана 4. став 2. Закона о министарским, 

владиним и другим именовањима Републике 

Српске („Службени гласник Републике Српске“, 

број 41/03), члана 18. Став 2. 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 на сједници одржаној 27.07.2017. године,        

д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању вршиоца дужности директора 

Јавне установе Рехабилитациони центар 

„Вилина влас“ Вишеград 

 

1. Душана Буквић, доктор медицине, именује 

се за вршиоца дужности директора Јавне установе 

Рехабилитациони центар „Вилина влас“ Вишеград 

на период од два мјесеца, а најдуже до окончања 

поступка јавне конкуренције. 

 

2. Ово рјешење ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у („Службеном гласнику 

општине Вишеград“). 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Скупштина општине Вишеград је на сједници 

одржаној 13.06.2017. године у склопу разматрања 

извјештаја о годишњем пословању и годишњем 

обрачуну за 2016. годину јавних установа чији је 

оснивач општина Вишеград донијела одлуку 

(Одлука Скупштине општине Вишеград, број 01-

022-153/17) којом се покреће поступак разрјешења 

директора јавних установа чији извјештаји о 

годишњем пословању и годишњем обрачуну за 

2016. годину нису усвојени и задужује Комисију за 

избор и именовање да за наредну сједницу утврди 

Приједлог рјешења о разрјешењу директора и 

приједлог рјешења о именовању вршилаца 

дужности директора ових јавних установа. 

Поступајући по одлуци Скупштине општине, 

Комисија за избор и именовање је на сједници 

одржаној 18.07.2017. године утврдила Приједлог 

рјешења о именовању вршиоца дужности директора 

Јавне установе Рехабилитациони центар „Вилина 

влас“ Вишеград Душане Буквић и исто упутила 

Скупштини општине на даље поступање. 

На основу изложеног, а у складу са чланом 18. Став 

2. Закона о систему јавних служби и чланом 36. 

Статута општине Вишеград, одлучено је као у 

диспозитиву рјешења. 

 

Поука 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 

дустављања рјешења. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

           ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-191/17                          

Датум: 27.07.2017.год.       др Билал Мемишевић,с.р.  

 

На основу члана 18. став 2. Закона о систему јавних 

служби („Службени гласник Републике Српске“, 

брoj 68/07 и 109/12), члана 9. Закона о 

министарским, владиним и другим именовањима 

Републике Српске („Службени гласник Републике 

Српске“, број 41/03), члана 36. став (2) Статута 

општине Вишеград („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 6/17) и члана 33. Статута Јавне 

установе Рехабилитациони центар „Вилина влас“ 

Вишеград број број 08/1-28/08 од 13.02.2008. 

године, Скупштина општине Вишеград на сједници 

одржаној 27.07.2017. године, д о н о с и 
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Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању Комисије за избор директора 

 Јавне установе Рехабилитациони центар 

„Вилина влас“ Вишеград  

 

1. Именује се Комисија за избор директора 

ЈУРЦ „Вилина влас“ Вишеград у саставу: 

1) Милан Јакшић, предсједник 

2) Александар Ђукановић, члан 

3) Милан Ђукић, члан 

4) Дарко Андрић, члан 

5) Ивана Ђурић, 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 рјешења о именовању 

директора ЈУРЦ „Вилина влас“ 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: 01-022-194/17                          

Датум: 27.07.2017.год.       др Билал Мемишевић,с.р.  

 

На основу члана 18. став 2. 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 у улози оснивача Јавне спортске установе 

„Дрина“ Вишеград, на сједници одржаној 

27.07.2017. године, д о н о с и 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу директора Јавне спортске 

 установе „Дрина“ Вишеград 

 

1. Горан Кујунџић, дипломирани економиста, 

разрјешава се дужности директора Јавне спортске 

установе „Дрина“ Вишеград због лошег пословања 

и неусвајања Извјештаја о годишњем пословању и 

годишњем обрачуну за 2016. године Јавне спортске 

установе „Дрина“ Вишеград. 

 

2. Ово рјешење ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Скупштина општине Вишеград на сједници 

одржаној 27.04.2017. године разматрала је 

извјештаје о годишњем пословању и годишњем 

обрачуну за 2016. годину јавних установа чији је 

оснивач Општина Вишеград, међу којима је био и 

Извјештај о годишњем пословању и годишњем 

обрачунуи Јавне спортске установе „Дрина“ 

Вишеград. 

У току разматрања Извјештаја о годишњем 

пословању и годишњем обрачуну Јавне спортске 

установе „Дрина“ Вишеград изнијето је више 

примједби на пословање ове спотртске установе. 

Истакнуто је да је Јавна спортска установе „Дрина“ 

Вишеград исказала кумулативни гибитак који 

износи 44.147,10КМ. Јавна спортска установа 

„Дрина“ Вишеград није успјела санирати негативно 

пословање, за шта највећу одговорност сноси 

директор. 

Имајући у виду напријед наведене чињенице 

Скупштина општине Вишеград није усвојила 

Извјештај о годишњем пословању и годишњем 

обрачуну за 2016. године Јавне спортске установе 

„Дрина“ Вишеград (Одлука Скупштине општине 

Вишеград, број 01-022-126/17 од 27.04.2017. 

године). 

На наредној сједници одржаној 13.06.2017. године 

Скупштина општине је донијела одлуку (Одлука 

Скупштине општине Вишеград, број 01-022-153/17) 

којом се покреће поступак разрјешења директора 

јавних установа чији извјештаји о годишњем 

пословању и годишњем обрачуну за 2016. годину 

нису усвојени и задужује се Комисија за избор и 

именовањев да за наредну сједницу утврди 

Приједлог   рјешења   о   разрјешењу    директора   и  
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приједлог рјешења о именовању вршилаца 

дужности директора ових јавних установа. 

Поступајући по одлуци Скупштине општине, 

Комисија за избор и именовање је на сједници 

одржаној 18.07.2017. године утврдила Приједлог 

рјешења о разрјешењу директора Јавне спортске 

установе „Дрина“ Вишеград Горана Кујунџића и 

исто упутила Скупштини општине на даље 

поступање. 

На основу изложеног, а у складу са чланом 18. став 

2. Закона о систему јавних служби и чланом 36. 

Статута општине Вишеград, одлучено је као у 

диспозитиву рјешења. 
 

Поука 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: 01-022-195/17                          

Датум: 27.07.2017.год.       др Билал Мемишевић,с.р.  

 

На основу члана 4. став 2. Закона о министарским, 

владиним и другим именовањима Републике 

Српске („Службени гласник Републике Српске“, 

број 41/03), члана 18. став 2. 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 на 

сједници одржаној 27.07.2017. године, д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању вршиоца дужности директора 

Јавне спортске установе „Дрина“ Вишеград 
 

1. Братислав Иконић, дипломирани инжењер 

пословне информатике, именује се за вршиоца 

дужности директора Јавне спортске установе 

„Дрина“ Вишеград на период од два мјесеца, а 

најдуже до окончања поступка јавне конкуренције. 
 

2. Ово рјешење ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у („Службеном гласнику 

општине Вишеград“). 
 

О б р а з л о ж е њ е 

Скупштина општине Вишеград је на сједници 

одржаној 13.06.2017. године у склопу разматрања 

извјештаја о годишњем пословању и годишњем 

обрачуну за 2016. годину јавних установа чији је 

оснивач општина Вишеград донијела одлуку 

(Одлука Скупштине општине Вишеград, број 01-

022-153/17) којом се покреће поступак разрјешења 

директора јавних установа чији извјештаји о 

годишњем пословању и годишњем обрачуну за 

2016. годину нису усвојени и задужује Комисију за 

избор и именовање да за наредну сједницу утврди 

Приједлог рјешења о разрјешењу директора и 

приједлог рјешења о именовању вршилаца 

дужности директора ових јавних установа. 

Поступајући по одлуци Скупштине општине, 

Комисија за избор и именовање је на сједници 

одржаној 18.07.2017. године утврдила Приједлог 

рјешења о именовању вршиоца дужности директора 

Јавне спортске установе „Дрина“ Вишеград 

Братислава Иконића и исто упутила Скупштини 

општине на даље поступање. 

На основу изложеног, а у складу са чланом 18. став 

2. Закона о систему јавних служби и чланом 36. 

Статута општине Вишеград, одлучено је као у 

диспозитиву рјешења. 

 

Поука 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 

дустављања рјешења. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

           ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-196/17                          

Датум: 27.07.2017.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. а у вези са чланом 

161. став (1) Закона о привредним друштвима 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 

127/08, 58/09, 100/11 и 67/13) и 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), Скупштина општине Вишеград у улози 

скупштине привредног друштва „Андрићев конак“ 

д.о.о. Вишеград, на сједници одржаној године,          

д о н о с и 
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Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу директора привредног друштва 

„Анрићев конак“ друштво са ограниченом 

одговорношћу за угоститељство и туризам 

Вишеград 

 

1. Марко Божић, дипломирани економиста, 

разрјешава се дужности директора привредног 

друштва „Андрићев конак“ друштво са 

ограниченом одговорношћу за угоститељство и 

туризам, Вишеград, због лошег пословања и 

неусвајања годишњег извјештаја и годишњег 

обрачуна за 2016. годину. 

 

2. Ово рјешење ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 
 

О б р а з л о ж е њ е 

Скупштина општине Вишеград на сједници 

одржаној 13.06.2017. године разматрала је извјештај 

о годишњем пословању и годишњем обрачуну за 

2016. годину привредног друштва „Андрићев 

конак“ друштво са ограниченом одговорношћу за 

угоститељство и туризам, Вишеград. 

У току разматрања извјештаја о годишњем 

пословању и годишњем обрачуну за 2016. годину 

привредног друштва „Андрићев конак“ друштво са 

ограниченом одговорношћу за угоститељство и 

туризам Вишеград изнијето је више примједби на 

рад ове јавне установе. Истакнуто је да је предузеће 

због повећања обавеза у односу на расположива 

средства доведено у стање неликвидности. Поред 

тога, наведено је да није урачуната амортизација на 

улагања у опрему и основна средства финансирана 

из средстава оснивачког улога што би директно 

утицало на резултата пословања одн. губитка. 

Поред наведеног, предузеће приликом утрошка 

средстава додијељених од стране општине 

Вишеград као оснивача, није провододило поступак 

јавних набавки.  

Имајући у виду напријед наведене чињенице, 

Скупштина општине није усвојила Извјештај о 

годишњем половању и годишњем обрачуну за 2016. 

годину овог предузећа. 

 У складу са тим, Комисија за избор и именовање је 

на сједници одржаној 18.07.2017. године приједлог 

рјешења о разрјешењу директора привредног 

друштва „Андрићев конак“ друштво са 

ограниченом одговорношћу за угоститељство и 

туризам, Вишеград Марка Божића и исто упутила 

Скупштини општине Вишеград на даље поступање. 

На основу наведеног, члана 39. став (2) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број 97/16), члана 132. а у вези 

са чланом 161. став (1) Закона о привредним 

друштвима („Службени гласник Републике 

Српске“, број 127/08, 58/09, 100/11 и 67/13) и 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), одлучено је 

кау 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: 01-022-197/17                          

Датум: 27.07.2017.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 4. Закона о министарским, владиним и 

другим именовањима („Службени гласник 

Републике Српске“, број 25/03) и 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), Скупштина општине Вишеград у улози 

скупштине привредног друштва „Андрићев конак“ 

д.о.о. Вишеград, на сједници одржаној године,         

д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању вршиоца дужности директора 

привредног друштва „Андрићев конак“ друштво 

са ограниченом одговорношћу  

за угоститељство и туризам Вишеград 

 

1. Александар Којић, правник, именује се за 

вршиоца  дужности  директора привредног друштва  
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„Андрићев конак“ друштво са ограниченом 

одговорношћу за угоститељство и туризам 

Вишеград, на период од два мјесеца а најдуже до 

окончања поступка јавне конкуренције.  

2. Ово рјешење ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

           ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-198/17                          

Датум: 27.07.2017.год.       др Билал Мемишевић,с.р.  

 

На основу члана 39. став (2) Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16), члана 9. Закона о 

министарским, владиним и другим именовањима 

Републике Српске („Службени гласник Републике 

Српске“, број 41/03) и члана 32. 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), Скупштина 

општине Вишеград у улози скупштине привредног 

друштва „Андрићев конак“ д.о.о. Вишеград, на 

сједници одржаној 27.07.2017. године, д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању Комисије за избор директора 

 привредног друштва „Андрићев конак“ д.о.о. 

Вишеград 
 

1. Именује се Комисија за избор директора 

привредног друштва „Андрићев конак“ д.о.о. 

Вишеград у саставу: 

1) Милан Јакшић, предсједник 

2) Александар Ђукановић, члан 

3) Милан Ђукић, члан 

4) Дарко Андрић, члан 

5) Ивана Ђурић, 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 

директора привредног друштва „Андрићев конак“ 

д.о.о. 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: 01-022-201/17                          

Датум: 27.07.2017.год.       др Билал Мемишевић,с.р.  

 

На основу члана 9. Закона о министарским, 

владиним и другим именовањима Републике 

Српске („Службени гласник Републике Српске“, 

број 41/03) и члана 36. Статута општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 

6/17), Скупштина општине Вишеград на сједници 

одржаној 27.07.2017. године, д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању Комисије за избор чланова 

управног одбора Јавне установе за културну 

дјелатност „Градска галерија“ Вишеград 
 

1.Именује се Комисија за избор чланова 

управног одбора Јавне установе за културну 

дјелатност „Градска галерија“ Вишеград, у саставу: 

1) Милан Јакшић, предсједник 

2) Александар Ђукановић, члан 

3) Милан Ђукић, члан 

4) Дарко Андрић, члан 

5) Ивана Ђурић, 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  рјешења   о  именовању  
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чланова управног одбора Јавне установе за 

културну дјелатност „Градска галерија“ Вишеград. 

Комисија се именује на вријеме трајања мандата 

Скупштине општине Вишеград. 
 

3. Административно-техничке послове за 

потребе комисије обављаће Стручна служба 

начелника општине. 
 

4. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

           ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-206/17                          

Датум: 27.07.2017.год.       др Билал Мемишевић,с.р.  

 

На основу члана 39. став 2. а у вези члана 46. став 4. 

и 48. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“, број 97/16) и члана 36. 

став 2.Статута општине Вишеград („Службениу 

гласник општине Вишеград“, број 6/17), Скупштина 

општине на сједници одржаној 27.07.2017. године,  

д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању Комисије за примопредају 

дужности директора Јавне установе 

Рехабилитациони центар „Вилина влас“ 

Вишеград 
 

Члан 1. 

Именује се Комисија за примопредају дужности 

директора Јавне установе рехабилитациони центар 

„Вилина влас“ Вишеград у саставу: 

1. Милан Ђукић, дипломирани правник, 

предједник, 

Олга Костић, дипломирани правник, 

замјеник предједника, 

2. Милан Јакшић, дипломирани економиста, 

члан, 

Радмило Михајловић, дипломирани 

економиста, замјеник члана, 

3. Небојша Крлић, дипломирани економиста, 

члан, 

Слађана Богдановић, дипломирани 

економиста, замјеник члана. 
 

Члан 2. 

Задатак комисије је да извши примопредају 

дужности директора Јавне установе 

рехабилитациони центар „Вилина влас“ Вишеград 

која подразумијева подношење: 

а) извјештаја о обављању послова дјелокруга Јавне 

установе Рехабилитациони центар „Вилина влас“ 

Вишеград, 

б) финансијског извјештаја и извјештаја о 

предузетим, а неизмиреним и неизвршеним 

обавезама, 

в) извјештаја о предметима и пројектима у току, 

г) предају затечених службених аката, печата и 

других списа и извјештаја од значаја за рад Јавне 

установе Рехабилитациони центар „Вилина влас“ 

Вишеград. 

 

Члан 3. 

Комисија се именује за период од 4 (четири године), 

са могућношћу поновног именовања. 

 

Члан 4. 

Ово рјешење ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

           ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-207/17                          

Датум: 27.07.2017.год.       др Билал Мемишевић,с.р.  

 

На основу члана 39. став 2. а у вези члана 46. став 4. 

и 48. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“, број 97/16) и члана 36. 

став 2.Статута општине Вишеград („Службениу 

гласник општине Вишеград“, број 6/17), Скупштина 

општине на сједници одржаној 27.07.2017. године,  

д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању Комисије за примопредају 

дужности директора Јавне здравствене установе 

„Дом здравља“ Вишеград 
 

Члан 1. 

Именује се Комисија за примопредају дужности 

директора Јавне здравствене установе „Дом 

здравља“ Вишеград у саставу: 

1. Милан Јакшић, дипломирани економиста, 

предједник, 

Радмило Михајловић, дипломирани 

економиста, замјеник предједника, 

2. Никола Павловић, дипломирани 

економиста, члан, 
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Бранка Драгичевић, дипломирани 

економиста, замјеник члана, 

3.  Божана Николић, дипломирани 

економиста, члан, 

Драган Пејаков, рачуновођа, замјеник 

члана. 

 

Члан 2. 

Задатак комисије је да извши примопредају 

дужности директора Јавне здравствене установе 

„Дом здравља“ Вишеград која подразумијева 

подношење: 

а) извјештаја о обављању послова дјелокруга Јавне 

здравствене установе „Дом здравља“ Вишеград, 

б) финансијског извјештаја и извјештаја о 

предузетим, а неизмиреним и неизвршеним 

обавезама, 

в) извјештаја о предметима и пројектима у току, 

г) предају затечених службених аката, печата и 

других списа и извјештаја од значаја за рад Јавне 

здравствене установе „Дом здравља“ Вишеград. 
 

Члан 3. 

Комисија се именује за период од 4 (четири године), 

са могућношћу поновног именовања. 
 

Члан 4. 

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“.  

 

СKУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД   

       ПРЕДСЈЕДНИК СО  

Број: 01-022-208/17    

Датум: 27.07.2017. год.      др Билал Мемишевић,с.р.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

На основу члана 39. став 2. а у вези члана 46. став 4. 

и 48. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“, број 97/16) и члана 36. 

став 2.Статута општине Вишеград („Службениу 

гласник општине Вишеград“, број 6/17), Скупштина 

општине на сједници одржаној 27.07.2017. године,  

д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању Комисије за примопредају 

дужности директора Јавне спортске установе 

„Дрина“ Вишеград 

 

 

 

Члан 1. 

Именује се Комисија за примопредају дужности 

директора Јавне спортске установе „Дрина“ 

Вишеград у саставу: 

1. Милан Ђукић, дипломирани правник, 

предједник, 

Олга Костић, дипломирани правник, 

замјеник предједника, 

2. Милан Јакшић, дипломирани економиста, 

члан, 

Радмило Михајловић, дипломирани 

економиста, замјеник члана, 

3.  Марко Видаковић, члан, 

Александар Грујић, замјеник члана. 

 

Члан 2. 

Задатак комисије је да извши примопредају 

дужности директора Јавне спортске установе 

„Дрина“ Вишеград која подразумијева подношење: 

а) извјештаја о обављању послова дјелокруга Јавне 

спортске установе „Дрина“ Вишеград, 

б) финансијског извјештаја и извјештаја о 

предузетим, а неизмиреним и неизвршеним 

обавезама, 

в) извјештаја о предметима и пројектима у току, 

г) предају затечених службених аката, печата и 

других списа и извјештаја од значаја за рад Јавне 

спортске установе „Дрина“ Вишеград. 

 

Члан 3. 

Комисија се именује за период од 4 (четири године), 

са могућношћу поновног именовања. 

 

Члан 4. 

Ово рјешење ступа на снагу осмог дана од дана 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Вишеград“.  

 

СKУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД   

       ПРЕДСЈЕДНИК СО  

Број: 01-022-209/17    

Датум: 27.07.2017. год.      др Билал Мемишевић,с.р.                                 

 

На основу члана 39. став 2. а у вези члана 46. став 4. 

и 48. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“, број 97/16) и члана 36. 

став 2.Статута општине Вишеград („Службениу 

гласник општине Вишеград“, број 6/17), Скупштина 

општине на сједници одржаној 27.07.2017. године,  

д о н о с и 
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Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању Комисије за примопредају 

дужности директора привредног друштва 

„Андрићев конак“ друштво са ограниченом 

одговорношћу за угоститељство и туризам 

Вишеград 

 

Члан 1. 

Именује се Комисија за примопредају дужности 

директора привредног друштва „Андрићев конак“ 

друштво са ограниченом одговорношћу за 

угоститељство и туризам Вишеград у саставу: 
 

1. Милан Ђукић, дипломирани правник, 

предједник, 

Олга Костић, дипломирани правник, 

замјеник предједника, 

2. Милан Јакшић, дипломирани економиста, 

члан, 

Радмило Михајловић, дипломирани 

економиста, замјеник члана, 

3. Вила Пецикоза, економиста, члан, 

Дијана Рајић, професор географије, 

замјеник члана. 

 

Члан 2. 

Задатак комисије је да извши примопредају 

дужности директора привредног друштва 

„Андрићев конак“ друштво са ограниченом 

одговорношђу за угоститељство и туризам 

Вишеград која подразумијева подношење: 

а) извјештаја о обављању послова дјелокруга 

привредног друштва „Андрићев конак“ друштво са 

ограниченом одговорношђу за угоститељство и 

туризам Вишеград, 

б) финансијског извјештаја и извјештаја о 

предузетим, а неизмиреним и неизвршеним 

обавезама, 

в) извјештаја о предметима и пројектима у току, 

г) предају затечених службених аката, печата и 

других списа и извјештаја од значаја за рад 

привредног друштва „Андрићев конак“ друштво са 

ограниченом одговорношђу за угоститељство и 

туризам Вишеград. 

 

Члан 3. 

Комисија се именује за период од 4 (четири године), 

са могућношћу поновног именовања. 

 

 

 

Члан 4. 

Ово рјешење ступа на снагу осмог дана од дана 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Вишеград“.  
 

СKУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД   

       ПРЕДСЈЕДНИК СО  

Број: 01-022-210/17    

Датум: 27.07.2017. год.      др Билал Мемишевић,с.р.                                                                                                                                                                                                                                        
 

На основу члана 36. и 132. Статута општине 

Вишеград („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 6/17) и члана 137. и 147. став (2) 

Пословника Скупштине општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 

8/17), а након разматрања Нацрта одлуке о кућном 

реду у стамбеним зградама, Скупштина општине 

Вишеград на сједници одржаној 27.07.2017. године, 

д о н о с и 

З А К Љ У Ч А К 

1. Скупштина општине Вишеград одлучила је да се 

Нацрт одлуке о кућном реду у стамбеним зградама 

упути на јавну расправу, јер се наведеним Нацртом 

уређују питања која су од посебног значаја за 

грађане и о којима је неопходно да се консултују 

сви заинтересовани грађани и други органи и 

организације.  

2. Нацрт одлуке о кућном реду у стамбеним 

зградама биће објављен је на званичној интернет 

страници Општине Вишеград 

www.opstinavisegrad.com.  

3. Јавна расправа ће се провести у року од 30 дана 

од дана ступања на снагу овог закључка.  

4. За организовање и спровођење јавне расправе 

задужује се Oдјељење за просторно уређење и 

стамбено-комуналне послове, које се истовремено 

обавезује да достави Скупштини општине, уз 

приједлог одлуке, извјештај о резултатима јавне 

расправе са мишљењима и приједлозима изнесеним 

у истој.  

5. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“.  

 

СKУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД   

       ПРЕДСЈЕДНИК СО  

Број: 01-022-188/17    

Датум: 27.07.2017. год.      др Билал Мемишевић,с.р.  
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На основу члана 82. Став(3) Закона о локалној 
самоуправи („Сл. гласник РС бр. и 97/16), члана 79. 
Статута Општине Вишеград („Сл. гласник Општине 
Вишеград“, бр. 6/14 и 3/17) и Протокола о сарадњи 
између Општине Вишеград и Пројекта 
интегрисаног локалног развоја (ИЛДП) од 
13.07.2017. године начелник Општине Вишеград,     
д о н о с и 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању Тима за мониториг 

 

I.  
Формира се Мониторинг тим за праћење процеса 

утврђених чланом 2, став 1 и 2 Протокола о 

сарадњи између Општине Вишеград и Пројекта 

интегрисаног локалног развоја (ИЛДП). 

II.  
У Мониторинг тим именују се:  

1. Радмило Михајловић - координатор 
Развојног тима, 

2. Бранка Драгичевић, члан, Одјељење за 
привреду и друштвене дјелатности,  

3. Александар Ђукановић, члан, Одјељење за 
прост.уређе. и стамб.ком.послове., 

4. Марко Савић, члан, одборник у скупштини 
Општиине. 

 

 

 

 

 

 

III.  
a) Тим за мониторинг задужен је за квартални 

преглед напретка у провођењу обавеза из става 
1 и 2, члана 2 Протокола о сарадњи између 
Општине Вишеград и Пројекта интегрисаног 
локалног развоја (ИЛДП), као и за квартално 
извјештавање начелника општине и ИЛДП-а, 
сходно установљеном стању провођења 
релевантних обавеза. 

b) Тим за мониторинг, у сарадњи са ИЛДП тимом, 
врши годишњу процјену остварења стања 
функција управљањем локалним развојем која 
се у прописаним обрасима доставља ИЛДП 
тиму.  

c) Почетком првог квартала наредне године, Тим 
за мониторинг је обавезан сачинити кратак 
годишњи извјештај о остварењу процеса из 
ставова 1 и 2, члана 2 Протокола о сарадњи за 
предходну годину и исти доставити начелнику 
општине и ИЛДП-у. Извјештај укључује 
процјену нивоа успостављености система 
планирања и управљања развојем утврђено у 
предходном ставу овог члана. 

 
IV.  

Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у Службеном гласнику Општине 

Вишеград. 

 

ОПШТИНА ВИШЕГРАД 

                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  

Број: 02-40-186/17 

Датум: 07.7.2017. године        Младен Ђуревић,с.р. 
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