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   У складу са чланом 59. став (1) тачка14) Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 97/16) и чланом 66. алинеја 16 ) Статута Општине 

Вишеград („Службени гласник Општине Вишеград“, број: 6/17), подносим Скупштини 

општине Вишеград  

 

ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – ДЕЦЕМБАР 2017. ГОДИНЕ 

 

СТРУЧНА СЛУЖБА НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ 

 

 Полазећи од основних дефиниција надлежности и одговорности начелника 

општине и општинске управе Вишеград, рад у 2017. години се заснивао на испуњењу 

захтјева утврђених прописима и одлукама надлежних органа, планирању и реализацији 

пројеката као и извршењу других послова. 

Послови и задаци начелника општине и уједно општинске упрве Вишеград 

произилазе из Закона и других прописа, одлука, закључака и других аката Скупштине 

општине и њених тијела и усмјервају се на  пуну ефикасност и ефективност заснивајући 

свој рад на законитости, поштивању рокова, економичности, поштовању буџетских оквира 

и постизању резултата који оправдавају рад Општинске управе и начелника општине. 

Стручна служба начелника општине врши стручне, организационе, администратвине 

и друге послове из надлежности начелника општине, а нарочито учествује у припреми 

нацрта односно приједлога одлука, других прописа, општих и појединачних аката које 

доноси Скупштина општине и начелник уколико њихова припрема није у искључивом 

дјелокругу одјељења и стручнње службе Скупштине, обавља управне послове који су у 

надлежности начелника општине и општинске управе, проводи поступак јавних набавки 

информише јавност о раду Со-е, начелника општине и општинске управе Вишеград, 

организује округле столове, јавне трибине и конференције за штампу. 

У оквиру стручне службе начелника општине извјештај о раду подносе следећи 

извршиоци: 
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 1.Самостални стручни сарадник за послове начелника општине-шеф кабинета, 

2. Самостални стручни сарадник за јавне набавке, 

3. Самостални стручни сарадник за односе с јавношћу,  

4. Стручни сарадник за расељена лица и повратнике 

 

Извјештај о раду самосталног стручног сарадника за послове начелника 

општине-шеф кабинета 

У току 2017. године, самостални стручни сарадник за послове начелника општине-
шеф кабинета је поред редовних радних задатака који су одређени Правилником о 

организацијии систематизацији радних мјеста у општиинској управи Вишеград као што су 

нацрти одлука, општих аката које начелник општине предлаже Скупштини ради 

доношења одлука обављао и организационе и техничке послове  за одржавање сјендица 

стручног колегијума начелника општине, припремао материјале за исте, вршио 

коордианцију у раду стручне службе  начелника општине, одговори на захтјеве странака, 

евидентирање пријема странака код начелника општине као и све остале послове који су 

стављени у надлежност од стране начелника општине.  

 У току 2017. године самостални стручни сарадник за послове начелника општине-
шеф кабинета припремао је нацрте Правилника о организацији и систематизацији радних 

мјеста  у општинској управи Вишеград, нацрте уговора, сагласности, записнике, 

мишљења,   препоруке, наредбе, пријем поште која је адресирана на начелника општине и 

њено разврставање по надлежним одјељењима општинске управе Вишеград, пријем 

странака, провођење конкурсне  процедуре за попуну   упражњених  радних  мјеста   у 

Општинској управи Вишеград као и приправника на одређено радно вријеме у општинску 

управу Вишеград, контрола већег броја уговора из надлежности јавних набавки с аспекта 

формално-правнеи материјално прравне  садржине, спровођење јавне лицитације, учешће 

у општинским комисијама ( комисија за јавне набавке, комисија за додјелу помоћи, 

спровођење процедуре интерног аудита). 

У току 2017. године путем интерне доставне књиге за организациону јединицу 02-
Стручна служба начелника општине запримљено је укупно 2499    предмета закључно са 

31.12.2017. године, од којих се велики број односи на радне односе (рјешења о 

распоређивању на радно мјесто, рјешења о годишњем одмору, рјешења о  плаћеном 

одсуству које обрађује виши стручни сарадник за персоналне односе који организационо 

припрада одјељењу за општу управу, јавне набавке. 

Од укупног броја запримљених предмета који су заведени на организациону 

јединицу- 02 ( припремљено је 185 рјешења ) по захтјеву странака и по службнеој 
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дуности), у току 2017. године запримљено је 110 захтјева  који се односе на помоћ 

појединцима (комисијски разматрани захтјеви), који су након спроведене   процудуре 

окончани рјешењем које потписује начелник општине. 

Остали предмети који су запримљени  путем интерне доставне књиге  се  односе на 

одлуке, записнике, обавјештења, мишљења дописе, правилнике, сагласности и овлаштења  

                                   ССС за послове начелника општине- шеф кабинета  

                                                           Лепа Цвијетић-Васиљевић 

 

ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2017. ГОДИНУ 

 У периоду од 01.01.2017. – 31.12.2017. године јавне набавке су биле задужене са 150 
предмета. Од укупног броја предмета на поступке јавних набавки се односи 136. На отворене 

поступке се односи 9, на конкурентске 30, на преговарачке 1 и на директне 96. 

У оквиру 9 спроведених отворених поступака на: 

      -    робе се односи 3 

      -    услуге 1 

      -    радове 5 поступака. 

У оквиру 30 спроведених конкурентских поступака на: 

      -    робе се односи 6, 

      -    услуге 4 и  

      -    радове 20 поступака. 

У оквиру 1 спроведеног преговарачког поступка на: 

       -    радове се односи 1 поступак.           

У оквиру 96 спроведених директних поступака на: 

- робе се односи 22, 
- услуге 59 и  
- радове 15 поступака. 

 

 Самостални стручни сарадник                       Стручни сарадник за припрему тендерске  

 за јавне набавке                                                  документације  

 -------------------------------------                          ---------------------------------------------------- 
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                   Извјештај о раду самосталног стручног сарадника за односе с јавношћу 

Протеклу годину обиљежиле су значајне промјене у медијском оглашавању општинске 

управе Вишеград, са значајном интеракцијом грађана, што и јесте циљ, како би начелник 

био упознат са проблемима грађана, а јавно мњење упознато о раду и активностима 

начелника, Скупштине општине и раду Одјељења општинске управе. 

Највећи допринос томе дао је нови сајт општине Вишеград, који је намијењен грађанима 

општине Вишеград, а који омогућава једноставније и брже кориштење услуга општинске 

администрације. Свакодневно се информишу грађани о дешавањима у локалној заједници, 

о установама и организацијама, о раду локалне администрације, о дневно – политичким 

актуелностима, те о актуелним пројектима општине. 

На званичној страници општине Вишеград www.opstinavisegrad.com објављено је око 1000 

вијести посвећених раду начелника општине, Скупштине општине Вишеград, општинске 

управе и активностима са подручја општине. 

Према статистичким подацима са званичног сајта општине Вишегрда у 2017. години било 

је 50584 посјета. Посјетиоци су прегледали 338 783 странице. У укупном прегледу, 70 

одсто су посјетиоци из БиХ, 16 одсто из Србије, док су остало из различитих држава 

свијета. Укупно су биле посјете из 94 земље свијета, што говори о свакодневном 

ажурирару информација, које привлаче посјетиоце са свих страна. 

Посјетиоци су у могућности да бројне садржаје погледају у видео прилогу, који се налази 

на сајту општине. 

На званичном сајту, објављују се сви службени гласници општине Вишеград, тендери, 

јавни конкурси. 

Посјетиоци веб странице су у сталној интеракцији, јер на различите начине, могу да 

упоставе контакт са начелником и са начелницима општинских одјељења. Објављују се и 

анкете, који су од изузетног значаја за пројекте који се раде на подручју Вишеграда. 

Са циљем повећања читаности објава на званичном сајту, редовно се ажурира и фејсбук 

страница, која има за циљ да благовремено информише грађане, те информације учини 

доступним корисницима друштвеним медија. 

Службеник за односе са јавношћу, у протеклој години издавао је саопштења за јавност, 

поводом свих важнијих догађаја у општинској администрацији. 

У циљу боље комуникације са јавношћу, општина Вишеград организовала је 

конференције за новинаре, на којима су главне теме биле актуелности из општинске 

управе. 

Грађанима је било омогућено и добијање информација путем подношења захтјева за 

приступ информација. 

Општина Вишеград је била покровитељ великог броја манифестација, које су пропратили 

бројни новинари из Републике Српске, Федерације БиХ, Србије и региона. Манифестације 

http://www.opstinavisegrad.com/
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су привукле велику пажњу бројних гостију, а учесници су на достојанствен начин 

представили општину Вишеград.  

У сарадњи са локалним медијима, дописницима и сарадницима, службеник са 

информисање је у сарадњи са начелником општине предузимао низ активности са циљем 

потпуног и благовременог информисања грађана. 

Путем Радио Вишеграда, Радио телевизије Републике Српске, Новинске агенције 

Републике Српске, Слободне Европе, Вечерњих новости, часописа Соко, Дабар и 

Политика, те локалних портала Visegradlive, Visegrad24, 058.ba постигнути су зависни 

резултати о информисању грађана путем елкетронских и штампаних медија. 

Путем сајта општине Вишеград, грађани су информисани о раду сједница Скупштине 

општине Вишеград. Директним преношењем скупштинских засједања пружена је 

могућност да се непосредно информишу о свим активностима општинског парламента. 

Начелник општине са сарадницима сваке сриједе разговара са грађанима, а поред тога, 

редовна комуникација се врши и путем електронске поште. 

У кабинету начелника општине Вишеград, сваког понедељка и петка одржавају се стручни 

колегији, на којем су присуствују начелници одјељења и стручни сарадници из општинске 

управе. 

У прилогу Вам достављамо дио објављених вијести на сајту општине Вишеград.  

Потписани уговори са стипендистима 
 23.03.2017. 

Начелник општине Вишеград Младен Ђуревић потписао је данас уговоре са 71 студентом, 

колико их је остварило право на стипендије у овој школској години, а за ове намјене у 

општинском буџету предвиђено је 115.000 КМ. 

Он је рекао да су 44 студента остварила стипендију у пуном износу од 120 КМ мјесечно, а 

да су они који су испунили услове конкурса, а налазили су се „испод црте“, добили 

стипендију у умањеном износу од 50 КМ. 

„На сједници Скупштине општине смо донијели одлуку да сви студенти добију стипендију, што 

није био случај ранијих година“, додао је Ђуревић. 

 

Општина подстиче мајчинство 
 23.05.2017. 

Општина Вишеград је наставила стимулисање наталитета, за шта је у овој години из 

буџета до сада издвојено око 30.000 КМ. 

Начелник Вишеграда Младен Ђуревић рекао је Срни да је општина у овој години 

издвојила знатно већа средства да би побољшала демографску слику на овом подручју.  
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„Учинићемо све да повећамо наталитет, да задржимо младе људе и омогућимо им да 

стварају породице на овом подручју“, додао је Ђуревић. 

У Вишеграду се гради крст посвећен руским добровољцима 
 01.04.2017. 

На брду Град у Вишеграду у четвртак, 6.априла, биће подигнут руски крст посвећен 

руским добровољцима, рекао је Срни предсједник Предсједништва Борачке организације 

Вишеград Милисав Васић. 

„На дан руских добровољаца 12.априла планирано је откривање крста“, рекао је Васић.  

Васић је рекао да је крст висок пет и по метара, тежине 400 килограма, да га је донирало 

Удружење ветерана „12 април“ из Косовске Митровице, а благослов су дали свештеници 

црквене општине Вишеград. 

Општинска администрација од данас ради у новим просторијама 
 04.05.2017. 

Општинска управа Вишеград од данас ради у новим просторијама Градске куће у 

Андрићграду. 
Начелник општине Вишеград Младен Ђуревић рекао је Срни да се општинска 

администрација, пет година након изградње, уселила у модеран и лијеп објекат који има 

многе предности. 

„Једна од предности је инфо-пулт на коме грађани на једном мјесту могу добити обрасце и 

савјете“, каже Ђуревић. 

Он истиче да општинска администрација наставља да ради и да се све што је обећано 

полако испуњава. 

„Иде тешко, јер смо наслиједили велике проблеме и дефицит у буџету, али заједничким 

снагама и домаћинским пословањем општину поправићемо тренутно стање, што грађани 

Вишеграда од нас и очекују“, наглашава Ђуревић. 

Он истиче да су уведени читачи картица, видео-надзор, акредитације и униформа за 

службенике на писарници. 

 

 

Усвојен Нацрт ребаланса буџета општине од 12.9 милиона КМ 

Начелник општине Вишеград Младен Ђуревић рекао је да ће до краја године, осим 

ребаланса буџета, бити урађен и план буџета за наредну годину.Он је навео да је на 

данашњој сједници Скупштине општине Вишеград усвојен План зимског одржавања 

путева, те да је усвојена Одлука о утврђивању услова и критеријума за остваривање права 

за стимулисање наталитета. 
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Уговори за стамбено збрињавање повратника и расељених лица 

 Начелник Општине Вишеград Младен Ђуревић и представници федералног Министарства 

расељених особа и избјеглица потписали су уговоре са корисницима о донацији грађевинског 

материјала за обнову пет кућа повратницима на подручје ове општине. 

Млади брачни парови и наталитет – приоритет општине 

 Начелник општине Вишеград Младен Ђуревић рекао је да општина улаже у 

промоцију породичних вриједности и подршку наталитета, са циљем да се повећа број 

рођених беба.„Буџетом општине Вишеград предвијели смо 100.000 марака за наталитет. 

Осим тога, помажемо младе људе и стипендијама“, додао је Ђуревић. 

 

Добра сарадња општине и Борачке организације 

 „Општина Вишеград је буџетом предвидјела близу 200.000 КМ и на вријеме исплаћује све 

обавезе према Борачкој организацији.На обострано задовољство одржавамо састанке и договарамо 

заједничко дјеловање“, додао је Ђуревић. 
 

Општина улаже у развој пољопривреде 

 Општина Вишеград издвојила је из буџета за текућу годину 100.000 КМ за развој 

пољопривреде, с циљем стварања повољног сеоског амбијента како би генерације људи у 

селима могле да живе и раде, рекао је начелник општине Вишеград Младен Ђуревић.Он је 

додао да је пољопривреда важна дјелатност којој треба посветити велику пажњу. Он је 

рекао да тренд раста има садња малина, те да је на подручју општине засађено око 60 

хектара малине.„За пластеничку производњу до сада је издвојено око 8.000 КМ, за узгој 

млијечних грла крава 5.000 КМ, те за подизање нових воћних засада 4.000 КМ“, додао је 

Ђуревић. 

Безбједоносна ситуација задовољавајућа 

 Ђуревић је рекао је да је сарадња полицијске станице Вишеград и општине 

Вишеград на изузетном нивоу.„Заједно одржавамо и састанке Савјета за безбједност, што 

доприноси безбједносној ситуацији у општини Вишеград“, напоменуо је Ђуревић. 

Откривено спомен – обиљежје и отворена улица даваоцима крви 

 Начелник општине Вишеград Младен Ђуревић изразио је задовољство што је 

Вишеград једини у Републици Српској добио Улицу добровољних давалаца 

крви.„Вишеград постаје препознатљив и по хуманим дјелима и добровољни даваоци 

морају да имају велику пажњу од стране свих нас“, каже Ђуревић. 

Потписан уговор за подстицај пољопривредних произвођача 
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Ђуревић је рекао да се уговор односи на подршку социо-економској стабилности.„Људи се 

подстичу на бављење пољопривредом, а приоритет ће имати сви који буду направили добре 

пројекте, а односе се на пластеничку производњу, узгој стоке, воћарство“, додао је 

Ђуревић.Takođe је нагласио да је општинским буџетом предвиђено 100.000 КМ за подстицај 

развоја пољопривреде, да локална заједница у пројекту учествује са 35 одсто средстава, корисници 

15 одсто, а организација „Помоћ“ са 50 одсто средстава. 

Почело чишћење депоније 
 29.12.2016. 

Чишћење дивље депоније и уклањање комуналног и другог отпада, које се налази у 

насељу Незуци, почело је данас на иницијативу начелника општине Вишеград Младена 

Ђуревића. 

„Ово треба бити порука грађанима да заштите животни простор.У наредном периоду 

планирали смо постављање заштитне ограде код депоније, јер се депонија налази на улазу 

у Вишеград“, рекао је Ђуревић. 

 

Пакетићи за Удружење родитеља четворо и више 
 30.12.2016. 

Начелник општине Вишеград Младен Ђуревић пожелио је да убудуће буде више оваквих 

сусрета, те поручио да ће општина подржати рад Удружења, јер су дјеца најљепши дар за 

цијелу општину. 

„Удружење четворо и више ће у наредној години добити простор на кориштење, како би 

њихове активности биле још боље на задовољство свих чланова“, рекао је Ђуревић. 

 
Уређена депонија 

 30.12.2016. 

Предузеће „Оморика“ из Вишеграда завршило је чишћење и уређење депоније, која се 

налази у насељу Незуци. 

Начелник општине Вишеград Младен Ђуревић рекао је да је ово само почетак уређења 

депоније, која се налази поред магистралног пута, на улазу у Вишеград. 

„Ово је почетак уређења дивље депоније, након чега слиједи постављање заштитне ограде 

поред пута“, додао је Ђуревић. 

Он је позвао све грађане да не пале отпад, како не би долазило до загађења средине. 

Основана Земљорадничка задруга 
 06.03.2017. 

Ђуревић је рекао да је оснивање Задруге још један показатељ да локална администрација 

подржава развој руралних дијелова општине. 
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„Села не смијемо запоставити.Планирали смо одређена средства и за запошљавање 

путара, који ће одржавати сеоске путеве током сцијеле године, а биће запослени при 

Комуналном предузећу“, каже Ђуревић. 

Изабрано предсједништво Форума за безбједност 
 09.03.2017. 
Чланови Форума за безбједност грађана општине Вишеград на данашњем састанку договорили су 

израду два пројекта који се односе на безбједност у саобраћају, нарочито дјеце. 

 

Обнова Спомен – костурнице у Вардишту до краја маја 
 22.03.2017. 

Обнова Спомен-костурнице у Вардишту у којој су сахрањени посмртни остаци 440 

војника погинулих у Првом свјетском рату биће завршена до краја маја, рекао је начелник 

Вишеграда Младен Ђуревић, који је обишао Спомен-костурницу са генералном конзулом 

Србије у Бањалуци Владимиром Николићем. 

„Након тога ће услиједити свечано отварање.За Видовдан смо планирали више 

манифестација културе на подручју наше општине, а неке ће бити одржане и на овом 

мјесту“, нагласио је Ђуревић. 

Почело прољетно уређење града 
 01.04.2017. 

Чишћењем зелених површина и улица у вишеградском насељу Гарча, почело је прољећно 

уређење у овој општини. 

Начелник општине Вишеград Младен Ђуревић рекао је новинарима да је веома задовољан 

акцијом у којој су, осим комуналног предузећа и ватрогасне јединице из овог мјеста, 

учествовали и становници насеља Гарча. 

„Нашој акцији прикључили су се и чланови спортских клубова, као и омладинци, којима 

захваљујем на одзиву и помоћи, са заједничким циљем да уредимо мјесто у којем 

живимо“, истакао је Ђуревић 

Настављена акција уређења града 
 09.04.2017. 

У Вишеграду је чишћењем насеља Црнча, у којем су учествовали ватрогасци, комуналци и 

становници, настављена прољетна акција уређења града. 

Начелник општине Вишеград Младен Ђуревић рекао је новинарима да је ово прави начин 

на који би људи требалода се брину о граду. 
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Очишћено насеље Бикавац 
 22.04.2017. 

Вишеградско насеље Бикавац очишћено је данас од смећа и корова, у заједничкој акцији 

грађана и радника Ватрогасне јединице и Комуналног предузећа из овог мјеста.  

Начелник општине Вишеград Младен Ђуревић рекао је да се акције чишћења проводе у 

мјесецу априлу, са циљем љепшег изгледа града. 

Он је позвао све грађане да учествују у акцији чишћења, како би својим примјером дали 

лични допринос, јер је без сарадње са грађанима немогуће сачувати хигијену и здраву 

животну средину. 

Посађено сезонско цвијеће у ужем дијелу града 
 28.04.2017. 

Више од 2.000 садница сезонског цвијећа засађено је данас у оквиру општинске акције 

прољетног уређења града. 

Начелник општине Вишеград Младен Ђуревић рекао је да је цвијећем украшена главна 

улица Краља Петра Првог, зелене површине испред зграде општине и Суда, Дома културе, 

у Јонџи, као и у саксијама које су постављене на Рзавском мосту. 

Завршни радови на обнови спомен – капеле у Вардишту 

 Начелник вишеградске општине Младен Ђуревић посјетио је данас спомен-капелу 

српским ратницима у Вардишту код Вишеграда, гдје су у току завршни радови на обнови и 

ревитализацији.„Желим да се захвалим Влади Републике Србије на дозначеним средствима, 

`Електродистрибуцији`, `Романијапутевима` и свим добрим људима који су учествовали у акцији 

уређења спомен-капеле“, рекао је Ђуревић. 

Игралиште у новом руху 

У насељу Црнча обновљено је дјечије игралиште, а тај посао финансирала је општина 

Вишеград, уз помоћ привредника са подручја ове општине.„Ово је вријеме када треба да 

помажемо нашој дјеци, да имају овакве објекте за спортске активности и мјеста за игру“, рекао је 

начелник општине Вишеград Младен Ђуревић. 

Подршка иницијативи за оснивање музичке школе 

 „Прошле године је урађена анкета у Основној школи и велики број дјеце је изразио жељу 

да похађа основну музичку школу.Ми смо били јединствени и покренули ову иницијативу“, рекао 

је начелник општине Вишеград Младен Ђуревић. 
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Потписани уговори о откупу малине са 70 произвођача 

 Начелник општине Вишеград Младен Ђуревић рекао је да Вишеград има све 

услове за бављење малинарством.„Општина подстиче развој малинарства, за шта је у 

овогодишњем буџету планирано 100.000 марака“, додао је Ђуревић. 

 

Станови за девет породица погинулих бораца и ратних војних инвалида 

 „Ово је најскромнији начин којим Република Српска и локална заједница показују 

свој однос поштовања и вјечне захвалности овим породицама“, истакао је Ђуревић.Он је 

рекао да ће општина и у наредном периоду наставити да пружа снажну подршку свим 

програмима и да води одговорну социјалну политику с циљем што веће бриге о свим 

грађанима.„Проблеме које имамо рјешаваћемо заједно уз подршку Владе Републике 

Српске и то је договор са данашњег састанка са министром Савановићем“, истакао је 

Ђуревић. 

Ђуревић: До Београда кроз Вишеград 
 29.05.2017. 

Начелник општине Вишеград Младен Ђуревић сматра да је ова општина незаобилазна у 

свим идејним рјешењима за брзу саобраћајницу од Сарајева до Београда. 

Он је изјавио да је заједнички став начелника општина Вишеград, Рогатица и Пале-Прача 

да би траса требало да иде од Вардишта, Вишеграда, до Рогатице и Пала. 

 

Почело обиљежавање 25 година Вишеградске бригаде 
 19.05.2017. 
Начелник општине Вишеград Младен Ђуревић рекао је да је на овај дан прије четврт вијека, 

створена снажна и јединствена јединица, која је издржала бројне нападе и у тешким годинама рата 

одбранила Вишеград и дала огроман допринос стварању Републике Српске. 

 

Примљено 12 приправника 

 Начелник општине Вишеград Младен Ђуревић потписао је данас уговоре са 12 

приправника са завршеном средњом, вишом и високом школом са подручја ове локалне 

заједнице.„Ово је једно од наших обећања које смо имали у претходном периоду, а односи 

се на омогућивање одрађивања приправничког стажа и стицања радног искуства“, рекао је 

Ђуревић. 
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Продавци сувенира добили кућице за продају 

 Начелник општине Младен Ђуревић рекао је да је идеја о кућицама за сувенире 

настала почетком године.„Сада ће корисници имати нове, лијепе, уредне кућице, те ће 

коначно бити доведен ред у тој бранши, која је претходних година била запуштена“, 

истакао је Ђуревић. 

 
Ђуревић: Пензионери заслужују бољи статус 

 Он је истакао да пензионери заслужују бољи статус и да ће општина учинити све да 

им помогне у њиховом раду.„Договорили смо заједнички састанак на којем ће 

присуствовати сви пензионери, који буду могли доћи, а планирано је да се одржи 

почетком октобра, гдје ћемо заједнички тражити рјешење за проблеме које имају“, рекао 

је Ђуревић. 

Отворена спомен чесма 

„Обећали смо становницима Гарче да ћемо  урадити  јавну чесму са спомен плочом, која ће 

да им служи за сјећање на њихову  велику истарјаност да у тешким временима  изгаде себи  кров  
над главом“, казао је Ђуревић на церемонији откривања спомен чесме у улици  „Девети јануар“. 

 

Почела акција чишћења града 

„Ова акција, коју смо данас покренули, а у којој учествује велики број наших суграђана и радника 

Комуналног предузећа из Вишеграда, показује да бринемо о заштити животне средине“, навео је 

Ђуревић. 

Начелник разговарао са пензионерима 

Начелник општине Вишеград Младен Ђуревић разговарао је вечерас са члановима 

вишеградског Удружења пензионера и истакао да је ово први пут у посљедњих 20 година 

да је организован састанак са овом популацијом.Ђуревић је рекао новинарима да је желио 

да чује о проблемима са којима се сусрећу пензионери у Вишеграду и да подржи 

реализацију идеја које су му представили. 

 

Потписани уговори о закупу 37 станова 

„Ово је показатељ добре сарадње са Владом Републике Српске и министарствима, 

као и са предсједником Српске. Надам се да ћемо у што скорије вријеме завршити све 

уговоре за ове категорије и да ће Вишеград ријешити проблем који га је мучио претходних 

година, а можда и двије деценије“, напоменуо је Ђуревић. 
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Ускоро Удружење власника ријечних пловила 

Ђуревић је рекао да би област ријечних пловила требало да буде уређена на 

задовољство свих становника, а посебно туриста, који долазе у Вишеград. 

У току замјена коцке на мосту Мехмед паше Соколовића 

Начелник општине Вишеград Младен Ђуревић рекао је новинарима да је Турској 

развојној агенцији и фирми „Ербу“ указано на око 15 пропуста приликом санације 

моста.Он је нагласио да је највећа мана на коју је руководство општине указало након 

санације моста – подизање нивоа корита ријеке Дрине, јер је тиме смањена пропусна 

количина воде кроз лукове моста. 

 

Изградња музеја у Старом Броду сачуваће жртве од заборава 

У спомен-комплексу Стари Брод, начелници општина Вишеград, Рогатица и Сребреница, 

Младен Ђуревић, Милорад Јагодић и Младен Грујичић, заједно су поставили  камен-темељац за 

изградњу музеја у знак сјећања на 6. 000 страдалих Срба од усташког покоља 

1942.године.Начелник општине Вишеград Младен Ђуревић овом приликом је нагласио да је  
изградња музеја од великог значаја те да ће  допринјети очувању успомене на српска страдања 

која су се догодила прије 75 година. 

Договори око исплате накнаде за потопљено земљиште 

Рјешавање проблема  накнаде за потопљено земљиште,  ,тема је јуче одржаног састанка 

начелника општине Вишеград Младена Ђуревића са начелницима  општина Рогатица и 

Сребреница, Милорадом Јагодићем и Младеном Грујичићем.„Радимо на томе  да уз помоћ Владе 

Републике Српске, предсједника Милорада Додика и заједничких институција Босне и 

Хрецеговине,а уз договор са предсједником Србије Александром Вучићем, дођемо до рјешења 

које би у великој мјери значило овим локалним заједницама“, додао је Ђуревић. 

 

Обиљежена крсна слава општине 

 
Начелник општине Вишеград Младен Ђуревић рекао је да је свечаностима поводом 

обиљежавања крсне славе присуствовао велики број гостију.Начелник општине Вишеград Младен 

Ђуревић рекао је да је свечаностима поводом обиљежавања крсне славе присуствовао велики број 

гостију. 
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Подршка институција Српске руководству Вишеграда 
 14.02.2017. 

Предсједник Народне скупштине Републике Српске Недељко Чубриловић рекао је данас у 

Вишеграду да ће руководство те општине имати подршку свих институција Српске у 

реализовању зацртаних циљева у наредном периоду. 

„Бићемо на располагању за све што мисле да можемо заједно рјешавати“, истакао је 

Чубриловић након састанка са општинским руководством и шефом Клуба Срба у Вијећу 

народа Републике Српске Пером Петровићем. 

Чубриловић је нагласио да је начелник Вишеграда Младен Ђуревић један од најмлађих 

начелника у Републици Српској чији тим има циљ и заслужује подршку свих институција 

Српске. 

Додик дао пуну подршку Ђуревићу за реализацију планираних пројеката 
 

Додик је разговарао одвојено и са начелником општине Вишеград Младеном Ђуревићем и 

честитао му пресељење општинске администрације у нову општинску зграду у 

Андрићграду која је функционалнија и у којој ће грађани Вишеграда моћи брже да 

рјешавају све административне захтјеве. 

Предсједник Републике Српске дао је пуну подршку Ђуревићу за реализацију планираних 

пројеката на подручју општине Вишеград и нагласио да ће и Влада Републике Српске и 

Вишеграду помоћи у његовом развоју. 

Сарадња општине и полиције на високом нивоу 
 

Министар унутрашњих послова Републике Српске Драган Лукач оцијенио је данас у Вишеграду 

да је сарадња ове општине и вишеградске Полицијске станице на изузетно високом нивоу, што је 

потребно, прије свега, због великог броја туриста који, углавном, посјећују Андрићград. 

Ђуревић је данашњи састанак оцијенио као веома конструктиван, истичући да је сарадња 

Полицијске станице и општине веома добра. 

„Полицијска станица ће бити пресељена у бившу зграду општине у центру града и сви 

папиролошки потези су приведени крају“, рекао је Ђуревић. 

Влада ће помоћи у реализацији неколико важних пројеката 

 

Ђуревић је потврдио да је од премијера Српске добио обећање да ће Влада у наредном периоду 

помоћи у реализацији појеката који су веома битни за општину.„У фази смо израде тендерске 

документације за реконструкцију главне и споредних улица и надам се да ће у наредном периоду 

бити расписан јавна набавка“, рекао је Ђуревић. 
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Потребна помоћ дјечаку Душану Лугоњи 
 27.11.2016. 

Ђуревић је посјетио дјечака и пожелио му брз опоравак са жељом да се што прије врати у 

школске клупе. 

„Помоћ коју смо пружили прије свега је људска и сви би у оваквим ситуацијама требало 

максимално да помогну, поготово када је ријеч о дјеци“, додао је Ђуревић. 

 

Удружење ,,Мој пријатељ“ одржало хуманитарну изложбу 
 07.12.2016. 

Начелник општине Вишеград Младен Ђуревић рекао је да општина издваја средства за 

помоћ овом удружењу на годишњем нивоу, што ће бити настављено и у наредном 

периоду. 

,,Морамо бити солидарни и показати колико наше мало, некоме значи много, посебно када 

је ријеч о дјеци“, каже Ђуревић. 

Подијељено 100 пакета за социјално угрожене 
 05.01.2017. 

Општина Вишеград, у сарадњи са Центром за социјални рад, подијелила је данас 100 

пакета за социјално угрожене породице. 

„Општина је донијела одлуку да поводом Божића подијели 100 пакета за најугроженије 

породице.Вјерујем да ће ова скромна помоћ свима бити од користи и да ће у празничном 

духу прославити најрадоснији хришћански празник“, рекао је новинарима начелник 

општине Вишеград Младен Ђуревић. 

Начелник у посјети подручним школама 
 31.01.2017. 

Начелник општине Вишеград Младен Ђуревић посјетио је подручне основне школе у 

Добруну, Прелову и Међеђи и уручио три пећи за ложење. 

Ђуревић је рекао Срни да је посјетио школе да би се упознао са њиховим радом и 

проблемима са којима се сусрећу наставници и ученици, те да је школи у Добруну уручио 

и компјутер. 

Прикупљање средстава за лијечење Милијане Ћећез 
 01.02.2017. 

За потребе лијечења Милијане Ћећез из Вишеграда, којој је неопходна трансплантација 

бубрега, отворен је „М:телов“ хуманитрани број 1415 на који се позивом може донирати 

једна КМ. 
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Акција ће трајати до краја мјесеца, а хуманитарни број је покренуло Удружење жена 

„Аска“ из Вишеграда, на иницијативу начелника ове општине Младена Ђуревића.  

 
Ђуревић уручио школски прибор ученицима у специјалном одјељењу 

 01.03.2017. 

Начелник општине Вишеград Младен Ђуревић посјетио је са сарадницима ученике у 

специјалном одјељењу Основне школе „Вук Караџић“ у Вишеграду и том приликом 

уручио им пригодне поклоне у виду школског прибора и слаткиша. 

„Посјета овом одјељењу биће уврштена у редовне активности општине Вишеград, како би 

позвали и друге да се активирају у све акције везане за дјецу“, рекао је начелник општине 

Вишеград Младен Ђуревић. 

Он је истакао да сви треба да покажу одговорност за најмлађе, а посебно оне којима је 

помоћ потребна. 

„Изузетно сам срећан што смо посјетили ово одјељење и ученике који су нас дочекали уз 

најљепши дјечији осмјех, радујући се нашој посјети“, додао је Ђуревић.  

Ватрогасци добили нову униформу 
 13.03.2017. 

Начелник Вишеграда Младен Ђуревић уручио је данас радне униформе припадницима 

Ватрогасне јединице у тој општини и обећао да ће ускоро бити допремљено и ново 

ватрогасно возило. 

Ђуревић је навео да је набављена опрема за све ватрогасце, те истакао да ће општина 

наставити да помаже вишеградској Ватрогасној јединици, којој недостаје много тога. 

Подијељено око 8.000 јаја за најугроженије породице 
 13.04.2017. 

Најугроженијим породицама у Вишеграду, особама са евиденције Центра за социјални рад 

и становницима избјегличког насеља Незуци данас је подијељено око 8.000 јаја. 

Шкољке јаја поводом Васкрса обезбиједила је општина Вишеград у сарадњи са Центром 

за социјални рад. 

Начелник општине Вишеград Младен Ђуревић рекао је да велики број породица тражи 

помоћ Центра за социјални рад и општине Вишеград, те да се настоји помоћи, посебно 

особама које су у стању социјалне потребе. 

„Желимо покушати да помогнемо онима којима је помоћ најпотребнија, како би Васкрс 

прославили у празничном расположењу“, додао је Ђуревић. 
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Ђуревић: Општина ће надокнадити штету породици Ђурић 
 24.04.2017. 

Начелник општине Вишеград Младен Ђуревић посјетио је данас породицу Желимира 

Ђурића из вишеградског села Лозница којој су вукови заклали девет оваца и обећао им да 

ће општина надокнадити штету. 

„Општина кроз различите програме стимулише рурална подручја.Наша обавеза је да 

помогнемо и пратимо шта се дешава у свим подручјима општине Вишеград“, рекао је 

Ђуревић новинарима. 

Ђурић каже да је у ноћи између суботе и недјеље чуо псе, а када је отишао до тора видио 

је поклане овце. 

„Штета је од 1.200 до 1.500 КМ.Већ четврти пут вукови нападају овце посљедњих 

година.Ово је први пут да је начелник дошао и обећао помоћ“, нагласио је Ђурић. 

Нова дидактичка опрема за обданиште 
 16.05.2017. 

У обданиште „Невен“ у Вишеграду стигла је дидактичка опрема и постељина у 

вриједности од 5.000 КМ, коју је донирала вишеградска општина. 

Начелник општине Вишеград Младен Ђуревић рекао је да је испуњено обећање дато прије 

неколико мјесеци, а то је набавка нове дидактичке опреме и постељине за дјечије 

обданиште. 

„Постељина у обданишту је дотрајала јер је кориштена од прије рата, тако да је било 

потребно набавити нову“, додао је Ђуревић. 

Ватрогасна јединица добила ново возило 

 Начелник Вишеграда Младен Ђуревић, који је присуствовао пробној вожњи ватрогасног 

возила, захвалио је Ватрогасном савезу Републике Српске што је обезбиједио већи дио новца за 

набавку возила.Ђуревић је подсјетио да је општина набавила униформе за ватрогасце, те навео да 

се преговара и о уређењу просторија у којима раде. 

Интересовање Италијана за производњу пелета 
 

Начелник општине Вишеград Младен Ђуревић примио је представнике компаније 

„Бенефитконтент“ из Италије, са којима је разговарао о развојним пројектима у овој 

општини, базираним на производњи пелета. 

„Општина Вишеград отворена је за сарадњу са инвеститорима који имају намјеру да 

улажу у овај град ради проширења производне дјелатности и могућности отварања нових 

радних мјеста“, рекао је Ђуревић. 

 

 



   
   
   

19 

Биста Мехмед паше Соколовића – поклон Слободана Павловића 
 
Бизнисмен Слободан Павловић најавио је данас да ће његов поклон Вишеграду бити биста 

Мехмед-паше Соколовића, која је већ допремљена из Чикага и налази се у Слобомиру у Бијељини. 

Ђуревић је истакао значај Павловићеве посјете граду на Дрини са циљем организовања 

заједничког састанка са вишеградским привредницима, који ће бити одржан у првој 

половини јануара наредне године. 

 
Одржан састанак о брзој саобраћајници Сарајево – Вишеград 

 17.01.2017. 

У Вишеграду је данас одржан састанак поводом договора о прибављању потребних 

података за изградњу брзе цесте од Сарајева до Вишеграда, којем су присуствовали 

представници „Ипса института“ из Сарајева. 

Начелник општине Вишеград Младен Ђуревић рекао је да ће општина омогућити све 

потребне податке када је ријеч о изградњи ове саобраћајнице. 

„ЕУ финансира израду идејног пројекта од граничног прелаза у Вардишту до Сарајева“, 

истакао је Ђуревић. 

Цептер заинтересован за туристичку сарадњу 

Начелник општине Вишеград Младен Ђуревић изразио је задовољство што је имао 

прилику да организује пријем за Цептера, наводећи да је жеља општинске администрације 

да привуче инвеститоре и развија град.„За нас је изузетно важна регионална сарадња која 

би обухватила општину Бајина Башта, те Тару и Златибор. Током сусрета разговарали смо 

о туристичком потенцијалу наше општине и сарадњи у тој области“, рекао је Ђуревић.  

 

Ђуревић: Нови инвеститори и радна мјеста у овој години 
 

 Начелник општине Вишеград Младен Ђуревић изјавио је да се у Вишеграду у овој години 

очекује отварање нових радних мјеста у текстилној производњи и дрвопрерађивачкој индустрији, 

у договору са инвеститорима из Србије.„Наш циљ је да задржимо становништво на овом подручју, 

а у исто вријеме да помогнемо младима и да их на различите начине стимулишемо да остану на 

овом подручју, како би својим знањем дали допринос заједници у којој живе“, нагласио је 

Ђуревић. 

Изграђена нова саобраћајница 

Начелник општине Вишеград Младен Ђуревић рекао је да је задовољан радовима у Гарчи, 

јер велики број становника живи у овом насељу и истакао да је овај пројекат био 

приоритет. 
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„У плану је изградња ограде у овом насељу, те измјештање чесме и све што будемо 

радили, биће у интересу становника који живе у овом насељу“, додао је Ђуревић.  

Друга фаза реконструкције пута Сасе – Вишеградска бања 
 10.03.2017. 

Друга фаза реконструкције пута Сасе-Вишеградска бања почела је данас, а вриједност тих 

радова је око 600.000 КМ. 

Начелник Вишеграда Младен Ђуревић рекао је да је ово један од капиталних пројеката 

општине предвиђених за ову годину за који је дио новца планиран буџетом, а дио ће бити 

обезбијеђен кредитом. 

За други дио реконструкције пута, у дужини од око 1.000 метара, ангажована су три 

предузећа, а планирано је да радови буду завршени до краја године, када ће саобраћајница 

бити предата на употребу. 

„Циљ је да радови буду завршени на задовољство свих, а посебно запослених у Бањи 

„Вилина Влас“ и туриста који посјећују Бању“, истакао је Ђуревић. 

Нова јавна расвјета 
 11.04.2017 

У дијелу насеља Горње Шегање и у дворишту Основне школе „Вук Караџић“ у 
Вишеграду постављена је нова јавна расвјета, рекао је Срни руководилац 

„Електродистрибуције“ Вишеград Радојко Сташевић. 

Сташевић је прецизирао да је проширена јавна расвјета на крајевима улица и попречним 

улицама, те уграђене додатне и поправљене свјетиљке на мјестима гдје је било потребно. 

„За ову јавну расвјету није био потребан пројекат, радили смо проширење јавне расвјете и 

стављали смо је на постојеће стубове“, додао је Сташевић. 

Он је напоменуо да је код Основне школе урађена новоизграђена јавна расвјета, а да су 

поједини стубови замијењени са уградњом додатних свијетиљки. 

Начелник општине Вишеград Младен Ђуревић рекао је да општина инвестира у јавну 

расвјету, са циљем безбједности грађана и учесника у саобраћају. 

„Постоји велики број улица који су неосвијетљене и наш план је да рјешавамо проблем 

јавне расвјете, на мјестима гдје је то неопходно“, истакао је Ђуревић. 
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Припремљен Нацрт стратегије локалних путева 
 18.04.2017. 
Начелник општине Вишеград Младен Ђуревић рекао је након састанка са члановима Савјета за 

безбједност саобраћаја да тај документ има за циљ да се дефинише тренутно стање путне мреже, 

затим модернизацију и реконструкцију путне мреже, те системски приступ одржавању и заштити 

путева. 

Почела санација путева 
 25.04.2017. 

На подручју општине Вишеград почела је санација путева, а општина је буџетом за ову 

сврху предвидјела око 130.000 КМ. 

Начелник општине Вишеград Младен Ђуревић рекао је да је комунална полиција 

припремила фотографије уништених дијелова асфалта у градским улицама, како би 
заједно са комуналним и водоводним предузећем поправили оне дијелове улица које су 

уништене због одређених радова. 

Почело постављање нове ограде у Гарчи 
 05.05.2017. 

Заштитна ограда у дужини од 194 метра, поставља се у насељу Гарча, рекао је начелник 

Одјељења за просторно уређење и стамбено комуналне послове Александар Ђукановић. 

Он је истакао да је ово Одјељење покренуло тендерску процедуру за извођење радова на 

постављању заштитне ограде, чији је извођач Комунално предузеће „Комуналац“ из 

Вишеграда. 

„Обавеза извођача је да у року од 30 дана од увођења у посао од стране надзорног органа 

изврши постављање заштитне ограде“, каже Ђукановић. 

Вриједност радова је 11.349 КМ, а средства је обезбједила општина Вишеград. 

Слиједи уређење сигнализације и раскрсница 

 Начелник општине Вишеград Младен Ђуревић најавио је данас да ће општина у 

сарадњи са Агенцијом за безбједност саобраћаја Републике Српске реализовати пројекте 

уређења саобраћајне сигнализације и раскрсница у граду с циљем повећања безбједности 

саобраћаја.„Ово је наставак започетих пројеката који се односе на већу безбједност свих 

учесника у саобраћају. Чинимо све како би омогућили бољу безбједност за грађане 

Вишеграда“, рекао је Ђуревић на састанку Савјета за безбједност саобраћаја. 

Нови гранични прелаз у Вардишту до средине наредне године 

Начелник општине Вишеград Младен Ђуревић рекао је да су састанку, осим директора 

УИО БиХ, присуствовали помоћник министра за просторно уређење, грађевинарство и екологију 

Републике Српске Драган Јефтић, представници предузећа „Путеви Републике Српске“ и 

запослени у Одјељењу за урбанизам општине Вишеград.„Састанак је одржан на нашу иницијативу 
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да би договорили рокове за оно што треба да се заврши у наредном периоду. Вишеграду је 

неопходно да добије нов гранични прелаз јер се стварају дуге колоне на прелазу. Дешавало се да 

поједини гости са Златибора одустану од намјере да посјете Вишеград јер споро иде преглед 

докумената“, нагласио је Ђуревић и додао да би до средине наредне године гранични прелаз 

требало да буде отворен. 

 
Почело асфалтирање пута према Вишеградској бањи 

 Начелник општине Вишеград Младен Ђуревић истакао је да је ова дионица пута 

веома важна за развој туризма у Вишеграду, јер је Бања „Вилина влас“ један од највећих 

туристичких потенцијала. 

Потписани уговори о суфинансирању уређења фасада 

Начелник општине Вишеград Младен Ђуревић потписао је данас уговоре са 12 

представника заједница етажних власника о суфинансирању уређења фасада за шта је из 

општинског буџета издвојено 110.000 КМ.„Новцем који смо обезбиједили из буџета општине и 

новцем од станара уредићемо 12 зграда.Циљ је уређење ужег, а и ширег дијела града.Желимо 

љепши и бољи град, а општина улаже у складу са могућностима“, рекао је Ђуревић. 

 

Траса брзог пута источним дијелом Српске је стратешки интерес 

 

Начелници општина Сарајевско-романијске и Дринске регије, на данашњем састанку са 

предсједником Владе Републике Српске Жељком Цвијановић у Андрићграду, изнијели су 

јединствен став да траса будућег брзог пута Сарајева – Београд треба да иде источним дијелом 

Републике Српске.Састанку који је одржан у Андрићграду, а чији је домаћин био начелник 

општине Вишеград Младен Ђуревић, присуствовао је и предсједавајући Клуба посланика СНСД-а 

у Представничком дому парламента БиХ Сташа Кошарац. 

За изградњу инфраструктуре више од милион марака 

Начелник општине Вишеград Младен Ђуревић рекао је Срни да је ова локална 

заједница из буџета издвојила више од милион марака за изградњу инфраструктуре ради 

бржег развоја општине. 

„Покренули смо пројекте у области инфраструктуре на подручју цијеле општине да бисмо 

показали да водимо бригу о свим насељима у граду“, истакао је Ђуревић. 

Он је навео додао да је у току санација локалних путева, након чега ће се радити 

асфалтирање и санирање ударних рупа на путевима. 
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Посебна пажња биће усмјерена ка изградњи приступне саобраћајнице до Андрићграда уз 

ријеку Рзав да би се олакшала путна комуникација до тог туристичког комплекса. 

Ђуревић истиче да је у току припрема документације за покретање поступка јавне набавке 

за реконструкцију главне улице, која укључује и споредне улице у ужем центру града, а 

припрема се и тендер за изградњу јавне расвјете на шест локација на подручју града.  

„Радимо и на зацјевљењу потока у насељу Глогова који подразумијева уређење ријечног 

корита због могућих поплава, санацију водовода у насељима Бикавац – Горње Шегање и у 

Улици Гаврила Принципа“, рекао је Ђуревић. 

Он је навео да је планирана изградња канализације у насељу Доње Шегање и у Улици 

Гаврила Принципа. 

Ђуревић је истакао да се ради пројектна документација за изградњу водовода за насеље 

Прелово, а потом слиједи рјешавање имовинско-правних односа, након чега ће се кренути 

у наставак изградње водовода. 

Он наводи да општина планира изградњу помоћног стадиона и дјечијег игралишта. 

„Наш приоритет су дјеца, па тако на различите начине покушавамо да наши најмлађи 

суграђани имају мјесто за игру. У Улици краља Петра биће изграђено дјечије игралиште 

које је потребно нашем граду“, истакао је Ђуревић. 

У току санација локалних путева 

Начелник општине Вишеград Младен Ђуревић навео је да је ријеч о редовном одржавању 

локалних путева и додао да ће бити настављене активности на унапређењу путне инфраструктуре.  

Он је додао да су у предузећу „Комуналац“ запослена четири путара која ће одржавати саниране 

путева како би током цијеле године били у добром стању. 

Отворена реконструисана дионица пута Сасе – Вишеградска бања 

Начелник општине Вишеград Младен Ђуревић и директор предузећа „Романијапутеви“ 

Мирко Пандуревић данас су, свечаним пресијецањем врпце, отворили реконструисану дионица 

пута Сасе-Вишеградска бања.„Реконструкција је трајала неколико мјесеци, а општина је издвојила 

око 600.000 КМ. Урађено је више од 1.200 метара овог пута“, рекао је Ђуревић.  

Почели радови на изградњи бензинске пумпе у Вардишту 

Овом приликом Ђуревић је истакао да Вишеград заслужује трећу бензинску пумпу, с 

обзиром да је познато да  ова  локална заједница спада у најскупље у Републици Српској када је у 

питању цијена горива.„ Желим да се захвалим господину Мандићу на овој инвестицији која ће 

сигурно допринјети и Вардишту али и Вишеграду и његовим потрошачима“, додао је Ђуревић. 
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Представници карате клубова са Косова и Метохије на пријему код начелника 

општине Вишеград 
 
У Градској кући у Андрићграду, начелник општине Вишеград уприличио је данас пријем 
за представнике карате клубова са Косова и Метохије, који су допутовали поводом 
одржавања 12.Меморијалног карате купа „ Видоје Андрић“. Овим поводом Ђуревић је 
изразио задовољство због посјете Вишеграду представника карате спорта са Косова, те 
додао да се нада да ће ускоро бити у могућности да узврате исту. 

„ Општина Вишеград из буџета издваја око 250.000 КМ за спорт, а наставићемо и у 
будућем периоду да радимо на његовом развоју како би омогућили боље услове за 
спортисте свих клубова у овој локалној заједници“, истакао је Ђуревић. 

Одржан састанак са такси превозницима 

Начелник општине Вишеград Младен Ђуревић рекао је да се на састанку говорило о 

проблемима, које имају такси превозници, као и начину њиховог рјешавања, о условима 

под којима раде, такси штандовима и нелојалној конкуренцији. 

„Ми ћемо покушати да помогнемо свим регистрованим превозницима који обављају 

дјелатност таксирања, а позивамо све који су непријављени да то ураде до краја јануара 

наредне године, јер ће се у противном предузимати одређене санкције“, додао је Ђуревић. 

Начелник одржао састанак са власницима ријечних пловила 

Начелник општине Вишеград Младен Ђуревић одржао је данас у свом кабинету састанак 

са власницима ријечних пловила на ријеци Дрини. 

„Циљ овог састанка је да се региструју чамци и бродићи и да се оформе Удружења, са 

циљем побољшања рада ријечних пловила, боље комуникације са локалном управом и 

због боље безбједности туриста“, рекао је начелник Ђуревић. 

Он је додао да је планирано у наредном периоду да се направи пристаниште и степениште, 

које би се налазило испод споменика Иве Андрића. 

Начелник Ђуревић са јапанским амбасадором 
 18.01.2017. 

Начелник општине Вишеград Младен Ђуревић, присуствовао је данас у Источном 

Сарајеву, церемонији додјеле опреме вриједне више од милион КМ за шест водоводних 

предузећа, коју донира Влада Јапана. 

Опрему су добила предузећа Јавно предузеће за водовод и канализацију „15. април“ из 

Вишеграда, Водовод“ из Бањалуке, Комунално предузеће „Водовод и канализација“ из 

Источног Сарајево, Јавно стамбено, комунално, грађевинско и услужно предузеће 

„Прача“, Јавно комунално предузеће „Вареш“ и Јавно комунално предузеће „Купрес“.  
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Ђуревић разговарао са градоначелником Зрењанина 
 25.02.2017. 

Начелник општине Вишеград Младен Ђуревић разговарао је на Сајму туризма у Београду, 

са градоначелником Зрењанина Чедомиром Јањићем. 

„Вишеград је средина која је посебно препознатљива по туризму и привлачи све већи број 

гостију, а међу њима су и представници општина који желе да дођу у наш Вишеград“, 

рекао је Ђуревић. 

Начелник Ђуревић примио командира ЛОТ тима 
 03.04.2017. 

Начелник општине Вишеград разговарао је данас у свом кабинету са командиром 

словачког ЛОТ тима Миланом Кузимаком о сарадњи са локалном заједницом и 

о раду словачког ЛОТ тима. 

„Моја мисија у Вишеграду је почела у августу прошле године и сада на моје мјесто долази 

нови командир и о томе сам упознао начелника општине“, рекао је Кузимак.  

Он је сарадњу са општином Вишеград оцјенио као веома успјешну, те истакао да је 

захваљујући доброј сарадњи обогаћен његов боравак у овом мјесту. 

 

Делегација из Штајера у посјети општини Вишеград 
 29.04.2017. 
„Разговарали смо о различитим темама да би остварили сарадњу у свим областима, прије свега, 

привреди и туризму, као и званичну сарадњу између општине Вишеград и Штајера“, истакао је 

Ђуревић. 

Пријем за најуспјешније ученике 
 04.05.2017. 

Начелник општине Вишеград Младен Ђуревић организовао је данас пријем за пет 

најуспјешнијих ученика Средње школе „Иво Андрић“. 
Ђуревић је рекао да му је част што су га посјетили најуспјешнији ученици јер млади 

доприносе напретку општине. 

Он је додао да је општина Вишеград обезбиједила стипендије за све студенте који су 

испуњавали услове конкурса, а за матуранте је организована прослава матурске вечери у 

хотелу „Вилина влас“. 

Директор Средње школе „Иво Андрић“ Ђорђе Мршевић рекао је да општина помаже 

успјешним ученицима, прати њихово школовање, награђује их и помаже организовање 

матурских вечери. 

Он је истакао да је потребно задржати младе и запошљавати их да би својим идејама 

помогли развој града. 
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Пријем за учеснике фестивала позоришта 
 14.05.2017. 
Начелник општине Вишеград Младен Ђуревић организовао је пријем за представнике позоришта 

из Словеније, Федерације БиХ и Републике Српске, који учествују на вишеградском Фестивалу 

позоришта. 
„Вишеград је заслужио овакав фестивал и ми ћемо дати све од себе да и у наредним годинама 

одржавамо Фестивал позоришта.Настојаћемо да се он прошири и да добије још већи међународни 

карактер“, рекоа је Ђуревић новинарима. 

 
Признање и плакета за Ању Ашоњу 

 22.05.2017. 

Начелник општине Вишеград Младен Ђуревић организовао је данас пријем за младу 

одбојкашицу „Црвене звезде“ Ању Ашоњу и наградио је признањем и плакетом за 

допринос развоју спорта у Вишеграду. 

Посјета представника Савеза општина и градова 

Ђуревић је захвалио представницима општина и градова Републике Српске за посјету и 

нагласио да су искуства која су размијењена на данашњем састанку добродошла. 

Кустурица у посјети Градској кући 

Разговарали смо о културним догађајима, које планирамо реализовати у наредном 

периоду“, рекао је Ђуревић.Он је додао да је потребно развијати Вишеград, како би побољшали 

живот свих грађана. 

Кошаркаш Далибор Илић – најбољи промотер Вишеграда 

 Начелник општине Вишеград Младен Ђуревић примио је данас младог кошаркаша 

„Игокее“ Далибора Илића и истакао да ће општина и даље подржавати успјешне младе 

људе, посебно оне који доприносе локалној заједници, промовишући спорт и здрав начин 

живота.Ђуревић је током пријема истакао да му је част што има прилику да угости Илића, 

суграђанина и једног од најперспективнијих спортиста у Републици Српској, захваливши 

му што промовише Вишеград на најбољи начин. 

Ђуревић са делегацијом Одбојкашког савеза Србије о развоју спорта 

 Начелник општине Вишеград Младен Ђуревић рекао је данас након састанка са 

делегацијом Одбојкашког савеза Србије да Вишеград има одличне услове за развој спорта и да ће 

покушати да у наредном периоду организује и камп за младе одбојкаше.„Велика је част да 

угостимо великане спорта из Србије, а посебно да разговарамо и унапређујемо одбојку и остале 

спортове у нашем граду“, рекао је Ђуревић. 
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Пријем за представнике мото – клубова 

 Начелник општине Вишеград Младен Ђуревић уприличио је данас пријем за 

представнике мото-клубова који су у Вишеград дошли из двадесетак градова Републике 

Српске и Србије.„Оваква окупљања су промоција нашег града и ми ћемо наставити да 

подржавамо мото-скупове и у наредном периоду“, истакао је Ђуревић.Он је свим 

бајкерима пожелио угодан боравак у Вишеграду. 

 

Руски студенти и професори у посјети Вишеграду 

 Начелник општине Вишеград Младен Ђуревић рекао је да је ова посјета важна због 

успостављања сарадње у области науке, културе, привреде и туризма.„Желим да из 

Вишеграда понесете најљепше утиске, а ми ћемо заједно радити на промоцији Русије и 

Републике Српске, ради повезивања два народа“, истакао је Ђуревић. 

Могућа сарадња са Измиром на привредном и културном плану 

 Начелник општине Вишеград Младен Ђуревић организовао је пријем за делегацију 

из Измира, коју је предводио почасни конзул БиХ у овом турском граду Ахмет Кемал 

Бајзак, са којом је разговарао о привредној и културној сарадњи.„Организовали смо 

пријем за делегацију из Измира, која је боравила у Вишеграду, како бисмо размијенили 

искуства и покушали да остваримо сарадњу на привредном и културном нивоу“, рекао је 

Ђуревић. 

Пријем за каратисткињу Марију Леканић 

„Сви они су допринијели афирмацији и угледу општине у међународним оквирима. Из 

буџета смо издвојили одређена средства да бисмо валоризовали њихове успјехе и мотивисали их 

за још боље резултате“, рекао је Ђуревић.Он је похвалио рад спортских клубова и појединаца у 

Вишеграду и изразио наду да ће њихови резултати убудуће бити још бољи. 

 
Сарадња Италије и вишеградске општине 

 Ђуревић је рекао да је са италијанским амбасадором договорена сарадња на различитим 

нивоима на задовољство свих, а посебно младих. 

Веслачи из Њемачке на пријему код начелника 

 Начелник општине Вишеград Младен Ђуревић примио је веслаче из Њемачке 

веслачке федерације, који традиционално веслају Дрином до Старог Брода.„Имали смо 

част да угостимо веслаче у новој Градској кући и да остваримо нови вид сарадње, али и да 

промовишемо овај спорт“, рекао је Ђуревић.Он је истакао да се у Њемачкој милион људи 

бави овим спортом, а када би само мали дио њих дошао, то би за Вишеград било веома 

добро за даљи развој туризма.„Вјерујем да ћемо остварити и другу сарадњу са Њемачком 

у наредном периоду“, додао је Ђуревић. 
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Пријем за дјецу која иду на љетовање у Бечиће 

 Начелник општине Вишеград Младен Ђуревић примио је данас у свом кабинету 27 

малишана, који ће од 3.до 12. септембра боравити у Бечићима у оквиру пројекта „Социјализација 

дјеце Републике Српске“.„Обезбиједили смо скроман џепарац за дјецу која иду на море у оквиру 

пројекта који се реализује у сарадњи са Центром за социјални рад.Дјеца су срећна и надам се да ће 

доћи са лијепим утисцима“, истакао је Ђуревић. 

Вишеград – домаћин фолклорашима из Европе 

У општини Вишеград данас је уприличен пријем за представнике фолклорних друштава из 

Бугарске, Румуније, Пољске, Грчке, Србије и БиХ, те организаторе Међународног фестивала 

фолклора „Лицидерско срце“.Начелник општине Вишеград Младен Ђуревић захвалио је свима 

који су истрајали на томе да се ова манифестација много година одржава у Вишеграду.  

Пријем за веслаче који путују на Балканско првенство у Истанбул 

 Начелник општине Вишеград Младен Ђуревић уприличио је данас пријем за 

чланове Веслачке репрезентације БиХ коју чине чланови Веслачког клуба „Једрина“ из 

Вишеграда, који овог викенда путују на Балканско првенство у веслању за кадете и 

јуниоре у Истанбулу.„Користим прилику да захвалим свима из Србије који помажу рад 

овог клуба. Општина помаже младим људима да што боље и професионалније тренирају 

јер свака врста спорта је добродошла за младе људе“, рекао је Ђуревић. 

Пријем код начелника за чланове Удружења „Четири и више“ 

 „Ово је један од примјера како покушавамо помоћи људима који имају четворо и више 

дјеце. Та помоћ није велика, али видимо да породицама значи“, рекао је Ђуревић.„Ми смо 

обезбиједили помоћ за свако рођено дијете, а наредне године планирамо помоћи мајкама са 

четворо и више дјеце да дођу лакше до посла.Ове године је повећан број дјеце у вртићима и надам 

се да ће дјеце бити још више“, додао је Ђуревић. 

 
 

Пријем за умјетнике из Сибира 

  Начелник општине Вишеград Младен Ђуревић уприличио је данас пријем за 

умјетнике из Сибира, који ће наредних дана публици у Вишеграду представити своје 

умјетничко умијеће.„Драго ми је да имамо госте из Русије. То је наш братски народ, а ово 

је уједно мјесто у којем ширимо културу и упознајемо различитост народа путем игре и 

пјесме“, рекао је Ђуревић те гостима пожелио угодан и лијеп боравак у Вишеграду. 

 

Начелник општине уприличио пријем за раднике предузећа „Комунaлац“ 

„ У последњих пар мјесеци, чистоћа града је на завидном нивоу и то захваљујући овим 

вриједним људима који свакодневно улажу свој труд да се сви грађани а посебно туристи, осјећају 
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лијепо у њему“, казао је начелник Ђуревић, током јутрошњег разговора са радницима градске 

чистоће. 

 
Замјеник шефа ОЕБС-а у посјети Вишеграду 

Овом приликом Ђуревић је истакао да општина Вишеград и Мисија ОЕБС-а у БиХ 

изузетно добро сарађују, те да заједно учествују у пројектима корисним за грађане и  да ће и 

убудуће наставити такву сарадњу.„ Безбједност у Вишеграду је повољна и нема већих нарушавања 

имовине и грађана, а за то су заслужне све институције али и дијалози који се обављају под 

окриљем ОЕБС-а“, казао је Ђуревић. 

Митрополит Хризостом у посјети Градској кући у Андрићграду 
 

Начелник општине Вишеград Младен Ђуревић рекао је да му је била изузетна част да 

угости митрополита Хризостома у општини Вишеград. 

„Добили смо подршку од митрополита Хризостома, а током разговора истакнута је сарадња коју 

имамо са Српском православном црквом у Вишеграду“, додао је Ђуревић. 

 

Представници карате клубова са Косова и Метохије на пријему код начелника општине 

Вишеград 

 

Овим поводом Ђуревић је изразио задовољство због посјете Вишеграду представника 

карате спорта са Косова, те додао да се нада да ће ускоро бити у могућности да узврате исту.„ 

Општина Вишеград из буџета издваја око 250.000 КМ за спорт, а наставићемо и у будућем 

периоду да радимо на његовом развоју како би омогућили боље услове за спортисте свих клубова 

у овој локалној заједници“, истакао је Ђуревић. 

Са представником Агенције за промовисање страних инвестиција (ФИПА) договорена и 

привредна сарадња 

Начелник општине Вишеград Младен Ђуревић овом приликом је рекао да су на основу 

кооперације са господином Нишихамом, који је прошле године у октобру посјетио Вишеград, 

створени услови за аплицирање Основне школе „ Вук Караџић“ и Дома Здравља  у понуђеним 

пројектима од стране Владе Јапана.Он је додао да је на  састанку  разговарано и о привредној 

сарадњи и представљању привредних потенцијала општине Вишеград, а према његовим ријечима, 

планиран је и састанак са амбасадором Јапана. 
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Обиљежен Свјетски дан борбе против рака дојке 

Начелник општине Вишеград Младен Ђуревић уприличио је пријем за 

предсједника овог удружења Светлану Новаковић, како би се додатно указало на значај 

обиљежавања Свјетског дана борбе против рака дојке.„Потребно је много радити на 

подизању свијести грађана о карциному дојке, а Удружење `Аска` кроз едукативна 

предавања то ради на најбољи начин“, рекао је Ђуревић. 

Глухаковић данас у Вишеграду 
 05.04.2017. 

Министар трговине и туризма Републике Српске Предраг Глухаковић присуствоваће 

данас у Вишеграду радионици о заштити права потрошача. 

Кустурица посјетио општину Вишеград 
 26.12.2016. 

Начелник општине Вишеград Младен Ђуревић разговарао је данас са прослављеним 

режисером и творцем Андрићграда Емиром Кустурицом о пројектима који се односе на 

будућност ове локалне заједнице. 

„Општина је у претходном периоду, за вријеме мандата Томислава Поповића, много 

урадила и помогла изградњу Андрићграда, након чега је услиједио период неразумијевања 

према овом пројекту.На нама је да то промијенимо“, нагласио је Ђуревић након што је 

примио Кустурицу. 

Он је навео да је прво што је договорио са Кустурицом израда пројектне документације и 

новог приступног пута Андрићграду, од Рзавског моста према стадиону и паркингу. 

„То ће бити једносмјерни прилаз, а садашњи улаз и излаз биће означени као излаз са 

паркинга из комплекса Андрићграда. Планирано је да овај пројекат буде завршен до 

средине наредне године, што је уједно и један од планова за капиталне инвестиције у 

сљедећој години“, каже Ђуревић. 

 

 
Начелник Ђуревић посјетио фабрику „Унис – Уша“ 

 19.02.2017. 

Начелник општине Вишеград Младен Ђуревић разговарао је са директором вишеградске 

фабрике челичних ужади „Унис-Уша“ Александром Мандићем о могућностима 

проширења производње и новог запошљавања у овој фабрици. 

Ђуревић је рекао новинарима да је ријеч о наставку обиласка овог предузећа, с циљем 

упознавања рада и проблема са којима се сусреће његово руководство. 
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„Ово је фабрика са дугом историјом и посебно квалитетним производима.Задовољан сам 

капацитетима којима располаже и радује ме могућност проширења и запошљавања нових 

радника“, нагласио је Ђуревић. 

Посјета начелника обрадовала приватне предузетнике 

 Начелник општине Вишеград Младен Ђуревић данас је посјетио приватне 

предузетнике и домаћинство које се бави производњом мљечних производа ради 

упознавања о њиховим проблемима и начину рада.„Ово је наставак наших активности, 

наша дужност и обавеза да видимо како се ти људи боре, какве проблеме имају и како им 

општинска администрација може помоћи“, рекао је Ђуревић. 

Посјета мајкама погинулих бораца Српске 

Начелник општине Вишеград Младен Ђуревић напоменуо је да посјета овим храбрим мајкама 

говори да нису заборављени они који су у рату дали своје животе.Он је поручио да чланови 

породица погинулих бораца не смију бити заборављени и да им је потребно показати да општина 

стоји уз њих и помаже у складу са могућностима. 

Представници општине на обиљежавању Дана града у Херцег Новом 

Начелник општине Вишеград Младен Ђуревић са својим сарадницима, 

присуствовао је свечаној сједници, поводом Дана града, који је одржан у Херцег 

Новом.Он је истакао да је ово прилика да се Вишеград и Херцег Нови, повежу у 

различитим областима које их спајају. 

Отворена „Вишеградска стаза“ 

 Начелник општине Вишеград Младен Ђуревић рекао је да се чудесна веза Андрића и 

Вишеграда провлачи кроз многобројне пишчеве приче и есеје.Он је истакао да Андрић ни данас 

никога не оставља без наде.„Поручује да ће увијек бити добрих и великих људи који ће дизати 

славне грађевине, да би се лакше и боље живјело. Његов оптимизам је истовремено и пишчева 

хуманистичка порука: у свијету препуном нереда, смисао и вјера у постојаност, ипак морају да 

побједе“, додао је Ђуревић. 

 

Начелник Младен Ђуревић присуствовао првом школском јесењем сајму 

Ђуревић је рекао да га посебно радује велико интересовање за Сајам, јер је ово прилика да 

се ученици, родитељи и наставници зближе, а да ученици развијају и друге способности и 

вјештине. 

„Наша највећа улагања треба да буду у школе у знање и у дјецу, да би наша будућност 

била љепша“, рекао је Ђуревић и истакао да сваки труд, рад и марљивост дају резултате, а 

да је тако и на овом Првом школском јесењем сајму. 
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Начелник Младен Ђуревић присутвовао одржавању  Међународног дана 

толеранције 

Начелник општине Вишеград Младен Ђуревић рекао је да ће Општина помоћи да ова 

манифестација буде одржана сваке године. 

„Ми ћемо подржати толеранцију сваки дан, а не само у мјесецу када обиљежавамо 

међународни дан. Данашњи програм показао је да у Вишеграду има наде за младе“, додао 

је Ђуревић. 

Начелник Младен Ђуревић је присуствовао пројекцији документарног филма „ 

Споменко на вјечној стражи „ 

Начелник општине Младен Ђуревић рекао је да је циљ одржавања ове пројекције филма 

да се најмлађем одликованом српском борцу додијели улица у Вишеграду. 

„Филм је намијењен свим суграђанима,а посебно одборницима скупштне општине 

Вишеград, који ће на наредној сједници, која је заказана за 12. децембар предложити назив 

улице по дјечаку Гостићу“, истакао је Ђуревић. 

Начелник Младен Ђуревић присуствовао руско-српском новогодишњем слављу за 

дјецу 

Начелник општине Вишеград Младен Ђуревић захвалио се Руском Дому на 

новогодишњим пакетићима и представи за дјецу. 

„Дјеца су будућност нашег града и они заслужују сву пажњу. Драго ми је да је представа 

уљепшала дјеци новогодишње празнике, а да су пакетићи употпунили овај дан“, додао је 

Ђуревић. 

Начелник Младен Ђуревић је присуствовао отварању фестивала позоришта   „ 

Вишеград фест „ 

Начелник општине Вишеград Младен Ђуревић, који је прогласио отвореним „Вишеград 

фест“, каже да овај простор представља поднебље богатог културног насљеђа које има 

добру културну перспективу 

„Вриједни ствараоци креирају културни мозаик који је сродан савременим и свјетским 

вриједностима и кретањима у овој области“, рекао је Ђуревић. 

Начелник Младен Ђуревић присуствовао отварању фест фоклора 

Начелник општине Вишеград Младен Ђуревић изразио је задовољство великим бројем 

учесника, те пожелио свима угодан боравак у Вишеграду. 

„Промовишемо умјетничко стваралаштво и народне ношње, али и дјечије осмијехе који 

красе лица свих учесника“, додао је Ђуревић. 
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Начелник Младен Ђуревић присуствовао је обиљежавању 20 година друштва 

библиотекара Српске 

Честитајући јубилеј, начелник општине Вишеград Младен Ђуревић пожелио је Друштву 

библиотекара Српске успјех у даљем раду. 

„Желим да вам захвалим за све што чините и за добру сарадњу са локалном управом. 

Само заједно, можемо да стварамо квалитетна дјела и да кроз књиге и библиотеке очувамо 

најбољи дио баштине и националне свијести и културе“, рекао је Ђуревић.  

Начелник је присуствовао отварању изложбе слика са Међународних ликовних саборовања 

 

Начелник општине Вишеград Младен Ђуревић рекао је да се ова културна манифестација 

уздигла у својеврсни духовни и култни симбол Вишеграда. 

„На нама је да је учвршћујемо, развијамо, проширујемо и освјешћујемо кроз дјела која нам 

увијек показују прави пут. Према Андрићевом казивању, умјетност има дубоке везе са 

животом, али умјетник из материјала који му пружа живот ствара нова дјела трајне 

љепоте и непролазног значаја“, додао је Ђуревић. 

Одржан фестивал „Лицидерско срце“ 
Начелник општине Вишеград Младен Ђуревић синоћ је, обраћајући се окупљенима, рекао 

да су учесници манифестације чувари традиције и културног насљеђа. 

„Вишеград је на наше задовољство центар игре и пјесме, а ми смо ту да уживамо у 

љепотама које су приредили највећи амбасадори културе и традиције наше земље, али и 

региона“, истакао је Ђуревић. 

Он је додао да Андрићград и Вишеград показују да је ово град младости, отворен за све 

људе из цијелог свијета. 

Одржан Пети Сабор српског изворног пјевања 
 
Начелник општине Вишеград Младен Ђуревић рекао је на отварању Сабора да је општина 
Вишеград препознала Сабор као манифестацију која доприноси очувању народне 
традиције и културе Срба од заборава. 

Он је додао да општина својим активностима утиче на његовање и одржавање оваквих 
манифестација. 



   
   
   

34 

 
Начелник присуствовао отворању Међународне ликовне колоније 

 
Начелник општине Вишеград Младен Ђуревић рекао је отварајући ову ликовну колонију 
да је Вишеград средиште културних дешавања, град отворених врата, слободе, умјетника, 
нових дјела и стваралаца. 

„Захваљујући људима који воле Вишеград, оживјели смо галерију која је потребна нашем 
граду и која данас шири руке свим људима, а нама пружа могућност да уживамо у дјелима 
непролазне љепоте коју стварају умјетници са свих страна“, истакао је Ђуревић. 

 

 

 

На званичном сајту општине Вишеград, вијести су подијељене у рубрике, што је додатно 

олакшање посјетиоцима. На насловној страни налази се апликација Туристичке 

организације Вишеград, Андрићграда, анкета за грађане, електронска пошта за начелника 

општине. 

Све вијести у свом садржају имају и фотографије, што даје додатну димензију овом 

порталу. 

Званични сајт општине Вишеград је поуздан извор информација, са циљем да јавно мњење 

општине Вишеград буде објективно и на вријеме информисано о свим битним догађајима, 

те активностима општине Вишеград. 

Службеник за односе са јавношћу у сарадњи са начелником општине Вишеград ради на 

подизању квалитета комуникације са грађанима, привредницима, инвеститорима и вишим 

нивоима власти, те унапређењу цјелокупног угледа општине кроз изградњу 

препознатљивог бренда општине Вишеград. 

 
 
 
 
                                                                                    ССС за односе с јавношћу  
                                                                                  Јована Боровчанин Ђуревић  
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Извјештајо раду стручног сарадника за расељена лица и повратнике 

 
У току 2017. године, сходно опису радног мјеста-стручни сарадник за расељена лица и 

повратнике, вршио сам пријем расељених лица и повратника и давао им стручна упутства која су 

се односила на попуњавање упитника по расписаним јавним конкурсима. Током цијеле године 

кординирао сам рјешавање проблема расељених лица и повратника у вези рјешавања 

инфраструктуре-путеви, вода, струја итд. Пратио сам све конкурсе који су објављивани у 2017. 

години, како на локалном, тако на нивоу Републике Српске и Федерације БиХ и на нивоу БиХ. 

Додатно сам обавјештавао потенцијалне кориснике о документацији коју требају приложити уз 

пријаву на јавни позив. Телефоном сам контактирао, ради разјашњења појединих питања, 

службенике у министарствима који су били задужени за провођење јавног позива. Немам повратну 

информацију колико је лица оставрило право на додјелу помоћи.  

И убудуће ћу наставити да пружам стручну помоћ свим расељеним лицима и повратницима, што 

сам и до сада радио. 

 

                                                                             
      ССС за расељена лица и повратнике 
                                                                               Реџеп Јелачић 
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ИЗВЈЕШТАЈ 
о  раду Одјељења за општу управу за 2017. годину 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вишеград, јануар 2018.године 
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 У 2017. години Одјељење за општу управу је функционисало у складу са одредбама Закона о 

локалној самоуправи Републике Српске, Статута општине Вишеград, Правилника о организацији 

и систематизацији радних мјеста и других подзаконских аката.  

Начелник одјељења је донио Програм рада одјељења за 2017. годину који су реализовали 

стручни сарадници за 2017. годину по рефератима и помоћно и техничко особље.  

У саставу овог одјељења функционише и Одсјек за цивилну заштиту и противпожарну 

заштиту.  

 

 

 Пријемна канцеларија, овјера потписа, преписа и рукописа и архивска дјелатност  
 

Послове у овим рефератима у 2017. години обављају 3 службеника, од тога са ССС (IV 
степен) 2 извршиоца и 1 ВШС-правник –шеф писарнице. На протокол је укупно заведено поште 

6.504 писмена: Одлука, Рјешења, Информација, извјештаја и других управних и вануправних 

аката.   

Ред 

.бр 

Назив активности кроз картице 

 

Број  

1. Укупно заведене поште 6504.  

2. Захтјеви странака 1816.  

3. Запримљени рачуни 1536.  

4. Послата пошта-коверте(поштом и путем курира) 3570.  

5. Пошта достављена путем књиге примљене и 

достављене поште 
  904  

6. Раздуживање ријешених предмета кроз картице и 

интерне доставне књиге 
4715.  

    

 

У реферату овјере потписа, преписа и рукописа у 2017. години овјерено је 13.527 
преписа и рукописа , Од укупног броја поднешених захтјева 8.160 односи се на овјеру преписа а 

5.367 на овјеру потписа. Наплаћено је укупно 16.737.00. КМ општинске административне 

таксе.Неуким,старијим, и неписменим лицима   редовно су давана упутства и пружана правна 

помоћ.  
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РЕФЕРАТ АРХИВЕ  

Стручни сарадник за послове архиве у извјештајном периоду од 01.01. до 31.12.2017.године 

запримио је 28 захтјева за издавање разне документације из општинске архиве. Највише захтјева 

се односило на издавање копија грађевинских  и урбанистичких дозвола, односно грађевинско-
урбанистичке документације. За издате копије документације у складу са општинском Одлуком о 

административним таксама наплаћено је укупно 250.00 КМ општинске административне таксе за 

преузимање овјерених копија предмета из наше архиве. 

У извјештајном периоду отворено је 136 класификационих ознака. 

Укупно је архивирано 155 фасцикли.( једна фасцикла садржи 1- 100) предмета.   

Поред издате документације на реверс 210 предмета разне архивске документације дато је на увид, 

углавном начелницима одјељења и самосталним стручним сарадницима у одјељењима. 

Посебну активност у 2017 години реферат архиве је имао на шкартирању архивске грађе као и 

преносу архивске грађе из старе зграде општине у нову зграду општине Андрићград.Шкартирање 

архивске грађе отпочело је крајем фебруара 2017 године, када је начелник општине рјешењем 

број: 02-013-52/17 од 22.02.2017 године формирао комисију од 9 чланова.Задатак Комисије је био 

да се изврши одабир безвриједне архивске грађе, која је за  уништење, као и одабир архивске грађе 

трајног карактера која се чува у главном архиву Републике Српске у Фочи. 

Након добијене сагласности за уништење безвриједног регистратурског материјала уништено је 33 

пакета димензија 25х50х40 односно 343 фасцикле или 16,50 дужних метара регистратурског 

материјала. 

Главном архиву Републике Српске у Фочи достављен је на чување регистратурски материјал 

следећег садржаја граађевинске дозволе из периода 1972-1990 (по списку), урбанистичке дозволе 

из периода 1974-1990 (по списку), локације објеката из 1971,1972,1973 и 1974 такође (по списку), 

грађевински пројекти приватног карактера из 1981-1990 године (по списку), односно достављено 

је 35 пакета величине 49х36х25 што износи 17,15 метара. 

У току извјештајног периода извршен је пренос цјелокупне архивске грађе из старе зграде 

општине у нову зграду у Андрићграду,као и архиве бившег СИЗ-а становања Пренос архивске 

грађе завршен је почетком маја 2017 године.   

У извјештајном периоду уредно је вођена и закључена архивска књига за 2017 годину, која се 

копира и шаље у главни архив Републике Српске- Фоча.  

У наредном периоду потребно је у просторијама архиве појачати расвјету, смањити влажност која 

се повремено појављује. 
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РЕФЕРАТ БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ 

 

Одјељење за општу управу – Борачко-инвалидска заштита води послове (управна 

рјешевања) везане за остваривање права бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца и 

цивилних жртава рата чија су права регулисна Законом о правима бораца, војних инвалида и 

породица погинулих бораца одбрамбено-отаџбинског рата РС („Службени гласник Републике 

Српске“ број: 134/11, 9/12 и 40/12) и Законом о заштити цивилних жртава рата Републике Српске – 
Пречишћен текст („Службени гласник Републике Српске“ број: 24/10) као и осталим 

подзаконским актима.  

 

У току 2017. године реферат БИЗ примио је 163 захтјева, по којима је покренут, вођен и 

окончан управно-правни поступак.  

 

Поред поступака вођених по захтјевима странака, вођени су и поступци покренути по 

службеној дужности, 362 поступака, а који се односе на праћење промјена код корисника 

признатих права (усклађивање са новим законским актима, накнадно утврђено чињенично стање, 

престанак редовног школовања, смрт и др.)а у виду рјешења, увјерења и осталих аката 

коресподенције. 

 

У 10 предмета чека се допуна (рјешавање предходног питања) - ревизија увјерења о 

околностима погибије и дужини војног ангажовања. Ревизију врши Министарство рада и борачко-
инвалидске заштите Републике Српске – Одјељење за војне евиденције, гдје ће након извршене 

ревизије овај орган окончати започети управи поступак  

 

Све настале промјене код корисника права које су од утицаја на признато право, за које су 

донешена рјешења уносе се у информациони систем борачко-инвалидске заштите (ИС БИЗ).  

 

 

Преглед броја корисника права 

Tabela broj 1. 

Редни 

број 

Корисници права Број 
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1. Годишњи борачки додатак (I категoрије и II категорије) 697 

2. Мјесечни борачки додатак  912 

3. Накнада одликованим борцима 23 

4. Накнада породицама одликованих бораца 233 

5. Породична инвалиднина  331 

6. Лична инвалиднина 185 

7. Породична цивилна инвалиднина 10 

8. Породична инвалиднина иза умрлог РВИ 21 

9. Породична цивилна инвалиднина иза умрлог ЦИ   3 

10 Лична цивилна инвалиднина 18 

11 Здравствена заштита свих корисника 22 

    12 Посебно мјесечно примање 5 

                                                                УКУПНО 2460 

 

Сва призната права и настале промјене код корисника права уносе се у Информациони 

систем борачко-инвалидске заштите, а Министарство рада и борачко-инвалидске заштите на 

основу унесених података врши обрачун и даје на исплату припадајуће принадлежности. 

Послове уноса података и исплаћених новчаних средстава обавља један самостални 

стручни сарадник који ради на управном рјешавању и врши унос података. 

Утврђене основице за обрачун мјесечних примања износе: 

- за обрачун војне инвалиднине 568,80 КМ и 
- за обрачун цивилне инвалиднине 426,59 КМ  
- за обрачун мјесечног борачког додатка 1,6КМ по мјесецу учешћа борбених дејстава  
 

Обрачун  се врши према признатом праву и то:     

 

       Породична инвалиднина 

 

      - за једног корисника износи                        60% од основице                             
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-  за два корисника износи                            80% од основице                             

      -  за три корисника износи                          100% од основице                                                              

      -  за четири и више корисника износи       120% од основице       

             

   Лична инвалиднина одређује се у проценту од основа 

 

- прва категорија                130%               
- друга категорија               100% 
- трећа категорија                55% 
- четврта категорија             41% 
- пета категорија                  36% 
- шеста категорија               24% 
- седма категорија               18% 
- осма категорија                   9% 
- девета категорија                6% 
- десета категорија                5% 
 

 Право на додатак за његу и помоћ остварује 7 инвалида, а висина се одређује у 

проценту од основа: 

 

- за први  степен 86%, за други степен 66% и трећи степен 46% 
 

      Право на ортопедски додатак остварује 45 инвалида а висина се одређује у проценту 

од основа: 

 

- за први степен 29%, за други степен 22%, за трећи степен 14% и за четврти степен 7%. 
 

      Право на допунско материјално обезбеђење остварује 31 инвалид а висина се одређује 

у проценту од основа: 

 

- војни инвалид прве категорије у висини од       81%  
- војни инвалид друге категорије у висини од      50%  
- војни инвалид треће категорије у висини од      48%  
- војни инвалид четврте категорије у висини од   33%  
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На основу наведих података износ корисника личне инвалиднине зависи од обима 

признатих права. 

Право на годишњи борачки додатак за 2017. годину могу да остваре борци прве и друге 

категорије чија су рјешења о статусу и категорији борца постала коначна закључно са 31.12.2017. 
године, уколико им је то право већ признато или су поднијели захтјев за признавање тог права 

најкасније до 31.12.2017. године. Годишњи борачки додатак за 2017. годину за борце прве и друге 

категорије биће исплаћен у првом кварталу 2018. године.  

Право на мјесечни борачки додатак признато је од 01.01.2018. године борцима од прве до пете 

категорије који су у 2017. - тој години навршили 60 година живота. О овој чињеници првостепени 

орган води рачуна по службеној дужности, покреће поступак признавања права и доноси рјешења.   

       На бањско-климатску рехабилитацију у бању «Дворови» - Бијељина након потребног 

проведеног поступка упућено је шест корисника (породице погинулих бораца). Два мјеста су 

остала неискоеиштена јер није било заинтересованих РВИ као ни породица погинулих бораца. 

Право на здравствену заштиту користи 22 корисника у обиму који је предвиђен за раднике 

осигуранике, стим што су корисници личне и породичне инвалиднине ослобођени трошкова 

личног учешћа у трошковима здравствене заштите. 

          Право на посебно мјесечно примање признато је за 5 корисника који немају признат 

никакав статус, а ради се о члановима уже породице борца који је умро или погинуо без своје 

кривице за вријеме одобреног одсуства из јединице, или извршио самоубитство, уколико не могу 

остварити статус породице погинулог борца. 

Влада РС, министарство рада и борачко-инвалидске заштите извршила је додјелу девет 

стамбених јединица на кориштење за породице погинулих бораца и РВИ у новосаграђеном 

стамбеном објекту у насељу Гарча. Након извршеног преноса предмерних стамбених јединица са 

владе на локалну заједницу корисници истих ће моћи покренути поступак закупа и откупа.  

Нових захтјева странака у области борачко-ивалидске заштите све је мање из разлога што 

су странке по том основу већ оствариле Законом предвиђена прва. Међутим, сада се повећава број 

поступака које орган покреће по службеној дужности, јер се ради о „активним“ предметима  и 

прате се промјене које су од утицаја на признато право (смрт, престанак редовног школовања, 

испуњавање законских услава за остваривање права, накнадно утврђено чињенично стање и др.) 

У поступку по жалбама другостепеном органу уложено је 5 (пет) жалби, које су одбијене 

као неосноване и вођен је један управни спор гдје је тужба одбијена такође као неоснована..  

У 2017 години  углавном су вођени поступци које орган покреће по службеној дужности, 

јер се ради о активним предметима којих има 2.460. гдје се прате промјене, које су од утицаја на 

признато право (смрт,престанак редовног школовања,испуњавање законских услова за 

остваривање права, накнадно утврђено чињенично стање и др). 

 У свом раду реферат борачко-инвалиске заштите остварује добру и редовну сарадњу са 

Министарством рада и борачко-инвалидске заштите, Општинском борачком организацијом и 
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Општинском организацијом породица заробљених и погинулих бораца и несталих цивила 

Републике Српске. Посебна сарадња остварује се приликом рјешавања стамбених потреба 

породица погинулих бораца и ратних војних инвалида, као и обиљежавања значајних датума 

одбрамбено-отаџбинског рата. 

           

РЕФЕРАТ ВОЈНЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ   

Стручни сарадник војних евиденција у 2017 години је радио на следећим пословима: издавала 

увјерења 

- о учешћу у ВРС-102, 

- увјерења о радној обавези 52, 

- увјерења о неподлијегању војних обавеза 10,  

-увјерења да се не налазе у војној евиденцији-13, 

- увјерења о служењу старе ЈНА-30 и друго. 

 

 Радила на провјери војних обвезника који су се одселили из Вишеграда а којима је војна 

евиденција остала у општини Вишеград, за општине Вогошћа,Коњиц и Вишеград. 

Одјављивала војне обавезнике према адресама гдје су пријављени.Такође радила на спорним 

случајевима, којима није увезано учешће у ВРС, слате су на надлежно рјешавање Министарство 

рада и борачко-инвалидске заштите Бања Лука,провјере у образцу ВОБ-8-2. 

Рјешења која су се враћала из министарства ажурирана су кроз војне картоне (јединични и 

матични)и образце ВОБ-1.-матичне књиге. 

Све промјене везане за војне обвезнике: о смрти,о одрицању од држављанства БиХ-РС,затворске 

казне и друго су на вријеме ажуриране кроз картотеку. 

У 2017 години остварена је добра сарадња са министраством.  

У току 2017. укупно су урађена 458 захтјева и сви су у току године рјешени. 

  

ПОСЛОВИ МАТИЧНИХ ЕВИДЕНЦИЈА 

 

Послове матичних евиденција у 2017. години обављало је укупно 5 матичара и то: 2 у Мјесној 

канцеларији Вишеград и 3 у Мјесним канцеларијама Вардиште – Добрун, Прелово и Међеђа.  
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Сви матичари су едуковани и имају положен стручни испит за матичара и стручни управни испит 

за рад у органима управе.  

 

БРОЈ РОЂЕНИХ; УМРЛИХ И ВЈЕНЧАНИХ У 2017 години.  

ОПШТИНА ВИШЕГРАД 

                                

Табела број 2. 

Ред.

бр. 
Уписано у 

МК. 
Редовни 

упис 
накнадни упис Укупно 

1. МКР-их 0 65  65 

2. МКВ-их 47 16 63 

3. МКУ-их 109 40 149 

 

У МКР-их, општине Фоча уписано је 44 новорођене дјеце, а  граду Ужице 7, што је укупно 51  
новорођене дјеце, и то није коначан број, јер има новорођене дјеце уписане у матичне књиге у 

другим градовима Републике Српске и Србије за које немамо податке. 

У матичне књиге умрлих у општини Фоча уписано је 45 умрлих са подручја општине Вишеград а 

у граду Ужице 2 умрла лица са подручја општине Вишеград, Рогатица 3 умрла лица у Вишеграду 

83, Прелово 18, Добрун 5, Вардиште - и Међеђа 3, што показује да са подручја општине Вишеград 

укупно умрло 159 лица. 

 

Табела бр. 3: Издато извода и увјерења из матичних књига 

Ред. 

бр. 

Мјесна 

канцеларија 
Вишеград 

2017 

Прелово 

2017 

Вардиште 

2017 

Добрун 

2017 

Међеђа 

2017 

Укупно 

2017 

1. Извод из МКР-
их 

2.273 405 72 267 350 3.367 

2. Извод из МКВ-
их 

   311   88 14 57 56 526 

3. Извод из МКУ-
их 

   346   58   9  5 11 429 
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4. Увјерење о 

држављанству и 

друга увјерења 

1.158 299  20 143 207 1.827 

5. Смртовнице    155   24     4 7 11 201 

УКУПНО: 4.243 874 119 479 635 6.350. 

 

У сарадњи са МУП-ом извршено је укупно 5.983. провјере матичних  података. 

Извршено је верификација и нових уноса 4.610.  

Све матичне књиге и регистри су овјерени и потписани, ау Статистичком заводу РС су 

упућена обавјештења за 2017. годину.  

Према томе, може се закључити да је у 2017 години више умрлих за ---- него рођених, што 

значи да је морталитет из године у годину у порасту, а наталитет у паду. 

У матичне књиге вјенчаних у 2017. години уписано је 47 редовна уписа, и то у МК 

Вишеград 42 и МК Прелово 5,   

У свим мјесним канцеларијама у 2017. години наплаћено је укупно 21.520.00.КМ 

општинске административне таксе.  

 

Послови самосталног стручног сарадника за грађанска стања 

 

Наведене послове у 2017. години обављао је један самостални стручни сарадник који ради 

на управном рјешавању поднешених захтјева.  

Укупно је било 380 захтјева од стране грађана из области грађанских стања, Захтјеви се 

односе на накнадне уписе у МКР-их,вјенчаних ,умрлих,исправке у матичним књигама којих је у 

2017 години укупно било 273. Исто тако при реферату за грађанска стања издају се потврде о 

животу пензионерима који пензију остварују у иностранству (бивше републике СФРЈ и друге ), 

таквих потврда у 2017 години издато је 104. Поред тога при реферату се воде и издају и потврде о 

издржавању за наше грађане који раде у иностранству а издржавају чланове своје породице у РС 

односно општини Вишеград.Таквих потврда је издато 3. 

За сва издата рјешења, потврде о животу као и потврде о издржавању наплаћено је 

општинске административне такса у укупном износу од 1.324.00.КМ. 

У току 2017 године, у реферату грађанских стања и матичним канцеларијама општине 

извршен је редован инспекцијски преглед.Контролу је извршио републички управни инспектор и 
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констатовао да се послови у матичним евиденцијама и реферату за грађанска стања, обављају у 

складу са законском регулативом, што је констатовано и записнички. 

 

У свим рефератима Одјељења за општу управу у 2017. години укупно је наплаћено 

40.067,00 КМ општинске административне таксе.  

 

Послови вишег стручног сарадника за радне односе и персоналне послове. 

 

Реферат за персоналне послове, радне односе функционише у саставу Одјељења за општу 

управу.Обавезе које произилазе из радних односа по Закону о службеницима и намјештеницима у 

органима јединице локалне самоуправе , као и према странкама завршавају се у законском року. 

Реферат радних односа запримио је укупно1057разних захтјева од тога118 захтјева за издавање 

радних књижица и наплаћена је административна општинска такса у укупном износу од236КМ.  

Рјешења о разним правима радника, распоређивање на радна мјеста, годишњи одмор, плаћено 

одсуство, увјерења о радном стажу, пријем у радни однос-пензионисање и слично. Такса на ова 

рјешења и увјерења се не наплаћује  према Одлуци о Административним таксама.Поред тога у 

2017 години је два пута донесен и мијењан Правилник о организацији и систематизацији радних 

мјеста па је самим тим била обавеза урадити нова рјешења о распоређивању. 

Поред ових поступака који се односе на радне односе, извршио је и упис по захтјеву странки 29 

разних квалификација, дипломе, свједочанства, те промјене презимена и слично. 

У 2017 години општинска управа је формирала  електронски регистар запослених у јединицама 

локалне самоуправе.Сви радници су уведени у јединствен систем регистра а успостављена је и 

добра сарадња са министарством за локалну самоуправу.  

За све раднике код којих је дошло до било какве промјене, приговора и слично урађена су акта на 

основу којих се остварују права из радног односа. Запослени у општинској управи су сви уредно 

пријављени Пореској управи Републике Српске и фонду здравственог осигурања. Одјељење за 

општу управу броји25 запослених од тога 15.службеника и  10 намјештеника.Ово Одјељење у свом 

саставу имаОдсјек за цивилну и противпожарну заштиту у којем има 20 запослених и то 1 

службеник и 19 намјештеника, па самим тим укупан број запослених у овом одјељењу износи  45 

запослених. 

Општина Вишеград је на основу расписаних јавних конкурса за пријем у радни однос на 

неодређено вријеме примила  7 радника од тога 4 службеника са завршеном ВСС и 3 

намјештеника са завршеном ССС. Општина Вишеград је на основу расписаног конкурса такође 

примила и 12 приправника и то10 са завршеном ВСС и 2 са завршеном ССС школом.У 2017 

години пензионисан је један радник. 
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- Укупан број запослених у општинској управи са 31.12.2017 године износи:104 радника. од 

тог броја; 
- Функционера  4. 
- У стручној служби скупштине: 2 службеника и то 1 са завршеном ВСС и 1 службеник са 

завршеном ССС 

 У стручној служби начелника општине :10 запослених од тога:5 службеника са завршеном 

ВСС , 3 службеника са завршеном ССС и 2 намјештеника са завршеном ССС. 

У одјељењу за финансије . 7 запослених од тога  3 службеника са завршеном ВСС и 4 

службеника са завршеном ССС. 

У одјељењу за привреду : 10 запослених и то:8 службеника са ВСС и 2 службеника са ВШС. 

У одјељењу за урбанизам :7 запослених службеника и то 5 са ВСС и 1 са ВШС и 1 са ССС. 

У Одјељењу за инспекцијске послове има 7 запослених од тога: 6 службеника са ВСС и 1 

службеник са ВШС. 

Одјељење за општу управу има 45 запослених, од тога ; 16 службеника и 24 намјештеника, од 

тога 3 службеника са завршеном ВСС, 2 службеника са завршеном ВШС и 10 службеника са 

завршеном ССС, и 19 намјештеника. 

 

У току 2017 године у редовном инспекцијском прегледу, контролу овог реферата 

извршио је републички управни инспектор и констатовао да се послови у оквиру овог 

реферата воде у складу са законским прописима. 

 

Стручни сарадник за послове набавке. 

 

Након проведене процедуре јавних набавки  стручни сарадник за послове набавке у 2017 

години, вршио је набавку канцеларијског материјала за потребе општинске управе, роба за 

одржавање хигијене у службеним просторијама, као и роба за потребе кафе кухиње. 

Све робе је набављао мјесечно а у случају изненадних потребан набављао је одмах.  

Поред тога радио је и у разним комисијама и мијењао службенике на протоколу и архиви, када 

су распоређени службеници били одсутни и за вријеме њиховог  годишњег одмора. 

 

Послови мјесних заједница 
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Мјесне заједнице и њихова организација и функционисање регулисано је Законом о 

локалној самоуправи РС, Статутом Општине, Одлуком општине о организацији и функционисању 

мјесних заједница и Статутом мјесних заједница.  

На подручју општине Вишеград Одлуком Скупштине општине Вишеград  број 01-022-
75/15 од 13.05.2015 године („Службени Гласник општине Вишеград“ број:6/15) основано је 14 

(четрнаест) мјесних заједница, и то: МЗ Вишеград I., МЗ Вишеград II, МЗ Гарча,МЗ Црнча,МЗ 

Околишта, МЗ Вучине, МЗ Душче, МЗ Горња и Доња Лијеска,МЗ Вардиште, МЗ Добрун,  МЗ 

Клашник, МЗ Прелово, МЗ Дринско и МЗ Међеђа. За све горе наведене мјесне заједнице 

установљен је регистар  мјесних заједница на подручју општине Вишеград и достављен 

Министарству управе и локалне самоуправе РС, уз напомену да нису проведени избори за чланове 

савјета мјесних заједница на подручју општине Вишеград,из разлога што скупштина општине није 

донијела одлуку о расписивању избора за савјете мјесних заједница, иначе извршене су све 

припреме за формирање савјета у 14 мјесних заједница. 

Стручни сарадник за послове мјесних заједница повремено је обављао послове на војним 

евиденцијама,овјери потписа, преписа и рукописа и друге послове који су се стављали у његову 

надлежност.  

Реализација Плана јавних набавки Одјељења за општу управу у 2017. години 

 

У 2017 години у Одјељењу за општу управу, на основу Плана јавних набавки покренути су 

набавни захтјеви и у потпуности реализоване сљедеће јавне набавке:  

- набавни захтјев за гориво за 2017. годину,  
- набавни захтјев за канцеларијски материјал за 2017. годину, 
- набавни захтјев за одржавање зграда и дијела просторија у власништву СО-е Вишеград,  
- набавни захтјев за одржавање копир-апарата,  
- набавни захтјев за набавку тонера,   
- набавни захтјев за одржавање апликативног рачунарског програма, интернет-мреже, биро-

опреме,  
- набавни захтјев за информатичку опрему,  
- набавни захтјев за огрев-пелет за гријање просторија скупштинске сале,  
- набавни захтјев за сервисирање путничких, теренских и теретних возила;  
- набавни захтјев за набавку новог ватрогасног возила.  
- Набавка канцеларијског намјештаја, 
-  Набавка робе за потребе кафе кухиње и средстава за одржавање хигијене. 
- Набавка униформи за потребе ТВЈ 
- Набавка мрежне опреме за потребе видео-надзора у градској кући 
- Услуге осигурања возила. 
- Набавка клупица за прозоре у градској кући 
- Санација котловнице у Козачкој улици 
- Услуге сервисирања чамца 
- Набавка и постављање заштитног стакла 
- Услуга осигурања радника 
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- Набавка материјала за визуелну комуникацију-натписне табле. 
Укупна вриједност свих реализованих набавних захтјева у Одјељењу за општу управу 

износила је 409.632,93КМ. 

Све планиране јавне набавке су проведене и реализоване. 

Цивилна заштита 

На подручју Општине Вишеград функционише цивилна заштита која обавља  послове 

и радне задатке  у складу са Законом о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама 

(„Сл.гласник РС“,бр.121/12), захтјевима Скупштине општине Вишеград, Републичке управе 

цивилне заштите,подручног оделења цивилне заштите Соколац и других субјеката од значаја 

за заштиту и спашавање,врши израду планова цивилне заштите у складу са методологијом за 

израду планова цивилне заштите.            

Цивилна  заштита општине Вишеград функционише у  оквиру  јединственог система 

Цивилне заштите РС. 

Цивилна заштита врши стручне,управне и друге послове који се односе на израду и 

процјену угрожености територије Општине Вишеград од елементарних непогода и других 

несрећа ,проблемом организовања Цивилне заштите, конституисањем јединица и екипа 

заштите и спасавања, именовање повјереника Цивилне заштите, планом и програмом 

обучавања и опремања јединица Цивилне заштите, активностима око провођења послова 

„ПЛАНТ“(машинског) тима РУЦЗ, као и обиљежавањем и уклањањем неексплодираних 

убојних средстава  на подручју Општине Вишеград.            

Одлуком Скупштине Општине формиран је Општински  Штаб за ванредне ситуације 

општине Вишеград, као стручно оперативни орган система заштите и спасавања  који 

руководи и координира рад субјеката система заштите и спасавања у ванредним ситуацијама 

на спровођењу утврђених задатака. 

У протеклом периоду јануар-децембар 2017.године,цивилна заштита се бавила процјеном 

угрожености територије од елементарних и других непогода и несрећа,планом и програмом 

опремања,обучавања припадника  цивилне заштите, ажурирање и израда планских 

докумената,координацији са релевантним субјектима на предузимању превентивних мјера 

заштите и спасавања, као и друге активности које  се дају у оквиру надлежности. 

Цивилна заштита ,поред својих редовних дјелатности има  обавезу на спровођењу активности и 

координацији уништавања и уклањања минско експлизивних средстава на подручју општине 

Вишеград. 

Цивилна заштита је своје активности усмјерила на изради и реализацији Пројекта ,, Успостављање 

система одбране од поплава у прекограничном подручју Србија - Босна и Херцеговина". 

Наведени Пројекат партнерски спроводе Град Ужице,Општина Вишеград, и Општина Бајина 

Башта. 

Пројекат траје 24 мјесеца и са активностима се кренуло 01.октобра 2017.године. 
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Пројекат за Општину Вишеград је вриједан 640.000КМ. 

Са представницима ,,ХЕ Бајина Башта” (као инвенститора),смо на локацији Вардиште-Округла 

одредили четири микролокације за постављање звучних сигнала – алармне станице ,а везано за 

брану Лазићи на Заовинама. 

 

Одсјек цивилне заштите је акценат активности ставио на опремање, обучавање и оспособљавање тима 

за спасавања на води. У складу са финансијским могућностима планиране активности су биле 

спровођење у технички исправно стање  патролно-спасилачког чамаца «ЕЛАН»545ТЛ . 

У текућој години за потребе цивилне заштите утрошена су следећа финансијска средства 

- Спровођење патролно-спасилачког чамца у технички исправно стање            2.350.00КМ 

- учествовање у куповини ватрогасног возила -------100.000КМ 

                                                                 У К У П Н О :            102.350.00КМ  

 

 

Деминирање           

Приоритан задатак цивилне заштите на подручју Општине Вишеград је заштита људи 

од заосталих неексплодираних убојних средстава. Уз помоћ повјереника, становништва и 

припадника Службе јавне безбједности свако  

пронађено неексплодирано убојно средство је евидентирано, обиљежено мјесто и означено са 

знацима упозорења до доласка деминерског тима. 

Деминерски тим који дјелује у саставу Цивилне заштите имао је интервенција у 

2017,години на девет локација, и том приликом уклоњено је 89 неексплодираних убојних 

средства и 701 метак 7,62мм. 

Напомињем да су у јулу мјесецу  деминери РУЦЗ РС боравили два дана у Вишеграду 

и извели акцију вађења и неутралисања НУС-а на три локације на ријеци Дрини-
језеру.Општина Вишеград је обезбједила смјештај за 10 радника РУЦЗ РС 

Треба напоменути и то да процес деминирања на подручју Општине Вишеград још 

увијек није завршен,а деминерски тим ће и даље наставити са радом према приоритетима. 

 

 

 
ИЗВЈЕШТАЈ О СТАЊУ У ПРОТИВПОЖАРНОЈ ЗАШТИТИ 
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НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 
ЗА 2017 ГОДИНУ 

Уводне напомене 

 

 Заштита од пожара је према Закону о заштити од пожара дјелатност од посебног интереса 

за Републику Српску. 

Заштита од пожара обухвата скуп мјера и радњи управне, организационе, техничке, 

образовне и пропагандне природе, које се предузимају у циљу спречавања избијања и ширења 

пожара, његовог откривања и гашења, те спашавања људи и материјалних добара угрожених 

пожаром. 

Заштита од пожара се организује и спроводи у свим мјестима на свим објектима који су 

изложени опасностима од избијања и ширења пожара. 

Правни основ за заштиту од пожара 

 Полазна основа за заштиту од пожара у општини Вишеград је Закон о заштити од пожара и 

План заштите од пожара општине Вишеград израђен 2005. године, а усвојен од стране Скупштине 

општине Вишеград 20.02. 2006. године. 

 У Плану заштите од пожара општине Вишеград су детаљно, према законској методологији 

, обрађене све области из заштите од пожара, уз такође законску обавезу да се План заштите од 

пожара мора периодично мијењати, односно усаглашавати са промјенама. С обзиром на то да је са 

аспекта заштите од пожара од 2005.године, до данас било битних промјена, а ни једна промјена 

Плана није извршена, неопходно је што прије тај посао урадити у складу са методологијом, јер ће 

убудуће и то бити један од критеријума за одобравање средстава за опремање јединице од стран е 

Ватрогасног савеза Републике Српске. 

 

Носиоци заштите од пожара 

 

 Носиоци заштите од пожара на подручју општине Вишеград су: 

 

1. Општина Вишеград 
2. Штаб општине за ванредне ситуације 
3. Територијална ватрогасна јединица 
4. Цивилна заштита 
5. Предузећа и друга правна лица 
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Скупштина општине је донијела План заштите од пожара и Одлуку о мјерама заштите од 

пожара у циљу превентивног и репресивног дјеловања.Штаб за ванредне мјере ће предузети мјере 

заштите од пожара у оквиру свог мандата и надлежности. 

 Према Закону о заштити од пожара организовање и спровођење мјера заштите од пожара у 

предузећима и другим правним лицима , удружењима грађана, и државним органима спроводи се 

у складу са законима, плановима заштите од пожара у наведеним субјектима. 

Надзор над спровођењем мјера заштите од пожара прописаним Законом о заштити од 

пожара , као и над спровођењем о техничким нормативима у погледу заштите од пожара врши 

инспекторат. 

 

Рад Територијалне ватрогасне јединице и њене обавезе у области заштите од пожара 

 ТВЈ је основала Општина Вишеград и од 2013. године је у саставу административне 

службе општине у оквиру Одјељења за општу управу.ТВЈ има једанаест професионалних 

ватрогасаца, старјешину, и административног радника. 

 Задаци ТВЈ , према Одлуци СО Вишеград и Закона о заштити од пожара су: спровођење 

превентивних мјера заштите од пожара које су у функцији благовремености и повећања 

ефикасности ватрогасне интервенције, гашење пожара и спасавање људи и имовине угрожених 

пожаром и елементарним непогодама, спровођење мјера заштите од пожара утврђених 

општинским Планом заштите од пожара , пружање техничке помоћи у незгодама и опасним 

ситуацијама, те обављање и других послова у еколошким и другим несрећама. 

 Надзор над радом ТВЈ врши МУП РС. 

 

 У току 2016. године ТВЈ је интервенисала укупно 64 пута и то: 

 

КЛАСИФИКАЦИЈА ПОЖАРА И ДРУГИХ ИНТЕРВЕНЦИЈА 

ПО МЈЕСЕЦИМА  ЗА 2016. ГОДИНУ 

МЈЕСЕЦ I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII ∑ 

Класификација пожара 

СТАМБЕНИ ОБЈЕКТИ 1  1     1   4 1 8 

ИНДУСТРИЈСКИ И 

ПОСЛОВНИ ОБЈЕКТИ            1 1 

ПОМОЋНИ ОБЈЕКТИ 1 1           2 
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ШУМСКИ ПОЖАРИ   1 2 3    1     7 

ДИМЊАЦИ 4  1 1        4 10 

ОСТАЛО – 
(ливаде,усјеви,путни 

појасеви,стрњаци, 

кукурузишта 

контејнери,дивље 

депоније смећа и др.) 

1 4 2 2 2 2 1 3 2 1 1 2 23 

Класификација других интервенција 

САОБРАЋАЈНИ УДЕСИ 1 1  1 1  1   1  1 7 

ПОПЛАВЕ   3          3 

АСИСТЕНЦИЈЕ  1 1        1  3 

ЛАЖНЕ ДОЈАВЕ              

УКУПНО: 8 8 10 7 3 2 2 5 2 2 6 9 64 

 

У току 2017. године јединица је интервенисала 173 пута: 

 

КЛАСИФИКАЦИЈА ПОЖАРА И ДРУГИХ ИНТЕРВЕНЦИЈА 

ЗА 2017 ГОДИНУ 

                                
Мјесец  

I II II
I 

I
V 

V VI VI
I 

VI
II 

IX X XI XI
I 

 
∑ 

Класификација пожара: 

СТАМБЕНИ 

ОБЈЕКТИ 
(стан, кућа, викендица) 

1    1      1  3 

ИНДУСТРИЈСКИ И 

ПОСЛОВНИ 

ОБЈЕКТИ 
 1        1  2 4 

ПОМОЋНИ 

ОБЈЕКТИ 
(штале, гараже и сл.) 

  1      1    2 

ПОЖАР НА 

ИНСТАЛАЦИЈАМА 

(плин, 

електроинсталације) 

 2 2          4 
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Од укупно 93нтервенција класификованих као ПОЖАРИ НИСКОГ РАСТИЊА - (ливаде, усјеви, 

путни појасеви, стрњуши, кукурузишта, дивље депоније смећа и сл.)  31 се односи на гашење градске 

депоније, а од укупно 17асистенција, 4 е односе на вађење 4 људска леша из језера ХЕ на Дрини 

у поодмаклој фази распадања. 

Поред својих редовних послова ТВЈ је за насеље Прелово сваког дана возила по двије 

цистерне воде за пиће. 

Најчешћи узроци пожара су: нехат, непажња, неисправне електроинсталације, намјерна 

паљевина. 

 Такође, пожари су посљедица незнања , неспровођења превентиве. 

Посебан проблем општине Вишеград су шумски пожари због високих љетних температура 

и борових шума. Ако погледамо табеле, примјетићемо да се шумски пожари јављају најчешће у 

марту и априлу те јулу, августу и септембру.   

Не треба изоставити ни заостала минско-експлозивна средства која отежавају гашење. 

Због тога треба још више радити на превентивној заштити шума од пожара. У тој области 

Шумарство „Панос“ предузима потребне мјере кроз планове, превентиву, али треба још више 

радити на општој култури заштите јавних добара код грађана, прије свега младих , односно 

најважнија је превентива и укључивање свих фактора који могу помоћи на подизању свијести 

грађана. 

ПОЖАР ДИМЊАКА 4 1 1 1      1  4 12 
ПОЖАР 

КОНТЕЈНЕРА 2  1 1  2       6 

ШУМСКИ ПОЖАРИ   13 5   1 8 1 1   29 
ПОЖАРИ НИСКОГ 

РАСТИЊА - (ливаде, 

усјеви, путни појасеви, 
стрњуши, кукурузишта, 

дивље депоније смећа и сл.) 

 
 11 18 4 8 8 15 22 5 2  

 
 
 93 

Класификација других интервенција: 
САОБРАЋАЈНИ 

УДЕСИ      3       3 

ПОПЛАВЕ              
АСИСТЕНЦИЈЕ 1  1 4  4 2  3 1  1 17 
ЛАЖНЕ ДОЈАВЕ 

(излазак на исте)              

 УКУПНО  8 15 37 15 9 17 18 30 10 6 1 7 173 
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ТВЈ ће у складу са чл. 73 Закона о заштити од пожара вршити послове надзора 

исправности и функционалности водозахвата, хидраната, апарата за гашење пожара, димовода, 

одлагања запаљивих течности и гасова, проходности пожарних путева и прилаза разводним 

таблама, хидрантима, апаратима идр. и о томе извјештавати инспекторат. 

Улога и значај ТВЈ дефинисана је Законом и Одлуком СО Вишеград. Попуњеност јединице 

је у складу са Законом, односно има 12 професионалних ватрогасаца. 

 

Опремљеност јединице увелико је поправљена, јер је  прије свега због застарјелости 

ватрогасних камиона набављено ново ватрогасно возило за гашење водом и пјеном капацитета 

5000 литара воде и 200 литара пјенила. 

 Од стране Ватрогасног савеза Републике Српске су нам одобрена средства у висини од 

18.000,00 КМ за набавку уређаја за извлачење дима и паре из затворених просторија те за 

генерисање лаке пјене.  

       

 Послови помоћног техничко-административног особља у 2016. години  
 

Наведене послове обављало је 11 радника, и то:  

 

- Возач путничког аутомобила ...................................................3 извршиоца 
- Портир-обезбјеђење ..................................................................2 извршиоца 
- Чишћење и одржавање просторија ..........................................2 извршиоца 
- Руковаоц АТЦ и копир-апаратом.............................................1 извршиоц 
- Курирски послови .....................................................................1 извршиоц 
- Послови кафе кухиње ................................................................2 извршиоца 
            УКУПНО: ............................................................................11 извршилаца 

Ове послове и радне задатке, према Правилнику, наведени извршиоци су обављали 

редовно уз мање недостатке који нису имали утицаја на укупне радне резултате.  

Посебан акценат је дат на  свакодневној квалитетнијој контроли улаза и излаза  

службеника и радника и евиденцији пријема грађана код представника законодавне, извршне 

власти и службеника у стручним службама  и одјељењима.  

Закључак 

Остварен је значајан напредак у извршавању планираних програмских и текућих послова и 

радних задатака од стране службеника и помоћног техничко-административног особља у 

Одјељењу за општу управу.  
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На основу података може се констатовати да се самосталним стручним сарадницима и 

стручним сарадницима у току године обраћао највећи број грађана, а постигнут је добар резултат 

и висок ниво међусобне комуникације као и ефикасност у рјешавању захтјева грађана.  

Обезбијеђени су потребни кадровски и материјално-технички услови за функционисање и 

рад одјељења. Ријешеност захтјева у 2017. години је 98,5 % а незнатан број захтјева је пренешен у 

2018. годину.  

О квалитету услуга и поштовању и примјени законске регулативе потврду дају записници 

о контролама од стране Републичке управне инспекције у којима нема негативних констатација.  

 

Мјере према Програму рада Одјељења за 2017. Годину 

  

На основу извјештаја о раду Одјељења за 2017. годину неопходно је у 2018-години  предузети 

следеће:  

 

Програма рада;  

- извршити оцјењивање рада службеника и помоћног техничко-административног 

особља; 
- обезбиједити одговарајућу информатичку опрему,  
- реализовати мјере рационализације и штедње у свим областима рада;  
- наставити и довршити активности на стамбеном збрињавању ППБ и РВИ и рјешавати 

остала права у складу са Законом о правима бораца, РВИ, ППБ и ЦЖР, посебно се 
ангажовати на исплати неповратних новчаних средстава наведеним категоријама за 

стамбено збрињавање;   
- побољшати услове за рад и функционисање мјесних канцеларија;  
- обезбједити услове за реализацију Програма рада и текућих послова Одсјека за 

цивилну заштиту и противпожарну заштиту; 
- остваривати међусобну интерну и екстерну комуникацију за постизање бољег 

квалитета услуга које пружају самостални стручни и стручни сарадници Одјељења за 
општу упрву. 

                                                                          

Јануар 2018 године                                         Начелник одјељења за општу управу  

                                                                                         ________________________ 

                                                                                                Славчо Сандев 
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ОПШТИНА ВИШЕГРАД 

НАЧEЛНИК 
ОПШТИНСКА УПРАВА 
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ 

 

 

 

 

 

 

Извјештај о раду 

 Одјељења за привреду и друштвене дјелатности  

за 2017. годину 
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I) Надлежност 

 

Организација и функционисање Одјељења за привреду и друштвене дјелатности дефинисано је 
Законом о локалној самоуправи, Статутом Општине Вишеград и Правилником о организацији и 
систематизацији радних мјеста општинске управе  општине Вишеград. У оквиру Одјељења 
обављају се стручни и управни послови, а односе се на припрему одлука и других  аката, израду 
општинских развојних планова, пројеката, анализа, информација, извјештаја и других послова из 
области привреде и друштвених дјелатности, као што су: индустрија, предузетништво, 
пољопривреда, шумарство и водопривреда, угоститељство и туризам, саобраћај и везе, трговина и 
снабдјевање, предшколско, основно и средње образовање, здравствена заштита, социјална 
заштита, област културе, спорта и омладине,економски развој, друштвени развој  као и друге 
послове који му се ставе у надлежност. 

 

II) Кадровска попуњеност 

 

У 2017 .години у  Одјељењу је било запослено 9 (девет) службеника.  

 

III) Материјално-техничка опремљеност 

 

У мају 2017. године општинска управа општине Вишеград преселила је у  Градску кућу, 
новоизграђени објекат у Андрићграду. Радни и технички  услови су  на високом  нивоу и 
континуирано се ради на њиховом унапређењу. 

 

IV) Области дјеловања 

  

Послови који се обављају у оквиру Одјељења могу се подјелити на више области као што су: 

- област предузетништва 
- област локално економског  развоја 
- област пољопривреде и ветринарства  
- област друштвених дјелатности и студијско-аналитичких послова 
- област спорта 
- област водопривреде 
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1. Област предузетништва 
 

 

Oсновни задатак и једно од тежишта овог реферата је управно рјешавање, односно издавање 

одобрења за рад и разних увјерења у области приватног предузетништва, сходно одредбама Закона 

о занатско – предузетничкој дјелатности, Закона о општем управном поступку, Закона о трговини, 

Закона о превозу у друмском саобраћају, Закона о туризму, Закона о угоститељству, Закона о 

унутрашњој пловидби  и других релевантних прописа у одређеним областима. 

 У овој области највећи број захтјева у управном рјешавању односи се на издавање 

одобрења физичким лицима за оснивање самосталних радњи ( трговинских, угоститељских, 

занатских, агенција и сл.), издавање одобрења за вршење аутопревозничке, такси дјелатности, 

превоза ствари за властите потребе, издавање одобрења о обављању дјелатности ван пословних 

просторија (једнодневне дозволе за рад). Осим доношења одобрења за рад, одређени број предмета 

односи се и на доношење рјешења о категоризацији угоститељских објеката за смјештај - типа 

апартмани, собе за изнајмљивање и куће за одмор.Такође, велики број захтјева односи се и на 

доношење рјешења о свим промјенама насталим у току пословања (проширење предмета 

пословања, промјена пословног сједишта, промјена назива фирме) итд. 

 У послове овог реферата спада и издавање лиценци за обављање превоза лица и ствари; 

издавање лиценци за моторна и прикључна возила; издавање легитимација за возача моторних 

возила; издавање сагласности за увоз возила за властите потребе пољопривредног домаћинства- 
односно за потребе вршења редовне дјелатности; доношење рјешења о упису пловила у Регистар 

чамаца који се води у оквиру Одјељења за привреду и друштвене дјелатности, те издавање разних 

других увјерења и сагласности. 

 Сва поменута рјешења достављају се осим, подносиоцу захтјева и надлежној 

организациној јединици Пореске управе, надлежном инспекцијском органу и Занатско-
предузетничкој комори Републике Српске. 

 У оквиру oвог реферата води се регистар предузетника, регистар за вршење јавног превоза 

лица и ствари и регистар за вршење превоза за властите потребе у који се уписују рјешења о 

оснивању радње односно обављању дјелатности и све промјене настале у току пословања. 

Приликом управног рјешавања захтјеви странке се благовремено и ажурно рјешавају и уколико је 

документација комплетна рјешења о регистрацији дјелатности издају се за један дан. У циљу 

бржег и ефикаснијег рјешавања и поједностављења поступка издавања одобрења за рад 

одштампани су типски обрасци захтјева.  

Измјенама Закона о занатско предузетничкој дјелатности из 2013.године уведен је институт 

Централног регистра предузетника. Централни регистар предузетника обухвата податке из 

регистара предузетника надлежних регистрационих органа у јединицама локалне самоуправе, а 

води га Агенција за посредничке,информатичке и финансијске услуге (АПИФ). Крајњи циљ 

успостављања Централног регистра предузетника је једноставнији и бржи процес регистрације, 

ажурност и тачност података о предузетницима који послују на територији јединица локалне 
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самоуправе и Републике Српске. Оперативни дио успостављања Централног регистра 

предузетника започет је средином 2015.године, инсталацијом јединствене електронске апликације 

у свим јединицама локалне самоуправе, као регистрационим органима за пословање у форми 

предузетника.У току 2017.године, реализовали смо активности на уносу постојећих података о 

предузетницима у јединствену електронску апликацију. 

 У 2017. години у оквиру овог реферата запримљено је укупно 211 захтјева. Од тог броја 25 

захтјева односилo се на доношење рјешења, тј.одобрења за рад и то: 

Самосталне трговинске радње    5 

Самосталне угоститељске радње  7 

Самосталне занатске радње  4 

Тезге 1 

Такси превозници    2 

Мини фарме   4 

Аутопревозници 0 

Превоз путника унутрашњим воденим путевима 2 

Укупно 25 

 

У овом периоду донијето је 23 рјешења о обављању превозничке дјелатности за властите потребе 

пољопривредног газдинства, односно властите потребе регистроване дјелатности. 

Такође у овом извјештајном периоду донијето је и 5 једнодневних дозвола о обављању 

дјелатности ван пословног простора, као и 10 рјешења о извођењу музике уживо у угоститељским 

објектима. 

Сходно одредбама Закона о превозу у друмском саобраћају Републике Српске урађенo је 9 
лиценци превозника, 7 лиценци за возила, као и 5 легитимација за возача моторног возила. 

У складу са Законом о унутрашњој пловидби донијета су 2(два) рјешења о упису чамаца у 

Регистар пловила. 

Остали захтјеви односили су се на доношење рјешења о категоризацији угоститељских објеката 

смјештајног типа, доношење рјешења о промјенама насталим у току пословања (промјена 

пословног сједишта, промјена назива фирме, као и предмета пословања), те издавање сагласности 

за увоз возила за властите потребе пољопривредног газдинства, односно вршења редовне 

дјелатности, издавање потврда, разних увјерења, као и осталих аката коресподенције. 
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Поред одобрења за рад у оквиру овог реферата донијето је 25 рјешења о трајној одјави обављања 

дјелатности и то: 

 

СТР  8 

СУР  4 

СЗР  6 

Такси превоз  0 

Аутопревозници 0 

Самостални пољопривредни произвођач  2 

Тезге  4 

Превоз путника унутрашњим пловним путевима 1 

Укупно 25 

 

У току 2017. године донијето је 11 рјешења о привременој одјави обављања  предузетничке 

дјелатности. 

На подручју општине Вишеград у области занатско предузетничке дјелатности 

регистровано је 199 самосталнх предузетника и то: 

СТР  69 

СУР  48 

СЗР  46 

Агенција  3 

Тезге 7 

Такси превоз  14 

Ауто школа 1 

Аутопревозници 6 

Мини фарме (самостални пољопривредни произвођачи)  4 

Превоз путника унутрашњим пловним путевима 1 
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 2.   Област локално економског развоја                                                                                            

                                                                                         

У оквиру дјелокруга рада Одјељења  извршавани су сљедећи послови:  провођење активности и 

развојних пројеката који имају значај за локалну заједницу, а за које се дио средстава може 

обезбједити из других екстерних извора, планирање, сарадња са актерима који могу утицати на 

развој , сарадња са локалним удружењима, предузетницима, предузећима и установама, креирање 

новог приступа који су везани за послове интегрисаног локалног развоја. 

 
Највећи дио послова тицао се провођења активности и развојних пројеката који имају значај за 

локалну заједницу, а за које се дио средстава  може  обезбједити  из других екстерних извора. 

Овим сегментом послова обухваћени су праћење јавних позива за достављање пројектних 

приједлога, писање пројеката и пријава и прибављање потребне друге пратеће документације, 

провођење пројектних активности и провођење активности на извјештавање донатора.  У наставку 

опис важнијих активности и пројеката: 

 - „Сусрет малинара у прекограничном региону Дрина-Тара – Вишеград 2017“ – је 

манифестација која је одржана 18 и 19. марта 2017. године, а подржана је од стране Сталне радне 

групе за регионални и рурални развој (SWG) у Југоисточној европи у оквиру пројекта „Подршке 

регионалној сарадњи и избалансираног територијалног развоја земаља Западног балкана  у 

процесу приближавања европским интеграцијама“ уз финасијску помоћ Европске уније. У оквиру 

дводневне манифестације одржана је едукација и савјетовање за малинаре и панел дискусија 

“Стање и перспективе производње и продаје малина у општини Вишеград и прекограничном 

региону Дрина-Тара“. Учешће су узели и малинари из Србије и Црне Горе.  За организовање 

манифестације из одобрених средстава, утрошено је 834 Еура. 

 - Пројекат „Успостављање система одбране од поплава у прекограничном региону Србија 

и БиХ“- је заједнички пројекат Општина Вишеград, Општина Бајна Башта и Града Ужице у оквиру 

ИПА програма прекограничне сарадње Србија и БиХ, укупна вриједност пројекта је 962.017,57 

Еура, од тога на провођење пројектних активности у Србији (Град Ужице и Општина Бајна Башта) 

одобрен је износ од 574,143,47, а на провођење активности у Општини Вишеград 387,874,05 Еура. 

Општина Вишеград је обезбједила учешће од 17 % кроз плате пројектног тима који ће 

имплементирати пројект. Општина Вишеград је са Делегацијом ЕУ потписала уговор о додјели 

грант средстава у износу од 320.334,05 Еура. Пројектом је обухваћено: уређење и регулација 

ријека које изазивају бујичне поплаве (Камишина у Мокрој гори, Рача у Бајној Башти и Рзав у 

Вишеграду), успостављање система за реаговање на бујичне поплаве и подизање нивоа свијести 

грађана о начину реаговања на појаву поплава. Планиране активности у општини Вишеград су: 

регулација ријеке Рзав у зони спортске дворане – II фаза (изградња обалоутврде у дужино од око 

320 м), обука и набавка опреме  за припаднике цивилне заштите, подизање нивоа свијести грађана 

о начину реаговања на појаву поплава и промотивне активнности. Пројекат је званично започео 

01.10.2017. године, а вријеме имплементације је двије године.  

- Пројекат „Уређење зоне 30 у Улици  II Подрињске бригаде“ планиране вриједности 4.750,00 КМ  

и „Главни пројекат саобраћајне сигнализације у урбаној зони Општине Вишеград“ планирана 
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вриједност 9.700,00 КМ, су пројекти које су достављени на Јавни позив Агенције за безбједност 

саобраћаја и одобрени за суфинасирање у износу од 50 %. Реализација пројеката је у току.  

 - Пројекат „Подршка социо-економској стабилности регије западног балкана 2017-2018“ – 
реализује се у 5 општина у БиХ, међу којима је и у општина Вишеград. Пројекат имплементира 

њемачка невладина организација „Help“ . Планирана вриједност пројекта је 116.000 КМ, од тога 

„Help“ ће финансирати 50 %, општина 35 %, а изабрани корисници 15 %. Пројекат је почео у 

августу 2017. године и трајеће 18 мјесеци, подржаће најмање 30 корисника који су незапослене 

особе, а желе да самостално развијају активности у пољопривреди. Пројектом су могле бити 

подржане различите активности у пољопривреди које имају за резултат повећање прихода 

домаћинства. Вриједност појединачног гранта је до 2.000 Еура. Доминантно највећи број 

корисника се је опредјелило за набавку механизације која им је испоручена. Пројекат је у току. 

- Пројекат “Интегрисаног локалног развоја (ILDP)“ проводи се у 10 општина у БиХ, 

имплементирага га Развојни програм Уједињених нација (UNDP) у сарадњи са партнерским 

општинама међу којима је и општина Вишеград. Пројекат је почео у августу 2017. године, и 

трајаће двије године. Пројекат пружа теничку подршку за: израду Стратегије развоја општине 

Вишеград 2018-2027 и  увођење система процеса за управљање локалним развојем. 

 У оквиру пројекта тренутно је у процесу израда социо-економске анализе која је потребна као 

први корак у изради стратегије развоја, као и процес за формирање Јединице за управљање 

развојем (ЈУРА) у оквиру Одјељења, гдје се већ постојећа радна мјеста прилагођавају новим 

потребама са промјеном у опису посла како би се у наредном периоду створила кадровска основа 

за увођење управљања локалним развојем. Изградиће се капацитети за приступ ЕУ и осталим 

расположивим донаторским фондовима. Такође постоји могућност да након израде стратегије 

UNDP суфинансира један приоритенти развојни пројекат. Финансијско учешће у првој фази 

пројекта општине Вишеград је 5.000 КМ. 

- Пројекат YEP – инкубатор пословних идеја  општина Вишеград је аплицирала заједно са 

општинама Рудо, Чајниче и Н. Горажде и развијен је као систем подршке предузетништву. 

Креиран је са циљем подршке јачања предузетничких вјештина, техничке имплементације 

иновативних производа и услуга, креирање одрживих и профитабилних пословних модела. 

Намјењен је предузетницима, неформалним групама (тимовима) и организацијама цивилног 

друштва. Пословним идејама чији комерцијални потенцијал буде оцјењен позитивно, биће 

понуђен пакет дугорочне подршке који укључује стручну подршку (менторство) и инвестициони 

пакет (финансијску подршку). Пројекат подржава Влада Швајцарске. Финансијско учешће 

Општине Вишеград у овој фази износи 5.000 КМ. 

- Пројекат „ПРО – будућност“ има за циљ унапређење повјерења и помирења ка позитивним 

друштвеним промјенама, пројекат финасира USAID,  а имплементира CRS са партнерским 

општинама. Пројекат ће реализовати различит сет мировних активности, као и обезбједити 

средства за мале грантове за реализацију пројеката у заједници. Пројекат је на почетку 

имплементације. 

- Пројекат „Ревитализације пута Сасе – Вишеградска Бања“ је пројектни приједлог са којим се 

аплицирало код Инвестиционо развојне Банке РС која је расписала јавни позив за додјелу 
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бесповратних средстава у склопу финасијског механизма за финасирање пројеката интегрисаног и 

одрживог локалног развоја. Планирана вриједност пројекта је 125.751,60 КМ. Пројекат није 

одобрен на финансирање. 

На објављени јавни позив у другој половини године у оквиру прекограничне сарадње Србија - БиХ 

у партнерству са Жељезницама РС и Жељезницама Србије достављен је пројектни приједлог чији 

је циљ ревитализација културно-историјског окружења подручја Шарган Витаси - Вишеград 

очувањем првобитног изгледа и функције културних добара везаних за ускотрачну пругу и њено 

повезивање са другим културним добрима и дјелатностима везаним за туризам. У току је оцјена 

концепт ноте. Планирана вриједност пројекта је 470.000 Еура. 

Службеници задужени за ову област су добар дио радног времена утрошили у раду у разним 

тимовима и комисијама, посебно можемо истаћи да су били носиоци израде Плана интегритета 

општине Вишеград. 

Локално-економски развој подразумјева сарадњу са различитим актерима који могу утицати на 

развој локалне заједнице, тако да  је тежиште било на продубљивању постојећих контаката и 

остваривање нових, односно комуникацији и размјени информација са министарствима, развојним 

агенцијама, различитим институцијама, установама, потенцијалним донаторима, привредним 

субјектима и предузетницима.  У оквиру ових активности учествовало се на различитим 

семинарима и узело учешће на значајнијим конференцијама. Одговарано је на разне упите, 

попуњавани упитници, писане информације, припремане презентације.  

Пружена је подршка у писању пројеката и аплицирању установама и институцијама које раде на 

територији општине Вишеград, као и невладиним организацијама.  

Помоћ је пружена и пољопривредницима и предузетницима приликом аплицирања за одређена 

средства или израду бизнис планова. 

3. Област пољопривреде и ветеринарства  

 

У овој области донесена је Одлука о новчаном подстицају за развој пољопривреде у општини 

Вишеград за 2017. годину. Комисија за додјелу подстицаја  у пољопривреди коју је формирао 

начелник општине  запримила је и обрадила 49 предмета. Чланови Комисије су обилазили 

кориснике у циљу утврђивања стварног стања и пружали стручну помоћ заинтересованим 

странкама. Приликом попуњавања  обрзаца  и  аплицирања за добијање средстава подстицаја за 

развој пољопривреде, континуирано се пружа помоћ пољопривредним произвођачима  како на 

републичком тако и на локалном нивоу. Одјељење за привреду  и друштвене дјелатности је издало 

535 потврда  за регресирано гориво, за прољетњу и јесењу сјетву .У оквиру надлежности  

прикупљани су  и достављани  подаци Заводу за статистику РС о засијаним и засађеним 

површинама у повртларству, ратарству и воћарству као и о оствареним приносима у 

пољопривреди. 

Током августа и септембра протекле године, због изузетно тешких пољопривредних услова за 

узгој малине и неповољних климатских утицаја стручни тим Одјељења за привреду и друштвене 
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дјелатности  је посјетио 100 малињака, пружао стручну помоћ  и предлагао мјере  за очување и 

унапређење засада малине  до зимског мировања. Стручни сарадници из ове области ангажовани 

су на годишњем попису пољопривредне механизације додјељене на кориштење 

пољопривредницима. 

 

     Одјељење за привреду  и друштвене дјелатности је запримило 38 захтјева за процјену 

причињене штете настале од дивљачи.Самостални стручни сарадник за ветеринарство је као члан 

комисије, заједно са осталим члановима, водио активности на рјешавању захтјева у законски 

предвиђеном року.Такође, учествовао је у комисијама за рјешавање захтјева за одштету од уједа 

паса луталица. У склопу својих редовних активности прикупљани су и достављани  мјесечни и 

годишњи извјештаји  Заводу за статистику РС о клању стоке на подручју општине Вишеград. 

Стручни сарадници из области пољопривреде и ветеринарства континуирано сарађују са 

представицима републичких институција (Инспекторат РС  и Савјетодавне стручне службе) у 

циљу побољшања свог рада и ефикаснијег пружања помоћи  пољопривредницима.  

 

Координација са пољопривредном задругом "Вишеград" и пружање стручне помоћи, као и 

ативности на  изради стратегије развоја пољопривредне задруге "Вишеград" биле су сталне 

активности током године. Пољопривредна задруга регистрована је у 2017 години. Заједно са 

задругом Општина је реализовала пилот пројекат садње бијелог лука и пружала подршку у 

имплементацији истог. У поменутом пројекту  одабрано је 6 шест корисника, набављен је садни 

материјал и подијељен корисницима пројекта. Корисници пројекта су добили по 100 кг сјеменског 

бијелог лука који је засађен на површини од једног дунума. Укупно је засађено 6 дунума  лука. 

Приликом садње вршен је обилазак парцела, пружана је стручна помоћ корисницима и дијељене 

су брошуре.Треба напоменути да је ово органска произвидња бијелог лука.Наше процјене  су да би 

укупно требало бити произведено 3 до 4 тоне бијелог лука.Корисници пројекта су задовољни 

условима под којим су добили садни материјал,а прије свега подршком Начелника Општине.  

Сарадња  са међународним организацијама  је побољшана и предузимају се активности  на изради 

пројеката у пољопривреди. Остварени су контакти са сусједним општинама, учешће на сајмовима 

у општинама Горажде, Рогатица, Рудо итд. 

 

4.  Област  друштвених дјелатности и студиско -аналитичких послова 

 

У оквиру Одјељења за привреду и друштвене дјелатности, област друштвених дјелатности и 

студијско аналитичких послова прати стање у образовању, здравственој заштити, култури и 

невладином сектору. Самостални стручни сарадник  учествује у изради Плана капиталних 

улагања, Програма утрошка средстава  прикупљених од прихода од шума, ел. енергије, вода, 

изради пројеката из области дјеловања у циљу развоја општине, координира активности пројеката, 

учествује у изради општинских прописа (одлука) из надлежности Одјељења за привреду и 
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друштвене дјелатности, врши студијско-аналитичке послове, припрема информације за 

скупштинска засједања, сарађује са општинским, републичким и међународним органима, 

организацијама и удружењима, израђује и доставља статистичке извјештаје, прати прописе из 

дјелокруга рада одјељења, води активности на унапређењу инвестиционе климе, те обавља друге 

послове који му се ставе у надлежност. 

 

У 2017. години израда информација и извјештаја, програма и планова биле су активности, 

које су вођене у складу са Програмом рада Скупштине општине Вишеград. Сарадња са 

предузетницима, предузећима, општинским, републичким и међународним органима, 
институцијама и удружењима  грађанима одвија се континуирано, реализацијом усмјерених 

активности  као и  размјеном података.  На основу Закона о шумама РС и Закона о водама РС у 

сарадњи са Одјељењем за просторно уређење и стамбено - комуналне послове  израђени су: 

Програм утрошка средстава остварених по основу Закона о шумама за 2017. годину и  Програм 

утрошка средстава остварених по основу Закона о водама за 2017. годину, које је усвојила 

Скупштина општине Вишеград, а Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде 

Републике Српске дало сагласност. Према Плану и Програму рада Скупштине општине Вишеград 

израђују се: годишњи Извјештај  о реализацији  кредитних  средстава датих по основу Закона о 

накнадама за кориштење природних ресурса у сврху производње електричне енергије за 

2017.годину, Извјештај о  реализацији Програма потрошње средстава остварених по основу Закона 

о водама за 2017. годину, Извјештај о  реализацији Програма потрошње средстава остварених по 

основу Закона о шумама за 2017. годину, Информација о насиљу у породици итд. 

 
Крајем јуна 2017. године организована је друга по реду манифестација ,,Конференција 

беба“, чији је циљ промоција одговорног родитељства, значај рађања и подршке младима 

у њиховим настојањима да формирају породице у сарадњи Општине Вишеград и 

Министарства породице омаладине и спорта РС. Манифестацију су подржали и спонзори 

са подручја општине Вишеград. Општина Вишеград  гради партнерски однос са 

организацијама цивилног друштва, а све у циљу рјешавања проблема из области живота 

грађана Вишеграда. Бројне примјере партнерства општине Вишеград и невладиних 

организација смо већ наводили. У сарадњу са међународном организацијом UN WОMEN 

израђен је Локалани акциони план  за превенцију, заштиту и борбу против насиља над 

женама и насиља у породици за општину Вишеград 2017-2018. године, који је почетком 

године и усвојен на сједници Скупштине општине Вишеград. У оквиру пројекта 

„Превенција и борба против кривичних дјела почињених из мржње“ а на основу                      

“ Акционог плана превенције и борбе против дјела почињених из предрасуда 2016 - 2018. 
година, одржано је низ састанака и  у сарадњи са ОСЦЕ-ом организована манифестација 

обиљежавања Дана толеранције.  
 
На основу прикупљених података од потписника протокола сачињена је 

Информација о насиљу у породици која је разматрана на Скупштини општине.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Сарадња са Гендер  центром из Бања Луке, одвија се у заједничком  провођењу кампања,   

дистрибуцији промотивног материјала код обиљежавања важних датума из ове области, те 

достављању података и извјештаја о подршци локалне  заједнице женама.  
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У току 2017. године све активности из дјелокруга ове области су биле усмјерене на 

континуирано праћење стања у области предшколског васпитања, основног и средњег образовања, 

здравствене заштите и других друштвених дјелатности и праћење примјене усвојених критерија и 

намјенског кориштења кредитних средстава за развој привреде, намјенског трошења стредстава 

прикупљених од шума и вода, као и достављање података надлежним министарствима и 

Скупштини општине Вишеград. У 2017. години издата су 74 увјерења о просјечним примањима по 

члану домаћинства у сврху пријаве студената на конкурс за смјештај у студенске домове и  

остваривање права на стипендију. Израђено је 18 Анекса  уговора о стипендирању за студенте који 

су уписали трећу годину студија, ради  повећања мјесечног износа стипендије са 90,00  на 120,00 

КМ. По основу јавног конкурса за додјелу стипендија у академској 2016/2017. години  додијељено 
је 69 нових стипендија, док је по потписаним уговорима, стечена права на стипендију наставило да 
користи 69 студената, што значи да је општина Вишеград у 2017. години из буџета општине 
Вишеград  стипендирала је 138 студената. 

 

 Републичком заводу за статистику РС у прописаним роковима достављани су мјесечни, 

тромјесечни и годишњи статистички извјештаји по разним основама.  

 

На основу Закона о накнадама за кориштење природних ресурса у сврху производње 

електричне енергије, израђен извјештај о стању кредитних средстава пласирани предузетницима и 

пољопривредницима и предузећима  путем пословних банака   „Нове банке „ а.д. Бања Лука и 

„НЛБ Развојне банке“ Бања Лука и Hypo Alpe Adria Bank a.d.  Бања Лука. Извјештај је разматран  

на Скупштини  општине Вишеград. 

Општина Вишеград је потписала Протокол о поступању надлежних субјеката на заштити 

жртава насиља у породици и родно базираног насиља. Овим Протоколом успостављена је 

сарадња са потписницима протокола.  
 

У циљу помоћи становништву настањеном ван градског подручја и обезбјеђењу редовног 

превоза ђака Општина Вишеград је потписала  уговор са Xолдинг „Дринатранс“ а.д.  Зворник о 

превозу путника на релацији Вишеград-Прелово-Клашник.Уведена је нова линија Вишеград - 
Добрунска ријека-Вардиште и Вишеград -Горња Лијеска сваке сриједе.  

 

Рад службеника у комисијама заузима значајан дио радног времена и носи велику 

одговорност, па ћемо поменути само најважније: Централна комисија за попис имовине, Комисија 

за процјену опреме, Комисија за категорзацију угоститељских објеката за смјештај и друге. 

 

 

5.Област спорта 



   
   
   

68 

 

У области спорта Одјељење је имало обимну и разноврсну активност на зацртаним задацима из 

програма рада која се односи  на развој и афирмацију спорта и физичке културе, организовање 

квалитетних спортских приредби, праћење законских прописа, као и активности пропагандно-
манифестационог карактера и добре сарадње са  спортским колективима. 

 

Израђен је документ “Пограм развоја спорта општине Вишеград за 2017. годину” и праћена 

његова реализација. 

Извршена је контрола утрошка средстава из општинског буџета и финансијског пословања свих 

регистрованих спортских организација, за претходну годину. 

 

У складу са одредбама Правилника о условима и критеријима за финансирање програма развоја 

спорта прикупљена је документација за рад Комисије за избор и процјену програма спортских 

организација. Припремљена је Одлука којом се средства за спорт, из буџета Општине  у 2017. 
години, распоређују за финансирање клубова и  спортских манифестација од општинског значаја.  

 

Почетком јануара одржана је завршница традиционалног Божићног турнира у малом фудбалу. 

Такмичење је трајало осам дана, уз учешће десет екипа из Србије, Црне Горе и Босне и 

Херцеговине, односно Републике Српске. Упоредо је одржан и турнир у пионирској и кадетској 

конкуренцији. 

 

У сарадњи са спортским организацијама  и Савјетом за спорт извршен је избор  најуспјешнијих 

појединаца и организација у области спорта за 2016. годину. Манифестација проглашења 
најбољих: спортисте, спортисткиње, тренера, спортског радника, мушког и женског клуба, 

спонзора, тренера омладинских селекција и најперспективнијих спортиста  одржана је у Градској 

кући. 

 

У сарадњи са Заводом за медицину рада и спорта Републике Српске из Бања Луке и   Домом 
здравља Вишеград, у фебруару и октобру мјесецу извршени су  љекарски прегледи и оцјена 

здравствене способности спортиста вишеградских спортских колектива.  

 

Одржан је дводневни планинарски поход уз учешће неколико планинарских друштава из Србије и 

Републике Српске. Манифестација је завршена дружењем свих учесника у планинарском дому у 

Гостиљи. 
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Турнир у стоном тенису одржан је у  фискултурној сали СШЦ „Иво Андрић“. Учествовало је 20. 
играчa из  Зворника, Новог Горажда и Вишеграда. 

 

У сарадњи са спортским колективима организовано је  учешће наших спортиста на 54. 
Међурепубличким омладинским спортским играма, одржаним од 05. до 09. jula 2017. године у 

Пљевљима. Спортисти су фер и спортским понашањем и постизањем добрих резултата и овог пута 

на најбољи начин представили општину Вишеград. 

 

У циљу популаризације рекреативног спорта у новембру и децембру одржана је лига Радничких 

спортски игара у малом фудбалу. Утакмице су игране у Спортској дворани, сваке недеље по једно 

коло. 

 

Пружена је помоћ  и подршка спортским колективима и другим организацијама у организовању 

њихових спортских манифестација:  

 

- Меморијални шаховски турнир „Душко Мишковић“ – Шаховски клуб „Дрина“, 

- Скокови са вишеградске ћуприје – Туристичка организација Вишеград, 

- Меморијални карате турнир „Видоје Андрић“ – Карате клуб „Дрина“, 

 

- Меморијални кошаркашки турнир „Раде Станимировић“ – Кошаркашки клуб „Варда-Хе“, 

- Турнир у малом фудбалу за пионире и кадете – Општинска борачка организација, 

- Турнир у малом фудбалу за пионире – Спортска секција „Бамби Соко“. 

 

За потребе рада Скупштине општине Вишеград израђена је „Информација о стању спорта“.  

Одјељење  за привреду и друштвене дјелатности је по питању спорта и физичке културе у 2017. 
години остварило добру  сарадњу са вишеградским спортским колективима, Министарством за 

породицу, омладину и спорт у Влади РС и Министарством цивилних послова БиХ, сектор за 

спорт. 
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 6.Област  водопривреде (за период од 01.02. до 30.04. 2017.) 

 

 Из области водопривреде рад Одјељења се темељи на законским и подзаконским актима 

који уређују ову област: 

- Закон о водама,  
- Закон о заштити животне средине, 
- Закон о концесијама, 
- Закон о уређењу простора, те одлукама, уредбама и правилницима који детаљније 

разрађују ову област. 
 

 Активности које су проведене за извјештајни период су: 

 

- Информисање јавности о обавези прибављања водопривредних аката, те се у ту сврху 

приступило изради флајера, 
- Израда Приједлога Одлуке о водним објектима у селима и приградским насељима, 
- Успостављање контаката са: ЈУ Воде Српске у Бијељини, ЈУ Воде Српске у Приједору и 

надлежним министарством у Бањалуци, 
- Запримљено је 10 (десет) предмета од којих су сви ријешени у законски одређеном року 

                                

                                                                                   Начелник  

                                                             Одјељења за привреду и друштвене дјелатности  

                                                                               Ана Богдановић 
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ГОДИШЊИ ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ ОДЈЕЉЕЊА ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ И 

СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ 

ВИШЕГРАД ЗА ПЕРИОД 01.01.2017. -31.12.2017. 
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Надлежности Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове: 
Одјељењe за просторно уређење и стамбено-комуналне послове Општинске управе 

Општине Вишеград организовано је тако да се у оквиру Одјељења обављају послови из 

области просторног планирања, грађевинарства, стамбено-комуналниих дјелатности, 
саобраћајa и животне средине. 
Одјељење за просторно уређење и стамбено - комуналне послове врши стручне, управне, 

административне и техничке послове, који се односе на: припрему општих аката, 

аналитичко информативних и других материјала из надлежности Одјељења које доноси 

начелник и скупштина општине, припрема програме мјера и активности за унапређивање 

стања простора, проводи активности на припреми просторно-планске документације 

(покреће израду докумената, израда програмских смјерница, организовање јавног увида и 

јавне расправе, праћење рада носиоца израде планске документације и друго) и 

обезбјеђивање њиховог спровођења, пружа све врсте информација грађанима и 

потенцијалним инвеститорима из области просторног уређења и грађења, припрема 

развојних планова и програма, праћење реализације стратешких и спроведбених 

докумената просторног уређења као и других планова из дјелокруга рада, издаје изводе из 

докумената просторног уређења, стручна мишљења и урбанистичко-техничке услове, 

локацијске услове, врши контролу инвестиционо- техничке документације, доноси 

рјешења о грађевинској дозволи, организује технички преглед објеката и доноси рјешења 

о употребној дозволи, доноси рјешења о уклањању објеката, доноси рјешења о еколошкој 

дозволи, доноси рјешења о легализацији објеката и рјешења о утврђивању легалности 

објеката, врши обрачун и доноси рјешења о утврђивању накнаде за уређење градског 

грађевинског земљишта и ренте, доноси рјешења о комуналној накнади и комуналним 

таксама, проводи стамбену политику (закуп и откуп станова, контрола откупне цијене и 

друго у складу са надлежностима), врши регистрацију заједница етажних власника, води 

регистар ЗЕВ-а, те одлучује о статусним промјенама ЗЕВ-а. У одјељењу се обављају 

послови који се односе на изградњу, одржавање и заштиту комуналних објеката и 

комуналне инфраструктуре, изградња, реконтрукција, одржавање и управљање локалним 

и некатегорисаним путевима и улицама у насељима, послове заједничке комуналне 

потрошње (чишћење и комунално уређење насељених мјеста, одржавање јавне равјете и 

друго), обезбјеђивање коришћења градског грађевинског земљишта, сачињава захтјеве за 

укњижавање општинске имовине у јавне регистре, врши послове који се односе на 

купопродају и замјену некретнина и слично, сарађује са надлежним правобраниоцем у 

границама својих права и дужности, припрема документације која се односе на покретање 

поступка експропријације за изградњу инфраструктурних објеката, припрема захтјева за 

поврат општинске имовине до кога је дошло власничком трансформацијом, издаје 

рјешења за заузимање јавних површина за постављање објеката и уређаја на јавним 

површинама (киосци, љетње и зимске баште, покретне тезге, изложбени пултови, 

расхладни уређаји и други привремени објекти), закуп половних протора, издаје увјерење 
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о чињеницама о којима води и не води службену евиденцију, припрема набавних захтјева 

и тендерске документације за послове из надлежности Одјељења као и праћење 

реализације закључених уговора, врши стручне и друге послове у складу са законима и 

подзаконским прописима који му се ставе у надлежност. 
У овом одјељењу упослено је шест службеника на извршилачком радном мјесту и један 

службеник на руководећем радном мјесту - начелник Одјељења. 
 
I НОРМАТИВНО-ПРАВНИ ПОСЛОВИ: 
У настојању да се на бољи и ефикаснији начин уреде прописи из области, прије ссвега 

надлежности овог органа, Одјељење је активно учествовало у доношењу одлука, 

правилника и слично.   
У извјештајном периоду за Скупштину општине Одјељење је обрадило сљедеће акте: 
1.  Нацрте одлука: 
1.1. Одлука о кућном реду у стамбеним зградама 
1.2.  Одлука о држању домаћих животиња и кућних љубимаца 
 О овим одлукама проведена је јавна расправа као и о нацрту одлуке о гробљима и 

погребној дјлатности, која је усвојена у децембру 2016. године.. 
2. Приједлоге одлука: 
2.1. Одлука о висини стопе пореза на непокретности на подручју општине Вишеград за 

2017. годину, (у сарадњи са Одјељењем за финансије) 
2.2. Одлука о висини вриједности непокретности по зонама на територији општине 

Вишеград на дан 31.12.2016. године 
2.3. Одлука о утврђивању закупнине и условима издавања свадбеног салона на Бикавцу 
2.4. Одлука о начину и условима продаје непокретности у својини Општине Вишеград 
2.5. Одлука о приступању изради измјене дијела Регулационог плана ширег подручја 

жељезничке станице са спортско-рекреативним центром у Вишеграду 
2.6. Одлука о планирању и одобрењу начина за финансирање реконструкције улица у 

ужем центру града   
2.7. Одлука о усвајању Програма кориштења приходаостварених по основу водних 

накнада за 2017. годину 
2.8. Одлука о усвајању Програма кориштења прихода остварених по основу накнада за 

кориштење шума и шумског земљишта за 2017. 
2.9. Одлука о усвајању Програма кориштења прихода остварених по основу накнада за 

кориштење шума и шумског земљишта оприходованих а неутрошених у претходним 

годинама којa ће се користити у 2017. години 
2.10. Одлука о замјени некретнина 
2.11. Одлука o гробљима и погребној дјелатности 
2.12. Одлука о просјечној коначној грађевинској цијени 1m2 корисне површине стамбеног 

и пословног простора из 2016.  године 
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 2.13. Одлука о утврђивању просјечних јединичних цијена радова комуналне и друге јавне 

инфраструктуре и уређења јавних површина 
2.14. Одлука о висини трошкова уређења градског грађевинског земљишта за 2017. годину 
2.15. Одлука о утврђивању просјечно остварене накнаде трошкова уређења градског 

грађевинског земљишта за 2017. годину 
2.16. Одлука о престанку важења Одлуке о приступању изради регулационог плана дијела 

насеља Душче 
2.17. Одлука о продаји непокретности путем непосредне погодбе 
2.18. Одлука о начину и условима продаје непокретности у својини Општине Вишеград 
2.19. Одлука о усвајању Стратегије развоја локалних путева и улица 
на подручју општине Вишеград за период 2017-2026. година 
2.20. Одлука о утврђивању Нацрта измјене дијела Регулационог плана ширег подручја 

жељезничке станице са спортско-рекреативним центром у Вишеграду  
2.21. Одлука о додјели на коришћење пословних простора простора  
удружењима и другим правним лицима и организацијама са територије општине 

Вишеград 
2.22. Одлука о начину и условима продаје непокретности у насељу Међеђа у својини 

Општине Вишеград 
2.23. Одлука о суфинансирању реализације пројекта естетског уређења фасада са 

заједницама етажних власника  
2.24. Одлука о додјели на коришћење пословног простора ЈП ,,Радио-телевизија“ 

Вишеград 
2.25. Одлука о додјели на коришћење пословног простора предузећу за производњу и 

проммет ,,Избор“ Ариље 
2.26. Одлука о заједничкој изградњи стамбено-пословног објекта 
2.27. Одлука о начину и условима давања у закуп земљишта у својини Општине Вишеград 
2.28. Одлука о приступању изради Регулационог плана ,,гробље Трноваче“ у Вишеграду 
2.29. Одлука о основаности утврђивања општег интереса ради провођења поступка 

експропријације потребног за извођење радова за уређење дијела корита осојничког 

потока у Вишеграду 
2.30. Одлука о усвајању измјене дијела Регулационог плана ширег подручја жељезничке  
станице са спортско-рекреативним центром у Вишеграду 
2.31. Одлука о додјели на коришћење пословног простора без накнаде  
2.32. Одлука о начину и условима продаје непокретности означене као к.п. број 564 КО 

Добрун у својини Општине Вишеград 
2.33. Одлука о кућном реду у стамбеним зградама 
2.34. Одлука о планирању и одобрењу начина за финансирање реконструкције постојећег 

угоститељског објекта - ресторана на Бикавцу  
2.35. Одлука о измјени Одлуке о планирању и одобрењу начина за финансирање 

реконструкције улица у ужем центру града   
2.36. Одлука о репрограму доспјелог дуга за станове у насељу Гарча  
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2.37. Одлука о начину и условима продаје непокретности означене као кп 858/60 у својини 

Општине Вишеград 
2.38.  Одлука о усвајању Програма кориштења прихода остварених по основу водних 

накнада оприходованих а неутрошених у претходним годинама којa ће се користити у 

2017. години 
2.39. Одлука о утврђивању Нацрта регулационог плана гробље Трноваче у Вишеграду  
2.40. Одлука о начину и условима продаје непокретности означене као кп 858/67 у својини 

Општине Вишеград 
2.41. Одлука о додјели на коришћење пословног простора ЈУ ,,Туристичка организација“  

Вишеград 
2.42. Одлука о измјени Одлуке о замјени некретнина 
3. Приједлоге правилника: 
3.1. Правилник  о утврђивању критерија, поступка и начина давања и измјене назива 

улица, 
 тргова, паркова и мостова  на подручју општине Вишегра 
3.2. Правилник о подизању споменика  и постављању скулптуралних дјела на јавним и 

другим површинама на подручју општине Вишеград 
4. Приједлоге програма: 
4.1. Програм мјера и активности за утврђивање стања и уређења простора за перио 

2017/18 година 
4.2. Програм заједничке комуналне потрошње за 2017. годину 
4.3. Програм уређења градског грађевинског земљишта за 2017. годину 
4.4. Допуна  Програм заједничке комуналне потрошње за 2017. годину 
4.5. Програм заједничке комуналне потрошње за 2018. годину 
5. Приједлоге планова: 
5.1. План капиталних уллагања за 2017. годину (у сарадњи са другим одјељењима) 
5.2. План коришћења јавних површина за 2017. годину 
5.3. Годишњи план о управљању, грађењу, реконструкцији, одржавању и заштити  

локалних и некатегорисаних путева и улица у насељу за 2017. годину 
5.4. План зимског одржавања путева,улица и јавних површина на подручју општине 

Вишеград за 2017/2018 годину 
6. Приједлоге рјешења: 
6.1. Рјешење о именовању Комисије за спровођење јавног надметања за продају 

непокретности у својини општине Вишеград 
6.2. Рјешење о именовању Савјета плана за праћење израде измјене дијела Регулационог 

плана ширег подручја жељезничке станице са спортско-рекреативним центром у 

Вишеграду 
6.3. Рјешење о именовању Комисије за спровођење јавног надметања за продају 
непокретности у својини општине Вишеград 
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6.4. Рјешење о именовању Комисије за спровођење јавног надметања за продају 

непокретности у насељу Међеђа у својини општине Вишеград 
6.5. Рјешење о именовању Комисије за спровођење усменог јавног надметања - 
лицитацијеза давање у закуп земљишта у својини Општине Вишеград 
6.6. Рјешење о именовању Савјета плана за праћење израде  Регулационог плана  ,,гробље 

Трноваче“ у Вишеграду 
6.7. Рјешење о именовању Комисије за спровођење јавног надметања за продају 

непокретности озмачене као к.п. број 564 КО Добрун у својини општине Вишеград 
6.8. Рјешење о именовању Комисије за спровођење јавног надметања за продају 

непокретности означене као к.п. број 858/60 у својини општине Вишеград 
6.9. о именовању Комисије за спровођење јавног надметања за продају непокретности 

означене као к.п. број 858/67 КО Вишеград 2 у својини општине Вишеград 
7. Закључке: 
7.1. Закључак о усвајању приједлога три варијанте заобилазнице око града  
7.2. Закључак о стављању нацрта одлуке о кућном реду у стамбеним зградама на јавну 

расправу 
7.3. Закључак о стављању нацрта одлуке  о држању домаћих животиња и кућних 

љубимаца на јавну расправу 
8. Извјештаје:  
8.1. Извјештај о реализацији Програма заједничке комуналне потрошње за 2016. годину 
8.2. Извјештај о реализацији Програма  уређења градског грађевинског земљишта за 2016. 

годину 
8. Стратегије: 
8.1. Стратегије развоја локалних путева и улица у општини Вишеград 2017-2026. 
Сви наведени акти усвојени су од стране Скупштине општине Вишеград.  
Такође, на дневном реду сједнице СО нашао се и  приједлог одлуке о комуналним 

накнадама, коју је одјељење припремило у току 2017. године, али предметна одлука је 

повучена са дневног реда.  
 
II ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 
У 2017. години ово Одјељење покренуло је 96 набавних захтјева. 
 Послови Одјељења везано за јавне набавке подразумјевају: израду набавног захтјева, 

израду информације, израду техничког дијела тендерске документације (спецификацију, 

предмјер, израда пројектног задатка или програмских смјерница и сл.), израду рјешења о 

именовању лица задуженог за праћење реаизације уговора, преглед уговора и 

потписивање службене забиљешке о усклађености уговора, праћење реализације уговора, 

извјештај о реализацији уговора и завршни извјештај према одјељењу за финансије. 

Службеници Одјељења су, такође, у току претходне године активно учествовали у раду 

комисије за избор најповољнијих понуђача у поступку јавне набавке, као и у комисијама 

за утврђивање количине и квалитета изведених радова, примопредају робе и сл. 
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Дакле, током читавог извјештајног периода одвија се континуиран процес праћења 

реализације инвестиција које проводи и финансира Општина Вишеград. 
 
III ПРЕГЛЕЕД ПОДНИЈЕТИХ ЗАХТЈЕВА И ИЗДАТИХ АКАТА ПРЕМА ОБЛАСТИ 

РЈЕШАВАЊА У ТАБЕЛАРНОМ ПРИКАЗУ:  
Ускладу са Законом о уређењу простора и грађеу („Службени гласник Републике Српске“, 

број 40/13, 106/15 и  3/16) надлежни орган јединице локалне самоуправе може да 

припрема урбанистичко-техничке услове за изградњу или реконструкцију индивидуалних 

стамбених или индивидуало стамбено пословних објеката БГП до 400м2 осим за сложене 

објекте, уколико запошљава најмање једног дипломираног инжењера архитектуре са 

лиценцом за израду докумената просторног уређења. У вези са наведеним, у извјештајном 

периоду, приказан је број израђених стручних мишљења и урбанистичко-техничких 

услова од стране овог Одјељења. 
 
1. СТРУЧНА МИШЉЕЊА:  
Укупно израђено 12 стручних мишљења. 
 
2. УРБАНИСТИЧКО-ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ: 
Укупно израђено 20 урбанистичко-техничких услова.  
 
3. ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ: 
Пренесено из 

претходних година 
Покренуто у 2017.год. 
(по захтјеву странке или 

по службеној дужности) 

Ријешено у 

2017. години 
Пренесено у 2018. 

годину 

15 58 49 24 

 
4. ГРАЂЕВИНСКА ДОЗВОЛА ЗА ГРАЂЕЊЕ, РЕКОНСТРУКЦИЈУ, САНАЦИЈУ 

ОБЈЕКАТА: 
Пренесено из 

претходних година 
Покренуто у 2017.год. 
(по захтјеву странке или 

по службеној дужности) 

Ријешено у 

2017.години 
Пренесено у 2018. 

годину 

6 21 18 9 
 
5. УПОТРЕБНЕ ДОЗВОЛЕ: 
Пренесено из 

претходних година 
Покренуто у 2017.год. 
(по захтјеву странке или 

по службеној дужности) 

Ријешено у 

2017.години 
Пренесено у 2018. 
годину 

5 13 11 7 
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Напомена 1: За пет предмета Одјељење је донијело рјешења о отклањању недостатака 

утврђених на техничком прегледу објекта од стране комисије за технички преглед објекта. 
У оквиру поступка издавања употребних дозвола урађено је 14  рјешења о именовању 

комисије за технички преглед објеката и 39 уговора о дјелу са  члановима комисије за 

технички преглед објеката. 
 
6.  УКЛАЊАЊЕ  ОБЈЕКАТА: 
Пренесено из 

ранијих година 

године 

Покренуто у 2017.год. 
(по захтјеву странке, по 

службеној дужности 
или достављени на 

надлежно рјешавање од 

стране урб.грађ. 

инспектора ) 

Ријешено у 

2017. години 
Пренесено у 

2017.годину 

 - 2 2  
 
7.  ЛЕГАЛИЗАЦИЈА ОБЈЕКАТА: 
Пренесено из 

ранијих година 

године 

Покренуто у 2017. год. 
(по захтјеву странке или 

по службеној дужности) 

Ријешено у 

2017.години 
Пренесено у 2018. 

годину 

235 - 12 220 
 
Потребно је нагласити да је до застоја у легализацији великог броја поднесених захтјева 

дошло због неријешених имовинско-правних односа  због неусклађености посједовног и 

власничког стања, а како је тренутно у поступку излагање земљишта од стране РУГИПП 

РС ПЈ Вишеград то ће се предметни захтјев ријешавати по окончању излагања.  
Донијета су четири закључка о спајању 4 предмета у један.  
 
8. ЛЕГАЛНОСТ ОБЈЕКАТА: 
Пренесено из 

ранијих година 

године 

Покренуто у 2017. год. 
(по захтјеву странке или 

по службеној дужности) 

Ријешено у 

2017.години 
Пренесено у 2018. 

годину 

- 3 2 1 
 
9. РЈЕШЕЊА О УТВРЂИВАЊУ НАКНАДЕ ЗА ГРАДСКО ГРАЂЕВИНСКО 

ЗЕМЉИШТЕ И НАКНАДЕ ЗА РЕНТУ И УГОВОРИ О ОДГОЂЕНОМ ПЛАЋАЊУ 

НАКНАДА: 
Пренесено из 

ранијих година 

године 

Покренуто у 2017. год. 
(по захтјеву странке или 

по службеној дужности) 

Ријешено у 

2017.години 
Пренесено у 2018. 

годину 
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- 19 19 - 
 
Закључено је укупно пет уговора на одгођено плаћање накнаде за градско грађевинско 

земљиште и ренту. 
 
10. ЕКОЛОШКЕ ДОЗВОЛЕ: 
Пренесено из 

ранијих година 

године 

Покренуто у 2017. год. 
(по захтјеву странке или 

по службеној дужности) 

Ријешено у 

2017.години 
Пренесено у 2018. 

годину 

1 5 1 5 
 
11. РЈЕШЕЊА О УТВРЂИВАЊУ КОМУНАЛНЕ ТАКСЕ (рекламе, прекопавање 

јавних површина, и слично):  
Пренесено из 

ранијих година 

године 

Покренуто у 2017. год. 
(по захтјеву странке или 

по службеној дужности) 

Ријешено у 

2017.години 
Пренесено у 2018. 

годину 

7 86 89 4 
 
12. ЗАКУП ЈАВНИХ ПОВРШИНА (љетне баште, тезге, расхладне витрине, излагање 

робе и слично):  
Пренесено из 

ранијих година 

године 

Покренуто у 2017. год. 
(по захтјеву странке или 

по службеној дужности) 

Ријешено у 

2017.години 
Пренесено у 2018. 

годину 

1 92 92 1 
 
92 предмета је ријешено у 2017. години, и то на наначн да је 90 захтјева усвојено - 
позитивно ријешено, један захтјев је одбијен – негативно ријешен,  док је један поступак 

обустављен закључком. Такође, донијето је по службеној дужности 6 рјешења којим се 

утврђује престанак важења рјешења (одобрења) о коришћењу јавне површине.  
 
13. УВЈЕРЕЊА, ПОТВРДЕ: 
Увјерења се односе на нумеризацију објеката, старост и зону објеката, о чињеничном 

стању оштећеног објекта усљед ратних дејстава,о цјеловитости објекта (етажирање), о 

поднијетим захтјевима за легализацију, просторно-планској документацији итд. Већина 

увјерења се односи на чињенично стање о којем се не води службена евиденција, већ се 

утврђују по другом основу, што изискује излазак службеника на терен. 
 
Пренесено из 

ранијих година 

године 

Покренуто у 2017. год. 
(по захтјеву странке или 

по службеној дужности) 

Ријешено у 

2017.години 
Пренесено у 2018. 

годину 
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2 221 222 1 
 
14. ЗАЈЕДНИЦЕ ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА:  
У 2017. години запримљена су три захтјева за регистрацију заједнице етажних власника и 

сви захтјеви су потивно ријешени -  регистроване заједнице етажних власника.  
Такође, запримљена су два захтјева за промјену лица овлашћених за заступање заједнице 

етажних власника. Оба захтјева су позитивно ријешена, на начин да је извршена тражена 

промјена у регистру који се води код овог Одјељења. 
Један захтјев је запримљен за престанак  и брисање заједнице етажних власника и 

донијето је рјешењењ о  престанку  и брисању заједнице. 
Дакле, укупно је издато пет рјешења. 
 
15. ПОСЛОВНИ ПРОСТОРИ:  
Припремљено и потписано 15 уговора. 
Расписан један јавни оглас за давање у закуп пословног простора. 
 
16. ОСТАЛИ АКТИ  ( обавјештења, захтјеви, дописи, мишљења, информације, и 

слично): 
Преко 300.  
 
IV  ИМОВИНСКО-ПРАВНИ ПОСЛОВИ: 
Бројни имовинско-правни предмети су поступку. Предмети се односе на покретање 

општег интереса и експропријацију, уплањење објеката, укњижбу имовине, утуживање од 

стране општине, изјашњења на тужбе против општине, јавно излагање катастарских 

података, укидање статуса јавних добра, пренос имовине на општину, обнова међа,  и 

друго. Поступци се воде пред РУГИПП РС, надлежним министарствима или судовима. У 

складу са позитивим законским прописима, одређени поступци се покрећу преко 

законског заступника општине тј. преко институције Правобранилаштво РС, са којима се 

скоро свакодневно одржавају контакти.   
Такође, припремљени су и проведени бројни јавни конкурси које доноси СО, а односи се 

на продају непокретности.  
Одјељење обавља и кординацију која се односи на нотарску обраду уговора (припрема 

документације, учествовање у изради уговора, и слично). 
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: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

НАПОМЕНА: У извјештајном периоду посвећена је значајна пажња и одузето доста 

времена у поступку озакоњења бројних пројекта започетих у претходном периоду (Аква 

парк, водовод Клашник-Прелово, саобраћајница Гарча, јавна расвјета, пут Сасе-В. Бања 

друга фаза ).  
Веома често службеници Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове 

учествују и у раду других одјељења и стручних служби када то одређене околности 

захтијевају, првенствено због специфичне стручне и професионалне оспособљености која 

је потребна у појединим пројектима и пословним задацима.   
 

                                                                             НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА  
Александар Ђукановић, дипл.правник 

 

Редн

и 
 број 

 
НАЗИВ АКТИВНОСТИ 

1. Рад са странкама. Сви службеници Одјељења свакодневно примају 

странке, током цијелог радног времена.  
2. Израда записника о извршеном увиђају на локацији у поступку 

легализације  објеката, локацијских услова и грађевинских дозвола 
3. Излазак на терен и израда записника о увиду на лицу мјеста у поступку 

издавања увјерења о нумеризацији објеката 
4. Израда записника о увиду на лицу мјеста о чињеничном стању објекта  
5. Рад у комисијама.   У саставу бројних комисија укључени су службеници 

овог Одјељења. 
6. Прикупљање податка и достава пријаве/апликациони формулари  за 

финансирање, суфинансирање и слично надлежним институцијама 
7. Припрема документације за откуп стана, обрада обрасца за закуп стана 

и контрола откупне цијене стана 
8.  Праћење програма заједнчке комуналне потрошње 
9. Достава мјесечних извјештаја заводу за статистику о издатим 

грађевинским дозволама и легализованим објектима 
10. Достава кварталних извјештаја РУГИПП РС о уплати накнаде за премјер 

и катастар некретнина 
11. Израда записника о обрачуну накнада за ггз и ренту 
12. Израда бројних рјешења о именовању комисија које доноси начелник,  а у 

вези су са дјелокругом рада Одјељења 
13. Израда других уговора, споразума и протокола које потписује начелник,  а 

у вези су са дјелокругом рада Одјељења 
14. Израда јавних огласа, конкурса и позива које потписује начелник, а у вези 

су са дјелокругом рада Одјељења 
15. Припрема на усвајању измјене једног и доношењу новог документа 

просторног уређења  
16. Активн о учествовање на састанцима и преузимање других активности 

на рехабилитацији моста Мехмед паше Соколовићаа 
17. Формирање листе правних и физичких лица за технички преглед 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА ВИШЕГРАД 
Општинска управа 
Одјељење за финансије 
 

 

 

 

 

 

И З В Ј Е Ш Т А Ј  

о раду Одјељења за финансије за 2017. годину 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вишеград, фебруар 2018. године 
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И З В Ј Е Ш Т А  Ј  

о раду Oдјељења за финансије Општине Вишеград  

за период од 01.01.2017. до 31.12.2017.године 

 

Одјељење за финансије је успостављено на основу Одлуке о организовању 

Oпштинске управе, а у складу са Правилником о организацији и систематизацији 

радних мјеста Oпштинске управе. Послови који се обављају у овом Oдјељењу 

утврђени су Законом о буџетском систему Републике Српске, Законом о 

рачуноводству и ревизији, Правилником о садржини појединих рачуна у контном 

оквиру за кориснике прихода буџета Републике, Правилником о примјени 

Међународних рачуноводствених стандарда за јавни сектор, те разним 

правилницима, препорукама и уредбама донесеним од стране Министарства  за 

финансије, као и Одлукама и правилницима донесеним од стране Начелника 

општине и СО-е Вишеград. 

 

У свом раду Одјељење за финансије у периоду од 01.01. до 31.12. 2017. 
године је имало опредјељење испуњавање законом прописаних обавеза, као и 

реализовање обавеза које произилазе из Програма рада Скупштине општине. 

 

Навешћемо основне активности у раду Одјељења током 2017. године: 

 

 израда годишњег обрачуна - Завршни рачун за 2016. годину рок за израду 

05.04.2017. године; 
 израда Консолидованог годишњег финансијског извјештаја општине 

Вишеград за 2016. годину, рок израде 05.04.2017. године; 
 припрема података за попис средстава и извора средстава: основних 

средстава, готовог новца, обавеза и потраживања са стањем на дан 

31.12.2016. године, те усклађивање стварног стања са књиговодственим 

стањем, рок за завршетак наведених активности 01.03.2017. године; 
 израда Образаца бр. 1 - мјесечно фискално извјештавање општине, 

достављано Министарству финансија, рок за израду до 25. у мјесецу за 

предходни мјесец; 
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 израда периодичних извјештаја о извршењу прихода и расхода буџета 

општине за први, други и трећи квартал и достављање Министарству 

финансија: рок за израду 20.04.2017. године, 20.07.2017. године и 20.10.2017. 
године; 
Периодични извјештаји-информације достављани су и Скупштини општине 

на     разматрање у складу са програмом рада  СО-е. 

 извршили обрачун  плата-зарада и осталих личних примања запослених и све 

проведено у одговарајуће евиденције. Рад током године. 
 извршили обрачун мјесечних накнада одборника СО-е и општинске изборне 

комисије и других накнада скупштинским комисијама и одборима за које је 

предвиђена накнада. Рад током године. 
 извршили ликвидирање путних налога за службена путовања у земљи и 

иностранству. Рад током године. 
 поднијели захтјеве за  рефундацију средстава по основу боловања  Фонду 

здравственог осигурања. Рад током године. 
 извршили упис у КУФ и КИФ свих фактура, ситуација достављених за 

плаћање као и остале документације доспјеле за плаћање. Рад током године. 
 провјеравање формалне, рачунске и суштинске тачности рачуноводствене 

документације; 
 провјеравање правилног рачуноводственог третирања одобрене 

рачуноводствене документације; 
 вршење упоређења података из сопствене евиденције са подацима из других, 

најчешће спољних извора; 
 припрема тендерске документације и техничких спецификација за набавке из 

надлежности Одјељења. Рад током године. 
 свакодневни преглед жиро рачуна и књиговодствено евидентирање промјена 

на њима; 
 свакодневни преглед прихода буџета који се путем Трезора РС дијеле између 

буџета РС и буџета општине Вишеград, односно преглед властитих прихода; 
 свакодневна координација са корисницима буџета и давање стручне помоћи 

и препорука у циљу што реалније реализације буџета и других активности; 
 унос реалокација и стављање на располагање средстава у складу са Одлуком 

о извршењу буџета; 
 редовно извјештавање Министарства финансија о стању задужености 

општине;  
 редовна координација са банкама и пореским органима; 
 континуирана сарадња са осталим одјељењима   у општинској управи; 
 учешће радника Одјељења у комисијама које је формирао начелник 

општине; 
 редовно адактирање, односно архивирање  ријешених предмета; 
 у току 2017. године Одјељење је радило на изради  нацрта ребаланса буџета 

за 2017. годину по Законом утврђеној процедури. 
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 достављене су инструкције-упутства одјељењима, односно корисницима 

буџета, о начинима израде програма који ће се  финансирати из  буџета 

општине за 2018. годину; 
 урађен је нацрт буџета општине за 2018. годину, који је послије усвајања од 

стране начелника општине прослијеђен Министарству финансија на 

мишљење; 
 одржанe  консултације о нацрту буџета за 2018. годину; 
 израђен је Приједлог буџета за 2018. годину, који је достављен 

Министарству финансија на сагласност. Након добијене сагласности 

Скупштина општине је донијела Одлуку о усвајању буџета општине за 2018. 
годину; 

 од 01.01.2013. године,  пословање за 8 (осам) буџетских корисника се обавља  

преко Јединствениг рачуна трезора општине Вишеград, гдје континуирано 

вршимо унос података са достављених образаца у СУФИ систем. 
Као што се може из горе наведених активности закључити, најважнији 

послови из дјелокруга рада Одјељења су на припреми и изради буџета, његовом 

извршењу, књиговодственом евидентирању свих пословних промјена и 

припрема извјештаја о приносном, имовинском и финансијском положају 

општине и буџета, упоређење остварених резултата са планираним износима и 

њихова презентација интерним и екстерним корисницима. 

Рад Одјељења због специфичности послова које обавља тешко је изразити 

квантитативним показатељима. Навешћемо само неке од њих: 

 запримљено, „куфирано“ и књиговодствени евидентирано   1.180 
фактура; 

 издате и књиговодствено евидентиране  186 фактуре;  
 обрачунато, исплаћено и евидентирано 528 путних налога; 
 евидентиране и књиговодствено третиране промјене на укупно  2.127 

извода банака; 
 евидентирана 153 благајничка дневника исплата и уплата у благајну 

општине; 
 издато 4.873 налога за плаћање; 
 унесено у СУФИ систем података са 326 достављених образаца 

буџетских корисника. 
 

Организација  рада и битан фактор за функционисање Одјељења у 

будућем периоду је стручно оспособљавање и техничко опремање 

запослених у Одјељењу 
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Основни циљ у раду Одјељења и у будућем периоду биће: да се буџет 

реално планира и извршава у планираном износу; да финансијски извјештаји 

буду састављени у складу са Међународним рачуноводственим стандардима 

и Међународним стандардима финансијског извјештавања, као и 

стандардима Републике Српске;  да информације које извјештаји садрже на 

истинит и објективан начин прикажу извршење буџета, кроз прикупљање, 

обрађивање и књиговодствено евидентирање свих пословних промјена које 

су  резултат рада Општинске управе. 

                                                                         Одјељење за финансије 

                                                                         Његош Танасковић, с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА  
ОПШТИНА ВИШЕГРАД 
НАЧЕЛНИК  
-ОДЕЛЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ  
 

  

 

 

И З В Е Ш Т А Ј  
О РАДУ ОДЕЛЕЊА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ ЗА 2018. ГОДИНУ  
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ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

 

На основу Закона о инспекцијама у Републици Српској, (СЛ. ГЛ. 74/10) формирано је оделење за 

инспекцијске послове у нашој општинској управи које заједно са инспекцијом Републичке управе 

за инспекцијске послове(Инспекторатом) и инспекцијама у осталим јединицама локалне 

самоуправе у Републици Српској чине Инспекцијски систем Републике Српске.   

Надлежности инспектора јасно су дефинисане Законом о инспекцијама Републике Српске, 

чији је основни циљ остваривање и заштита јавног интереса, а врши се предузимањем 

инспекцијских мера и радњи како би се утврђено стање и пословање ускладило са 

прописима.  

У оквиру своје надлежности, инспекцијски надзор над применом прописа којима се 

уређују општи услови обављања делатности као што су: регистрација, одобрење за рад, 

решење, сагласности, друго одобрење надлежних институција, предмет пословања, 

седиште и назив, врше сви инспектори.  

Републичка управа за инспекцијске послове врши надзор над радом инспектора у 

јединици локалне самоуправе. Инспектори су обавезни да Инспекторату, тј. Републичкој 

управи за инспекцијске послове подносе редовне месечне извештаје о вршењу 

инспекцијских послова.  

 

КАДРОВСКА ПОПУЊЕНОСТ 

Оделење за инспекцијске послове чини 5 инспектора, и то: тржишни, пољопривредни, 

инспектор за храну и санитарну заштиту, еколошки инспектор и урбанистичко-
грађевински инспектор, који је ангажован из Општине Рудо, и који долази  један дан у 

седмици(четвртак).  

У оквиру оделења послове комуналне полиције обављају 2 комунална полицајца.  
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Извештаји о раду инспектора у 2017. години 

 

ТРЖИШНИ ИНСПЕКТОР  

Општински тржишни инспектор у протеклом периоду вршио је  надзор и контролу у 

области: трговине, угоститељства , производње , занатства и услужних дјелатности. 

Контролисано је:  вођење прописаних пословних књига и помоћних евиденција, 

формирање, истицање и придржавање цијена ,издавање рачуна, декларисање производа, 

употреба исправних и верификованих мјерних јединица и мјерила ,основни захтјеви 

квалитета и безбједности непрехрамбених производа, пружање услуга смјештаја, исхране 

и пића, ,поштoвање права потрошача и друге захтјеве прописане законом. 

Основни  циљ рада тржишне инспекције је постизање уређеног тржишта. Сврха постојања 

ове инспекције је извођење инспекцијског надзора и успостављање превентивног па тек 

онда корективног  и  репресивног дјеловања, с циљем да се успоставе такви тржишни 

односи који доводе до уређености тржишта, а тиме и задовољства корисника и шире 

друштвене заједнице. 

Поред  редовних контрола које тржишни инспектор планира у свом раду вршене су и 

контроле на основу представки и притужби oд стране грађана  које стижу у Инспекторат и 

тржишном инспектору. 

Сриједом  ( пијачни дан) је редовно вршен инспекцијски надзор на градској пијаци. 

У току 2017.године тржишни инспектор је извршио укупно 252 контроле у области 

трговине , угоститељства , производње, занатства и  услужних дјелатности. 

Контроле су извршене према следећем: 

Укупно контрола:  252 

Уредне контроле: 168 

Неуредне контроле: 84 

Предузете мјере:  

Покренут управни поступак:  56 

Усмена упозорења и Обавијести:30 

Контрола по пријави грађана: 4 ( Заштита потрошача- уважена рекламација купца   и 

испоручени  нови производи) 
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Извршење рјешења: 52 ( власници  поступили  по рјешењу) 

Табеларни преглед извршених контрола и предузетих  мјера: 

Вриједност робе која је стављена ван промета је  9.152,68 КМ 

( роба није била декларисана у складу са Законом о заштити потрошача у РС) 

Обавијести су упућене грађевинском инспектору, а везано за објекте у којима се обавља  

предузетничка  дјелатност , а немају употребну дозволу.  

Усмена упозорења као превентивна мјера су се односила на;  усклађивање пословних 

књига и  помоћних евиденција  са новим Правилницима, истицање цијена, истицање 

фирме и радног времена , уредно издавање фискалних рачуна, праћење рокова употребе , 

посједовање норматива у угоститељским обкјектима, посједовање књига гостију и утисака 

у угоститељским објектима смјештајног типа као и регистрованим апартманима и собама 

за изнајмљивање. 

Од стране тржишног инспектора упућено је  и 28 Обавијести власницима апартмана, соба 

за изнајмљивање и физичким лицима која пружају услуге смјештаја у сеоском 

домаћинству . Обавијест је упућена из разлога да се већ регистровани власници апартмана 

( 23) као и физичка лица која намјеравају регистровати приватни смјештај( 5) упознају  са   

измјенама око начина регистрације, а што је регулисано новим Законом о угоститељству 

који је ступио на снагу 26. Маја 2017.године , а рок за усклађивање пословања са новим 

Законом је 26.новембар 2017.год 

У оквиру свог дјеловања ова инспекција непосредно сарађује са Инспекторатом 

Републике  Српске у Бањалуци;  Одјељењем  Инспектората   Источно  Сарајево; 

Министарством трговине и туризма; Министарством унутрашњих послова; Заводом за 

стандардизацију И. Сарајево и осталим контролним органима и другим републичким и 

државним институцијама. 

Мјесечни , квартални, полугодишњи  и годишњи  извјештаји редовно се достављају  

Републичкој управи за инспекцијске послове  Бања Лука и Одјељењу Источно Сарајево 

  
УКУП.Б

РОЈ 

КОНТР 

 
 
УРЕДНЕ 

 
 
НЕУРЕД. 

Рјешење о 

отклањању 

неправилн. 

Рјешење о 

забрани 

обављ.дјелат. 

Рјешење о 

забрани 

употребе 

мјерила 

Рјешење о 

стављању 

робе ван 

промета 

Усмена 

упозор.    и 

Обавијест 

УКУПНО: 252 168 84 22 8 12 14 30 
ТРГОВИНА 138 90 48 9 4 12 14 14 
УГОСТИТЕЉ. 67 49 18 13 4 - - 1 
ЗАНАТСТВО 15 9 6 - - - - 3 
УСЛУГЕ 20 12 8 - - - - 8 
ПРОИЗВОДЊА 12 8 4 - - - - 4 



   
   
   

91 

као и седмични и  мјесечни извјештаји начелнику Одјељења за инспекцијске послове 

Општине Вишеград  и годишњи извјештај Скупштини. 

Сви  предмети  су обрађени и архивирани са 31.12.2017.год. изузев 2 предмета  из 
мјесеца Децембра који чекају на извршење. 

 

УРБАНИСТИЧКО-ГРАЂЕВИНСКИ ИНСПЕКТОР  

Општински урбанистичко-грађевински инспектор врши надзор над спровођењем одредаба Закона 

о уређењу простора и грађењу, као и других послова надзора у области просторног уређења када је 

то одређено посебним законом.  

 
Број предмета по захтјеву странке и службеној дужности је 22. 

 
Број урађених записника по извршеним инспекцијским прегледима,контролних записника, 

службених забиљешки (на основу члана 23. а у вези са чланом 19. став 2. Закона о 

административној управи-Сл.гл. Р.С. бр.16/02 и 62/02) је 31.  

 
На основу инспекцијског надзора, а у складу са чланом 171.став 1. Закона о уређењу простора и 

грађењу, број донесених рјешења на основу неуредних контрола је 7, од тогасу: 

 
- 6 рјешењa о обустављању извођења грађевинских радова који се изводе без грађевинске дозволе 

или локацијских услова и о уклањању недостатака у одређеном року (члан 57. Закона о 

инспекцијама), и 
- 1 рјешење о налагању прибављања употребне дозволе за објекат који се користи, а за чије 

коришчење власник није прибавио исту (члан 171. став1. тачка н. Закона); 
Инспектор је у управном поступку донио и: 
- 2закључка о прекидању поступка административног извршења рјешења о уклањању бесправно 

започетог објекта до правоснажног рјешавања легализације ( члан 168. Закона о уређењу простора 

и грађењу); 

 
На захтјев странки покренута су 3 поступка, која се односе на утврђивање физичке дотрајалости и 

већих оштећења објеката, због којих објекат не може да служи својој намјени или да представља 

опасност по живот или здравље, сусједне објекте и саобраћај. Инспектор је сачинио записнике 

утврдивши чињенично стање иу складу са чланом 150.Закона о уређењу простора и грађењу, 

предмете доставио Одјељењу за просторно уређење и стамбено-комуналне послове на надлежно 

поступање. 
Од стране Републичке управе за инспекцијске послове Бања Лука достављене су 3 представке на 
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надлежно поступање, на основу којих је инспектор извршио контроле и извјестио странке и 

Управу о утврђеном чињеничном стању и евентуално предузетим мјерама. 

 
Из претходних година води се 7управних поступака, у којима су донесена рјешења о уклањању, а 

која нису до данас окончана. 

 
Инспектор је у оквиру своје надлежности предузимао и остале активности које се односе на 

достављање обавјештења, података ,позива за странку, службених забиљешки и сл. 
 

ПОЉОПРИВРЕДНИ ИНСПЕКТОР 

Пољопривредни инспектор је у протеклом периоду обављао  послове инспекцијског 

надзора над примјеном Закона и других прописа који се односе на: 

-област заштите и промјене намјене пољопривредног земљишта 

- исплату подстицајних средстава  по налогу Инспектората 

 - производњу и промет алкохолних пића и вина 

- производњу и промет дувана 

- производњу и промет сјемена и садног материјала 

-производњу и промет вјештачких ђубрива, 

-производњу и промет рибе  

-сточарство,производњу и промет сточне хране у примарној производњи 

-држање пчела 

      У протеклом периоду  највише контрола је било у угоститељским објектима и на 

градској пијаци из промета јаких алкохолних пића и вина. Инспектор је из ове области 

издавао рјешења за отклањање неправилности ,одузимао вино и ракију и издавао потврде 

за одузета јака алкохолна пића и вина која нису испуњавала услове  за промет. 

Контролисане су пољопривредне апотеке и промет репроматеријала у њима ,те 

испуњеност услова за обављање дјелатности. 

    На зеленим пијацама контролисан је промет расада поврћа и  рјешењима забрањен 

промет свим оним који производњу нису обављали на подручју наше општине. 
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Из области слатководног рибарства вршена је контрола порибљавања ријеке Дрине по 

обавезама ХЕ на Дрини у Вишеграду и контрола провођења  закона и прописа у овом 

Удружењу, па је издато рјешење за отклањање неправилности приликом издавања 

риболовних дозвола. 

У области пчеларства вршена је контрола обиљежавања пчелињака ,на основу уписа у 

Регистар пчелињака код Министарства пољопривреде,шумарства и водопривреде у Бања 

Луци. 

Инспектор је извршио74 контроле и издао10 рјешења о отклањању неправилности. 

Пољопривредни инспектор је био ангажован  и на другим  пословима везаним за област 

пољопривреде на подручју наше општине и то : 

- издавао пољопривредне сагласности - (5 ком), 

- са Комисијом за додјелу подстицајних средстава у области пољопривреде обишао све 

пољопривредне произвођаче који су поднијели захтјев за остваривање права на новчане 

подстицаје, 

-као члан других комисија обишао и урадио процјену штете од поплаве и записнике са 

терена о стању обале у Калатама и клизишта у Прелову и Јагодини,  

-учествовао на 3 састанка Радне групе за израду Плана интегритета у општини Вишеград 

и дао сугестије и примједбе на нацрт Плана интегритета у општини Вишеград. 

-као члан Комисије за имплементацију пројекта ПИТ за реконструкцију водовода,давао 

сугестије и мишљење 

-био члан Савјета плана за праћење израде Регулационог плана“гробље Трноваче“у 

Вишеграду,учествовао на Јавним расправама израде плана и јавној расправи за Нацрт 

плана 

-био члан за утврђивање узрока,обима и вриједности штете од вука на овцама код 3 

произвођача у Вардишту, штете од медвједа на пчелама у селу Дринско и Бијела и штете 

од медвједа на овцама у село Црнчићи и Вардиште , 

-присуствовала састанцима за оснивање Земљорадничке задруге у Вишеграду, 

-учествовао у изради Одлуке о новчаним подстицајима за развој пољопривреде у општини 

Вишеград у 2018. 
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ИНСПЕКТОР ЗА ХРАНУ И САНИТАРНУ ЗАШТИТУ  

У току 2017.године урађено је следеће:  

Вршен је надзор у објектима који су под надзором Инспекције за храну и санитарну 

заштиту, а то су: трговачки објекти, угоститељски објекти, апотекарске установе, 

васпитно-образовне установе, дјечије обданиште, Завод за заштиту женске дјеце и 

омладине, Дом здравља, парфимерије, пекаре, објекти брзе хране, Фабрика ''Жито'', РХЦ 

''Вилина влас'' Вишеград, вршен је надзор над водоводним објектима итд.; 

Извршене су 166.редовне контролe, од тога су 39 контрола било негативно, односно путем 

рјешења наложене су мјере за отклањање неправилности; и 39 контроле извршења 

рјешења. Такође у 2017. години извршено је 12 контрола по налогу Републучке управе за 

инспекцијске послове у Бања Луци.  Све контроле констатоване су записнички; 

У протеклом периоду уништено је 44кг 952 гр хране и 18 кг 54гр предмета опште 

употребе у трговачким објектима приликом редовних контрола тих објеката због истеклог 

рока употребе животних намирница и предмета опште употребе; као и 6кг 320гр због 

неадекватног складиштења робе у објектима. Такође је уништено 12кг 410гр хране за 

кућне љубимце због истеког рока трајања у току контроле. 

Издате су наредбе свим произвођачима хљеба и производа од брашна на подручју 

општине да изврше упис у Централни регистар произвођача до краја 2017.године; Наредба 

издата на основу налога Републичке управе за инспекцијске послове Бања Лука као и 

Министарства пољопривреде РС; 

Такође је издата наредба и свим ресторанима и објектима на подручју општине који у 

оквиру своје дјелатности врше спремање и послуживање хране да са Регионалним заводом 

за заштиту здравља Фоча склопе уговоре о испитивању  здравствене исправности готове 

хране (оброка); 

Вршен је и санитарни надзор (контрола санитарних књижица) над свим запосленим 
радницима у унапријед наведеним објектима, те је у оквиру ових контрола Инспектор за 

храну и санитарну заштиту издао 14 обавјести о одстрањивању радника са својих радних 

мјеста због клицоноштва утврђеног приликом санитарних прегледа радника; 

О контроли хигијенске исправности воде за пиће на подручју цијеле општине Инспекцију 

за храну и санитарну заштиту по завршетку сваке анализе воде за пиће извјештава 

писмено путем налаза воде Регионални завод за заштиту здравља Фоча; 

У марту 2017. године Инспектор за храну и санитарну заштиту организовао је обавезну 

систематску дератизацију свих објеката на подручју општине, која је уједно и законска 

обавеза свих општина. Вршен је и надзор над спровођењем ове акције, Општина 

Вишеград је сносила трошкове дератизације за установе чији је оснивач  док су остали 
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објекти сами сносили трошкове у складу са Законом о заштити становништва од заразних 

болести; 

У протеклој години издата је 1 потврда за превоз посмртних остатака са подручја 

општине, као и 1 потврда за дозволу есхумације посртних остатака на подучју општине; 

Због јавне употребе у рекреативне потребе грађана базена за купање РЦ ''Вилина Влас'' 

Вишеград  наложено је да врши редовну контролу воде у базену за купање код надлежене 

здравствене установе; 

У јуну мјесецу у сарадњи са Регионалним центром Фоча на подручју општине 

организовано је узимање узорака воде на контролу здравствене исправности воде за пиће 

са јавних чесми на подручју општине. 

По овлаштењу Републичког здравственог инспектора од 2016.године Инспектор за храну 

и санитарну заштиту ради и здравствени надзор лица (надзор над вакцинацијом) која раде 

на одржавању градске чистоће. 

О појави било каквог позитивног налаза приликом неке извршене анализе на подручју 

општине, Регионални завод за заштиту здравља Фоча одмах обавјештава Инспектора за 

храну и санитарну заштиту да би се одмах реаговало у складу са законским мјерама и 

прописима; 

О појави било које намирнице сумњивог квалитета приликом увоза хране у нашу земљу 

Инспектора за храну и санитарну заштиту обавјештава  Агенција за храну БиХ чији 

сертификата инспектор посједује о завршеној обуци и Републичка здравствено-санитарна 

инспекција да се преконтролише могуће присуство такве хране на подручју општине, а у 

протеклој години 12 пута су вршене такве контроле; 

 

ЕКОЛОШКИ ИНСПЕКТОР 

У току 2017. године Еколошки инспектор је вршио надзор над провођењем активности и 

испуњавања обавеза правних и физичких  лица из области заштите животне средине за 

обављање дјелатности пооснову свих важећих правних аката, a већина материјалних 
прописа је садржана у: Закону о инспекцијама, Закону о заштити животне средине, Закону 

о заштити ваздуха, Закону о управљању отпадом, Закону о заштити природе, Закону о 

ГМО, Закону о шумама, Закону о ловству, Закону о водама, Закону о заштићеним 

подручјима и свим осталим законским и подзаконским актима везаним за област заштите 

животне средине, укључујући: уредбе, правилнике, одлуке, рјешења, каталог отпада, 

катастар загађивача, црвену листу заштићених врста, те међународни споразуми. 
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   Емпиријски подаци о извршеним контролама за посматрани период су изражени у 

слиједећој табели *:  

Извјештај о раду општинске еколошке инспекције за 2017. годину 
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       *Образац табеларног извјештаја преузет од Инспектората Републике Српске 

По инструкцијама из Инспектората Републике Српске, приоритет код надзора је везан за 

провођење одредби Закона о заштити животне средине ("Службени гласник РС" број 

71/12) и по овом основу су извршене 102 контроле, са посебним освртом на: 

1. Контроле извршења обавеза одређеним еколошким дозволама код правних  

лица. 

       2. Утврђивања испуњености услова за обављање дјелатности  

       3. Контролу исправности документације за провођење планираних активности 

       4. Надзор над извршењем пројеката из области заштите животне средине 

       5. Праћење реализације прекограничних пројеката из области заштите  

животне средине 

       6. Надзор над провођењем мјера у циљу заштите биолошке разноликости 
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       7. Праћење над извршавањем активности садржаних у LEAP-у (Локалном  

еклокошком акционом плану) и Стратегије развоја општине у оном дијелу  

који се односи на заштиту животне средине 

       8. Праћење над извршавањем обавеза одређених LBAP-ом (Локалним планом  

           за биодиверитет) 

       9. Дјеловање у инцидентним ситуацијама 

      10. Вршење надзора по основи пријаве грађана 

 За разлику од претходних година, када су еколошку дозволу посједовали сви субјекти 

контрола, у току 2017. год. је утврђено да исту не посједује пет (5) правних лица, мада 

имају поднесене захтјеве за издавање истих код надлежног органа управе. 

 Код провођења одредби садржаних у Закону о управљању отпадом ("Службени 

гласник РС" број 111/13) проблем управљања чврстим отпадом је још увијек у почетној 

фази рјешавања уз битне недостатке непостојање документације која прати управљање 

отпадом. 

 

   Успостављања нових заштићених подручја није било у посматраном периоду, а битна је 

чињеница да у склопу новоформираног Националног парка Дрина, нису укључени 

дијелови наше општине, чиме је нанешена велика штета, јер су ван зоне заштите остали 

локалитети као: велико стратиште нашег народа у Старом броду, Мост на Жепи, 

Станиште Панчићеве оморике (Picea omirica)на Великом стоцу, Посебно ловиште 

Каменица и низ других изузетних природних, културних и историјских вриједности. Закон 

о Националном парку Дрина је објављен у Службеном гласнсику Републике Српске број 

63/17. 

 

Остале активности инспектора у посматраном периоду: 

- Рад у Комисији за ријеку Дрину (Координатор за Босну и  
Херцеговину) 

- Учешће у пројекту прекограничне сарадање у области заштите животне 

средине 
- Међудржавни пројекат под покровитељством SWG (Standard working 

group) који је укључио све државе у региону. 
- Рад на изради Стратегије управљања отпадом у Републици Српској 
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- Рад на заштити биодиверзитета Републике Српске  
 

Проблеми у раду:  

   Највећи проблем у раду је недостатак недостатак стручног надзора од стране локалне 

управе по основу рефератаа заштите животне средине, реферата водопривреде, 

координатора за управљање отпадом и осталих, те непостојање свих планских докумената 

из облассти заштите животне средине: ЛЕАП (Локални еколошки акциони план), 

Стртатегија управљања, Просторни план општине са заштићеним зонама, План 

управљања отпадом, Локални план за заштиту биодиверзитета (ЛБАП) чија важност 

истиче почетком текуће 2018. год., а  доношење свих поменутих докумената је  

надлежности локалне управе. Општина Вишеград у 2017. год. није издала ниједну 

Еколошку дозволу. 

 

 

ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ  

 

ДРАГАН МОЈЕВИЋ-комунални полицајац 

У  току 2017 године ,  преко протокола  укупно  је отворен  81 предмет и то:  58 по 

службеној дужности и 23 по захтјевима странака.У  25 случајева  утврђена је повреда 

Закона и донесена су рјешење о отклањању неправилности. 
Један предмет завршен је доношењем закључка о обустављању поступка због одустајања 

странке  

Остали предмети односе се на контроле  у којима није било неправилности и на разна 

обавјештења  саопштења и слично,  која су послата  разним субјектима, а међу њима су и 

два захтјева  полицији за асистенцију. 

Неки предмети  рјешени су  издавањем усмених налога на лицу мјеста, без писања 

записника ( Јоксимовић- Косово поље, Гогић-Горње Шегање, Кашиковић и Готовац – 
Гарча, Савић –Мезалин,Сикираш фризерски салон у ул. Краља Петра,Мемишевић –

Душче, Шијаковић –Сасе, Радовић –Ступе , Грачанин – Војводе Степе , Данојлић – 
Бикавац,Тадић-Војводе Степе, Стјепановић – Гарча, Балчак-Душче, Његовановић-
Осојница, Кириџић- стан изнад  Луане,Вулић-Гарча. 

Комунални полицајац је у извјештајном периоду био надзор над уклањањем паса луталица 

(уклоњено 65  паса) и њиховом отпремању у азил. 
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Надзирано је и чишћење  објеката кишне канализације и прање  улица као и пражњење 

мобилних тоалета код старог моста. 

Са радницима  ЈКП 15 април очитавана су бројила за утрошак воде која су у власништву 

општине Вишеград,  а у 2 наврата  очитаван је и утрошак електричне енергије. 

Уз асистенцију МУП-а вршена је и  контрола превоза путника од стране лица која нису 

регистрована за ту дјелатност („дивљи  таксисти“). 

Придржавање  Одлуке о  комуналном реду надзирано је готов свакодневно са посебним 

акцентом на чистоћу и изглед главне улица и Трга палих бораца.Организована је  сјеча и 

поткресивање стабала која су предстсављала опасност по животе и која су могла 

проузроковати материјалну штету грађаанима. 

У неким случалевима наређено је и  обијање станова ради хитних интервенција због 

пуцања водоводних цијеви. 

Радницима предузећа „15 април“ пружане су асистенције приликом постављања водомјера 

тамо гдје је било отпора, а са радницима КП Комуналац су обиђене и евидентиране све 

дивље депоније и направљен прорачун за њихово уклањање. 
 
Рјешен је проблем одлагања отпада и грађе у и око споменика у Прелову, као и проблем 

снадбјевања водом  дијела становништва и ДГС у Вардишту. Рјешена су 2 случаја 

уклањања предмета са јавне површине ( цистерна на Гарчи, трактор у Улици Војводе 

Степе прије мотела Окука) 
 
Комунални полицајац  је учествовао у припремању појединих одлука ,помагао шефу 

кабинета око рјешавања другостепених жалби и пружио асистенцију одјељењу за 

привреду (код процјене вриједности основних средстава и одјељењу за финансије код 

обуке радника за вођење основних средстава. 
 
Заједно са радницима полицијске станице  вршена је контрола  точења алкохолних пића 

лицима млађим од 18 година и контрола придржавања радног времена од  стране 

угоститеља. 

Новац  прикупљен од паркинга   комунални полицајац , је након пребројаванња у КП 

Комуналац односио и полагао на Развојну банку. 
 
Добар дио времена комунални полицајац је потрошио на  попис основних средстава (око 3 

мјесеца). Урађен је комплетан попис основних средстава са стањем на дан 31.12.2016 

године(донесен план пописа  дате упуте пописивачима и сачињене  листе са тачним 

називима и распоредом основних средстава, урађен математички дио пописа, извршено 

сравњење са начелником финансија и направљен извјештај са препорукама за Начелника 

општине) . Такође је извршен попис  основних средстава након пресељења у нову зграду 

општине гдје је комунални полицајац као предсједник комисије извршио цјелокупну 
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организацију  пописа учествовао у попису,  направио приједлоге за  отпис појединих 

основних средстава и припремио нове пописне листе изражене врједоносно, као стартне 

листе за попис на дан 31.12.2017 године. 

МИРЈАНА ШИМШИЋ-комунални полицајац  

 

Kao комунални полицајацОпштине Вишеграду току 2017.године у складуса Законом о 

комуналној полицијии у оквиру својих надлежностиизвршавао је послове надзора, 

односнокомунално-полицијскеконтроле над примјеном Закона, других прописа и акатаиз 

области комуналних дјелатности. Контроле су вршененепосредним надзорому 

закономодређеним областимакомуналних дјелатности као што су: 

1. Одржавање јавне водоводне мреже и јавних чесми 

Вршен је надзор над одржавањем јавне водоводне мреже коју врши Предузеће за водовод 

и канализацију А.Д. „15 АПРИЛ” Вишеград. У 2017.години је био велики број кварова на 

водоводној инфраструктури а основни разлог пуцања водоводних цијеви јесте дотрајалост 

водоводне мреже. Предузеће „15 АПРИЛ” А.Д. Вишеград је углавном правовремено 

приступало отклањању кварова на водоводној мрежи и завршавало послове у разумном 

року.Оно што се приликом извођења радова није на вријеме извршавало јесте довођење 

прекопаних јавних асфалтних површина у првобитно стање, односно, њихово бетонирању 

и асфалтирање а што је предузеће дужно учинити одмах по отпочињању рада асфалтне 

базе предузећа „РОМАНИЈА ПУТЕВИ” Соколац.  
 
2. Одржавање јавне канализационе мреже  

Вршен је надзор над одржавањем јавне канализационе инфраструктуре.Предузеће за 

водовод и канализацију А.Д. „15.АПРИЛ” Вишеград у периоду јануар-децембар протекле 

године вршило је редовно мада и није било неких већих поремећаја у функционисању 

фекалног канализационог система.  
 
3. Одржавање чистоће на јавним површинама 
Редовно је вршен надзор над одржавањем чистоће на јавним површинама коју врши 

давалац комуналних услуга комунално предузеће „КОМУНАЛАЦ” А.Д. Вишеград. 

Давалац комуналних услуга чишћење јавних саобраћајних и других површина вршио је у 

складу са програмом чишћења који је саставни дио Програма заједничке комуналне 

потрошње за 2017.годину. У циљу што квалитетнијег и редовног извршавања ових 

послова рјешењем је одређен комунални полицајац за свакодневни непосредан надзор над 

чишћењем јавних површина од стране даваоца комуналних услуга и надзор за дјелатности 

зоохигијене. 
Упоредо са активностима у надзору одржавања чистоће и уређењем јавних површина 
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комунална полиција је вршила контролу одржавања приватних посједа који се налазе 

непосредно уз магистрални пут и главне саобраћајнице што је у складу са Одлуком о 

комуналном реду. 
 
 
3. Одржавање јавних зелених површина 

У наведеном периоду вршен је надзор над одржавањем зелених површина у граду као што 

су цвјетњаци у Ул. 2. подрињске бригаде, око споменика Мехмед-паше Соколовића, обала 

Рзава гдје је прилаз Андрићграду као и десну обалу наспрам, испред Дома културе, парк 

поред ћуприје, зелену површину на лијевој обали Дрине на прилазу ћуприји,око стадиона 

и друге а што је регулисано Законом о комуналној полицији и Одлуком о комуналном 

реду. 
 
 
5. Одлагање и одвоз комуналног отпада 
Корисници комуналних услуга углавном су се придржавали прописаног начина одлагања 

а оне који су правила кршили комунална полиција је упозоравала. Један од највећих 

проблема у одлагању комуналног отпада је био смеће око контејнера у ужем градском 

подручју гдје се више пута интервенисало код ЈКП „КОМУНАЛАЦ“.Грађани су се 

жалили на недовољан број контејнера у граду мада је већим дијелом смеће бивало 

разбацано због несавјесног понашања грађана или паса луталица који су у ноћним сатима 

из препуних контејнера разбацивали смеће по улици у потрази за храном. Одвоз 

комуналног отпада вршио је давалац комуналних услуга ЈКП „КОМУНАЛАЦ”А.Д. 

Вишеград према плану одвоза смећа углавном редовно. 
 
6. Одлагање земље и грађевинског материјала 
У претходном периоду када је у питању одлагање земље и грађевинског материјала 

ситуација је била много повољнија. Наиме, одјељење за просторно уређење и стамбено-
комуналне послове у рјешењу о извођењу радова извођачима одређује локацију за 

одлагање земље и другог грађевинског материјала (отпада) тако да се правна и физичка 

лица сада углавном придржавају утврђених локација.  
 
 
7. Одржавање јавне расвјете 
Пријаве грађана због квара на јавној расвјети и замјену сијалица прослиједили смо ЈКП-у 

„КОМУНАЛАЦ“ које је редовно вршило одржавање јавне расвјете тако да већих 

проблема није било а кварове су отклањали у најкраћем року. 
 
8. Привремено заузимање јавних површина 
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Редовно је вршена контрола заузимања јавних површина од стране предузетника и других 

физичких лица.Током прошле године велики број предузетника није обновио уговоре о 

закупу јавних површина а по препоруци Начелника Општине прво смо усменим путем 

упозоравали предузетнике и друга физичка лица да изврше прибављање потребне 

документације и продужење уговора те уколико то не учине након усменог упозорења 

рјешењем налагали прибављање одобрења или уклањање објеката са јавних површина уз 

напомену да ће бити предузете све мјере и санкције уколико не поступе како је наложено 

и регулисано Одлуком о комуналном реду.  
 
9. Одржавање стамбених зграда 
По указаној потреби вршенје надзор над спровођењем Закона о одржавању стамбених 

зграда. Етажни власници станова у зградама ЗЕВ-а су се одговорније понашали по питању 

спровођења одредби Закона о одржавању зграда.Рад органа управљања у стамбеним 

зградама ЗЕВ-а био је на вишем нивоу него раније. 
 
10. Контрола радног времена угоститељских објеката 
У складу са Законом о комуналној полицији и Одлуком о одређивању радног времена 

угоститељских објеката на подручју општине Вишеград редовно је вршена контрола 

спровођења ових прописа од стране власника угоститељских објеката. Ове контроле 

вршене су у сарадњи са припадницима Полицијске станице Вишеград.  
 
11. Контрола над постављањем назива фирми, натписа и реклама 

У складу са Законом о комуналној полицији и Одлуком о комуналном реду спровођене су 

активности на легализацији рекламних табли, билборда и натписа фирми које су њихови 

власници без одобрења надлежног општинског органа поставили на објектима, јавној 

површини, приватним посједима, стубовима јавне расвјете, саобраћајним знацима и 

другим сличним објектима. Овај орган је о обавези легализације поменутих објеката 

претходно усмено и писменим обавјештењем упозоравао њихове власнике или рјешењем 

налагао прибављање сагласности за њихово постављање. 
 
12. Надзор над уклањањем паса луталица 
Вршен је надзор више пута на уклањању паса луталица и њиховом отпремању у азил са 

Предузећем „ГЛОГ“ из Источног Старог Града. 
 
 
13.Контрола нелегалних лица за превоз путника 
Уз асистенцију МУП-а вршен је већи број контрола превоза путника од стране лица која 

нису регистрована за ту дјелатност (дивљи таксисти), путем Радио Вишеграда и инернет 

портала у Вишеграду обавјестили и наведена лица(„дивље таксисте) као и грађане који 

користе њихове услуге о редовним контролама, мјерама и санкцијама које ће Комунална 
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полиција предузети против свих који буду вршили овакав превоз или користили услуге 

оваквог превоза. 
 
14. Контрола прикупљеног новца са паркинга 
Са запосленим у ЈКП „КОМУНАЛАЦ“ на пребројавању новца са паркинга вршена је 

контрола прикупљеног новца који је затим однијет и положен у Развојну банку.  
 
15. Контрола утрошка електричне енергије 
Са радницима Електродистрибуције Вишеград вршена је контрола очитавања бројила за 

утрошену електричну енергију на шест мјеста у власништву Општине Вишеград. 
 
16. Надзор над одржавањем мобилних тоалета 
У више наврата вршенаје контрола одржавања (пражњења) мобилних тоалета у присуству 

лица Предузећа из Сарајева са којима је био потписан Уговор о одржавању. 
 
17. Зимско одржавање јавних површина 

Вршена је редовна контрола зимског одржавања саобраћајница у граду, тротоара и других 

јавних површина које је вршило ЈКП „КОМУНАЛАЦ“ као и приватних посједа у ужем 

градском подручју. Путем Радио Вишеграда и интернет портала у Вишеграду обавјестили 

смо правна и физичка лица о њиховој обавези зимског одржавања око својих објеката што 

је регулисано Законом и Одлуком о комуналном реду. 
 
18. Интервенције по позиву грађана  

Вршене су контроле по многобројним усменим и писменим захтјевима грађана због 

разних проблема који су у надлежности Комуналне полиције а оне за које нисмо били 

надлежни прослиједили смо надлежној инспекцији. 
 
Остале активности су: члан Комисије за сјечу стабала у ужем градском подручју, члан 

Комисије за асфалтирање уништеног асфалта на саобраћајницама у граду, вршене су 

контроле асфалтирања прекопаних јавних површина од стране Предузећа „15.АПРИЛ“, 

МТЕЛ и ЕЛЕКТРОДИСТИБУЦИЈЕ.  

                                                                                                Начелник одјељења за инспекције 
                                                                                                       и комуналну полицију 
                                                                                                              Милица Станчић 
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