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На основу члана 8. став (4) Закона о порезу на 

непокретности („Службени гласник Републике 

Српске“, број 91/15), члана 82. став (2) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број 97/16) и члана 35. Статута 

општине Вишеград („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 6/14 и 13/16), Скупштина општине 

Вишеград на сједници одржаној 30.01.2017. године, 

д о н о с и  
 

О Д Л У К У 

о висини стопе пореза на непокретности на 

подручју општине Вишеград за 2017. годину 

 

Члан 1. 

Овом одлуком утврђује се висина стопе пореза на 

непокретности које се налазе на подручју општине 

Вишеград за 2017. годину. 

 

Члан 2. 

(1) Стопа пореза за опорезивање непокретности на 

подручју општине Вишеград за 2017. годину 

утврђује се у висини од 0,11% од процијењене 

вриједности непокретности.  

(2) Стопа пореза за опорезивање непокретности у 

којима се непосредно обавља производна дјелатност 

на подручју општине Вишеград у 2017. години 

утврђује се у висини од 0,09% од процјењене 

вриједности непокретности.  
 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД          

          ПРЕДСЈЕДНИК СО  

Број: 01-022-6/17   

Датум: 30.01.2017. год.      др Билал Мемишевић, с.р.  

 

На основу члана 4. став (3) Закона о порезу на 

непокретности („Службени гласник Републике 

Српске“, број 91/15) и члана 35. Статута општине 

Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“, 

број 6/14 и 13/16), Скупштина општине Вишеград на 
сједници одржаној 30.01.2017. године, д о н о с и  
 

О Д Л У К У 

о висини вриједности непокретности по зонама 

на територији општине Вишеград на дан 

31.12.2016. године 
 

Члан 1. 

(1) Овом одлуком утврђује се висина вриједности 
непокретности по зонама на територији општине 

Вишеград на дан 31.12.2016. године, на основу које 

Пореска управа Републике Српске утврђује пореску 

основицу за обрачун пореза на непокретности. 

(2) Пореску основицу утврђује Пореска управа 

Републике Српске на основу вриједности из ове 

одлуке и карактеристика непокретности наведених у 

пријави за упис у Фискални регистар 

непокретности. 
 

Члан 2. 

Непокретност, у смислу Закона о порезу на 

непокретности, је земљиште са свим што је трајно 

спојено са њим или што је изграђено на површини 

земљишта, изнад или испод њега.  
 

Члан 3. 

Висина вриједности непокретности на територији 

општине Вишеград утврђује се по зонама за сљедеће 

непокретности: 

1) земљиште (грађевинско, пољопривредно, 
шумско, индустријско и остало)  

2) грађевинске објекте (стан, кућа, пословни, 

индустријски и остали објекти). 

 

Члан 4. 

(1) Подручје града, у смислу ове одлуке, дијели се 

на шест зона. 

(2) Територијални обухват, заснива се на зонама 

утврђеним     Одлуком   о    уређењу    простора     и  
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грађевинском земљишту („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 13/16), тако да: 

 

1) Прва зона обухвата улице:  

1.1. Краља Петра-цијела улица 

1.2. Браће Југовића- цијела улица 

1.3. Мајке Југовића-цијела улица  

1.3. Николе Пашића- цијела улица 
1.4. Николе Тесле- цијела улица 

1.5. Косовска- цијела улица 

1.5. Друге подрињске бригаде- цијела улица 

1.6. Трг палих бораца-цијели трг  

1.7. Комплекс „Андрићград“- цијели комплекс 

1.8. Козачка  - од почетка до непарног броја 7 , и од 

почетка до парног броја 6 

1.9. Цара Лазара- од почетка до непарног броја 5 , и 

од почетка до парног броја 2. 
 

2) Друга зона обухвата улице:  

2.1. Козачка  - од непарног броја 9 до краја, и од 

парног броја 8 до краја 

2.2. Светог Саве - од почетка до непарног броја 5, и 

од почетка до парног броја 10  

2.3. Милоша Обилића - обухвата само парне бројеве 
од почетка до краја улице 

2.4. Његошева - од почетка до непарног броја 9 , и 

од почетка до парног броја 14 

2.5. Ужичког корпуса - од почетка до непарног броја 

11, и од почетка до парног броја 20 

2.6. Вука Караџића - цијела улица 

2.7. Карађорђева -  од почетка до непарног броја 21 , 

и од почетка до парног броја 26. 

2.8. Радничка - обухвата само непарне бројеве од 

почетка до краја улице  

2.9. Војводе Степе - од почетка до непарног броја 
23, и од почетка до парног броја 12 

2.10. Змај Јове Јовановића- обухвата само непарне 

бројеве од почетка до краја улице. 

2.11. Видовданска- обухвата само парне бројеве од 

почетка до краја улице. 
 

3) Трећа зона обухвата улице: 

3.1. Милоша Обилића - обухвата само непарне 

бројеве од почетка до краја улице 

3.2. Његошева - од непарног броја 11 до краја, и од 

парног броја 16  до краја 

3.3. Светог Саве – од  непарног броја 7 до краја, и од 

парног броја 12 до краја 

3.4. Бикавац- комплекс зграда колективног 

становања означене бројевима од 1 до 9  

3.5. Цара Лазара – од  непарног броја 7- према 
графичком прилогу , и од парног броја 4 –према 

графичком прилогу 

3.6. Царице Милице – цијела улица 

3.7. Карађорђева - обухвата само непарне бројеве од 

броја 23 до броја 79 

3.8. Радничка – обухвата само парне бројеве од 

почетка до краја улице  

3.9. Ужичког корпуса - од непарног броја 13 до 

краја, и од парног броја 22  до краја 

3.10. Видовданска - обухвата непарне бројеве од 

почетка до краја улице, и од парног броја 18  до 

краја улице 

3.11. Солунских бораца – цијела улица 

3.12. Јована Дучића – цијела улица 

3.13. Змај Јове Јовановића - обухвата само парне 
бројеве од почетка до краја улице 

3.14. Стевана Синђелића - од почетка до непарног 

броја 3, и од почетка до парног броја 2 

3.15. Војводе Путника - обухвата само парне бројеве 

од почетка до броја 16 

3.16. Иве Андрића - обухвата само парне бројеве од 

почетка до краја улице 

3.17. Гаврила Принципа - обухвата само парне 

бројеве од почетка до броја 16 

3.18. Бирчанска - обухвата само непарне бројеве од 

почетка до броја 3 
3.19. Живојина Мишића –  обухвата само парне 

бројеве од почетка до парног броја 6 

Напомена: Трећа зона обухвата мјесто Бегов чаир и 

дио насеља Горње Шегање - Према карти градског 

грађевинског земљишта  по зонама у К.О. Вишеград 

1 и К.О. Вишеград 2 (Прилог 2.1.  Одлуке о уређењу 

простора и грађевинском земљишту).  
 

4) Четврта зона обухвата улице: 

4.1. Цара Лазара – од броја 51 до броја 64. 

4.2. Карађорђева – од броја 81 до краја улице 

4.3. Војводе Путника - обухвата непарне бројеве од 

почетка до краја улице, и од парног броја 18  до 

краја улице 

4.4. Стевана Синђелића од непарног броја 5 до краја, 

и од парног броја 4 до краја 
4.5. Војводе Степе од  непарног броја  23 до  , и од 

парног броја  14 до 134 

4.6. 9. јануара (раније Завичајна) – цијела улица  

4.7. Споменка Гостића (раније Завичајна) – цијела 

улица 

4.8. Добровољних давалаца крви - цијела улица 

4.9. Иве Андрића - обухвата само непарне бројеве од 

почетка до краја улице 

4.10. Гаврила Принципа - обухвата непарне бројеве 

од почетка до краја улице, и од парног броја 18 до 

34 

Напомена: Четврта зона обухвата дио насеља 
Вучине, Горње Шегање и Бан Поље - Према карти 

градског грађевинског земљишта  по зонама у К.О. 

Вишеград 1 и К.О. Вишеград 2 (Прилог 2.1.  Одлуке 

о уређењу простора и грађевинском земљишту).  
 

5) Пета зона обухвата улице: 

5.1. Војводе Степе - од  непарног броја 25 до краја 

улице , и од парног броја  136 до краја улице 

5.2. Гаврила Принципа - обухвата само непарне 

бројеве од почетка до краја улице 

5.3. Бирчанска - од  непарног броја 5 до краја улице, 

и сви парни бројеви 
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5.4. Живојина Мишића – обухвата непарне бројеве 

од почетка до краја улице, и парне од броја 8 до 

краја улице 

5.5. Михајла Пупина - цијела улица 

Напомена: Пета зона обухвата дио насеља Душче,  

Горње Шегање, Вучине, Околишта и Косово Поље - 

Према карти градског грађевинског земљишта  по 

зонама у К.О. Вишеград 1 и К.О. Вишеград 2 
(Прилог 2.1.  Одлуке о уређењу простора и 

грађевинском земљишту).  

 

6) Шеста зона обухвата насељена мјеста: 

6.1. Вардиште – Према карти градског грађевинског 

земљишта  по зонама у К.О. Вардиште (Прилог 2.2.  

Одлуке о уређењу простора и грађевинском 

земљишту)  

6.2. Добрун - Према карти градског грађевинског 

земљишта  по зонама у К.О. Добрун (Прилог 2.2.  

Одлуке о уређењу простора и грађевинском 

земљишту) 

6.3. Међеђа - Према карти градског грађевинског 

земљишта  по зонама у К.О. Међеђа (Прилог 2.2.  
Одлуке о уређењу простора и грађевинском 

земљишту). 
 

Члан 5. 
Вриједност 1m² непокретности из члана 4. ове 

одлуке изражена је у конвертибилним маркама и по 

зонама износи: 

 

Ред. 

број 

Врста 

некретнине 

прва 

зона 

друга 

зона 

трећа 

зона 

четврта 

зона 

пета 

зона 

шеста 

зона 

1 Стан 920.00 880.00 765.00 760.00 630.00 560.00 

2 Кућа 830.00 790.00 760.00 690.00 690.00 690.00 

3 Пословни простор 1.240.00 1.190.00 1.120.00 950.00 770.00 700.00 

4 Индустријски објекат 370.00 350.00 340.00 306.00 306.00 306.00 

5 Остали објекти 920.00 880.00 840.00 770.00 765.00 765.00 

6 Грађевинско земљиште 53.00 32.00 20.00 13.00 10.00 7.00 

7 Пољопривредно земљиште 7.00 6.00 5.00 5.00 4.00 4.00 

8 Шумско земљиште 26.00 20.00 16.00 12.00 8.00 4.00 

9 Индустријско земљиште 23.00 16.00 13.00 10.00 6.00 3.00 

10 Остало земљиште 7.00 5.00 5.00 4.00 3.00 2.00 

 

Члан 6 

Непокретности ван градске зоне за подручја која 

нису обухваћена чланом 4. ове одлуке, дијеле се на 

четири ванградске зоне, зависно од карактеристика 

насељених мјеста на којима се непокретност налази: 
 

1) Првој ванградској зони припадају насељена 

мјеста:  

Родић Брдо, Воденице, Глогова, Незуци.  

Напомена: Прва ванградска зона обухвата и насеља 

Шегање, Бан Поље, Душче, Околишта, Доња Црнча, 
Горња Црнча, Вучине, Косово Поље, која се налазе 

изван зона подручја града према карти градског 

грађевинског земљишта  по зонама у К.О. Вишеград 

1 и К.О. Вишеград 2 (Прилог 2.1.  Одлуке о уређењу 

простора и грађевинском земљишту). 
 

2) Другој ванградској зони припадају насељена 

мјеста: 

Вељи Луг, Бабин Поток, Кустур Поље, Драгомиље, 

Округла, Доња Јагодина, Омар, Сасе, Вишеградска 

Бања, Пијавице, Међусеље, Повјестача, Баримо, 

Прелово, Мангалин Хан, Омеровићи, Ушће Лима, 

Шумице. 

Напомена: Друга ванградска зона обухвата и 

насељена мјеста Вардиште, Добрун и Међеђа а која 

се налазе изван подручја шесте зоне подручја града 
Према карти градског грађевинског земљишта по 

зонама у К.О. Вардиште, К.О. Добрун и К.О. Међеђа 

(Прилог 2.2. Одлуке о уређењу простора и 

грађевинском земљишту). 
 

3) Трећој ванградској зони припадају насељена 

мјеста:  

Ајдиновићи, Мирловићи, Каберник, Холијаци, Доња 

лијеска, Црни Врх, Јелашци, Доња Брштаница, 

Горња Брштаница, Халуге, Убава, Чешаљ, Гребен, 

Коритник, Лозница, Мушићи, Милошевићи, 

Курталићи, Ресник, Тршевине,  
 

4) Четвртој ванградској зони припадају насељена 

мјеста: Јелашци, Јелићи, Доње Штитарево, Горње 

Штитарево, Каменица, Каоштице, Капетановићи, 

Клашник, Клисура, Копито, Кочарим, Крагујевац, 

Кука, Купусовићи, Ласци, Лозница, Мала Гостиља, 
Масали, Мацуте, Маџаревићи, Мензиловићи, 

Меремишље, Мраморине, Обравње, Омерагићи, 

Оплаве, Оџак, Батковица, Баткушићи, Бијела, 

Бистриводе, Бјеговићи, Блаце, Богдашићи, 

Богилице, Бодежник, Боровац, Брезја, Бродар, 

Бурсићи, Велетово, Велика Гостиља, Веље Поље, 

Влаховићи, Газибаре, Горња Јагодина, Горња 

Лијеска, Горње Дубово, Горњи Дубовик Грање, 

Добрунска Ријека, Доње Дубово, Доњи Дубовик, 

Дрина, Дринско, Дрокан, Дубовик, Дубочица, 

Ђуревићи, Жагре, Жлијеб, Загорац, Заграђе, 
Закрсница, Заножје, Земљице, Златник, Јабланица, 

Јарци,    Језернице,    Палеж,    Паочићи,    Подгорје,  
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Поздерчићи, Пољанице, Поље, Пресјека, Претиша, 

Присоје, Раонићи, Репушевићи, Рзав, Ријека, Рохци, 

Рујишта, Сендићи, Смријечје, Станишевац, Столац, 

Стражбенице, Твртковићи, Тупеши, Турјак, Туста 

Међ, Ћаћице, Уништа, Фаљеновићи, Хадровићи, 

Хамзићи, Хан Брдо, Холијачке Луке, Храњевац,  

 

 

Хртар, Цријеп, Црнчићи, Ченгићи, Џанкићи, Шип и 

Ђипи. 

 

Члан 7. 

Вриједност 1m² непокретности у ванградским 

зонама изражена је у конвертибилним маркама и по 

зонама износи: 

 

Ред 

Бр. 

Врста 

некретнине 

Прва в/г 

зона 

Друга в/г 

зона 

Трећа в/г 

зона 

Четврта в/г 

зона 

1 Стамбени простор 720.00 630.00 540.00 450.00 

2 Кућа 650.00 570.00 490.00 400.00 

3 Пословни простор 810.00 720.00 630.00 540.00 

4 Индустријски објекат 290.00 250.00 220.00 180.00 

5 Остали објекти 720.00 630.00 540.00 450.00 

6 Грађевинско земљиште 6.30 5.40 4.50 3.60 

7 Пољопривредно земљиште 2.70 1.80 0.90 0.45 

8 Шумско земљиште 3.60 2.70 1.80 0.90 

9 Индустријско земљиште 3.60 3.20 2.20 1.80 

10 Остало емљиште 2.70 2.20 1.80 0.90 

 

 

 

Члан 8. 

Преглед улица по зонама и преглед насељеним 

мјестима по ванградским зонама налази се у 

прилогу и чини саставни дио ове одлуке (Прилог 

1.1). 
 

Члан 9. 

Пореске олакшице, ослобађање од плаћања пореза 

на непокретности, поступак издавања и плаћања 

пореског рачуна, као и казнене одредбе прописани 

су Законом о порезу на непокретности. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Члан 10. 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи 

Одлука о висини вриједности непокретности по 

зонама на територији општине Вишеград на дан 

31.12.2015. године ("Службени гласник општине 

Вишеград”, број  2/16).  

 

Члан 11. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД          

          ПРЕДСЈЕДНИК СО  

Број: 01-022-7/17   

Датум: 30.01.2017. год.      др Билал Мемишевић, с.р.  
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Прилог 1.1. - Преглед улица по зонама и преглед насељених мјеста по ванградским зонама уз Приједлог 

одлуке о висини вриједности непокретности по зонама на територији општине Вишеград на дан 

31.12.2016. године, чији је саставни дио. 

 

ПРЕГЛЕД УЛИЦА ПО ЗОНАМА 

НАПОМЕНА:        
Ако се улица протеже кроз више зона, уписано је од којег до којег броја улица припада свакој од зона. 

Ако улица у датој зони почиње од почетка, у колоне "Од парног броја" и "Од непарног броја" уписано је 0. 

Ако у улици у датој зони нема парних или непарних бројева, уписано је "-1"  

Ако се улица у датој зони протеже до краја, у колоне "До парног броја" и "До непарног броја" уписано је 0 . 
 

Редни 

број 

Назив 

мјеста 
Назив улице Зона 

Од 

непарн

ог 

броја 

До 

непар

ног 

броја 

Од 

парно

г броја 

До 

парног 

броја 

Поручје 

улице 

унутар 

зоне, 

описно 

1 Вишеград Андрићград I         ЦИЈЕЛА 

2 Вишеград Бирчанска III 0 3 -1 -1  

   V 5 0 0 0  

 3 Вишеград Бикавац III     ЦИЈЕЛА 

4 Вишеград Браће Југовић I       ЦИЈЕЛА 

5 Вишеград Видовданска II -1 -1 0 16   

   III 0 0 18 0  

6 Вишеград Војводе Путника III -1 -1 0 16   

      IV 0 0 18 0   

7 Вишеград Војводе Степе II 0 23 0 12   

   IV -1 -1 14 134  

      V 25 0 136 0   

8 Вишеград Вука Караџића II     ЦИЈЕЛА 

9 Вишеград Гаврила Принципа III -1 -1 0 16   

      IV -1 -1 18 34   

   V 0 0 36 0  

10 Вишеград 
Добровољних давалаца 

крви 
IV       ЦИЈЕЛА 

11 Вишеград 
Друге подрињске 

бригаде 
I         ЦИЈЕЛА 

12 Вишеград Живојина Мишића III -1 -1 0 6   

      V 0 0 8 0   

13 Вишеград Змај Јове Јовановића II 0 0 -1 -1  

   III -1 -1 0 0  

14 Вишеград Иве Андрића III -1 -1 0 0  

      IV 0 0 -1 -1  

15 Вишеград Јована Дучића III     ЦИЈЕЛА 

16 Вишеград Карађорђева II 0 21 0 26   

      III 23 79 -1 -1   

      IV 81 0 -1 -1   

17 Вишеград Козачка I 0 7 0 6  

   II 9 0 8 0  

18 Вишеград Косовска I     ЦИЈЕЛА 

19 Вишеград Краља Петра I I     ЦИЈЕЛА 



20 Вишеград Милоша Обилића II -1 -1 0 0   

      III 0 0 -1 -1   

21 Вишеград Мајке Југовића I     ЦИЈЕЛА 

 Вишеград Михајла Пупина V     ЦИЈЕЛА  

22 Вишеград Николе Пашића I      ЦИЈЕЛА 

23 Вишеград Николе Тесле I      ЦИЈЕЛА 

24 Вишеград Његошева II 0 9 0 14   

      III 11 0 16 0   

25 Вишеград Радничка II 0 0 -1 -1   

      III -1 -1 0 0   

26 Вишеград Светог Саве II 0  5 0 10   

      III 7 0 12 0   

27 Вишеград Солунских бораца III     ЦИЈЕЛА  

28 Вишеград Споменка Гостића IV     ЦИЈЕЛА  

29 Вишеград Стевана Синђелића III 0 3 0 2   

      IV 5 0 4 0   

30 Вишеград Трг палих бораца I     ЦИЈЕЛА 

   31 Вишеград Ужичког корпуса II 0 11 0 20   

      III 13 0 22 0   

32 Вишеград Цара Лазара I 0 5 0 2   

      III 7 
Према 

граф. 

приказу 
4 

Према 

граф. 

приказу 
  

      IV 51 0 52 64   

33 Вишеград Царице Милице III     ЦИЈЕЛА 

34 Вишеград 9. јануара IV     ЦИЈЕЛА 

 
ПРЕГЛЕД НАСЕЉЕНИХ МЈЕСТА ПО ВАНГРАДСКИМ ЗОНАМА 

 

Ред. 

бр. 

Назив насељеног 

мјеста ЗОНА 

      

1 Ајдиновићи III 

2 Бабин Поток II 

3 Бан Поље 

I 
 Према граф. 

приказу 

4 Баримо II 

5 Батковица IV 

6 Баткушићи IV 

7 Бијела IV 

8 Бикавац 

I 
Према граф. 

приказу 

9 Биљези IV 

10 Бистриводе IV 

11 Бјеговићи IV 

12 Бјељајци IV 

13 Блаце IV 

14 Блаж IV 

15 Бодежник IV 

16 Богдашићи IV 

17 Богилице IV 

18 Боровац IV 

19 Брезје IV 

20 Бродар IV 

21 Бурсићи IV 

22 Велетово IV 

23 Велика Гостиља IV 

24 Веље Поље IV 

25 Вељи Луг II 

26 Вишеград I 

27 Вишеградска Бања II 



28 Влаховићи IV 

29 Воденице I 

30 Вучине 

I 
  Према граф. 

 приказу 

31 Газибаре IV 

32 Гарча 

I 
  Према граф. 

приказу 

33 Глогова I 

34 Горња Брштaница III 

35 Горња Јагодина IV 

36 Горња Лијеска IV 

37 Горња Црнча 

I  

Према граф. 

приказу 

38 Горње Дубово IV 

39 Горње Штитарево IV 

40 Горњи Добрун 

I 

Према граф. 
приказу 

41 Горњи Дубовик IV 

42 Грање IV 

43 Гребен III 

44 Добрунска Ријека IV 

45 Доња Брштаница III 

46 Доња Јагодина II 

47 Доња Лијеска III 

48 Доња Црнча 

I 

Према граф. 

приказу 

49 Доње Вардиште II 

50 Доње Дубово IV 

51 Доње Штитарево IV 

52 Доњи Добрун 

I 

Према граф. 

приказу 

53 Доњи Дубовик IV 

54 Драгомиље II 

55 Дрина IV 

56 Дринско IV 

57 Дрокан IV 

58 Дубочица IV 

59 Душче 

I 

Према граф. 

приказу 

60 Ђипи IV 

61 Ђуревићи IV 

62 Жагре IV 

63 Жлијеб IV 

64 Загорац IV 

65 Заграђе IV 

66 Закрсница IV 

67 Заножје IV 

68 Земљице IV 

69 Златник IV 

70 Јабланица IV 

71 Јарци IV 

72 Јелачићи III 

73 Јелашци III 

74 Јелићи IV 

75 Језернице IV 

76 Каберник IV 

77 Каменица IV 

78 Каоштице IV 

79 Капетановићи IV 

80 Клашник IV 

81 Клисура IV 

82 Кочарим IV 

83 Копито IV 

84 Коритник III 

85 Косово Поље 

I 

Према граф. 

приказу 

86 Крагујевац IV 

87 Кука IV 

88 Купусовићи IV 

89 Курталићи III 

90 Кустур Поље II 

91 Ласци IV 

92 Лозница III 

93 Мацуте IV 

94 Мала Гостиља IV 

95 Мангалин Хан II 

96 Масали IV 

97 Маџаревићи IV 

98 Међеђа 

I  

Према граф. 

приказу 



99 Међусеље II 

100 Мензиловићи IV 

101 Меремишље IV 

102 Милошевићи III 

103 Мириловићи III 

104 Мраморице IV 

105 Мушићи III 

106 Небоговине IV 

107 Незуци I 

108 Обравње IV 

109 Околишта 

I 

Према граф. 

приказу 

110 Округла II 

111 Омерагићи IV 

112 Омеровићи II 

113 Оплаве IV 

114 Ораховци III 

115 Оџак IV 

116 Палеж IV 

117 Паочићи  IV 

118 Пијавице II 

119 Повјестача II 

120 Подгорје IV 

121 Поздерчићи IV 

122 Пољанице IV 

123 Поље IV 

124 Прелово II 

125 Пресјека IV 

126 Претиша IV 

127 Присоје IV 

128 Раонићи IV 

129 Репушевићи IV 

 130 Ресник III 

131 Рзав IV 

132 Ријека IV 

133 Родић Брдо I 

134 Рохци IV 

135 Рујишта IV 

136 Рутеновићи IV 

137 Сасе II 

138 Сендићи IV 

139 Смријечје IV 

140 Станишевац IV 

141 Столац IV 

142 Стражбенице IV 

143 Твртковићи IV 

144 Тршевине IV 

145 Тупеши IV 

146 Турјак IV 

147 Туста Међ IV 

148 Ћаћице IV 

149 Убава IV 

150 Уништа IV 

151 Ушће Лима II 

152 Фаљеновићи IV 

153 Хадровићи IV 

154 Халуге III 

155 Хамзићи IV 

156 Хан Брдо IV 

157 Холијаци IV 

158 Холијачка Лука IV 

159 Храњевац IV 

160 Хртар IV 

161 Цријеп IV 

162 Црни Врх IV 

163 Црнчићи IV 

164 Ченгићи IV 

165 Чешаљ IV 

166 Џанкићи IV 

167 Шегање 

I 

Према граф. 
приказу 

168 Шип IV 

169 Шумице II 

 

 

На основу члана 39. став 2. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16) и члана 35., 124., 125. 126. и 
127. Статута општине Вишеград („Службени 

гласник општине Вишеград“, број 6/14 и 13/16), 

Скупштина општине Вишеград на сједници 

одржаној 30.01.2017. године, д о н о с и 

 



31.01.2017                                 Службени гласник oпштине Вишеград - Број 3                                           9
 

О Д Л У К У 

о измјени Статута општине Вишеград 

 

Члан 1. 

У Статуту општине Вишеград („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 6/14 и 13/16) члан 4. 

мијења се и гласи: 

Сједиште општине је у Вишеграду, Андрићград бб. 
 

Члан 2.  

Ова одлука ступа на снагу осмог дана објављивања 

у „Службеном гласнику општине Вишеград“. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД          
          ПРЕДСЈЕДНИК СО  

Број: 01-022-9/17   

Датум: 30.01.2017. 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) и члана 35. 

Статута општине Вишеград („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 6/14 и 13/16), Скупштина 

општине Вишеград на сједници одржаној 

30.01.2017. године, д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о начину и условима продаје непокретности 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: 

 

1. к.п. број 858/41 зв. Гарче у површини од 479 

m² , уписане у П.Л. број 171 К.О. Вишеград 

2, што по старом премјеру одговара к.п. 

број 526/29 уписана у ЗК уложак 165 К.О. 

Вишеград, посједник и власник Општина 

Вишеград са дијелом 1/1, 

2. к.п. бр. 858/42 зв. Гарче у површини од 717 
m², уписане у П.Л. број 171 К.О. Вишеград 

2, што по старом премјеру одговара к.п. 

број 526/30 уписана у ЗК уложак 165 К.О. 

Вишеград, посједник и власник Општина 

Вишеград са дијелом 1/1, 

3. к.п. бр. 858/44, зв. Гарче у површини од 681 

m², уписане у П.Л. број 171 К.О. Вишеград 

2, што по старом премјеру одговара к.п. 

број 526/33 уписана у ЗК уложак 165 К.О. 

Вишеград, посједник и власник Општина 

Вишеград са дијелом 1/1, 

4. к.п. бр. 858/45 зв. Гарче у површини од 297 

m², уписане у П.Л. број 171 К.О. Вишеград 

2, што по старом премјеру одговара к.п. 

број 526/34 уписана у ЗК уложак 165 К.О. 

Вишеград, посједник и власник Општина 

Вишеград са дијелом 1/1, 
5. к.п. бр. 858/47 зв. Гарче у површини од 452 

m², уписане у П.Л. број 171 К.О. Вишеград 

2, што по старом премјеру одговара к.п. 

број 526/36 уписана у ЗК уложак 165 К.О. 

Вишеград,посједник и власник Општина 

Вишеград са дијелом 1/1, 

6. к.п. бр. 858/53 зв. Гарче у површини од 445 

м2, уписане у П.Л. број 171 К.О. Вишеград 

2, што по старом премјеру одговара к.п. 

број 526/42 уписана у ЗК уложак 165 К.О. 

Вишеград, посједник и власник Општина 
Вишеград са дијелом 1/1, 

7. к.п. бр. 858/54 зв. Гарче у површини од 407 

m² , уписане у П.Л. број 171 К.О. Вишеград 

2, што по старом премјеру одговара к.п. 

број 526/43 уписана у ЗК уложак 165 К.О. 

Вишеград, посједник и власник Општина 

Вишеград са дијелом 1/1, 

8. к.п. бр. 858/55 зв. Гарче у површини од 349 

m², уписане у П.Л. број 171 К.О. Вишеград 

2, што по старом премјеру одговара к.п. 

број 526/44 уписана у ЗК уложак 165 К.О. 
Вишеград,посједник и власник Општина 

Вишеград са дијелом 1/1. 

9. Недовршен пословни простор површине 

38,11 m² изграђен  на к.п. број 837/8 К.О. 

Вишеград 2 уписана у П.Л.  број 171 и ЗК 

уложак број 55. Пословни простор се налази 

у стамбено пословном објекту број 1 у 

оквиру стамбено-пословног низа број 7 у 

Вишеграду у насељу Гарча ул. 9. јануара, за 

који је издато рјешење о накнадној 

урбанистичкој сагласности и рјешење о 

легализацији објекта. Пословни простор је 
ванкњижно власништво Општине 

Вишеград. 

Измјеном Регулационог плана „Гарче“ у Вишеграду 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 4/08) 

на напријед набројаним непокретностима означеним 

редним бројевима од 1 до 8 предвиђена је изградња 

индивидуалних стамбених објеката. 

 

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. 
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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: 

- 11,00 КМ/m² за непокретности које су 
предвиђене за изградњу индивидуалних 

стамбених објеката (непокретности 

означене редним бројевима од 1 до 8), 

- 293,50 КМ/m² за недовршен пословни 

простор (непокретност означена редним 

бројем 9). 

 

Члан 4. 

За учешће у поступку лицитације, понуђачи су 

дужни уплатити кауцију која износи 10% 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 ,,Глас Српске“, 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 за непокретности означеним редним 

бројевима од 1 до 8 односно односно од дана 

закључења предуговора за непокретност означену 

под редним бројем 9 на ЈРТ Општине Вишеград, а 

предаја непокретности у посјед купцу извршиће се у 

року од 8 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 уговоре о купопродаји непокретности са 

најповљнијим понуђачима (за непокретности под 

редним бројем од 1 до 8), односно предуговор и 

главни уговор о купопродаји (за непокретност под 
редним бројем 9) 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. 

 

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: 01-022-10/17   

Датум: 30.01.2017. год.      др Билал Мемишевић, с.р.  

 

На основу члана 39. став (2) тачка  2) а у вези са 

тачком 13) Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) 

и члана 35. Статута општине Вишеград („Службени 

гласник општине Вишеград“, број 6/14) Скупштина 

општине Вишеград на сједници одржаној 

30.01.2017. године, д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о утврђивању закупнине и условима издавања 

свадбеног салона на Бикавцу 

 

Члан 1.  
Овом одлуком утврђује се износ закупнине и услови  

за издавање свадбеног салона (тзв. Хотел Бикавац).  

 

Члан 2.  

Закупнина за издавање свадбеног салона износи 800 

КМ са урачунатим ПДВ-ом, која се уплаћује на 

рачун Општине Вишеград. 
 

Члан 3.  

Свадбени салон издаје се на основу уговора који 

закључује начелник Општине са закупцем. 

 

 

Члан 4. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Општине 

Вишеград“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД          

          ПРЕДСЈЕДНИК СО  

Број: 01-022-12/17   

Датум: 30.01.2017. год.      др Билал Мемишевић, с.р.  

 

На основу члана 10. Закона о накнадама за 

коришћење природних ресурса у сврху производње 

електричне енергије („Службени гласник Републике 

Српске“, број 52/14) и члана 35. Статута општине 

Вишеград („Службени гласник Општине 
Вишеград“, број 6/14 и 13/16), Скупштина општине  
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Вишеград на сједници одржаној 30.01.2017. године, 

д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о усвајaњу Програма коришћења  средстава 

уплаћених по основу Закона о накнадама за 

коришћење природних ресурса у сврху 

производње електричне енергије за 2017. годину 
 

Члан 1. 

Скупштина општине Вишеград усваја Програм 

коришћења средстава уплаћених по основу Занона о 

накнадама за коришћење природних ресурса у сврху 

производње електричне енергије за 2017. годину у 

износу од 2.800.000,00 КМ. 

 

Члан 2. 

Програм из члана 1. ове одлуке Скупштина општине 

Вишеград, у року од 15 дана од дана усвајања, 
доставиће Министарству финансија. 

 

Члан 3. 

Саставни дио ове одлуке је Програм коришћења 

средстава уплаћених по основу накнада за 

коришћење природних ресурса у сврху производње 

електричне енергије за 2017. годину. 

 

Члан 4. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношња а 

објавиће се у „Службеном гласнику Општине 
Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД          

          ПРЕДСЈЕДНИК СО  

Број: 01-022-13/17   

Датум: 30.01.2017. год.      др Билал Мемишевић, с.р.  

 

П Р О Г Р А М 

коришћења средстава уплаћених по основу 

Закома о накнадама за коришћење  

природних ресурса у сврху производње 

електричне енергије за 2017. годину 
 

 

 

I 

Средства уплаћена по основу накнада за коришћење 

природних ресурса у сврху производње електричне 

енергије воде се на посебном жиро - рачуну буџета 

Општине и користиће се, у складу са овим 

Програмом, намјенски за: 

- Изградњу примарних инфраструктурних 

објеката ( водовода, канализација, 
топловода, локалних путева и друго) који су 

у функцији привредног развоја и 

запошљавања, најмање 30% од укупних 

средстава која се уплате по овом основу,  

- Изградњу нових привредних капацитета 

или проширење постијећих, укључијући и 

стимулативно кредитирање као и за друге 

намјене утврђене овим Програмом, осим за 

плате и друга лична примања запослених у 

административној служби, функционера и 

одборника у Скупштини општине. 
 

II 

Укупан износ средстава која се планирају утрошити 

овим Програмом је 2.800.000,00 КМ, а иста се 

састоје од средстава која се планирају наплатити у 

2017 години на основу Закона о накнадама за 

кориштење природних ресурса у сврху производње 

електричне енергије, „Службени гласник Републике 

Српске“, број: 85/03, 75/010 и 78/011 у износу од 

2.700.000,00КМ и планиране наплате средстава од 

поврата рата пласираних кредита у износу од  
100.000,00КМ. 

 

III 

Средства из тачке II овог Програма биће утрошена 

за : 

1. изградњу примарних инфраструктурних 

објеката (водовод, канализација, топловод, 

локални путеви и слично) који су у 

функцији привредног развоја и 

запошљавања у износу од 1.200.000,00 КМ  

(мин 30% средстава) како слиједи: 

 
 

 

Редни број Назив пројекта Планирани износ у КМ 

1 
Враћање главнице кредита домаћим банкама 

460.000,00 

2 Расходи по основу камата на кредите од домаћих банака 155.000,00 

3 
Набавка имовине-уплате по уговору о купопродаји са 

Србињепутевима 
540.000,00 

4 Санација плоцника и тротоара 45.000,00 

 У К У П Н О 1.200.000,00 
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2. остале сврхе утврђене овим Програмом, 

осим за плате и друга лична примања 

запослених у Општинској управи општине,  

функционера, одборника у Скупштини општине 

и корисника буџета општине, у износу од  

1.600.000,00КМ, како слиједи: 

 

Редни 

број Намјена средстава Планирани износ у КМ 

1. Подстицај развоја пољопривреде и села 80.000,00 

2. Стипендије 100.000,00 

3. Подстицај наталитета 90.000,00 

4. Трошкови јавне расвјете-ел. енерг. 150.000,00 

5. 
Трошкови заједничке комуналне потрошње - 

Програм заједничке комуналне потрошње. 
260.000,00 

6. 

 

Средства за материјалне трошкове  буџетских 

корисника 
760.000,00 

6-а Општинска борачка организација Вишеград 140.000,00 

6-б Средства за спорт 150.000,00 

6-в Удружење пензионера Вишеград 15.000,00 

6-г Дом здравља Вишеград 50.000,00 

6-д ОШ "Вук Караџић" 5.000,00 

6-ђ Вјерске организације и заједнице 5.000,00 

6-е ЈСУ „Дрина“ 10.000,00 

6-ж Средња школа „ Иво Андрић“ 15.000,00 

6-з 
Центар за социјални рад- дознаке на име социјалне 

заштите 
370.000,00 

7 Набавка намјештаја 60.000,00 

8 Набавка ватрогасног возила 100.000,00 

                                   У К У П Н О  1.600.000,00 

 

IV 
Овлашћује се начелник општине да неутрошени 

дио средстава, по завршетку реализације 

активности на планираној позицији у Програму, 
може распоредити на друге позиције и пројекте 

предвиђене овим Програмом.  
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V 

Праћење реализације овог Програма вршиће 

начелник општине и о томе ће извјестити 

Скупштину општине. 

 

VI 

Овај Програм објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Вишеград“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД          

          ПРЕДСЈЕДНИК СО  

Број: 01-022-13/17   

Датум: 30.01.2017. год.      др Билал Мемишевић, с.р.  

 

На основу члана 39, став 2, алинеја 2, Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број 97/16 ) и члана 35. Статута 

општине Вишеград („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 6/14 и 13/16), Скупштина општине 
Вишеград на сједници одржаној 30.01.2017. године, 

д о н о с и  

 

O Д Л У К У 

о новчаном подстицају за развој пољопривреде у 

општини Вишеград у 2017. години 

 

Члан 1. 

Циљ ове одлуке је да се додјеле новчани подстицаји 

и подрже пољопривредна газдинства, предузетници, 

удружења и задруге из буџета општине Вишеград 
како би се унаприједила и развијала пољопривредна 

производња на подручју општине Вишеград. 

Овом одлуком прописује се сљедеће: 

- услови које морају да испуне подносиоци 

захтјева како би остварили право на ночане   

подстицаје, 

- поступак и начин одобравања новчаног 

подстицаја у пољопривреди, 

- износи новчаних средстава које ће се 

обрачунавати за различите врсте подстицаја, 

- документацију коју је потребно приложити уз 

захтјев, 
- права и обавезе које имају корисници 

новчаног подстицаја. 

 

Члан 2. 

Право на подстицајна средства остварују 

подносиоци захтјева: 

- који су регистровани као комерцијална или 

некомерцијална пољопривредна газдинства, 

предузетници, удружења и задруге, 

- који имају пребивалиште  или сједиште на 

територије општине Вишеград, 
- код којих носилац пољопривредног 

газдинства нема навршених 65 година живота, 

- који обављају производњу или активности  на 

територији општине Вишеград, 

 

 

- код којих носилац пољопривредног 

газдинства као основну обавља 

пољопривредну дјелатност  или се налазе на 

евиденцији Завода за запошљавање. 
 

Члан 3. 

Начелник општине ће именовати Комисију за 

додјелу новчаних подстицаја у пољопривреди (у 

даљем тексту: Комисија). Комисија је задужена да: 

- прима захтјеве и документацију, 

- врши преглед документације, 

- врши обрачун износа новчаног подстицаја, 
- врши обилазак подносиоца захтјева на лицу 

мјеста, 

- сачини` записник и приједлог о додјели 

подстицаја, 

- обавјести подносиоца захтјева уколико је 

захтјев одбијен усљед ниспуњавања услова. 

Комисија свој рад треба да прилагоди броју захтјева 

и да благовремено врши њихову обраду. 

На основу приједлога од стане Комисије начелник 

општине ће донијети одлуку о ислати новчаног 

подстицаја подносиоцу захтјева (у даљем тексту: 

корисници). 
 

Члан 4. 

Захтјеви за остваривање права на подстицаје за 

развој пољопривреде подносе се на писарници 

Општине Вишеград на прописаном обрасцу који је 
саставни дио ове одлуке, а уз захтјев се доставља и: 

- копија личне карте ( само за физичка лица), 

- копија потврде из АПИФ-а, 

- копија текућег или жиро рачуна, 

- рјешење о регистрацији и потврда ЈИБ 

(само за правна лица: удружења и задруге), 

- потврда о пребивалишту (само за кориснике 

из сеоских подручја), 

- изјава да корисник према општини нема 

доспјелих а не измирених обавеза. 

- увјерење о незапослености ( за незапослене 
подносиоце захтјева)  

Осим ове опште документације потребно је 

доставити и документацију прописану посебно за 

различите врсте пољопривредне производње како је 

наведено. Захтјев за правна лица мора бити овјерен 

и потписан од стране овлашћене особе. 

 

Члан 5. 

Рок за подношење захтјева је 30.11.2017. године, 

осим за прољетну сјетву на отвореном и пчеларску 

производњу за које је одређен рок 30.06.2017. 
године. 

Након истека одређеног рока захтјеви се неће 

разматрати. 
 

Члан 6. 
Подстицај неће бити одобрен сљедећим 

подносиоцима захтјева који: 
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- су неоправдано смањили обим производње 

или су ненамјенски користили средства, 

- уредно не измирују обавезе по основу кредита 

из Програма коришћења средстава уплаћених 

на основу накнаде за коришћење природних 

ресурса у сврху производње електричне 

енергије, 

- не измирују уговорене обавезе по било ком 
основу према општини Вишеград (закупнина 

итд.), 

- су остварили право на донацију по било ком 

основу у 2017. години, а коју је донирала или 

суфинансирала општина Вишеград. 

 

Члан 7. 

Кориисници могу оставарити право на подстицај у  

једној текућој производњи и по више основа за 

унапријеђење  и развој пољопривреде. 

Корисницима који имају пребивалиште у сеоском 
подручју општине Вишеград износ новчаног 

подстицаја приликом обрачуна се увећава за 15 %. 

Корисници који су регистровани као комерцијалним 

пољопривредним газдинствима или  предузетници 

износ новчаног подстицаја приликом обрачуна ће се 

увећати за 15 %.  

Корисници који су регистровани као 

некомерцијално пољопривредно газдинство могу 

остварити максималан износ новчаног  подстицаја у 

износу од 5.000,00 КМ.  

Корисници који су комерцијална пољопривредна 
газдинства и предузетници могу остварити право на 

новчани подстицај у максималном износу од 

10.000,00 КМ. 

Исплата новчаних подстицаја врши се директним 

плаћањем на текуће или жиро-рачуне. 

 

Члан 8. 

Новчана средства за подстицај развоја 

пољопривреде у 2017. години обезбијеђена су 

буџетом општине Вишеград у износу од 100.000,00 

КМ. 

Право на новчане подстицаје у пољопривреди  
корисници  остварују кроз сљедеће видове 

подстицаја: 

I)   подршку текућој производњи и   

      дохотку............................................  35.000,00 КМ  

II) подршка унапређењу и развоју 

     пољопривреде.................................  60.000,00 КМ 

III) ванредне потребе и помоћи .......    5.000,00 КМ 
 

Средства из једног вида подстицаја, ако не буду 

утрошена, могу се утрошити кроз други вид 

подстицаја. 

 

 I) Подршку текућој производњи и дохотку 

Члан 9. 

Корисник оставарује право на новчане подстицаје за 

одгој на властитом имању, минимално једне или 

више приплодних јуница, старости од 15-24 

мјесеца, код првог припуста или инсеминације, а 

посједује још најмање 3 музна грла у штали. 
Уз захтјев за остваривање новчаног подстицаја се 

прилаже: 

- копија пасоша животиње, 

- потврда овлашћене службе о утврђеној 

гравидности јунице, 

- изјава власника да јуницу неће отуђити у року 
од 3 године, 

- пасоше за музна грла.  

Подстицајна средства за приплодне јунице ће се 

обрачунавати у износу од 300,00 КМ по грлу. 

 

Члан 10. 

Корисник оставарује право на новчане подстицаје за 

узгој 4 и више млијечних грла крава старијих од 

2 године на властитом имању. 

Уз захтјев за остваривање новчаног подстицаја се 

прилаже: 
- пасош за краве музаре.  

Подстицајна средства за узгој крава музара ће се 

обрачунавати у износу од 150,00 КМ по грлу.  

 

Члан 11. 

Корисник оставарује право на новчане подстицаје за 

узгој минимално 35 и више одраслих оваца у 

властитом стаду или 20 и више коза.   

Уз захтјев за остваривање новчаног подстицаја 

новчаног подстицаја се прилаже: 

- потврда о броју грла оваца на којем је 
извршена вакцинација издата од стране 

ветеринарске станице  

Подстицајна средства за узгој оваца и коза ће се 

обрачунавати у износу од 10,00 КМ по грлу за 

кориснике која први пут поднесу захтјев за новчани 

подстицај. 

Корисници који су остваривали право за новчане 

подстицаје од стране општине Вишеград и имају до 

99 грла одраслих оваца новчана средства ће се 

обрачунавати у износу од 5,00 КМ по грлу, а 

корисницима који имају стадо од 100 и више грла 

одраслих оваца подстицај ће се обрачунавати у 
износу од 3,00 КМ. 

 

Члан 12. 

Корисник оставарује право на новчане подстицаје за 

узгој минимално 5 и више супрасних назимица 

или крмача за прашење на властом имању.  

Уз захтјев за остваривање новчаног подстицаја  се 

прилаже: 

- доказ о броју  грла и доказ о гравидности од 

надлежне ветеринарске станице са бројевима 

ушних маркица. 
Подстицајна средства за узгој 5 (пет) назимица 

(крмача) за прашење ће се обрачунавати у износу од 

300,00 КМ, а за сваку наредну крмачу ће се 

обрачунавати по 50,00 КМ по крмачи.  
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Члан 13. 

Право на новчане подстицаје за производњу и узгој 

пчела оставарују корисници, чланови Удружења 

пчелара Вишеград, за које Удружење подноси 

захтјев са спецификацијом, која садржи: имена и 

презимена пчелара, матичне бројеве пчелара, број 

пчелињих друштава код сваког пчелара и бројеве 

текућих рачуна. 
Новчани подстицаји за узгој пчела ће се остваривати 

на сљедећи начин: 

- за најмање 20 пчелињих друштава за пчеларе 

који се пријављују први пут и остварују право 

на новчана средства у износу од 15 КМ по 

друштву, 

- за пчеларе који су у предходном периоду 

остваривали право на новчани подстицај 

морају имати најмање 30 пчелињих друштава 

за које ће се обрачунавати подстицај у износу 

од 5,00 КМ по друштву, 
- за пчеларе који имају више од 100 друштава 

обачунаваће се подстицај у износу од 3,00 

КМ,  

- за пчеларе који су повећали број пчелињих 

друштава за најмање 50 %  у односу на 

предходну годину обрачунаваће се средства у 

износу од 10,00 КМ за повећани број 

друштава. 

  

Члан 14. 

Право на новчане подстицаје за прољетну сјетву на 

отвореном простору оставарују корисници који у 

прољетној сјетви имају засијане површину од 

најмање: 

- 0,5 hа поврћем или 0,5 hа крмним биљем, 

- 1 hа житарицама. 

Уз захтјев  за остваривање новчаног подстицаја 

корисник прилаже:  

- овјерена изјаву о засијаним површинама, 

- фискални рачуни и фактура на име из 2017. 

године о набавци сјемена и другог 

репроматеријала. 

- уговор о закупу ( за површине које нису у 
власништву).  

Подстицајна средства за прољетну сјетву ће се 

обрачунавати у износу од 30 % уложених средстава 

за сјемена, вјештачка ђубрива и средства за заштиту.  
 

Члан 15. 

Корисник оставарује право на новчане подстицаје за 

производњу поврћа и других култура у 

заствореном простору (пластеничку 

производњу), а засновану на најмање  150 и више 

m
2 

. 

Уз захтјев за остваривање новчаних подстицаја 

корисник прилаже: 

- овјерену и потписану изјаву о засијаним 

површинама.  

Подстицај се обрачунава у износу од 1,50 КМ по m2 
заштићеног простора (пластеника). 

Комисија на лицу мјеста ће процјенити да ли 

одређен затворен и заштићен простор задовољава 

критеријуме за ову врсту производње.  

  

II) Подршка унапређењу и развоју пољопривреде 

 

Члан 16. 

Корисник остварује право на новчане подстицаје за 

инвестиције у пољопривредну механизацију и 

опрему као што су: трактори, мотокултиватори, 

систем за наводњавање, возила за пчеле, прскалице, 

атомизери, цистерне и друга средства која се 

сматрају опремом неопходном за одређену врсту 

пољопривредне производње. 

Уз захтјев за остваривање новчаних подстицаја 

корисник прилаже: 

- фискални рачуни и фактуру на име из 2017. 

године,  

- изјаву да механизације и опрему неће отуђити 
у наредне три године. 

Минималан износ набавке мора бити 500,00 КМ. 

Уколико  је износ инвестираних средстава био мањи 

од 500,00 КМ, захтјев за подстицај се неће 

разматрати. 

Комисија ће на лицу мјесте оцјенити оправданост 

захтјева. Уколико подносилац захтјева нема 

засновану производњу за који му је неопходна 

набавка механизације и опреме, Комисија ће овакав 

захтјев одбити.  

Износ новчаног подстицаја који ће се Кориснику 
обрачунати по овом основу износи 30 % од 

уложених средстава, а за кориснике до 40 година 

старости у износи од 40 % од уложених средстава. 

 

Члан 17. 

Корисник оставарује право на новчане подстицаје за 

адаптацију постојећих и изградњу нових објеката 

за узгој стоке, ако у текућој години уложи најмање 

5000,00 КМ за сљедеће намјене : 

- стаје за најмање 5 музних грла или 5 јунади за 

тов (најмања површина 50 m²), 

- овчарници за најмање 50 oваца (најмања 
површина 50 m²), 

- свињац за најмање 5 супрасних назимица или 

20 товних свиња (најмања површина 40 m²), 

- живинарник за тов 1000 бројлера или за 1000 

кока носиља (најмања површина 100 m²). 

Уз захтјев за остваривање новчаних подстицаја 

корисници прилажу: 

- пројекат или предмјер и предрачун радова, 

- рачуне фискалне и фактура на име као доказ о 

инвестираним средствима за набавку 

грађевинског материјала  из 2017. године. 
У грађевински материјал за који се обрачунава 

подстицај  спада: блокови, цигла, цемент, кровна 

конструкција, арматура, бетон, материјал за 

покривање (цријеп, плоче и др.) и столарија. 
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На основу приложене документације и увида на 

лицу мјеста Комисија проширена са чланом 

грађевинске струке, констатује испуњеност услова 

за остваривање права на подстицајна средства и о 

томе сачињава записник. 

Износ новчаног подстицаја који ће се Кориснику 

обрачунати по овом основу износи 30 % од 

уложених средстава, а за кориснике до 40 година 
старости у износи од 40 % од уложених средстава. 

 

Члан 18. 

Корисник оставарује право на новчане подстицаје за 

набавку нових пластеника и материјала за 

изградњу нових пластеника (најлона и металне 

конструкције) површине од најмање 50 m2 који 

посједују већ пластеник од најмање 150 m2  Уз 

захтјев за остваривање новчаних подстицаја 

корисник прилаже: 

- рачун фискални и фактура на име из 2017. 
године као доказ о инвестираним средствима 

за набавку пластеника или материјала за 

изградњу пластеника. 

Износ новчаног подстицаја који ће се Кориснику 

обрачунати по овом основу износи 30 % од 

уложених средстава, а за кориснике до 40 година 

старости у износи од 40 % од уложених средстава. 

 

Члан 19. 

Корисник остварује право на новчане подстицаје за 

подизање вишегодишњих засада јабучастог, 

коштичавог, језграстог и јагодичастог воћа. 

Подстицајна средства из овог члана корисници 

остварују ако подижу засаде под воћем површине 

веће од: 

- 0,2 hа јабучастог, коштичавог и језграстог 

воћа или 

- 0,1 hа јагодичатог воћа (јагода, купина, 

малина, боровница и аронија). 

Уз захтјев за остваривање новчаних подстицаја 

корисник подноси: 

- фискални рачун и фактуру на име из 2017. 

или октобар и новембар 2016. године, 
- декларација о квалитету садног материјала, 

- овјерене изјаве о засађеним површинама. 

Корисници по овом основу остварију право и за 

јесењу садњу из 2016. године. 

Износ подстицајних средстава за подизање 

интензивних засада јабучастог, коштичавог и 

језграстог воћа и јагодичастог воћа, који подносилац 

може остварити у текућој години износи 400,00 КМ 

по дунуму. 

 

Члан 20. 
Удружења или задруге који имају сједиште на 

територији општине Вишеград остварују право на 

новчане подстицаје у провођењу сљедећих 

активности: 

- организовање сајмова и изложби 

пољопривредних производа у Вишеграду, 

- посјете пољопривредним сајмовима и 

изложбама,  

- организовање едукација из области 

пољопривредне производње. 

- суфинасирање пројеката који се проводе у 

општини Вишеград, а финансирају се из 
других извора, 

- подршка развоју задругарства, 

- и других активности неопходних за рад 

удружења и задруге. 

Уз захтјев за остваривање новчаних подстицаја 

Корисник прилаже: 

- копију судског рјешења о регистрацији, 

- списак чланова удружења или задругара, 

- детаљну спецификацију трошкова са 

рачунима 

- опис предложене активности, и/или 
- уговор о финасирању пројекта са донатором и 

пројектни приједлог (само за суфинансирање 

пројеката) 

 

Укупна новчана средства која се могу одобрити по 

овом основу износе 10.000,00 КМ. 

Комисија ће на основу приоритета дати приједлог 

распоредјеле подстицајних средства. Основни 

приоритет је учешће већег броја пољопривредника 

или пчелара у предложеној активности, већа 

производња и боља реализација на тржишту 
пољопривредних проивода, заједнички наступ на 

тржишту и финансијски допринос корисника или 

допринос у натури. 
 

III) Ванредне помоћи 
Члан 21. 

Новчане средства у виду једнократне помоћи 

одобрају се у случају наступања ванредних 

околности као што су: пожари, поплаве, клизишта, 

временске непогоде, болести животиња и штету од 

дивљачи. 

Право на једнократну помоћ могу остварити 

Корисници код којих су ванредне околности довеле 

до: угинућа животиња, штете на усјевима и 

воћњацима, штете на пољопривредним објектима и 

опреми. 

Уз захтјев за додјелу средстава корисник подноси: 
- извјештај о насталој штети коју је утврдила 

полиција, ватрогасци, цивилна заштита, 

ветеринарска станица, инспекције или 

надлежна комисија. 

Комисија оцјењује оправданост захтјева и на основу 

тога предлаже начелнику општине издвајање 

средстава за ванредну помоћ, према тренутно 

расположивим средстима, а у максималном износу 

од 1.000,00 КМ по захтјеву. Начелник општине ће на 

основу приједлога донијети одлуку о једнократној 

помоћи.  
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IV) Контрола и надзор 

 

Члан 22. 

Корисници права из ове одлуке дужни су намјенски 

користити подстицајна средства само у сврху 

развоја пољопривредне производње на властитом 

пољопривредном газдинству. 

Корисници постицаја из 2016. године који су из 
неоправданих разлога смањили обим производње 

или нису објекте, механизацију и опрему за коју су 

добили подстицај ставили у функцију 

пољопривредне производње немају право на 

подстицај у 2017. години. Оцјену оправданости или 

неоправданости смањења обима производње врши 

Комисија у процесу обраде захтјева. Комисија ће 

сачинити записник и донјети одлуку о одбијању 

захтјева, а подносиоцу захтјева доставити 

обавјештење. Корисници који су неоправдано 

смањилили обим производње, дали нетачне податке 
приликом подношења захтјева и ненамјенски 

користили средства губе право на подстицај у 

наредне 3 (три) године, о чему ће начелник општине 

донијети одлуку.  
  

Члан 23. 

Начелник општине ће именовати  Комисију за 

надзор новчаних подстицаја у пољопривреди, која 

ће бити задужена за сљедеће: 

- накнадно прегледати документацију, 

- утврдити стање на терену, 

- сачинити информацију  о додјелу новчаних 

подстицаја у пољопривреди са освртом на 

примјену одлуке и стање у пољопривреди 

коју ће доставити Скупштини општине. 
 

V) Завршне одредбе 

 

Члан 24. 

Oва одлука ступа на снагу 8 (осмог) дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 
Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД          

          ПРЕДСЈЕДНИК СО  

Број: 01-022-14/17   

Датум: 30.01.2017. год.      др Билал Мемишевић, с.р.  

 

На основу члана 10. и 12. Закона о спорту 

(„Службени гласник Републике Српске“, број4/02, 

66/03, 73/08 и 102/08) и члана 35. Статута општине 

Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“, 
број 6/14 и 13/16), Скупштина општине Вишеград на 

сједници одржаној 30.01.2017. године, д о н о с и   

 

О Д Л У К У 

о усвајању Програма развоја спорта општине 

Вишеград за 2017. годину  
 

 

Члан 1. 

Усваја се Програм развоја спорта општине 

Вишеград за 2017. годину. 
 

Члан 2. 

Програм развоја спорта општине Вишеград за 2017. 

годину налази се у прилогу и чини саставни дио ове 

одлуке. 
 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД          

          ПРЕДСЈЕДНИК СО  

Број: 01-022-15/17   
Датум: 30.01.2017. год.      др Билал Мемишевић, с.р.  

 

ПРОГРАМ РАЗВОЈА СПОРТА 

ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД ЗА 2017. ГОДИНУ 

 

I  УВОД 

 

Усмјеравајући документи за израду Програма 

развоја спорта општине Вишеград за 2017. годину 

су Закон о спорту („Службени гласник Републике 

Српске“, број 4/02, 66/03, 73/08 и 102/08), 

Правилник о условима и критеријумима за 
финансирање програма развоја спорта у општини 

Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“, 

број 3/08) и Правилник о категоризацији спортова у 

општини Вишеград („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 3/08). 

Закон о спорту одређује да је спорт сваки облик 

физичке активности који организованим или 

неорганизованим учешћем доприноси унапређењу и 

побољшању физичког и психичког развоја дјеце, 

омладине и одраслих, афирмацији хуманих 

вриједности живота и остваривању што бољих 
резултата у спортским такмичењима. 

Спортске активности обухватају физичко вјежбање, 

спортске тренинге, такмичења, спортске 

рекреативне активности, спортске приредбе и 

спортско образовање грађана који се остварују 

самостално или у спортским и другим облицима 

организовања. 

Европска повеља о спорту истиче спорт чиниоцем 

људског развоја, значајним садржајем културе и 

стваралаштва, што упућује на потребу тражења 

организованих облика и садржајних рјешења како 
би спорт био примјерен свим грађанима, а посебно 

дјеци и омладини која, путем слободног 

опредјељења и властитог афинитета, у њему налазе 

простор игре, забаве, учења, здравог и корисног 

кориштења слободног времена. 
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У савременим условима живота и рада спорт је, све 

више, изражени друштвено-културни феномен и 

незаобилазна потреба човјека, у чијем се средишту  

налази здравље, као базични предуслов сваке 

људске активности. Здравље, онако како га 

дефинише Свјетска здравствена организација, 

подразумјева одређени ниво развијености физичких 

способности, а не само одсуство болести и 

изнемоглости. Отуда развој и унапређење физичких 
квалитета становништва (здравље) представља 

приоритетан програмски захтјев. 

У циљу обезбјеђења мјеста и улоге обављања 

спортских дјелатности, општина Вишеград, у свом 

дјелокругу рада нарочито: 

- уређује и остварује политику унапређења 

спорта на подручју општине, 

- подстиче, унапређује укупан спорт, посебно 

дјеце и омладине, 

- усклађује активности спортских колектива, 

- учествује у унапређењу стручног рада и 
води бригу о оспособљавању стручних 

кадрова, 

- води бригу о здрављу дјеце, омладине и 

других грађана у току активности у спорту 

и спортској рекреацији. 

Од физичког васпитања у школама очекује се 

провођење програма који ће ученицима омогућити 

стицање основних физичких способности, а тиме и 

задовољство бављења спортом. Подржавањем тих 

вриједности враћа се повјерење у вриједност наставе 

физичког васпитања, а наставницима достојанство 
струке. 

Циљ је општину Вишеград представљати на 

позитиван начин, притом увијек наглашавати општу 

вриједност спорта. 

 II  ПРОГРАМСКИ ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ 

Развој спорта као добровољне дјелатности доступне 

свим грађанима, а посебно младима, брига је и 

интерес спортских организација, при чему Општина, 

зависно о материјалним могућностима и стварном 

јавном интересу, подржава такву активност. 

Развој спорта у општини Вишеград треба заснивати 

на постојећим ресурсима, који ће се надограђивати и 
унапређивати. То су спортски објекти и природно 

окружење, те стручни кадрови. 

Овакви циљеви и задаци у развоју спорта 

подразумијевају утемељеност на знању, примјени 

савремених метода рада, доброј организованости и 

високој стручности, а траже организацију спорта од 

најнижег до највишег нивоа, те одговарајуће изворе 

финансирања. 

Општина Вишеград промовише спорт од школског 

до врхунског, а основни циљеви и задаци у 

остваривању јавних потреба у спорту који се 

финансирају из буџетских средстава су: 

- повећање броја активних учесника у свим 

облицима рада,  

- улагања у развој младих спортиста, као 

услов даљем напретку и очувању 

достигнутог нивоа квалитета и масовности 

у спорту.  

- стварање услова младим и талентованим 
спортистима да остваре своје оптималне 

резултате, што подстиче развој спорта и 

доприноси угледу своје средине, 

- подизање нивоа и броја стручних кадрова, 

- обезбјеђивање здравственог надзора свих 

учесника у спорту, 

- мотивисање образовних установа да 

реализују програме школског спорта, према 

својим могућностима и интересу ученика, 

- обезбјеђивање услова за спортску 

рекреацију, као активности којом се човјек 
бави ван професионалног рада, по својој 

жељи, у циљу задовољавања својих потреба 

за игром, забавом и одмором. 

 

1. Клубови и спортска друштва 

Општина ће средствима из буџета, дијелом или у 

потпуности, финансирати клубове и спортска 

друштва који учествују на првенственим и куп 

такмичењима у БиХ и Републици Српској, као и на 

међународним такмичењима.  

Руководства спортских организација одговорна су за 
квалитет рада свих селекција клуба, посебно 

млађих, као и постигнутих резултата сениорских 

тимова. 

Фудбалски клуб „Дрина-ХЕ“ 

Такмичи се у Другој лиги РС, група Исток. Поред 

сениорске екипе у клубу егзистирају и такмиче се и 

млађе селекције. 

Кошаркашки клуб „Варда-ХЕ“ 

Такмичи се у Првој лиги РС. У овом спортском 

колективу раде и са успјехом се такмиче у 

одговарајућим лигама и млађе селекције. 

Одбојкаши клуб „ХЕ на Дрини“ 

Успјешно се такмичи у Премијер лиги БиХ. 

Посебно треба похвалити успјешан рад са млађим 

селекцијама овог клуба. 

Карате клуб „Дрина“ 

Успјешно учествује на првенствима Републике 

Српске и Босне и Херцеговине и на многобројним 

другим турнирима гдје чланови овог колектива 

освојају велики број медаља у екипној и 

појединачној конкуренцији. Неколико чланова овог 

спортског колектива су репрезентативци РС и БиХ. 
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Џудо клуб „Вишеград“ 

Такође веома успјешан спортски колектив чији 

чланови освајају велики број медаља у екипној и 

појединачној конкуренцији на првенствима РС, БиХ 

и на другим многобројним такмичењима.  

Рукометни клуб „Вишеград“ 

Овај спортски колектив карактерише добар рад са 

млађим селекцијама. 

Стрељачки клуб „Дрина“ 

Чланови стрељачког клуба немају адекватне услове 

за тренинг (стрељана, спортски реквизити), али и 

поред евидентних проблема постижу запажене 

спортске резултате на такмичењима на којима 

учествују. 

Шаховски клуб „Дрина“ 

Шахисти су коначно добили просторије на 

кориштење чиме су обезбједили услове за 

квалитетнији  рад,  учење и напредовање у шаху. 

Планинарско спортско друштво „Столац 

Чланови овог друштва на својим такмичењима 

постижу запажене резултате. 

Веслачки клуб „Једрина“  

У сарадњи са веслачким клубом „Партизан“ из 

Београда почела је са радом школа веслања, чиме се 

се стекли услови за развој веслачког спорта у 

Вишеграду. 

Ронилачки клуб „Вишеград“ 

У циљу развоја и афирмације ронилачког спорта у 

Вишеграду је у 2016. години формиран и 

регистрован ронилачки клуб. 

Посебно треба истаћи да у већини наведених 

клубова, поред сениора, свакодневно тренира 
велики број дјеце свих узрасних категорија 

(предпионири, пионири, кадети и јуниори), такмиче 

се и постижу запажене резултате, што је од великог 

значаја за развој спорта.  

Поред Општине која у највећој мјери финансира 

клубове и њихове активности треба поменути и 

спонзоре који су допринијели развоју спорта у 

цјелини, нарочито ЗП „Хидроелектране на Дрини“ 

а.д. Вишеград. 

У сарадњи са спортским клубовима врши се избор 

најбољег спортисте, спортисткиње, тренера, 
спортског радника, спортског клуба (мушког и 

женског), спонзора, тренера омладинских селекција 

и најперспективнијих спортиста, за претходну 

годину. Циљ је промоција спорта у општини 

Вишеград. 

 

2. Спортске манифестације 

Општина Вишеград ће финансирати и у сарадњи са 

спортским колективима организовати већ 

традиционалне спортске манифестације. 

- Божићни турнир у малом фудбалу 

- Меморијални шаховски турнир Душко 

Мишковић                                
- Турнир у стоном тенису   

- Планинарски поход „Шетња Рзавским 

бреговима“ 

- Турнир у баскету „3 на 3“ 
- Турнир у малом фудбалу за пионире и 

кадете 

- Учешће на МОСИ (Међурепубличке 

омладинске спортске игре) у Пљевљима 

- Турнир у малом фудбалу за сениоре 

- Меморијални кошаркашки турнир „Раде 

Станимировић“ 

- Меморијални карате турнир „Видоје 

Андрић“ 

- Радничке спортске игре у малом фудбалу 

- Меморијални рукометни турнир „Радомир 
Плакаловић Менци“ 

 

Наведене манифестације се одржавају у циљу 

развоја и промоције спорта, али и промоције 

општине Вишеград. 

3. Стручни кадрови 

Према важећем закону стручним пословима у 

спорту сматрају се послови организовања 

такмичења и манифестација, вођења спортских 

организација, а нарочито рад тренера. 

Ако се узму у обзир захтјеви и потребе модерног 
спорта, очито је да нашем спорту недостају 

одговарајуће оспособљени кадрови за све послове. 

Непобитно је да велики број таквих кадрова 

располаже основним знањем, али недостају 

специјалисти по спортовима. 

Често се може чути да су тренери основни проблем 

нашег спорта. Рад са младима је слабо стимулисан, 

па многи тренери губе вољу и нестрпљиво и 

нестручно, форсирајући резултате младих 

спортиста, све мање доприносе развоју спорта. 

Иако су данас осигурани услови за стицање знања 

(школовање, доступна литература, интернет) мало је 
тренера који користе те могућности. Материјална 

ситуација, несумњиво, ограничава усавршавање, али 

утисак је да је мало тренера свјесно важности 

самообразовања и улагања у свој развој. Један од 

приоритетних задатака у будућем периоду биће 

стварање услова за усавршавање спортских 

стручњака и спортских радника, који ће касније 

своја знања преносити младим спортистима. 
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД          

          ПРЕДСЈЕДНИК СО  

Број: 01-022-15/17   

Датум: 30.01.2017. год.      др Билал Мемишевић, с.р.  
 

На основу члана 19. став 3. Закона о систему јавних 

служби („Службени гласник Републике Српске“, 

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

Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“, 

број 6/14 и 13/16), члана 145. и 146. Пословника 

Скупштине општине Вишеград-Пречишћен текст 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 
13/14), а након разматрања Извјештаја о раду 

Управног одбора ЈЗУ „Апотека Вишеград“, 

Вишеград за 2016. годину, Скупштина општине 

Вишеград на сједници одржаној 30.01.2017. године, 

д о н о с и  

 

О Д Л У К У 
 

1. Скупштина општине Вишеград не усваја 

Извјештај о раду Управног одбора ЈЗУ „Апотека 

Вишеград“, Вишеград за 2016. годину.  
 

 2. Ова одлука ступа на снагу даном 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД          

          ПРЕДСЈЕДНИК СО  

Број: 01-022-18/17   

Датум: 30.01.2017. год.      др Билал Мемишевић, с.р.  
 

На основу члана 19. став 3. Закона о систему јавних 

служби („Службени гласник Републике Српске“, 

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

Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“, 

број 6/14 и 13/16), члана 145. и 146. Пословника 
Скупштине општине Вишеград-Пречишћен текст 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 

13/14), а након разматрања Извјештаја о раду 

Управног одбора ЈЗУ „Дом здравља Вишеград“, 

Вишеград за 2016. годину, Скупштина општине 

Вишеград на сједници одржаној 30.01.2017. године, 

д о н о с и  

 

О Д Л У К У 
 

1. Скупштина општине Вишеград не усваја 

Извјештај о раду Управног одбора ЈЗУ „Дом 

здравља Вишеград“, Вишеград за 2016. годину.  

 

2. Ова одлука ступа на снагу даном 

објављивања у „Службеном гласнику општине 
Вишеград“.  
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД          

          ПРЕДСЈЕДНИК СО  

Број: 01-022-19/17   
Датум: 30.01.2017. год.      др Билал Мемишевић, с.р.  

На основу члана 19. став 3. Закона о систему јавних 

служби („Службени гласник Републике Српске“, 

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

Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“, 

број 6/14 и 13/16), члана 145. и 146. Пословника 

Скупштине општине Вишеград-Пречишћен текст 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 

13/14), а након разматрања Извјештаја о раду 
Управног одбора ЈУ „Центар за социјални рад“, 

Вишеград за 2016. годину, Скупштина општине 

Вишеград на сједници одржаној 30.01.2017. године, 

д о н о с и  

 

О Д Л У К У 
 

1. Скупштина општине Вишеград не усваја 

Извјештај о раду Управног одбора ЈУ „Центар за 

социјални рад“, Вишеград за 2016. годину.  
 

 2. Ова одлука ступа на снагу даном 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД          

          ПРЕДСЈЕДНИК СО  

Број: 01-022-20/17   

Датум: 30.01.2017. год.      др Билал Мемишевић, с.р.  

 

На основу члана 19. став 3. Закона о систему јавних 
служби („Службени гласник Републике Српске“, 

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

Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“, 

број 6/14 и 13/16), члана 145. и 146. Пословника 

Скупштине општине Вишеград-Пречишћен текст 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 

13/14), а након разматрања Извјештаја о раду 

Управног одбора Јавне установе за предшколско 

васпитање и образовање „Невен“, Вишеград за 2016. 

годину, Скупштина општине Вишеград на сједници 

одржаној 30.01.2017. године, д о н о с и  
 

О Д Л У К У 
 

1. Скупштина општине Вишеград не усваја 

Извјештај о раду Управног одбора Јавне установе за 
предшколско васпитање и образовање „Невен“, 

Вишеград за 2016. годину.  

 

2. Ова одлука ступа на снагу даном 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД          

          ПРЕДСЈЕДНИК СО  

Број: 01-022-21/17   

Датум: 30.01.2017. год.      др Билал Мемишевић, с.р.  
 

На основу члана 19. став 3. Закона о систему јавних 

служби   („Службени   гласник  Републике  Српске“,  
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број 68/07 и 109/12), члана 35. Статута општине 

Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“, 

број 6/14 и 13/16), члана 145. и 146. Пословника 

Скупштине општине Вишеград-Пречишћен текст 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 

13/14), а након разматрања Извјештаја о раду 

Управног одбора ЈУ РЦ „Вилина Влас“ 

Вишеградска бања, Вишеград за 2016. годину, 
Скупштина општине Вишеград на сједници 

одржаној 30.01.2017. године, д о н о с и  

 

О Д Л У К У 

 

1. Скупштина општине Вишеград не усваја 

Извјештај о раду Управног одбора ЈУ РЦ „Вилина 

Влас“ Вишеградска бања, Вишеград за 2016. годину.  

 

 2. Ова одлука ступа на снагу даном 

објављивања у „Службеном гласнику општине 
Вишеград“.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД          

          ПРЕДСЈЕДНИК СО  

Број: 01-022-22/17   

Датум: 30.01.2017. год.      др Билал Мемишевић, с.р.  

 

На основу члана 19. став 3. Закона о систему јавних 

служби („Службени гласник Републике Српске“, 

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

Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“, 
број 6/14 и 13/16), члана 145. и 146. Пословника 

Скупштине општине Вишеград-Пречишћен текст 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 

13/14), а након разматрања Извјештаја о раду 

Управног одбора ЈУ „Туристичке организације 

општине Вишеград“ за 2016. годину, Скупштина 

општине Вишеград на сједници одржаној 

30.01.2017. године, д о н о с и  

 

О Д Л У К У 

 

1. Скупштина општине Вишеград не усваја 
Извјештај о раду Управног одбора ЈУ „Туристичка 

организација општине Вишеград“, Вишеград за 

2016. годину.  

 

 2. Ова одлука ступа на снагу даном 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД          

          ПРЕДСЈЕДНИК СО  

Број: 01-022-23/17   
Датум: 30.01.2017. год.      др Билал Мемишевић, с.р.  

 

На основу члана 19. став 3. Закона о систему јавних 

служби („Службени гласник Републике Српске“, 

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

Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“, 

број 6/14 и 13/16), члана 145. и 146. Пословника 

Скупштине општине Вишеград-Пречишћен текст 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 

13/14), а након разматрања Извјештаја о раду 

Управног одбора Јавне установе за културне 

дјелатности „Дом културе“, Вишеград за 2016. 

годину, Скупштина општине Вишеград на сједници 
одржаној 30.01.2017. године,   д о н о с и  

 

О Д Л У К У  
 

1. Скупштина општине Вишеград не усваја 

Извјештај о раду Управног одбора Јавне установе за 

културне дјелатности „Дом културе“, Вишеград за 

2016. годину.  
 

2. Ова одлука ступа на снагу даном 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“.  
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД          
          ПРЕДСЈЕДНИК СО  

Број: 01-022-24/17   

Датум: 30.01.2017. год.      др Билал Мемишевић, с.р.  

 

На основу члана 19. став 3. Закона о систему јавних 

служби („Службени гласник Републике Српске“, 

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

Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“, 

број 6/14 и 13/16), члана 145. и 146. Пословника 

Скупштине општине Вишеград-Пречишћен текст 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 
13/14), а након разматрања Извјештаја о раду 

Управног одбора ЈУ Народне библиотеке „Иво 

Андрић“ Вишеград за 2016. годину, Скупштина 

општине Вишеград на сједници одржаној 

30.01.2017. године, д о н о с и  

 

O Д Л У K У  
 

1. Скупштина општине Вишеград не усваја 

Извјештај о раду Управног одбора ЈУ Народна 

библиотека „Иво Андрић“, Вишеград за 2016. 

годину.  
 

2. Ова одлука ступа на снагу даном 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД          

          ПРЕДСЈЕДНИК СО  

Број: 01-022-25/17   

Датум: 30.01.2017. год.      др Билал Мемишевић, с.р.  
 

На основу члана 19. став 3. Закона о систему јавних 

служби („Службени гласник Републике Српске“, 

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

Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“,  
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број 6/14 и 13/16), члана 145. и 146. Пословника 

Скупштине општине Вишеград-Пречишћен текст 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 

13/14), а након разматрања Извјештаја о раду 

Управног одбора Јавне спортске установе „Дрина“, 

Вишеград за 2016. годину, Скупштина општине 

Вишеград на сједници одржаној 30.01.2017. године, 

д о н о с и  
 

О Д Л У К У 
 

1. Скупштина општине Вишеград не усваја 
Извјештај о раду Управног одбора Јавне спортске 

установе „Дрина“ Вишеград за 2016. годину.  
 

2. Ова одлука ступа на снагу даном 

објављивања у „Службеном гласнику општине 
Вишеград“.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД          

          ПРЕДСЈЕДНИК СО  

Број: 01-022-26/17   

Датум: 30.01.2017. год.      др Билал Мемишевић, с.р.  

 

На основу члана 35. Статута општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 6/14 

и 13/16), члана 145. и 146. Пословника Скупштине 

општине Вишеград-Пречишћени текст („Службени 

гласник општине Вишеград“, број 13/14), а након 
разматрања Извјештајa о раду ОО Црвени крст 

Вишеград, Скупштина општине Вишеград на 

сједници одржаној 30.01.2017. године, д о н о с и 
 

О Д Л У К У  
 

1. Скупштина општине Вишеград усваја 

Извјештај о раду ОО Црвени крст Вишеград. 
 

2. Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Вишеград“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД          

          ПРЕДСЈЕДНИК СО  

Број: 01-022-27/17   

Датум: 30.01.2017. год.      др Билал Мемишевић, с.р.  
 

На основу члана 5. Закона о јавним предузећима 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 75/04 

и 78/11), члана 35. Статута општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 6/14 

и 13/16), члана 145. и 146. Пословника Скупштине 
општине Вишеград-Пречишћени текст („Службени 

гласник општине Вишеград“, број 13/14), након 

разматрања Извјештаја о раду Надзорног одбора 

Јавног предузећа „РТВ Вишеград“ д.о.о. Вишеград 

за 2016. годину, Скупштина општине Вишеград на 

сједници одржаној 30.01.2017. године, д о н о с и 

 

 

О Д Л У К У 
 

Члан 1. 

Скупштина општине Вишеград не усваја Извјештај 

о раду Надзорног одбора Јавног предузећа „РТВ 

Вишеград“ д.о.о. Вишеград за 2016. годину.  
 

Члан 2. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД          

          ПРЕДСЈЕДНИК СО  

Број: 01-022-28/17   
Датум: 30.01.2017. 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 35. Статута 

општине Вишеград („Службени гласник oпштине 

Вишеград“, број 6/14 и 13/16), Скупштина општине 
Вишеград на сједници одржаној 30.01.2017. године, 

д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању Комисије за спровођење јавног 

надметања за продају непокретности у  

својини општине Вишеград 
 

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   

 Олга Костић, замјеник предсједника 

2) Милан Јакшић, члан               

 Бранка Драгичевић, замјеник члана 
3) Споменка Танасковић, члан 

 Гордана Мојевић, замјеник члана. 
 

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 у својини Општине 

Вишеград према Одлуци о начину и условима 

продаје непокретности у својини Општине 

Вишеград донијетој на овој скупштини и  јавним 

огласом који ће бити расписан. 
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3. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Вишеград“  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД          

          ПРЕДСЈЕДНИК СО  

Број: 01-022-11/17   

Датум: 30.01.2017. год.      др Билал Мемишевић, с.р.  
 

На основу члана 5. Закона о Јавним предузећима 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 

75/04), члана 35 Статута општина Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 6/14 

и 13/16), а у вези са чланом 14. Одлуке о оснивању 

акционарског друштва КП „Комуналац“ Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 

11/11, 6/13 и 11/13), Скупштина општине Вишеград 

у функцији Скупштине акционара Комуналног 

предузећа „Комуналац“ а.д. Вишеград, на сједници 
одржаној 30.01.2017. године, д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу члана Надзорног одбора  

Комуналног предузећа „Комуналац“ 

 а.д. Вишеград  

 

1. Разрјешава се Бранка Лорић, члан 

Надзорног одбора Комуналног предузећа 

„Комуналац“ а.д. Вишеград. 

 
2. Овo рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД          

          ПРЕДСЈЕДНИК СО  

Број: 01-022-16/17   

Датум: 30.01.2017. год.      др Билал Мемишевић, с.р.  

 

На основу члана 5. Закона о Јавним предузећима 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 

75/04), члана 4. став 2. Закона о министарстким, 
владиним и другим именовањима Републике српске 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 41/03) 

и члана 35. Статута општине Вишеград („Службени 

гласник општине Вишеград“, број 6/14 и 13/16), а у 

вези са чланом 14. Одлуке о оснивању акционарског 

друштва КП „Комуналац“ Вишеград („Службени 

гласник општине Вишеград“, број 11/11, 6/13 и 

11/13), Скупштина општине Вишеград у функцији 

Скупштине акционара Комуналног предузећа 

„Комуналац“ а.д. Вишеград, на сједници одржаној 

30.01.2017. године, д о н о с и 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању в.д. члана Надзорног одбора  

Комуналног предузећа „Комуналац“ а.д. 

Вишеград  

1. Именује се Драгана Томић за вршиоца 

дужности члана Надзорног одбора Комуналног 

предузећа „Комуналац“ а.д. Вишеград, до завршетка 

поступка јавне конкуренције. 

 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“ 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД          

          ПРЕДСЈЕДНИК СО  

Број: 01-022-17/17   

Датум: 30.01.2017. год.      др Билал Мемишевић, с.р.  

 
На основу члана 35. Статута општине Вишеград 
(„Службени гласник општине Вишеград“, број 6/14 и 
13/16), а након разматрања Извјештајa о проведеној јавној 
расправи о Нацрту одлуке о измјени Статута општине 
Вишеград, Скупштина општине Вишеград на сједници 
одржаној 30.01.2017. године, д о н о с и 

 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Скупштина општине Вишеград усваја 

Извјештај о проведеној јавној расправи о Нацрту 

одлуке о измјени Статута општине Вишеград. 

 

2. Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД          

          ПРЕДСЈЕДНИК СО  
Број: 01-022-8/17   

Датум: 30.01.2017. год.      др Билал Мемишевић, с.р.  

 

На основу члана 21. став (2) Закона о комуналним 

дјелатностима (“Службени гласник Републике 

Српске”, број 124/11), члана 82. став (2) Закона о 

локалној самоуправи  („Службени гласник 

Републике Српске“, број 97/16) и члана 35. став (2) 

Статута oпштине Вишеград („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 6/14 и 13/16), Скупштина 

општине Вишеград на сједници одржаној дана  

30.01.2017. године, д о н о с и 
 

П Р О Г Р А М 

ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ ЗА 

2017. ГОДИНУ 

 

УВОД 

 

Програм заједничке комуналне потрошње доноси се 

у складу са чланом 21. Закона о комуналним 

дјелатностима („Службени гласник Републике 

Српске“, број 124/11).  

Поменутом одредбом Закона о комуналним 

дјелатностима, прописано је да се средства за 

обављање комуналних дјелатности заједничке  
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комуналне потрошње обезбјеђују из буџета јединице 

локалне самоуправе, а на основу програма који 

доноси скупштина јединице локалне самоуправе. 

Општина је надлежна да обезбјеђује организовано 

обављање комуналних дјелатности. 
 

ДЈЕЛАТНОСТИ ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ 

ПОТРОШЊЕ  
 

Програм заједничке комуналне потрошње садржи 

обим и квалитет одржавања и обнављања појединих 

комуналних објеката и уређаја и комуналних услуга 

заједничке комуналне потрошње, висину потребних 

средстава за реализацију програма и распоред 

средстава по намјенама за сваку дјелатност посебно.  

Дјелатности заједничке комуналне потрошње, које се 
по овом програму, а у складу са Законом о 

комуналним дјелатностима, финансирају из буџета 

су:  

- чишћење јавних површина на подручју града;  

- одржавање, уређивање и опремање јавних, 

зелених и рекреационих површина;  

- одржавање јавних саобраћајних површина у 

насељеним мјестима; 

- одвођење атмосферских падавина и других вода 

са јавних површина;  

- јавна расвјета у насељеним мјестима; 

- дјелатност зоохигијене.  
 

СРЕДСТВА ЗА ОБАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИХ 

ДЈЕЛАТНОСТИ ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ 

ПОТРОШЊЕ 
 

Средства за обављање комуналних дјелатности 

заједничке комуналне потрошње обезбјеђују се по 

основу прихода остварених из: 

 
 

 

 

- комуналне накнаде,  

- дијела накнаде за кориштење добара од 

општег интереса,  

- дијела прихода од пореза на непокретности и  

- дијела накнада за дате концесије.   

Буџетом Општине Вишеград за 2017. годину 

(„Службени гласник Општине Вишеград“, број 
14/16), планирана су средства за заједничку 

комуналну потрошњу у износу од 300.000,00 КМ, 

док је за одржавање јавне расвјете у буџету 

предвиђено 46.000,00 КМ. Укупна ссредства 

планирана за овај програм предвиђена буџетом 

општине Вишеград износе 346.000,00КМ и та 

средства ће бити распоређена на начин дефинисан 

овим програмом.  
 

САДРЖАЈ ПРОГРАМА (ПРЕГЛЕД 

ДЈЕЛАТНОСТИ ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ 

ПОТРОШЊЕ): 
 

1. ЧИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА НА 

ПОДРУЧЈУ ГРАДА   

 

Чишћење јавних површина на подручју града и 

приградских насеља обухвата: ручно и машинско 

чишћење јавних површина , прање јавних површина, 

стругање корова и наслага уз ивичњаке, одвоз 

прикупљеног и кабастог отпада, усисавање листа, 
скупљање смећа и истресање корпи. 

 

1.1. Чишћење улица, тргова,  скверова, паркинга, 

шеталишта, пјешачких стаза, платоа и мостова: 

Под чишћењем подразумјева се метење, прикупљање 

отпадака са јавних површина, стругање корова и 

наслага уз ивичњаке и пражњење корпи (60 комада 

укупно). Врши се као редовно и ванредно чишћење. 

 

 

   
 1.1. a) ручно чишћење сваки дан (једном дневно 12 мјесеци): 

 

Р/Б  ФАЗА РАДА - 

ОПЕРАЦИЈА 

ЈЕДИНИЦА 

МЈЕРЕ 

КОЛИЧИНА ЦИЈЕНА по 

ј.мј. 

УКУПНО 

КМ 

1.  Краља Петра I m² 2.345 0,018 0,018 42,21 42,21 

                 

УКУПНО 

 

2.345 

2.345 

  

42,21 

Мјесечни износ 

 
42,21 х 28 

1181,88 

Годишњи износ 

 

1181,88 х 12 14.182,56 

На улици Краља Петра I корпе се празне два пута дневно. 
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1.1. б) ручно чишћење сваки дан (два пута дневно четири мјесеца мај-август): 
 

Р/Б  ФАЗА РАДА - ОПЕРАЦИЈА -  ЈЕДИНИЦА 

МЈЕРЕ 

КОЛИЧИНА ЦИЈЕНА по 

ј.мј. 

УКУПНО 

КМ 

1.  Мост Мехмед паше Соколовића m² 4.000 0,018 72,00 

                 

УКУПНО 

 

4.000  72,00 

Мјесечни износ 

 
72 х 28 

2.016,00 

Годишњи износ 

 
2016 х 4 

8.064,00 

 

1.1. в) Ручно чишћење сваки дан - (један пут дневно 12 мјесеци)  
 

Р/Б  ФАЗА РАДА - ОПЕРАЦИЈА -  ЈЕДИНИЦА 

МЈЕРЕ 

КОЛИЧИНА ЦИЈЕНА по ј.мј. УКУПНО 

КМ 

1.  Трг палих бораца m² 1.500 0,018 27,00 

2.   Друге подрињске бригаде  m² 6,228 0,018 112,10 

3.   Ужичког корпуса m² 3.800 0,018 68,40 

     

УКУПНО 

 

 

11.027 

 198 198,50 

Мјесечни износ 

 
198,50 х 28 

5.558,00 

Годишњи износ 

 
5.558,00 х 12 

66.698,34 

1.1.г) Ручно чишћење сваки дан - (један пут дневно  осам мјесеци) 

 

Р/Б  ФАЗА РАДА - ОПЕРАЦИЈА -  ЈЕДИНИЦА 

МЈЕРЕ 

КОЛИЧИНА ЦИЈЕНА по 

ј.мј. 

УКУПНО 

КМ 

1.  Мост Мехмед паше Соколовића m² 2.500 0,018 454545 45,00 

     
УКУПНО 

 

   
45,00 

Мјесечни износ 

 

45 х 28 1.260,00 

Годишњи износ 

 

1.260,00 х 8 10 10.080,00 

 

1.1.д) Ручно чишћење сваки други дан - (три пута седмично): 
 

Р/Б  ФАЗА РАДА – ОПЕРАЦИЈА -  ЈЕДИНИЦА 

МЈЕРЕ 

КОЛИЧИНА ЦИЈЕНА по 

ј.мј. 

УКУПНО 

КМ 

1.  Војводе Степе (од ул. Ужичког 

корпуса до Новог моста) 

m² 7.000 0,018 126,00 

2.   Змај Јове Јовановића m² 1.000 0,018 18,00 

    УКУПНО 8.000  144,00 

Седмични износ  144,00 х 3 432,00  

Мјесечни износ 

 

  432,00 х 4 1728,00 

Годишњи износ 

 

1728,00 х 12 20,736,00 
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1.1.ђ) Ручно чишћење два пута седмично, дванаест мјесеци: 

 

Р/Б  ФАЗА РАДА – ОПЕРАЦИЈА -  ЈЕДИНИЦА 

МЈЕРЕ 

КОЛИЧИНА ЦИЈЕНА по 

ј.мј. 

УКУПНО 

КМ 

1.  Николе Пашића  m² 600 0,018 10,30 

2.   Николе Тесле m² 500 0,018 9,00 

3.  Мајке Југовића  m² 180 0,018 3,24 

4.  Браће Југовића  m² 600 0,018 10,80 

5.  Козачка m² 4.400 0,018 79,20 

6.  Цара Лазара (од ул. Краља 

Петра I до зграде број 5)   

m² 1.000 0,018 18,00 

7.  Стевана Синђелића (од ул. 

Ужичког корпуса до 

степеништа) 

m² 500 0,018 9,00 

8.  Војводе Путника  m² 2.260 0,018 40,68 

    УКУПНО 10.040       180,72 

Седмични износ 180,72 х 2 361,44 

Мјесечни износ 
 

361,44 х 4 1.445,76 

Годишњи износ 

 

1.445,76 х 12 17.349,12 

 

1.1.е) Ручно чишћење  једном седмично, дванаест мјесеци: 
 

Р/Б  ФАЗА РАДА – ОПЕРАЦИЈА -  ЈЕДИНИЦА 

МЈЕРЕ 

КОЛИЧИНА ЦИЈЕНА по 

ј.мј. 

УКУПНО 

КМ 

1.  Косовска  m² 200 0,018 3,60 

2.   Светог Саве (од ул. Краља Петра 

I до зграда Бикавац) 

m² 600 0,018 10,80 

3.  Светог Саве (од Бикавца до 

раскрснице за Град) 

m² 600 0,018 10,80 

4.  Цара Лазара до раскрснице за 

насеља Доње и Горње Шегање 

m² 3.400 0,018  

61,20 

5.  Вука Караџића m² 170 0,018 3,06 

6.  Карађорђева  m² 1.400 0,018 25,20 

7.  Радничка m² 300 0,018 5,40 

8.  Видовданска  m² 830 0,018 14,94 

9.  Јована Дучића m² 850 0,018 15,30 

10.  Солунских бораца m² 680 0,018 12,24 

11.  Војводе Путника (пут за Вучине) m² 1.000 0,018 18,00 

    УКУПНО 10.030        180,54 

Седмични износ  180,54 

Мјесечни износ 

 

180,54 х 4 722,16 

Годишњи износ 
 

               722,16 х 12 8.665,92 

 

1.1.ж) Ручно чишћење  једном мјесечно, дванаест мјесеци: 

 

Р/Б  ФАЗА РАДА – ОПЕРАЦИЈА -  ЈЕДИНИЦА 

МЈЕРЕ 

КОЛИЧИНА ЦИЈЕНА по 

ј.мј. 

УКУПНО 

КМ 

1.  Милоша Обилића  m² 900 0,018 16,20 

2.   Његошева m² 1.100 0,018 19,80 

3.  Душче m² 6.000 0,018 108,00 

4.  Иве Андрића (два сегмента)  m² 12.600 0,018 226,80 

5.  Гаврила Принципа (од старе m² 2.820  50,76 



ветеринарске станице до краја 

фабрике Унис) 

0,018 

6.  Војводе Степе (од Новог моста до 

Омарског потока) 

m² 1.200 0,018 21,60 

7.  9. јануара m² 2.200  39,60 

    УКУПНО 26.820       482,76 

Мјесечни износ 

 
482,76 

482,76 

Годишњи износ 

 
482,76 х 12 

5793,12 

1.1.з) Ручно чишћење  два пута годишње: 

 

Р/Б  ФАЗА РАДА – ОПЕРАЦИЈА -  ЈЕДИНИЦА 

МЈЕРЕ 

КОЛИЧИНА ЦИЈЕНА по 

ј.мј. 

УКУПНО 

КМ 

1.  Цара Лазара (од раскрснице за 
Доње Шегање до пружног 

прелаза)   

m² 700 0,018 12,60 

2.   Војводе Степе (од Омарског 

потока до Дома у Калатама) 

m² 2.000 0,018 36,00 

3.  Споменка Гостића m² 240 0,018 4,32 

4.  Добровољних давалаца крви m² 350 0,018 6,30 

    УКУПНО 3,290         59,22 

Годишњи износ 

 

            59,22 х 2  118,44 

 

1.2. Ручно чишћење Моста Мехмед паше Соколовића два пута годишње : 

Подразумјева скидање маховине и корова са страна моста (лукови, ограда, софа).  
 

ЈЕДИНИЦА МЈЕРЕ КОЛИЧИНА ЦИЈЕНА по ј.мј. УКУПНО 

m² 1.100 1,365 1.501,50 

Укупно на годишњем 

нивоу 

1.501,50 х 2 =  3.003,00 

 

1.3. Прање градских улица: 
Под прањем градских улица подразумјева се прање коловоза и тротоара. Прање улица врши се од 01. марта  до 30. 

септембра текуће године. Врши се као редовно и ванредно прање улица. 

 

1.3.а) Прање јавних површина 1 x седмично - 7 мјесеци 
 

Р/Б  ФАЗА РАДА - ОПЕРАЦИЈА -  ЈЕДИНИЦА 
МЈЕРЕ 

КОЛИЧИНА ЦИЈЕНА по 
ј.мј. 

УКУПНО 

1.  Краља петра  I   

 

m² 3.200 0,025 80 

2.  Друге подрињске бригаде (од 

Рзавског моста до Трга палих 

бораца) 

m²  

7.728 

 

0,025 

 

193,20 

3.  Николе Пашића  m² 600 0,025 15,00 

4.   Николе Тесле m² 500 0,025 12,50 

5.   Мајке Југовића  m² 180 0,025 4,50 

6.   Браће Југовића  m² 600 0,025 15,00 

7. Трг палих бораца  m² 2.500 0,025 62,50 

8.   Козачка m² 5.000 0,025 125,00 

9.  Цара Лазара (од зграде број 5 до 

ул. Краља Петра I)   

m²  

1.000 

0,025 25,00 

10.  Змај Јове Јовановића m² 100 0,025 2.50 

11. Војводе Степе (од ул.   m² 1.200 0,025 30,00 



Ужичког корпуса до Мезалина) 

12. Ужичког корпуса (од   

првог семафора до  пијаце) 

m² 3.800  

0,025 

95,00 

     

УКУПНО 

 

 

26.408 

  

660,20 

 

Мјесечни износ 

 

660,20 х 4 2.640,80 

Годишњи износ 

 

2.             2.640,80 х 7 18.485,60 

 
1.3.б) Прање јавних површина 1 пут  мјесечно - 7 мјесеци 

 

Р/Б  ФАЗА РАДА - ОПЕРАЦИЈА -  ЈЕДИНИЦА 

МЈЕРЕ 

КОЛИЧИНА ЦИЈЕНА по 

ј.мј. 

УКУПНО 

1.   Цара Лазара ( од зграде број 5 до 

раскрснице за насеља Доње и 

Горње Шегање) 

m² 

 

5.257 

 

0,025 

 

131,42 

2.  Ужичког корпуса (од старе 

бензинске станице до првог 

семафора) 

m² 

 

1.634 

 

      0,025 40,85 

3.   Вука Караџића m² 200 200 0,025 5,00 

4.    Карађорђева m² 2.400 0,025 60,00 

5.   Видовданска  m² 1.000 0,025 25,00 

6.   Јована Дучића m² 850 0,025 21,25 

7. Војводе Путника (од маркета до 

ул. Ужичког корпуса) 
m² 

 

2.767 

 

0,025 

 

       69,17 

8.  9. јануара  m² 2.200 0,025 55,00 

     

УКУПНО 

 

 

16,308 

  

407,70 

Мјесечни износ 
 

 407,70 

Годишњи износ 

 

       407,70 х 7  2.853,90 

1.3.в) Прање јавних површина два пута  годишње    

 

Р/Б  ФАЗА РАДА - ОПЕРАЦИЈА -  ЈЕДИНИЦА 

МЈЕРЕ 

КОЛИЧИНА ЦИЈЕНА по 

ј.мј. 

УКУПНО 

1.   Иве Андрића m² 4.454 0,025 111.35 

2.   Гаврила Принципа m² 5.130 0,025 128.25 

     

УКУПНО 

 

 

9.584 

0,25  

239,60 

Годишњи износ 

 

239,60 х 2 479,20 

 

1.3.г) Ванредно прање јавних површина  
 

Прање ће се вршити у улицама за које се да налог од стране инвеститора, а у износу укупном на годишњем 
нивоу од: 
 

ЈЕДИНИЦА МЈЕРЕ КОЛИЧИНА ЦИЈЕНА по ј.мј. УКУПНО 

m² 76.800 0,025 1.920,00 
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2. ОДРЖАВАЊЕ, УРЕЂИВАЊЕ И 

ОПРЕМАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ И 

РЕКРЕАЦИОНИХ ПОВРШИНА 

 

Одржавање, уређивање и опремање јавних зелених и 

рекреативних површина подразумјева:  

- одржавање паркова, украсног грмља, живе 
ограде и цвијећа на јавним зеленим 

површинама и у жардињерама; 

- сијање, залијевање и кошење траве; 

- окресивање украсног грмља, поткресивање 

сувих грана и садња новог дрвећа (копање рупа 

и засађивање);  

- кошење и кресање самониклог растиња; 

- припрема земљишта, садња и залијевање 

сезонског цвијећа;  

- грабљење опалог лишћа, и другог биљног 

отпада и његово искоришћавање за хумусирање 
тла са одвозом вишка на депонију; 

- заштита биљака од болести и штеточина, 

- уништавање амброзије 

- набавка, поправка и постављање клупа и 

других урбаних мобилијара и друго. 

2.1. а) Травњаци и паркови   

 

Обухвата сљедеће локације: шкарпу на Тргу палих 
бораца, шкарпу око Андрићграда, зелена површина 

на лијевој и десној обали код моста Мехмед паше 

Соколовића и испред зграде општине и основног 

суда, зелена површина испред тунела, зелена 

површина према градском стадиону, парк Бикавац, 

парк Дом културе, прилаз Нови мост, насеље Гарча, 

улицу Браће Југовића). 

Подразумјева кошење травњака и паркова - ручно и 

машинско, орезивање живих ограда, садњу , 

окопавање, плијевљење и орезивање цвијећа, 

залијевање цвијећа и зелених површина и  
постављање парковских клупа

. 

 

Р/Б  ФАЗА РАДА - ОПЕРАЦИЈА   ЈЕДИНИЦА 

МЈЕРЕ 

КОЛИЧИНА ЦИЈЕНА по 

ј.мј. 

УКУПНО КМ 

1.    Предметне локације/наведени 

радови 

Норма час 5.286 7,00 37.002,00 

    

 

37.002,00 

 
2.1.б) Одржавање осталих зелених површина  

 

(Обухвата локације: путни појас Душче, улице Иве 

Андрића према Околиштима, Гаврила Принципа, 

Цара Лазара од тунела до пружног прелаза, Ужичког 

корпусазакључно са таблом, Светог Саве десна и 

лијева страна, подручје изнад старе бензинске 

пумпе-према Родић Брду, насеље Гарча, рибарска 

стаза према Душчу). 

 

Р/Б  ФАЗА РАДА - ОПЕРАЦИЈА   ЈЕДИНИЦА 

МЈЕРЕ 

КОЛИЧИНА ЦИЈЕНА по 

ј.мј. 

УКУПНО КМ 

1.    Предметне локације/наведени 

радови 

Норма час 857 7,00 5.999,00 

    

 

5.999,00 

 
 
2.1.в) Одржавање корова и другог самониклог 

растиња са обалоутврдних зидова и обалних 

појаса ријеке Дрине и Рзава  

(Обухвата локације: лијева обала од моста Мехмед 

паше Соколовића до Новог моста, десна обала од 

моста Мехмед паше Соколовића, десна обала од 

пјешачког моста у ул. Војводе Степе до Нопвог 

моста и ријеке Рзав од пјешачког моста у 

Карађорђевој улици до пјешачког моста у ул. 

Војводе Степе обострано.)  

 
Р/Б  ФАЗА РАДА - ОПЕРАЦИЈА   ЈЕДИНИЦА 

МЈЕРЕ  

КОЛИЧИНА  ЦИЈЕНА по 

ј.мј.  

УКУПНО КМ 

1.  Предметне локације/ наведени 

радови 

Норма час 943 7,00 6.601,00 

    

 

6.601,00 
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2.2. Одржавање гробља – (Ручно кошење – три пута годишње) 

Р/Б  ФАЗА РАДА - ОПЕРАЦИЈА   ЈЕДИНИЦА 

МЈЕРЕ  

КОЛИЧИНА  ЦИЈЕНА по 

ј.мј.  

УКУПНО КМ 

1.    Гробље ,,Црнча“ , ,,Душче“ и 

Јеврејско гробље 

m² 2.520 0,67 2.500,00 

    

 2.500,00х3 

5.065,20 

 

3. ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА 
 

3.1. Одржавање поправка и уградња вертикалне сигнализације  
 

Под одржавањем  вертикалне сигнализације 
подразумјева се постављање нових, поправку, 

пеглање, исправљање, заваривање и фиксирање 

оштећених саобраћајних знакова (довођење у 
првобитно стање) и замјена саобраћајних знакова у 

складу са позитивним законским прописима. 

 

Р/Б  ФАЗА РАДА - ОПЕРАЦИЈА   ЈЕДИНИЦА 

МЈЕРЕ 

КОЛИЧИНА ЦИЈЕНА по 

ј.мј. 

УКУПНО КМ 

1.    Набавка саобраћајних знакова ком 180 10 250,00 2.500,00 

2. Скидање, поправљање и 

постављање саобраћајних 

знакова 

ком 30  

128,00 

 

        3.840,00 

    

 

6.340,00 

 

3.2. Зимско одржавање градских улица и тргова  
 

Чишћење тротоара, улица  и других јавних површина 

у зимским условима подразумјева уклањање снијега 

и леда са дијела тротоара, улица, прилаза јавним 

установама и других јавних површина, посипање 

сољу и абразивним материјалом и одвоз снијега и 

леда на одређену депонију према плану. Чишћење  

снијега и леда подразумјева ангажовање 

механизације на чишћењу и уклањању снијега и 

леда. 

 

 

Р/Б  ФАЗА РАДА - ОПЕРАЦИЈА   ЈЕДИНИЦА 

МЈЕРЕ 

КОЛИЧИНА ЦИЈЕНА по 

ј.мј. 

УКУПНО 

1.    Градске улице и тротоари од 

табле до табле (улазак излазак из 

града) 

Норма час 180 84     70,00 5.880,00 

2. Индустријска со тона 4 300 1.200,00 

3. Абразивно средство-камени 

агрегат 

тона 20 45 900,00 

    

 

7.980,00 

 

4. ОДВОЂЕЊЕ АТМОСФЕРСКИХ ПАДАВИНА  И 

ДРУГИХ ВОДА СА ЈАВНИХ ПОВРШИНА  
 

Појам кишне канализације подразумијева систем 

који омогућава одвођење атмосферских и других 

површинских вода са јавних површина. Под 

одржавањем система кишне канализације 

подразумијева се чишћење сливника, сливних 

решетки и цијеви кишне канализације, 

прочепљавање запушених цијеви кишне 

канализације као и замјена уништених и несталих 

решетки на сливницима.  

Радови на одржавању система ће се вршити на тај 

начин што ће се два пута годишње (април и октобар) 

вршити генарално чишћење таложника, а током 
читаве године редовно одржавање система 

 

Р/Б  ФАЗА РАДА - ОПЕРАЦИЈА   ЈЕДИНИЦА 

МЈЕРЕ 

КОЛИЧИНА ЦИЈЕНА по 

ј.мј. 

УКУПНО КМ 

1.    Сливници ком 180 80 26,00 2.080,00 

2.  Сливне решетке m1 71 20,00 1.420,00 

    

                                                              3.500,00 x 2 

  7.000,00 
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5. ЈАВНА РАСВЈЕТА У НАСЕЉЕНИМ МЈЕСТИМА   

 

Р/Б  ПОЗИЦИЈА РАДОВА  ЈЕДИНИЦА 

МЈЕРЕ 

КОЛИЧИНА ЦИЈЕНА по 

ј.мј. 

УКУПНО 

1.    Обилазак мреже, лоцирање, и 

утврђивање кварова  

норма час  

600 

 

13,00 

 

7.800,00 

2. Замјена елемената расвјетног стуба 

 

2.1.   Замјена грла ком 200 14 2.800,00 

2.2.  Замјена сијалица ком 600 23 13.800,00 

2.3. Замјена пригушице ком 200 23 23 4.600,00 

2.4.   Замјена упаљача  ком 200 22 4.400,00 

2.5.   Замјена осигурача  ком 50 18 900,00 

2.6  Замјена редне клеме  ком 50 16 800,00 

3. Поправка расвјетног тијела (свјетиљке) 

 

3.1.   Скидање свјетиљке ком 30 27 810,00 

3.2.   Поправка у радионици норма час 30 12 360,00 

3.3. Монтажа послије поправке ком 30 27 810,00 

4. Интервенције у разводном ормару јавне расвјете 

 

4.1. Замјена релеја (фото ћелије)  ком 10 18 180,00 

4.2. Замјена прекидача (склопке) ком 5 16 80,00 

4.3.   Замјена осигурача ком 50 8 450,00 

4.4. Замјена постоља осигурача ком 20 18 360,00 

    
 

38.150,00 

6. ДЈЕЛАТНОСТ ЗООХИГИЈЕНЕ 

 

Под уклањањем угинулих животиња са јавних 

површина и њиховим санитарним збрињавањем 

подразумијевамо активности око прикупљања, 

одвоза и прописног санитарног укопавања угинулих 

паса луталица и осталих животиња на градску 

депонију у складу са важећим прописима. 

 

Р/Б  ФАЗА РАДА - ОПЕРАЦИЈА   ЈЕДИНИЦА 

МЈЕРЕ 

КОЛИЧИНА ЦИЈЕНА по 

ј.мј. 

УКУПНО КМ 

1.    Уклањање и закопавање 

угинулих животиња 

ком 30 100 3.000,00 

    

 

3.000,00КМ 

 

7. РЕКАПИТУЛАЦИЈА: 

 

1. ЧИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА НА 
ПОДРУЧЈУ ГРАДА :  

1.1. Чишћење улица, тргова, скверова,  

       паркинга, шеталишта, пјешачких стаза,  

       платоа и мостова: ...................    154.690,50 КМ 

1.2. Прање градских улица: .........      23.738,70 КМ 
 

2. ОДРЖАВАЊЕ, УРЕЂИВАЊЕ И ОПРЕМАЊЕ  

    ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ И РЕКРЕАЦИОНИХ  

    ПОВРШИНА: ...........................      54.667,20 КМ 
 

3. ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ САОБРАЋАЈНИХ 

ПОВРШИНА 

3.1. Одржавање поправка и уградња вертикалне 

сигнализације ................................        6.340,00 КМ 

3.2. Зимско одржавање градских улица  

и тргова .........................................        7.980,00 КМ 

 

4. ОДВОЂЕЊЕ АТМОСФЕРСКИХ ПАДАВИНА  

И ДРУГИХ ВОДА СА ЈАВНИХ  

ПОВРШИНА: ................................       7.000,00 КМ 
 

5. ЈАВНА РАСВЈЕТА У НАСЕЉЕНИМ 

МЈЕСТИМА:  

Одржавање ……………...............     38.150,00 КМ 
 

6. ДЈЕЛАТНОСТ ЗООХИГИЈЕНЕ:    3.000,00 КМ 

 

УКУПНО:  без ПДВ-а   295.566,40 КМ 

                     са ПДВ-ом 345.812,68 КМ 
 

8. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  

Надлежни општински орган ће склопити споразум о 

пружању услуга заједничке комуналне потрошње са 

К.П „Комуналац“ а.д. Вишеград за обављање горе 

наведених      дјелатности.       Споразумом   ће     се  



 

31.01.2017                                 Службени гласник oпштине Вишеград - Број 3                                         32

дефинисати међусобне обавезе, квалитет обављања 

услуга, начин плаћања и друго.  
 

Надзор над спровођењем овог програма ће вршити 
комунална полиција и друга надлежна инспекција, 

стручно-технички надзор, те друга лица.  
 

Извршење послова из овог програма  пратиће 

Одјељење за просторно уређење и стамбено-
комуналне послове Општинске управе Општине 

Вишеград.  
 

Овај програм објавиће се у Службеном гласнику 

Општине Вишеград. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД          

          ПРЕДСЈЕДНИК СО  

Број: 01-022-4/17   

Датум: 30.01.2017. год.      др Билал Мемишевић, с.р.  
 

На основу члана 58. Закона о уређењу простора и 

грађењу („Службени гласник Републике Српске“, 

број 40/13, 106/15 и 3/16 ), члана 82. став (2) а у вези 

са чланом 19. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) 

и члана 35. Статута општине Вишеград („Службени 

гласник Општине Вишеград“, број 6/14 и 13/16), 

Скупштина општине Вишеград на сједници 

одржаној 30.01.2017. године, д о н о с и 
 

 

П Р О Г Р А М 

мјера и активности за утврђивање стања и 

уређења простора за период 2017/18 

 

 

 

 

 

 

1. УВОД 

У складу са чланом 58. Закона о уређењу простора и 

грађењу („Службени гласник Републике Српске“ 

број 40/13, 106/15 и 3/16) доноси се двогодишњи 

програм мјера и активности за утврђивање стања и 
уређења простора.  

Финансијска средства за провођење програма у 

складу са законом обезбједиће се из следећих 

извора: 

- Средства буџета Општине, 

- Средства закупнине за земљиште у 

државној својини, 

- Накнада за природне погодности и 

погодности изграђене инфраструктуре 

(једнократна  рента)                                

- Накнада за уређење грађевинског 
земљишта, 

- Програм коришћења средстава уплаћених 

по основу накнада за коришћење природних   

ресурса у сврху производње електричне 

енергије, 

- Средства прикупљена на посебном рачуну 

водопривредних накнада. 

 

2. ПРОГРАМ МЈЕРА И АКТИВНОСТИ ЗА 

УНАПРЕЂЕЊЕ СТАЊА И УРЕЂЕЊЕ 

ПРОСТОРА 

Програмом се врши процјена потребе израде нових 

односно измјене и допуне постојећих докумената 

просторног уређења, потреба прибављања података 
и подлога за њихову израду те друге мјере које 

укључују и материјално и техничко оспособљавање 

и унапређивање стручних служби. 

 

 

3.1 ПЕРИОД ПЛАНИРАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ 

А/Потребе за израдом просторно-планске документације у 2017. години 

1.  Измјена дијела Регулационог плана ширег подручја жељезничке станице са спортско-

рекреативним центром у Вишеграду 

Регулациони план ширег подручја жељезничке станице са спортско-рекреативним центром у 

Вишеграду донесен је 2014. године. Регулационим планом предвиђена је изградња Аква парка на 

локацији код градског стадиона. С обзиром да се ради о великој инвестицији, објекту који није 

самоодржив потребно је извршити промјену намјене простора, а започети објекат предефинисати 

сходно новој намјени.                 

2. Израда регулационог плана „Малухино поље“ 

Простор који треба да се нађе у обухвату Плана раније је био добрим дијелом покривен 

„Регулационим планом Малухино поље и Мезалин“ чије су се поједине секције на локацији 

Малухиног поља мијењале у више наврата. С обзиром да је рок важења плана истекао а у његовом 

обухвату треба да се нађе и дио индустријске зоне, то је неопходно приступити изради новог 

планског документа. 



3. Израда регулационог плана градског гробља 

Изградња нових и проширење постојећих гробаља планира се спроведбеним документом 

просторног уређења јединице локалне самоуправе. 

Како је постојеће градско гробље у Косовом Пољу, скоро попуњено, то треба приступити одабиру 

нове локације за оснивањње градског гробља, и за исто донијети регулациони план. 
 

 

Б/Остало 

- С обзиром да Општина Вишеград није 

извршила валоризацију културно-историјског и 

природног наслијеђа, а у прилог тенденцијама да се 

развој општине базира на туризму, то је у текућој 

години потребно, уколико то финансијске 

могућности буду дозвољавале, приступити 

евидентирању и класификацији културно-

историјских споменика и локација од изузетне 

природне вриједности . 

 
3.2.  ПЕРИОД ПЛАНИРАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ 

А/Потребе за израдом просторно-планске документације за период 2018./2019. год. 

1

. 

 Просторни план општине Вишеград 

Обавеза израде и доношења плана прописана је чланом 26. Закона о уређењу простора и грађењу 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 40/13, 106/15 и 3/16). С обзиром да Општина Вишеград 

нема валидан просторни план као стратешки важан документ који служи као основа за доношење 

планова нижег реда неопходно је у планираном року приступити његовој изради. 

 

Б/ Остало 

- Прибављање одговарајућих подлога од 

Републичке управе за геодетске и имовинско-правне 

послове а који су неопходни за праћење стања у 

простру. 

- Прикупљање и похрањивање података од 

значаја за планирање, уређење, коришћење и 

заштиту простора и њихово уношење у базу 

података. 

 

4. ДИНАМИКА РЕАЛИЗАЦИЈЕ И ПРАЋЕЊЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Степен и динамика реализације програма  ће 

зависити од прилива средстава по основу извора 

наведених у тачки 1. програма. Уколико се јаве 

неодложне околности за доношење планског 

документа који није наведен у програму он ће се 

уврстити у програм накнадно. 

Реализацију овог програма ће пратити Одјељење за 

просторно уређење и стамбено-комуналне послове и 

о томе извјештавати Начелника Општине. 

 

5. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
Овај програм ће бити објављен у Службеном 

гласнику Општине Вишеград. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД          

          ПРЕДСЈЕДНИК СО  

Број: 01-022-5/17   

Датум: 30.01.2017. год.      др Билал Мемишевић, с.р.  

 

На основу члана 64. став (1) и (2) Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16) и члана 60. Статута општине 

Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“, 

број 6/14), начелник општине Вишеград, дана 

30.01.2017. године,  д о н о с и 

 

ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА 

у Општинској управи општине Вишеград  

за 2017. годину 

 

I 

Планом запошљавања у Општинској управи 

општине Вишеград за 2017. годину утврђује се 
стварно стање попуњености радних мјеста у 

Општинској управи општине Вишеград, потребан 

број службеника на неодређено вријеме и пријем  

службеника на период трајања  мандата начелника 

општине, те планира пријем приправника 

одговарајуће стручне спреме и струке за 2017. 

годину. 

 

II 

У Општинској управи општине Вишеград према 

Правилнику о унутрашњој организацији и 

систематизацији радних мјеста у Општинској 
управи општине Вишеград („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 2/17) систематизовано је 

74 радних мјестa са 93 извршиоца, од чега је 11 

радних мјеста непопуњено. 

 

III 

У 2017. години планира се пријем укупно 6 радника 

од тога 3 службеника са ВСС, (два службеника на 

неодређено вријеме и 1 службеник на мандат 

начелника општине), 1 службеник  са ССС ( на  
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неодређено вријеме) и 2 намјештеника (на 

неодређено вријеме).  

У одјељењу за општу управу и друштвене 

дјелатности планира се запошљавање 1 

намјештеника на неодређено вријеме  на радно 

мјесто портир-обезбјеђење, домар и руковалац 

телефонском централом,   у  Одјељење за привреду 

и друштвене дјелатности планира  се запошљавање 
1 службеника на радно мјесто Самостални стручни 

сарадник за пољопривреду на неодређено вријеме, у 

Одјељење за финансије планира се запошљавање 1 

службеника са ССС на радно мјесто стручни 

сарадник, обрачунски радник, благајник и 

књиговодство буџетских корисника на неодређено 

вријеме, у стручну службу начелника општине 

планира се пријем 1 службеника са ВСС на радно 

мјесто Самостални стручни сарадник за односе са 

јавношћу на неодређено вријеме, 1 службеника са 

ВСС на радно мјесто савјетник начелника општине 
на мандат начелника општине, 1 намјештеник  са 

ВКВ на радно мјесто возача на неодређено вријеме.  
      

IV 

У Општинску управу општине Вишеград у 2017. 
години, у складу са планираним средствима у 

буџету општине Вишеград за 2017. годину, планира 

се пријем 12 (дванаест) приправника 10 високе 

стручне спреме, и 2 средње стручне спреме и то: 

 

 

 

1. дипломирани економиста, смјер рачуноводство и 

ревизија, 240 ЕЦТС, 2 извршиоца, 

2. дипломирани економиста, смјер рачуноводство и 

ревизија, 180 ЕЦТС, 2 извршиоца, 

3. дипломирани економиста, смјер  менаџмент,  240 

ЕСПБ, 1 извршилац , 

4.  дипломирнаи економиста, пословна информатика 

240 ЕСПБ,  1 извршилац, 
5. струковни економиста за туризам, 180 ЕЦТС, 1 

извршилац, 

6. дипломирани економиста, менаџер финансија и 

банкарства, 180 ЕЦТС, 1 извршилац, 

7. дипломирани економиста, смјер маркетинг и 

трговина , 180 ЕЦТС, 1 извршилац, 

8. професор географије, 240 ЕЦТС, 1 извршилац, 

9. ССС - IV степен, туристички техничар, 1 

извршилац, 

10.ССС - IV степен, економски техничар, смјер 

економија, право и трговина, 1 извршилац. 
 

V 

Овај план ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград”. 
 

ОПШТИНА ВИШЕГРАД 

                  НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  

Број: 02-013-22/17 

Датум: 30.01.2017.године       Младен Ђуревић ,с.р. 
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