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На основу члана 8. став (4) Закона о порезу на 
непокретности („Службени гласник Републике 
Српске“, број 91/15), члана 39. став (2) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број 97/16) и члана 36. Статута 
општине Вишеград („Службени гласник општине 
Вишеград“, број 6/17), Скупштина општине 
Вишеград на сједници одржаној 30.01.2018. 
године, д о н о с и  
 

О Д Л У К У 
о висини стопе пореза на непокретности 

 на подручју општине Вишеград  
за 2018. годину 

 
Члан 1. 

Овом одлуком утврђује се висина стопе пореза на 
непокретности које се налазе на подручју општине 
Вишеград за 2018. годину. 

 
Члан 2. 

(1) Стопа пореза за опорезивање непокретности на 
подручју општине Вишеград за 2018. годину 
утврђује се у висини од 0,11% од процијењене 
вриједности непокретности.  
(2) Стопа пореза за опорезивање непокретности у 
којима се непосредно обавља производна 
дјелатност на подручју општине Вишеград у 2018. 
години утврђује се у висини од 0,09% од 
процјењене вриједности непокретности.  
 

Члан 3. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине 
Вишеград“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД  
      ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Број: 01-022-1/18        
Датум: 30.01.2018. год. др Билал Мемишевић,с.р. 
 

На основу члана 4. став (3) Закона о порезу на 
непокретности („Службени гласник Републике 
Српске“, број 91/15), члана 39. став (2) тачка 10) 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број 97/16) и члана 36. Статута 
општине Вишеград („Службени гласник општине 
Вишеград“, број 6/17), Скупштина општине 
Вишеград на сједници одржаној 30.01.2018. 
године, д о н о с и  
 

О Д Л У К У 
о висини вриједности непокретности по зонама 

на територији општине Вишеград  
на дан 31.12.2017. године 

 
Члан 1. 

(1) Овом одлуком утврђује се висина вриједности 
непокретности по зонама на територији општине 
Вишеград на дан 31.12.2017. године, на основу 
које Пореска управа Републике Српске утврђује 
пореску основицу за обрачун пореза на 
непокретности. 
(2) Пореску основицу утврђује Пореска управа 
Републике Српске на основу вриједности из ове 
одлуке и карактеристика непокретности наведених 
у пријави за упис у Фискални регистар 
непокретности. 
 

Члан 2. 
Непокретност, у смислу Закона о порезу на 
непокретности, је земљиште са свим што је трајно 
спојено са њим или што је изграђено на површини 
земљишта, изнад или испод њега.  

 

Члан 3. 
Висина вриједности непокретности на територији 
општине Вишеград утврђује се по зонама за 
сљедеће непокретности: 

1) земљиште (грађевинско, пољопривредно, 
шумско, индустријско и остало)  
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2) грађевинске објекте (стан, кућа, пословни, 
индустријски и остали објекти). 

 

Члан 4. 
(1) Подручје града, у смислу ове одлуке, дијели се 
на шест зона. 
(2) Територијални обухват, заснива се на зонама 
утврђеним Одлуком о уређењу простора и 
грађевинском земљишту („Службени гласник 
општине Вишеград“, број 13/16), изузев насељених 
мјеста у оквиру зона градског грађевинског 
земљишта која су у цјелости обухваћена 
одговарајућом зоном у цјелости због програма 
пореске управе, тако да: 
 
1) Прва зона обухвата улице:  
1.1. Краља Петра-цијела улица 
1.2. Браће Југовића- цијела улица 
1.3. Мајке Југовића-цијела улица  
1.3. Николе Пашића- цијела улица 
1.4. Николе Тесле- цијела улица 
1.5. Косовска- цијела улица 
1.5. Друге подрињске бригаде- цијела улица 
1.6. Трг палих бораца-цијели трг  
1.7. Комплекс „Андрићград“- цијели комплекс 
1.8. Козачка  - од почетка до непарног броја 7 , и 
од почетка до парног броја 6 
1.9. Цара Лазара- од почетка до непарног броја 5 , 
и од почетка до парног броја 2. 
 
2) Друга зона обухвата улице:  
2.1. Козачка  - од непарног броја 9 до краја, и од 
парног броја 8 до краја 
2.2. Светог Саве - од почетка до непарног броја 5, 
и од почетка до парног броја 10  
2.3. Милоша Обилића - обухвата само парне 
бројеве од почетка до краја улице 
2.4. Његошева - од почетка до непарног броја 9 , и 
од почетка до парног броја 14 
2.5. Ужичког корпуса - од почетка до непарног 
броја 11, и од почетка до парног броја 20 
2.6. Вука Караџића - цијела улица 
2.7. Карађорђева -  од почетка до непарног броја 21 
, и од почетка до парног броја 26. 
2.8. Радничка - обухвата само непарне бројеве од 
почетка до краја улице  
2.9. Војводе Степе - од почетка до непарног броја 
23, и од почетка до парног броја 12 
2.10. Змај Јове Јовановића- обухвата само непарне 
бројеве од почетка до краја улице. 
2.11. Видовданска- обухвата само парне бројеве од 
почетка до броја 16. 
 
3) Трећа зона обухвата улице: 
3.1. Милоша Обилића - обухвата само непарне 
бројеве од почетка до краја улице 
3.2. Његошева - од непарног броја 11 до краја, и од 
парног броја 16  до краја 

3.3. Светог Саве – од  непарног броја 7 до краја, и 
од парног броја 12 до краја 
3.4. Насељно мјесто Бикавац 
3.5. Цара Лазара – од  непарног броја 7 до броја 49, 
и од парног броја 4 до броја 50. 
3.6. Царице Милице – цијела улица 
3.7. Карађорђева - обухвата само непарне бројеве 
од броја 23 до броја 79 
3.8. Радничка – обухвата само парне бројеве од 
почетка до краја улице  
3.9. Ужичког корпуса - од непарног броја 13 до 
краја, и од парног броја 22  до краја 
3.10. Видовданска - обухвата непарне бројеве од 
почетка до краја улице, и од парног броја 18 до 
краја 
3.11. Солунских бораца – цијела улица 
3.12. Јована Дучића – цијела улица 
3.13. Змај Јове Јовановића - обухвата само парне 
бројеве од почетка до краја улице 
3.14. Стевана Синђелића - од почетка до непарног 
броја 3, и од почетка до парног броја 2 
3.15. Војводе Путника - обухвата само парне 
бројеве од почетка до броја 16 
3.16. Иве Андрића - обухвата само парне бројеве 
од почетка до краја улице 
3.17. Гаврила Принципа - обухвата само парне 
бројеве од почетка до броја 16 
3.18. Бирчанска - обухвата само непарне бројеве од 
почетка до броја 3 
3.19. Живојина Мишића –  обухвата само парне 
бројеве од почетка до парног броја 6 
3.20. насељено мјесто Бегов чаир . 
 
4) Четврта зона обухвата улице: 
4.1. Цара Лазара – непарни бројеви од 51 до краја, 
и парне бројеве од 52 до краја. 
4.2. Карађорђева – обухвата само непарни бројеве 
од броја 81 до краја улице 
4.3. Војводе Путника - обухвата непарне бројеве од 
почетка до краја улице, и од парног броја 18  до 
краја улице 
4.4. Насељено мјесто Гарча 
4.5. Стевана Синђелића од непарног броја 5 до 
краја, и од парног броја 4 до краја 
4.6. Војводе Степе –нема непарних бројева  , и од 
парног броја  14 до 136 
4.7. 9. јануара– цијела улица  
4.8. Споменка Гостића (раније Завичајна) – цијела 
улица 
4.9. Добровољних давалаца крви - цијела улица 
4.10. Иве Андрића - обухвата само непарне бројеве 
од почетка до краја улице 
4.11. Гаврила Принципа - обухвата парне бројеве 
од  броја 18 до 34 
4.12. Насељено мјесто Вучине,  
4.13. Насељено мјесто Шегање 
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5) Пета зона обухвата улице: 
5.1. Војводе Степе - од  непарног броја 25 до краја 
улице , и од парног броја  138 до краја улице 
5.2. Гаврила Принципа – обухвата непарне бројеве 
од почетка до краја улице и парне бројеве од броја 
36 до краја. 
5.3. Бирчанска - од  непарног броја 5 до краја 
улице, и сви парни бројеви 
5.4. Живојина Мишића – обухвата непарне бројеве 
од почетка до краја улице, и парне од  
броја 8 до краја улице 
5.5. Михајла Пупина - цијела улица 
5.6. Насељено мјесто Душче 
5.7. Насељено мјесто Околишта 
 
 
 
 

5.8. Насељено мјесто Косово Поље  
5.9. Насељено мјесто Бан поље. 
 
6) Шеста зона обухвата насељена мјеста: 
6.1. Вишеград, 
6.2. Насељено мјесто Међеђа, 
6.3. Насељено мјесто Горњи Добрун, 
6.4. Насељено мјесто Доњи Добрун, 
6.5. Насељено мјесто Доње Вардиште, 
 

Члан 5 
Вриједност 1m² непокретности у обухвату зона из 
члана 4. ове одлуке изражена је у конвертибилним 
маркама и по зонама износи: 
 
 
 
 

Ред. 
број 

Врста 
некретнине 

прва 
зона 

друга 
зона 

трећа 
зона 

четврта 
зона 

пета 
зона 

шеста 
зона 

1 Стан 920.00 880.00 800.00 760.00 700.00 620.00 
2 Кућа 830.00 790.00 760.00 700.00 640.00 580.00 
3 Пословни простор 1.240.00 1.190.00 1.120.00 1.000.00 850.00 700.00 
4 Индустријски објекат 470.00 380.00 340.00 320.00 300.00 280.00 
5 Остали објекти 820.00 780.00 740.00 720.00 680.00 620.00 
6 Грађевинско земљиште 53.00 32.00 20.00 15.00 10.00 7.00 
7 Пољопривредно земљиште 8.00 7.00 6.00 5,00 3,50 2,50 
8 Шумско земљиште 10.00 8.00 6.00 5.00 4.00 3.00 
9 Индустријско земљиште 30.00 25.00 20.00 15.00 10.00 5.00 

10 Остало земљиште 7.00 6.00 5.00 4.00 3,50 2,50 
 

Члан 6 
Непокретности ван градске зоне за подручја која 
нису обухваћена чланом 4. ове одлуке, дијеле се на 
четири ванградске зоне, зависно од карактеристика 
насељених мјеста на којима се непокретност 
налази: 
 
1) Првој ванградској зони припадају насељена 
мјеста:  
Родић Брдо, Воденице, Глогова, Незуци. Доња 
Црнча, Горња Црнча. 
 
2) Другој ванградској зони припадају насељена 
мјеста: 
Бабин Поток, Кустур Поље, Драгомиље, Округла, 
Доња Јагодина, Омар, Сасе, Вишеградска Бања, 
Гребен, Каоштице, Јелићи, Пијавице, Међусеље, 
Повјестача, Баримо, Прелово, Мангалин Хан, 
Омеровићи, Ушће Лима, Шумице. 
3) Трећој ванградској зони припадају насељена 
мјеста:  
Ајдиновићи, Вељи луг, Мирловићи, Каберник, 
Холијаци, Доња Лијеска, Црни Врх, Јелачићи, 
Доња Брштаница, Горња Брштаница, Халуге, 
Убава, Чешаљ, Коритник, Лозница Мушићи, 
Милошевићи, Курталићи, Ресник, Тршевине.   
 

4) Четвртој ванградској зони припадају насељена 
мјеста: Јелашци, Доње Штитарево, Горње 
Штитарево, Каменица, Капетановићи, Клашник, 
Клисура, Копито, Кочарим, Крагујевац, Кука, 
Купусовићи, Ласци, Мала Гостиља, Масали, 
Мацуте, Маџаревићи, Мензиловићи, Меремишље, 
Мраморине, Небоговине, Обравње, Омерагићи, 
Оплаве, Ораховци, Оџак, Батковица, Баткушићи, 
Бијела, Бистриводе, Биљези, Бјеговићи, Бјељајци, 
Блаце, Блаж, Богдашићи, Богилице, Бодежник, 
Боровац, Брезја, Бродар, Бурсићи, Велетово, 
Велика Гостиља, Веље Поље, Влаховићи, 
Газибаре, Горња Јагодина, Горња Лијеска, Горње 
Дубово, Горњи Дубовик Грање, Добрунска Ријека, 
Доње Дубово, Доњи Дубовик, Дрина, Дринско, 
Дрокан, Дубовик, Дубочица, Ђуревићи, Жагре, 
Жлијеб, Загорац, Заграђе, Закрсница, Заножје, 
Земљице, Златник, Јабланица, Јарци, Језернице,  
Палеж, Паочићи, Подгорје, Поздерчићи, 
Пољанице,  Поље,   Пресјека,  Претиша, Присоје,  
 
Раонићи, Репушевићи, Рзав, Ријека, Рохци, 
Рујишта, Рутеновићи, Сендићи, Смријечје, 
Станишевац, Столац, Стражбенице, Твртковићи, 
Тупеши, Турјак, Туста Међ, Ћаћице, Уништа, 
Фаљеновићи,  Хадровићи,    Хамзићи,   Хан   Брдо,  
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Холијачке Луке, Храњевац, Хртар, Цријеп, 
Црнчићи, Ченгићи, Џанкићи, Шип и Ђипи. 

Члан 7. 

Вриједност 1m² непокретности у ванградским 
зонама изражена је у конвертибилним маркама и 
по зонама износи: 
 

Ред 
Бр. 

Врста 
некретнине 

Прва в/г 
зона 

Друга в/г 
зона 

Трећа в/г 
зона 

Четврта в/г 
зона 

1 Стамбени простор 620,00 580,00 540,00 450,00 
2 Кућа 580,00 530,00 480,00 400,00 
3 Пословни простор 700,00 670,00 620,00 580,00 
4 Индустријски објекат 280,00 250,00 220,00 180,00 
5 Остали објекти 620,00 580,00 520,00 420,00 
6 Грађевинско земљиште 7,00 6,00 5,00 4,00 
7 Пољопривредно земљиште 2,50 1,80 1,10 0,60 
8 Шумско земљиште 3,00 2,60 1,80 1,00 
9 Индустријско земљиште 5,00 3,50 2,50 2,00 
10 Остало емљиште 2,50 2,00 1,50 1,00 

 
Члан 8. 

Преглед улица по зонама и преглед насељеним 
мјестима по ванградским зонама налази се у 
прилогу и чини саставни дио ове одлуке (Прилог 
1.1). 
 

Члан 9. 
Пореске олакшице, ослобађање од плаћања пореза 
на непокретности, поступак издавања и плаћања 
пореског рачуна, као и казнене одредбе прописани 
су Законом о порезу на непокретности. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Члан 10. 
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи 
Одлука о висини вриједности непокретности по 
зонама на територији општине Вишеград на дан 
31.12.2016. године ("Службени гласник општине 
Вишеград”, број  3/17).  
 

Члан 11. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине 
Вишеград“.  
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД  
      ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Број: 01-022-2/18        
Датум: 30.01.2018. год. др Билал Мемишевић,с.р. 
 

 

Прилог 1.1. - Преглед улица по зонама и преглед насељених мјеста по ванградским зонама уз Приједлог 
одлуке о висини вриједности непокретности по зонама на територији општине Вишеград на дан 
31.12.2017. године, чији је саставни дио. 

 
ПРЕГЛЕД УЛИЦА ПО ЗОНАМА 

НАПОМЕНА:        
Ако се улица протеже кроз више зона, уписано је од којег до којег броја улица припада свакој од зона. 
Ако улица у датој зони почиње од почетка, у колоне "Од парног броја" и "Од непарног броја" уписано је 0. 
Ако у улици у датој зони нема парних или непарних бројева, уписано је "-1"  
Ако се улица у датој зони протеже до краја, у колоне "До парног броја" и "До непарног броја" уписано је 0 . 
 

Ред
ни 
бро

ј 

Назив 
мјеста 

Назив улице Зона 

Од 
непар

ног 
броја 

До 
непа
рног 
броја 

Од 
парно

г 
броја 

До 
парног 
броја 

Поручје 
улице 
унутар 
зоне, 

описно 
1 Вишеград Андрићград I         ЦИЈЕЛА 

2 Вишеград 
Насељено мјесто Бан 
Поље 

V     
ЦИЈЕЛА 

 

3 Вишеград Бирчанска III 0 3 -1 -1  

   V 5 0 0 0  



4 Вишеград 
Насељено мјесто 
Бикавац  

III     ЦИЈЕЛА 

5 Вишеград Браће Југовић I     ЦИЈЕЛА 

6 Вишеград Видовданска II -1 -1 0 16  

   III 0 0 18 0  

7 Вишеград Вишеград VI     ЦИЈЕЛА 

8 Вишеград Војводе Путника III -1 -1 0 16  

      IV 0 0 18 0  

9 Вишеград Војводе Степе II 0 23 0 12  

   IV -1 -1 14 136  

      V 25 0 138 0  

10 Вишеград Вука Караџића II     ЦИЈЕЛА 

   11 Вишеград 
Насељено мјесто 
Вучине  

IV     ЦИЈЕЛА 

12 Вишеград Гаврила Принципа III -1 -1 0 16  

      IV -1 -1 18 34  

   V 0 0 36 0  

13 Вишеград Насељено мјесто Гарча IV     ЦИЈЕЛА 

14 Вишеград 
Насељено мјесто Горњи 
Добрун  

VI     ЦИЈЕЛА 

15 Вишеград 
Добровољних давалаца 
крви 

IV      ЦИЈЕЛА 

16 Вишеград 
Насељено мјесто Доњи 
Добрун 

VI     ЦИЈЕЛА 

17 Вишеград 
Насељено мјесто Доње 
Вардиште  

VI     ЦИЈЕЛА 

18 Вишеград 
Друге подрињске 
бригаде 

I         ЦИЈЕЛА 

19 Вишеград Насељено мјесто Душче V     ЦЈЕЛА 

20 Вишеград Живојина Мишића III -1 -1 0 6  

      V 0 0 8 0  

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

   III -1 -1 0 0  

22 Вишеград Иве Андрића III -1 -1 0 0  

      IV 0 0 -1 -1  

23 Вишеград Јована Дучића III     ЦИЈЕЛА 

24 Вишеград Карађорђева II 0 21 0 26  

      III 23 79 -1 -1  

      IV 81 0 -1 -1  

25 Вишеград 
Насељено мјесто Косово 
Поље  

V     ЦИЈЕЛА 

26 Вишеград Козачка I 0 7 0 6  

   II 9 0 8 0  

27 Вишеград Косовска I     ЦИЈЕЛА 

28 Вишеград Краља Петра I I     ЦИЈЕЛА 



29 Вишеград 
Насељено мјесто 
Међеђа  

VI     ЦИЈЕЛА 

30 Вишеград Милоша Обилића II -1 -1 0 0  

      III 0 0 -1 -1  

31 Вишеград Мајке Југовића I     ЦИЈЕЛА 

32 Вишеград Михајла Пупина V     ЦИЈЕЛА  

33 Вишеград Николе Пашића I      ЦИЈЕЛА 

34 Вишеград Николе Тесле I      ЦИЈЕЛА 

35 Вишеград Његошева II 0 9 0 14   

      III 11 0 16 0   

36 Вишеград 
Насељено мјесто 
Околишта 

V     ЦИЈЕЛА 

37 Вишеград Радничка II 0 0 -1 -1   

      III -1 -1 0 0   

38 Вишеград Светог Саве II 0  5 0 10   

      III 7 0 12 0   

39 Вишеград Солунских бораца III     ЦИЈЕЛА  

40 Вишеград 
Споменка Гостића 
(раније Завичајна). 

IV     ЦИЈЕЛА  

41 Вишеград Стевана Синђелића III 0 3 0 2   

      IV 5 0 4 0   

42 Вишеград Трг палих бораца I     ЦИЈЕЛА 

   43 Вишеград Ужичког корпуса II 0 11 0 20   

      III 13 0 22 0   

44 Вишеград Цара Лазара I 0 5 0 2   

      III 7 49 4 50   

      IV 51 0 52 0   

   45 Вишеград Царице Милице III     ЦИЈЕЛА 

46 Вишеград 9. јануара IV     ЦИЈЕЛА 

47 Вишеград 
Насељено мјесто 
Шегање  

IV     ЦИЈЕЛА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ПРЕГЛЕД НАСЕЉЕНИХ МЈЕСТА ПО ВАНГРАДСКИМ ЗОНАМА 
 

Ред. 
бр. 

Назив насељеног 
мјеста ЗОНА 

      

1 Ајдиновићи III 

2 Бабин Поток II 



3 Баримо II 

4 Батковица IV 

5 Баткушићи IV 

6 Бијела IV 

7 Биљези IV 

8 Бистриводе IV 

9 Бјеговићи IV 

10 Бјељајци IV 

11 Блаце IV 

12 Блаж IV 

13 Бодежник IV 

14 Богдашићи IV 

15 Богилице IV 

16 Боровац IV 

17 Брезје IV 

18 Бродар IV 

19 Бурсићи IV 

20 Велетово IV 

21 Велика Гостиља IV 

22 Веље Поље IV 

23 Вељи Луг III 

24 Вишеградска Бања II 

25 Влаховићи IV 

26 Воденице I 

27 Газибаре IV 

28 Глогова I 

29 Горња Брштaница III 

30 Горња Јагодина IV 

31 Горња Лијеска IV 

32 Горња Црнча I 

33 Горње Дубово IV 

34 Горње Штитарево IV 

35 Горњи Дубовик IV 

36 Грање IV 

37 Гребен II 

38 Добрунска Ријека IV 

39 Доња Брштаница III 

40 Доња Јагодина II 

41 Доња Лијеска III 

42 Доња Црнча I 

43 Доње Дубово IV 

44 Доње Штитарево IV 

45 Доњи Дубовик IV 

46 Драгомиље II 

47 Дрина IV 

48 Дринско IV 

49 Дрокан IV 

50 Дубочица IV 

51 Ђипи IV 

52 Ђуревићи IV 

53 Жагре IV 

54 Жлијеб IV 

55 Загорац IV 

56 Заграђе IV 

57 Закрсница IV 

58 Заножје IV 

59 Земљице IV 

60 Златник IV 

61 Јабланица IV 

62 Јарци IV 

63 Јелачићи III 

64 Јелашци IV 

65 Јелићи II 

66 Језернице IV 

67 Каберник III 

68 Каменица IV 

69 Каоштице II 

70 Капетановићи IV 

71 Клашник IV 

72 Клисура IV 

73 Кочарим IV 

74 Копито IV 

75 Коритник III 

76 Крагујевац IV 

77 Кука IV 

78 Купусовићи IV 

79 Курталићи III 

80 Кустур Поље II 



81 Ласци IV 

82 Лозница III 

83 Мацуте IV 

84 Мала Гостиља IV 

85 Мангалин Хан II 

86 Масали IV 

87 Маџаревићи IV 

88 Међусеље II 

89 Мензиловићи IV 

90 Меремишље IV 

91 Милошевићи III 

92 Мириловићи III 

93 Мраморице IV 

94 Мушићи III 

95 Небоговине IV 

96 Незуци I 

97 Обравње IV 

98 Округла II 

99 Омерагићи IV 

100 Омеровићи II 

101 Оплаве IV 

102 Ораховци IV 

103 Оџак IV 

104 Палеж IV 

105 Паочићи  IV 

106 Пијавице II 

107 Повјестача II 

108 Подгорје IV 

109 Поздерчићи IV 

110 Пољанице IV 

111 Поље IV 

112 Прелово II 

113 Пресјека IV 

114 Претиша IV 

115 Присоје IV 

116 Раонићи IV 

117 Репушевићи IV 

118 Ресник III 

119 Рзав IV 

120 Ријека IV 

121 Родић Брдо I 

122         Рохци IV 

123 Рујишта IV 

124 Рутеновићи IV 

125 Сасе II 

126 Сендићи IV 

127 Смријечје IV 

128 Станишевац IV 

129 Столац IV 

130 Стражбенице IV 

131 Твртковићи IV 

132 Тршевине III 

133 Тупеши IV 

134 Турјак IV 

135 Туста Међ IV 

136 Ћаћице IV 

137 Убава III 

138 Уништа IV 

139 Ушће Лима II 

140 Фаљеновићи IV 

141 Хадровићи IV 

142 Халуге III 

143 Хамзићи IV 

144 Хан Брдо IV 

145 Холијаци III 

146 Холијачка Лука IV 

147 Храњевац IV 

148 Хртар IV 

149 Цријеп IV 

150 Црни Врх III 

151 Црнчићи IV 

152 Ченгићи IV 

153 Чешаљ III 

154 Џанкићи IV 

155 Шип IV 

156 Шумице II 
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На основу члана 38. став (2) а у вези са чланом 50. 
став (5) Закона о уређењу простора и грађењу 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 
40/13, 106/15 и 3/16), члана 39. став (2) тачка 8) а у 
вези са чланом 19. тачка 1) Закона о локалној 
самоуправи  („Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16) и члана 36. Статута општине 
Вишеград („Службени гласник општине 
Вишеград“, број 6/17), Скупштина општине 
Вишеград на сједници одржаној 30.01.2018. 
године, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о усвајању регулационог плана гробље 

Трноваче у Вишеграду  
 

Члан 1. 
Овом одлуком усваја се спроведбени документ 
просторног уређења Регулациони плана гробље 
Трноваче у Вишеграду (у даљем тексту: план).  

 

Члан 2. 
Границе подручја које обухвата план дефинисане 
су графичким прилогом.  
Површина обухвата плана је cca 4,6ha. 
 

Члан 3. 
План садржи: 

 

I ОПШТИ ДИО 
 
II ТЕКСТУАЛНИ ДИО 
 

А) УВОДНИ ДИО 
Б) АНАЛИЗА И ОЦЈЕНА СТАЊА 
В) ЦИЉЕВИ ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА 
Г) КОНЦЕПТ (ПРОГРАМ) ПЛАНА 

 
III ГРАФИЧКИ ДИО 
 
1.   Геодетска подлога                  Р = 1:1000 

1а. Постојећа намјена површина     Р = 1:1000 

1б. Функционална организација  

      постојеће јавне инфраструктуре  Р = 1:1000 

2.  Карта власничке структуре  Р = 1:1000 

3.  Инжињерскогеолошка карта Р = 1:1000 

4.  Извод из измјене и допуне  

     Просторног плана РС до 2025.године 

- Кориштење земљишта и функционална  

  идентификација РС -          Р = 1:1200000 

4а. Извод из измјене и допуне Просторног плана 

РС до 2025.године 

- Заштићена природна добра         Р = 1:1200000 

5. План просторне организације  Р = 1: 1000 

5а. План намјене површина  Р = 1: 1000 

 

6. План организације зона јавног  

    коришћења и инфраструктуре 

- синтезна карта -  Р = 1: 1000 

7. План саобраћаја и нивелације  Р = 1: 1000 

8. План инфраструктуре –  

    хидротехникa    Р = 1: 1000 

9. План инфраструктуре –  

     електроенергетика и  

     телекомуникације   Р = 1: 1000 

10. План уређења система  

     зелених површина   Р = 1: 1000 

11. План грађевинских и  

      регулационих линија   Р = 1: 1000 

12. План парцелације  Р = 1: 1000 
 

Члан 4.  
Елаборат регулационог плана, у дигиталном и 
аналогном облику, израдила је фирма ,,ROUTING“ 
д.о.о. Бања Лука, јануар 2018. године и заједно са 
смјерницама за провођење  плана чини саставни 
дио ове одлуке. 
 

Члан 5.  
(1) Плански период на који се доноси план је 10 
година. 
(2) Почетак рачунања периода из става 1. овог 
члана почиње са даном ступања на снагу ове 
одлуке. 
 

Члан 6.  
(1) План ће бити изложен на сталном јавном увиду 
код органа општинске управе надлежног за 
просторно уређење општине Вишеград - Одјељење 
за просторно уређење и стамбено-комуналне 
послове. 
(2) О провођењу овог плана стараће се орган 
општинске управе из претходног става. 
 

Члан 7. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине 
Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД  
         ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Број: 01-022-3/18        
Датум: 30.01.2018. год.    др Билал Мемишевић,с.р. 
 

На основу члана 39. став (2) тачка 10) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број 97/16), у вези са чланом 4. 
и 16. Закона о јавним путевима („Службени 
гласник Републике Српске“, број 89/13)  и члана 
36. Статута општине Вишеград („Службени 
гласник општине Вишеград“, број 6/17), 
Скупштина општине Вишеград на сједници 
одржаној 30.01.2018. године, д о н о с и 
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О Д Л У К У  
о висини накнаде за коришћење путног и 

осталог земљишта 
 

Члан 1. 
Овом одлуком утврђује се висина и начин плаћања 
накнада за коришћење путног земљишта локалних 
путева и улица на подручју општине Вишеград, 
као и осталог земљишта на подручју општине ради 
постављања кабловске канализације за 
комуникацијске каблове и системе те друге 
инсталације и водове, у сврху конституисања 
стварних служности.  

 
Члан 2. 

(1) Путно земљиште, у смислу ове одлуке, је 
земљиште у које се уграђује или је уграђена 
кабловска канализација за комуникацијске каблове 
и системе и поставља надземна инфраструктура, те 
друге подземне инсталације, а обухвата труп пута, 
банкине и путни појас до катастарске међе 
локалног пута или улице са катастарском међом 
другог власника.  
(2) Остало земљиште чини изграђено и 
неизграђено земљиште у обухвату и ван обухвата 
просторно планске документације. 
(3) Инфраструктурни водови, у смислу ове одлуке, 
су  подземне  или надземне инсталације у путном  
земљишту, а које се односе на 
телекомуникацијске, ПТТ, електро каблове и 
системе те друге инсталације и водове (цијеви).  

 

Члан 3. 
(1) Правна лица, предузетници и физичка лица (у 
даљем тексту: корисници) могу користити путно и 
остало земљиште за постављање 
инфраструктурних водова, уколико су, у складу са 
законом и другим прописима добили одговарајуће 
одобрење од стране надлежног органа и ако 
плаћају накнаду за коришћење путног и осталог 
земљишта, у складу са овом одлуком.  
(2) Надлежни ораган ће издати одобрење након 
што се закључи уговор о начину плаћања накнаде.  

 

Члан 4. 
(1) Накнаду за коришћење путног и осталог 
земљишта, утврђену овом одлуком, корисник 
плаћа у корист јавних прихода-Буџета општине 
Вишеград. 
(2) Накнада за коришћење путног земљишта 
обрачунава се по дужном метру положеног кабла 
или вода утврђеним одговарајућим стручно-
техничким или другим актом надлежног органа о 
одобравању за постављање кабла или вода.  

 
Члан 5. 

(1) Накнада по једном дужном метру коришћења 
земљишта, у зависности од намјене за коју се 
земљиште користи, износи: 

1) За телекомуникацијске, ПТТ и електро каблове  
    и водове...........................................  1,20 КМ/m, 
2) За остале инсталације .................... 0,80 КМ/m.  
(2) Накнада из овог члана обрачунава се за 
годишње коришћење земљишта.  
(3) Порез на додату вриједност (ПДВ) обрачунава 
се у складу са законским прописима.  

 
Члан 6. 

(1) Висина накнаде коју корисник плаћа утврђује 
се уговором закљученим између Општине 
Вишеград и корисника земљишта.  
(2) Уговор из претходног става садржи: ознаку 
уговорних страна, врсту и дужину 
инфраструктурног вода (каблови, водови, 
цјевоводи), вријеме на које се закључује уговор, 
начин плаћања накнаде, отказни рок и друге 
одредбе неопходне за законску реализацију истог, 
а потписује га начелник општине. 
 

Члан 7. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине 
Вишеград“.    
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД  
      ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Број: 01-022-4/18        
Датум: 30.01.2018. год. др Билал Мемишевић,с.р. 
 
На основу  члана 39. став (2) а у вези а чланом 28. 
тачка 15) Закона о локалној самоуправи  
(„Службени гласник Републике Српске“, број 
97/16),  и члана 36. Статута општине Вишеград 
(„Службени гласник општине Вишеград“, број 
6/17) Скупштина општине Вишеград на сједници 
одржаној дана  30.01.2018. године, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о држању домаћих животиња 

 и кућних љубимаца 
 
II ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
Овом одлуком одређују се мјеста и простори у 
којима се могу држати домаће животиње као и 
утврђивање услова за њихово држање на градком 
подручију општине Вишеград, које обухвата зоне 
градког грађевинког земљишта од  прве до пете 
зоне (у даљем текту: градке зоне). 

 
Члан 2. 

(1) Домаћим животињама у смислу ове одлуке 
сматрају се животиње које је човек одомаћио и 
чији опстанак зависи од непосредне бриге човека, 
и то: копитари, папкари, живина, кунићи и 
голубови. 
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(2) Копитари у смислу ове одлуке су коњи, 
магарци, мазге и муле.  
(3) Папкари су говеда, овце, козе и свиње. 
(4) Живине су кокошке, патке, ћурке, гуске, 
препелице. 
(5) Голубовима се, у смислу ове одлуке, сматрају 
голубови писмоноше, голубови високолетачи, и 
украсни голубови. 
 

Члан 3. 
Кућним љубимцима у смислу ове одлуке сматрају 
се пси,  домаће мачке, мање украсне и егзотичне 
птице , мали глодари и акваријумске животиње 
које се држе за друштво, рекреацију, заштиту или 
помоћ човјеку.  
 

Члан 4. 
Држалац животиња односно кућних љубимаца је 
свако правно или физичко лице које је, као 
власник, одгајивач или чувар, одговорно за 
здравље и добробит животиња. 
 
II УСЛОВИ ЗА ДРЖАЊЕ ЖИВОТИЊА 
 

Члан 5. 
Домаће животиње није дозвољено држати у 
улицама  Краља Петра I, Браће Југовић, Мајке 
Југовића, Николе Пашића, Николе Тесле, 
Косовскoj, Друге подрињске бригаде, комплексу 
„Андрићград“, Тргу палих бораца,  Козачкој, 
дијелу улице Цара Лазара (од почетка улице до 
раскрснице за Доње и Горње Шегање,са обухватом  
простора  око стадиона и градске дворане), насеље 
Бикавац (комплекс зграда и парк) , Вука Караџића, 
дијелу улице Карађорђева (од почетка до моста 
код градског стадиона) Радничкој, Видовданској, 
Јована Дучића, Ужичког корпуса, Јове Јовановића 
Змаја, дијелу улице Војводе Степе (од почетка до 
чесме на Мезалину),  9. јануара, Споменка 
Гостића, Добровољних давалаца крви и Иве 
Андрића (од почетка до скретања за насеље 
Околишта) , осим кунића и голубова које није 
дозвољено држати само у улицама које припадају 
првој зони градског грађевинског земљишта.  
 

Члан 6. 
На подручју општине Вишеград, које није 
обухваћено одредбама члана 5. из ове одлуке, а 
налазе се у оквиру зона градског грађевинског 
земљишта, дозвољава се држање домаћих 
животиња у некомерцијалне сврхе уз одговарајуће 
санитарно хигијенске услове простора у којем 
борави. 
 

Члан 7. 
(1) Дозвољава се држање домаћих животиња под 
условом да домаћинства имају у дворишту посебан 
објекат за смјештај животиња, који мора бити 

удаљен од сусједних стамбених или пословних 
објеката и јавних путева најмање 5 м. 
(2) Простор у који се одлаже и збрињава ђубре 
мора да буде удаљен од сусједних стамбених или 
пословних објеката најмање 12 м и изграђен на 
начин да се спријечи загађивање околине. 
 
III КУЋНИ ЉУБИМЦИ  
 

Члан 8. 
На подручју општине Вишеград, могу се, у складу 
са овом одлуком, држати кућни љубимци који не 
угрожавају физички и психички интегритет, личну 
сигурност и имовину грађана, и који не ремете 
мир, не угрожавају општу хигијену стамбене 
јединице, као и животну средину, и не изазивају 
осјећај страха или гађења, при чему услови гајења 
у потпуности задовољавају њихову добробит. 
 

Члан 9. 
На подручју општине Вишеград могу се, у складу 
са овом одлуком, држати: 
- пси и мачке - у становима који се налазе у 
зградама колективног становања, и у двориштима 
породичних стамбених зграда; 
- ситни глодари - у кавезима; 
- мање украсне и егзотичке птице - у кавезима; 
- акваријумске рибице у намјенским посудама.  
 

Члан 10. 
(1) У објектима или зградама колективног 
становања, једно домаћинство може држати у 
стану највише једног пса, односно највише три 
мачке, а њихов подмладак најдуже до шест 
мјесеци старости, уколико допунким правилима о 
кућном реду није другачије уређено ово питање. 
(2) У дворишту индивидуалног стамбеног објекта 
могу се држати три пса, а њихов подмладак 
најдуже до шест мјесеци старости. 
(3) Пас се може држати у ограђеном дворишту, под 
условом да му је онемогућен излазак и угрожавање 
пролазника и других лица.  
(4) Ако двориште није безбиједно ограђено, пас се 
мора држати у посебно ограђеном простору 
(боксу), или везан на ланцу, тако да не може 
угрозити пролазнике и друга лица.  
(5) Пас мора имати објекат (бокс, кућицу) који га 
штити од временских непогода. 
(6) На улазу у кућу, односно двориште у којем се 
држе пси-чувари, мора, на видном мјесту, стајати 
табла са натписом "ЧУВАЈ СЕ ПСА". 
(7) Држаоци паса расе: пит бул теријер, добермани, 
амерички стафордски теријери, доге, мастифи, 
шарпланинци, бул теријери, и сви остали опасни 
пси (пси који су по својој природи агресивни), 
дужни су да своје љубимце изводе и шетају на 
кратком поводнику дужине 1,5 м, и са заштитном 
корпом. 
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(8) Забрањен је трансорт више од два пса без 
одговарајуће пропратне документације. 

 
IV НАДЗОР, КАЗНЕНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 11. 
(1) Надзор над спровођењем ове одлуке вршиће 
комунална полиција. 
(2) По указаној потреби или по захтјеву органа из 
става (1) овог члана инспекцијски надзор може 
извршити и друга инспекција. 
(3) Поред овлашћења утврђених законом, 
комунална полиција је овлашћена да нареди 
враћање паса чији транспорт се врши супротно 
члану 10. став (8) ове одлуке у мјесто из којег се 
довози. 
 

Члан 12. 
(1) Новчаном казном у износу од 500 КМ до 2.000 
КМ, казниће се за прекршај прано лице, а 
одговорно лице у правном лицу – новчаном казном 
у износу од 200 КМ до 1.000 КМ, које поступа 
супротно одредби члана 5. ове одлуке. 
(2) За прекршај из става 1. овог члана, казниће се 
предузетник – физичко лице – новчаном казном у 
износу од 200 КМ до 800 КМ, а физичко лице – 
новчаном казном у износу од 100 КМ до 500 КМ.  
 

Члан 13. 
(1) Новчаном казном у износу од 500 КМ до 2.000 
КМ, казниће се за прекршај правно лице, а 
одговорно лице у правном лицу – новчаном казном 
у износу од 200 КМ до 1.000 КМ, које не 
обезбиједи услове прописане чланом  7. тав (1) и 
(2),  чланом (9) и чланом (10) став 1), 2), 3), 4), 5), 
6) и 7) ове одлуке. 
(2) За прекршај из става 1. овог члана казниће се 
предузетник – физичко лице – новчаном казном у 
износу од 200 КМ до 1.000 КМ, а физичко лице – 
новчаном казном у износу од 100 КМ до 600 КМ.  
(3) Новчаном казном у износу од 1.200 КМ до 
4.000 КМ, казниће се за прекршај правно лице, а 
одговорно лице у правном лицу – новчаном казном 
у износу од 700 КМ до 1.500 КМ, које поступа 
супротно члану 7. став (8) ове одлуке. 
(4) За прекршај из става 3. овог члана казниће се 
предузетник – физичко лице – новчаном казном у 
износу од 400 КМ до 1.200 КМ, а физичко лице – 
новчаном казном у износу од 250 КМ до 700 КМ.  
 

Члан 14. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине 
Вишеград“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД  
      ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Број: 01-022-5/18        
Датум: 30.01.2018. год. др Билал Мемишевић,с.р. 

На основу члана 3.став (1) т.1) и  3) Закона о 
превозу у друмском саобраћају Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 
47/17), члана 39. став 2. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16) и члана 36.  Статута oпштине 
Вишеград („Службени гласник Општине 
Вишеград“, број 6/17), Скупштина општине 
Вишеград на сједници одржаној 30.01.2018. 
године,  д о н о с и  
 

О Д Л У К У 
о начину, организацији и условима за вршење 

јавног превоза лица и ствари  на подручју 
општине Вишеград 

 
I–ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
Овом oдлуком уређује се организација и услови за 
вршење јавног превоза лица и ствари у друмском 
саобраћају на подручју општине Вишеград (у 
даљем тексту: Одлука),  обављање јавног 
линијског и ванлинијског превоза лица, начин и 
поступак усклађивања и регистрације редова 
вожње, права и дужности правних лица 
регистрованих за обављање ове дјелатности код 
надлежног суда и предузетника  који  посједују 
одобрење надлежног органа Општине(у даљем 
тексту: превозници),  права и дужности превозника 
и корисника превоза и друга питања од значаја за 
јавни превоз. 
Овом одлуком уређује се и превоз запрежним 
возилима, самарицама, пољопривредним 
машинама, мотоциклима и мотоциклима са 
приколицом, трициклима на моторни и други 
погон. 
 

Члан 2. 
Превоз лица и ствари у друмском саобраћају  може 
се вршити као јавни превоз и превоз за властите 
потребе. 
Јавни превоз је превоз лица и ствари уз накнаду, 
који је под једнаким условима доступан свим 
корисницима. 
Превоз за властите потребе, јесте превоз лица и 
ствари који се врши без накнаде, а ради 
задовољења потреба у оквиру регистроване 
дјелатности власника, односно корисника 
моторног возила. 
 

II –ЈАВНИ ПРЕВОЗ ЛИЦА У ЛИНИЈСКОМ 
ГРАДСКОМ И 
ПРИГРАДСКОМ САОБРАЋАЈУ 
 

Члан 3. 
У вршењу jaвног превоза лица и ствари у 
друмском саобраћају превозник је дужан да 
испуњава опште и посебне услове. 
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Општи услови за вршење јавног превоза лица и 
ствари прописани Законом о превозу у друмском 
саобраћају Републике Српске (у даљем тексту: 
Закон), стичу се регистрацијом дјелатности 
превозника у складу са посебним прописима. 
Прије отпочињања дјелатности, превозник је 
обавезан да испуни опште и посебне услове 
прописане Законом и прибави одговарајуће 
лиценце превозника и изводе из лиценце сходно 
Закону. 
 
Одређивање и одржавање линија 
 

Члан 4. 
Јавни превоз лица у  друмском саобраћају врши се 
као линијски и ванлинијски. 
Линијски превоз лица врши се на основу 
регистрованог реда вожње и цјеновника услуга 
превоза на сталним аутобуским линијама ( у даљем 
тексту: линијама) на којима се превоз врши у 
цијелом периоду важења реда вожње и на 
сезонским линијама на којима се превоз врши у 
одређеном периоду важења реда вожње. 
 

Члан 5. 
Линија је релација на којој се врши јавни превоз 
лица у складу са претходно утврђеним и 
регистрованим редом вожње и цјеновником услуга 
превоза лица. 
За одређивање линије из претходног става, пут 
мора да испуњава саобраћајно-техничке услове у 
складу са законом. 
Линија не може да се одређује на путу на којем би 
се кретањем возила непосредно оштетиле 
инсталације, путни објекти и угрожавала 
безбједност саобраћаја. 
 

Члан 6. 
Линије јавног превоза могу бити сталне, односно 
линије на којима се превоз обавља свакодневно у 
току године и повремене, на којима се превоз 
обавља за вријеме разних манифестација, 
ванредних догађаја, прекида саобраћаја због више 
силе, извођења радова на реконструкцији или 
одржавању пута и слично. 

 
Аутобуска станицa и стајалишта 

Члан 7. 
Улазак лица у аутобус и њихов излазак у градском, 
односно приградском линијском превозу врши се 
на аутобуским станицама и аутобуским 
стајалиштима  уписаним у регистроване редове 
вожње аутобуских линија. 
Превозници су дужни да користе услуге аутобуске 
станице у складу са регистованим редовима 
вожње. 
  
 

Члан 8. 
Аутобуско стајалиште у линијском друмском 
саобраћају (у даљем тексту: стајалиште) је простор 
одређен за пристајање аутобуса који саобраћају на 
одређеним линијама по регистрованом реду 
вожње. 
 

Члан 9. 
Стајалишта морају бити уређена и обиљежена 
вертикалном и хоризонталном сигнализацијом у 
складу са законом и уређена на начин који 
обезбјеђује путницима сигуран и несметан улаз и 
излаз из возила. Стајалиште мора имати ознаку 
стајалишта аутобуса и назив стајалишта. 

 
Члан 10. 

Стајалишта одређује надлежни орган јединице 
локалне самоуправе на захтјев превозника, 
уколико за то постоје услови. 
Мјесне заједнице и други заинтересовани субјекти 
могу поднијети приједлог превознику за 
одређивање аутобуског стајалишта. 
Превозник је дужан размотрити поднесени 
приједлог  и ако га сматра оправданим поднијети 
захтјев органу из става 1.овог члана. 

 
Члан 11. 

Постављање и одржавање стајалишних ознака 
извршиће се о трошку Oпштине, а послове 
обиљежавања извршиће субјекат кога одреди 
Начелник општине. 
Одржавањем  стајалишта у смислу ове одлуке 
сматрају се радови на одржавању у исправном 
стању стајалишта, а нарочито: поправка и замјена 
дотрајалих и оштећених саобраћајних знакова, 
обнављање коловозног застора, уклањање 
отпадака на хигијенски начин, уклањање снијега, 
посипање одговарајућим материјалом ради 
спречавања поледице, и сл. 
 

Члан 12. 
Уређена и обиљежена стајалишта могу користити 
само возила која саобраћају на линијама на којима 
је то стајалиште регистровано у реду вожње. 
Аутобуси у линијском друмском превозу 
заустављају се у свим регистрованим 
стајалиштима на линијама по регистрованом реду 
вожње. 
 
Усклађивање и регистрација редова вожње 

Члан 13. 
Поступак усклађивања и регистрације редова 
вожње покреће се путем јавног огласа објављеног 
у средствима јавног информисања и на интернет 
страници органа надлежног за регистрацију редова 
вожње, најкасније до првог фебруара текуће 
године. 
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Поступак усклађивања и регистрације реда вожње 
сматра се завршеним доношењем коначног 
рјешења о регистрацији реда вожње, најкасније 
31.маја за текућу годину. 
Накнаду за регистрацију редова вожње, као и 
накнаду за рјешавање по приговорима и жалбама 
утврђује надлежни орган јединице локалне 
самоуправе. 
Начин, критеријуми и посупак усклађивања и 
регистрације редова вожње прописује се 
Правилником о усклађивању и регистрацији 
редова вожње који доноси Начелник општине. 
 

Члан 14. 
Усклађивања и регистрације редова вожње врши 
се једном годишње. 
Усклађивање и регистрацију реда вожње у 
линијском превозу лица на територији општине  
Вишеград врши Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности. 
По окончању поступка усклађивања и 
регистрације редова вожње, начелник Одјељења за 
привреду и друштвене дјелатности доноси 
рјешење о регистрацији реда вожње на територији 
општине  Вишеград. 
Ред вожње у линијском превозу лица региструје се 
на период од пет година. 
Ако усклађивањем редова вожње нису обезбјеђене 
потребе корисника  превоза, а након завршеног 
поступка усклађивања редова вожње, на захтјев 
заинтересованог превозника, начелник може 
рјешењем утврдити ред вожње по ком се обавља 
превоз, који важи до завршетка поступка наредног 
усклађивања и регистрације редова вожње на 
подручју општине Вишеград. 
 

Члан 15. 
Превозник се мора придржавати регистрованог и 
овјереног реда вожње. Изузетно, у току вршења 
реда вожње, линијски превоз се може привремено 
обуставити или измјенити у случајевима: 

- прекида саобраћаја због више силе или 
извођења радова на реконструкцији пута, 

- због мјера надлежног органа које 
непосредно утичу на ограничавања 
саобраћаја док те мјере трају. 

Превозник је дужан прије почетка обуставе 
превоза из става 2. овог члана о томе обавјести 
надлежни орган јединице локалне самоуправе. 
 
Возила 
 

Члан 16. 
Превоз лица у јавном линијском друмском 
саобраћају на територији општине обавља се 
аутобусима. 
Аутобуси морају испуњавати техничко-
експлоатационе услове у складу са прописима о 

стандардима за ту врсту возила, као и услове 
утврђене прописима о безбиједности саобраћаја на 
путевима и другим прописима.  
  

Члан 17. 
Аутобуси којима се обавља јавни превоз морају 
бити уредно обојена препознатљивом бојом 
превозника. 
На аутобусима којима се врши линијски друмски 
саобраћај морају бити јасно и видљиво означени 
улази и излази. 
На аутобусима могу бити исписане рекламе и 
рекламне поруке. 
Рекламе и други натписи који немају садржај 
поруке о превозу, не смију се налазити на мјестима 
на којима заклањају прегледност у аутобусу 
(вјетробранска стакла, прозори...) или прекривати  
прописане ознаке и обавјештења о превозу. 
 

Члан 18. 
Аутобуси којим се обавља јавни превоз морају 
бити означена називом и сједиштем превозника у 
складу са законом, бројем линије и релацијом 
кретања возила. 
Релација кретања аутобуса означава се бројем 
линије, називом почетног и крајњег стајалишта  у 
смјеру кретања или називом само крајњег 
стајалишта у смјеру кретања. 
Аутобуси морају  имати на предњој  десној бочној 
страни ознаку релације кретања.  На крајњем 
стајалишту посада аутобуса дужна је измијенити 
ознаку сходно кретању аутобуса. 
Одредбе из ст. (1)и(2) овог члана се не односе на 
аутобусе који имају уграђен механизам за 
постављање табле или ако имају траку на којој су 
исписани број и назив линије из регистрованог 
реда вожње. 
Када аутобус не врши превоз или не прима 
путнике, у доњем десном углу вјетробранског 
стакла поставља се одговарајућа ознака. 
 

Члан 19. 
У аутобусима се за вријеме обављања јавног 
превоза морају налазити ред вожње и друга 
документа прописана Законом. 
 

Члан 20. 
Возач је дужан да се придржава реда вожње и да 
заустави аутобус на свим стајалиштима на линији. 
Укрцавање и искрцавање путника из аутобуса 
дозвољено је на стајалишту док аутобус стоји, 
осим у случајевима већих застоја. 
Возач не смије да покрене аутобус са стајалишта 
после укрцавања и искрцавања путника из 
аутобуса, док не провјери да ли су сва врата на 
возилу затворена. 
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Члан 21. 
Возач не смије да напусти аутобус када се у њему 
налазе путници, осим у случају отклањања 
опасности и спречавања наступања штетних 
посљедица за путнике и возило. 
Возач може да напусти аутобус у случају из 
претходног става, након безбједног кочења и 
прекида рада мотора. 
 

Члан 22. 
Посада аутобуса је дужна да за вријеме рада носи 
службено одијело предвиђено актом предузећа 
које обавља превоз, да на реверу одијела има 
видно истакнуту службену легитимацију, као и да 
се према путницима опходи са пажњом и 
предусретљивошћу. 
Службена легимитација из претходног става 
садржи: назив предузећа, број, име и презиме и 
фотографију лица. 
 

Члан 23. 
У аутобус јавног превоза не смију се примати лица 
за која возач или друго одговорно лице утврди да 
би својим понашањем, пртљагом или стварима 
које желе да унесу могла да угрозе здравље других 
лица, лица која су видљиво под дејством алкохола, 
других опојних средстава, животиње (осим паса 
водича у пратњи слијепих и слабовидних лица), 
лешеви, експлозиви, или предмети који могу 
повриједити, оштетити, упрљати или починити 
штету на возилу, лицима и стварима која се 
превозе. 
У аутобусу јавног превоза не смију се превозити 
дјеца до шесте године старости без пратње 
одраслих. 
 

Члан 24. 
У циљу безбједности путника и одржавања реда у 
аутобусима јавног линијског саобраћаја забрањено 
је:  

- конзумирање цигарета, алкохола и других 
опојних средстава, 

- ометати возача или друго овлашћено лице 
у возилу у обављању службе, 

- бацати отпатке или на други начин 
вршити загађивање и уништавање возила, 

- улазити у аутобус након објаве посаде да у 
аутобусу нема мјеста, 

- дирати, оштећавати натписе, плоче, 
обавијести, рекламе и сл., 

- задржавати се у дијелу возила, ако се тиме 
омета наплата возних карата, 

- онемогућава или отежава правилан 
распоред путника у возилу, односно 
њихов улазак и излазак и 

- онемогућавати отварање и затварање 
врата на возилу. 

Возач је дужан опоменути путника који поступа 
противно одредбама из претходног става, а 
уколико и поред опомене путник изврши коју од 
наведених радњи, возач ће позвати путника да 
напусти возило. 

 
Члан 25. 

Ствари нађене у возилу предају се посади аутобуса 
која је дужна налазачу издати потврду у којој ће 
назначити податке о нађеним стварима и име и 
презиме налазача. 
Ако се за вријеме вожње не јави власник нађене 
ствари службено лице коме је иста предана дужно 
је одмах по завршетку вожње нађену ствар да 
преда одређеној служби превозника. 
Нађене ствари служба чува 7 дана, а након истека 
овог рока нађене ствари се предају  Полицијској 
станици Вишеград. 
Са нађеним  изгубљним предметима у возилу 
превозник је обавезан да поступи  у складу са 
прописима о нађеним стварима.  
 

Члан 26. 
Возила за превоз ствари морају испуњавати услове 
којима се у превозу обезбјеђује заштита ствари од 
оштећења, расипања, прекомјерног испаравања 
(кало), односно од загађења у зависности од врсте 
и особина ствари које се превозе. 
Осим услова из става 1. овог члана возила за 
превоз ствари обавезно испуњаљвају и услове 
прописане одредбама Правилника о техничким 
прегледима возила, Правилника о димензијама, 
укупној маси и осовинском оптерећењу возила, о 
уређајима и опреми које морају да имају возила и о 
основним условима које морају да испуњавају 
уређаји и опрема у саобраћају на путевима. 
 
Права и обавезе превозника и корисника 
превоза 

 
Члан 27. 

Превозник је дужан: 
-да линијски превоз врши у свему према 

елементима линије садржаним у регистру и реду 
вожње, осим у случајевима из члана 15. ове 
Одлуке, 

- да приликом обављања линијског превоза 
у сваком аутобусу посједује фотокопију издатог и 
овјереног реда вожње, са печатом и потписом 
овлашћеног лица превозника и  

- да у обављању линијског превоза 
примјењује тарифни систем и важећи цјеновник. 
 

Члан 28. 
Превозник је обавезан да у аутобусу којим обавља 
јавни превоз на видном мјесту истакне 
обавјештења која се односе на важећи ред вожње, 
цјеновник,  понашање  путника  у  возилу,  врсту  и  
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количину пртљага који се може унијети у аутобус 
и категорије путника који имају право на 
повлашћен превоз. 

 
Члан 29. 

Превозник је обавезан у линијском превозу 
примити сваког путника у границама 
расположивих мјеста за путнике. 
Путник може унијети у аутобус ручни пртљаг и 
друге ствари чије је уношење уобичано у аутобус. 
Превозник је дужан обезбједити превоз пртљага 
истовремено са превозом путника  коме пртљаг 
припада. 
 

Члан 30. 
Корисник услуге-путник је лице које се затекне у 
аутобусу линијског превоза осим посаде возила. 
За кориштење услуге превоза путник је дужан да у 
аутобусуима важећу исправну возну карту, коју је 
ради контроле на захтјев контролора или другог 
овлашћеног лица (у даљем тексту: овлашћено 
лице) дужан да покаже. 
Уколико путник не посједује одговарајућу возну 
исправу, односно одбије да је покаже, дужан је да 
овлашћеном лицу  пружи податке о свом 
идентитету. 
Овлашћено лице се по свом уласку у аутобус 
линијског превоза представља легитимацијом. 
Путник који је у аутобусу затечен без исправе или  
са неисправном возном исправом, дужан је да на 
захтјев овлашћеног лица  плати доплатну карту,  у 
висини утврђеној цјеновником и потом настави 
започету вожњу. 
Путнику из претходног става који не поступи по 
захтјеву овлашћеног лица, овлашћено лице ће 
уручити опомену која обавезно садржи:  податке о 
путнику (име, презиме, број личне карте и сл.), 
висину накнаде утврђене цјеновником, датум 
доспјећа, линију јавног превоза - број и врсту 
возила, датум издавања и потпис и службени број 
овлаштеног лица. 
Путник по уручењу опомене дужан је да се удаљи 
из аутобуса на првом наредном стајалишту. 
Актом предузећа које обавља јавни превоз 
утврђује се начин и услови под којима поједине 
категорије путника могу користити јавни превоз 
без накнаде, односно уз умањење накнаде 
(повлаштене категорије). 

 
Члан 31. 

Овлашћено лице може привремено или трајно да 
одузме претплатну возну карту ако је путник 
користи супротно одредбама ове одлуке, или 
уколико посумња у њену вјеродостојност. 
У случају из претходног става претплатна возна 
карта ће се вратити путнику  ако одмах или у року 
од осам дана од пријема опомене плати возну и 

доплатну карту, односно по правоснажно 
окончаном поступку надлежног органа. 
 

Члан 32. 
Лица са инвалидитетом, слабовидна лица и њихови 
пратиоци, старији или очито болесни путници, 
труднице и лица са малом дјецом имају предност 
код заузимања мјеста за сједење. 
Дјеца до 6 година имају право на бесплатан превоз 
у пратњи одраслих, а немају право на посебно 
мјесто за сједење ако нема довољно мјеста за 
одрасле путнике. 

 
Члан 33. 

Превозник је обавезан да у аутобусу означи мјесто 
намјењено лицима са инвалидитетом. 
У сваком аутобусу прво предње десно мјесто мора 
бити одређено за лица са инвалидитетом. 
 

Члан 34. 
Путници који су приморани да напусте аутобус 
због квара могу истим возним картама наставити 
вожњу другим аутобусом истог превозника, а 
превозник је дужан да у најкраћем времену 
осигура други аутобус. 

 
Члан 35. 

Путник који оштети или запрља аутобус дужан је 
да надокнади штету превознику. 
Ако путник одбије да плати штету дужан је да 
пружи тачне податке о свом идентитету, посади 
возила или другом овлаштеном лицу. 
 
III - ЈАВНИ ПРЕВОЗ ЛИЦА И СТВАРИ У 
ВАНЛИНИЈСКОМ ДРУМСКОМ 
САОБРАЋАЈУ, ПРЕВОЗ ЗАПРЕЖНИМ 
ВОЗИЛИМА, ПОЉОПРИВРЕДНИМ 
МАШИНАМА, МОТОЦИКЛИМА СА 
ПРИКОЛИЦОМ, ТРОЦИКЛОМ НА 
МОТОРНИ И ДРУГИ ПОГОН 
 

Члан 36. 
Јавни превоз у ванлинијском друмском саобраћају 
је превоз за који се релација, цијена превоза, 
висина накнаде за споредне услуге извршене за 
потребе лица и ствари који се превозе и други 
услови превоза утврђују уговором између 
превозника и корисника превоза сачињеним прије 
почетка вожње. 
Уговор из претходног става мора се налазити у 
возилу с којим се врши превоз. 
 

Члан 37. 
У возилу којем се врши јавни превоз лица у 
ванлинијском друмском саобраћају у доњем 
десном углу вјетробранског стакла мора бити 
видно истакнута табла са  натписом„Ванредна 
вожња“. 
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У аутобусу из претходног става овог члана мора се 
налазити уредно попуњен путни лист са списком 
путника који се превозе. 
 

Члан 38. 
Превоз запрежним возилима, самарицама, 
пољопривредним машинама, мотоциклима и  
мотоциклима са приколицом, трициклима на 
моторни и други погон забрањује се Улици краља 
ПетраI у Вишеграду. 
 
IV  НАДЗОР 

Члан 39. 
Послове инспекцијског надзора над спровођењем 
ове одлуке врши  саобраћајни инспектор и 
комунална полиција општине Вишеград. 
 
V -КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ  
  

Члан 40. 
Новчаном казном од 500,00 до 1.500,00 КМ 
казниће се за прекршај  правно лице, односно 
новчаном казном од 100, до 1.000 КМ предузетник, 
ако поступи супротно одредбама члана:18., 19., 
21., 25., 28., 33. и 34. ове одлуке. 
Заучињене прекршаје из претходног става, казниће 
се одговорно лице у правном лицу новчаном 
казном у износу од 250,00 до 500,00 КМ. 

 
Члан 41. 

Новчаном казном од 50,00 до 200,00 КМ казниће 
се физичко лице ако изврши неку од радњи 
утврђених одредбама члана 24. став 1., алинеје 1-
7., члана 30. став 3., односно не поступи у складу 
са одредбама члана 29. ст. 2. и  5.ове одлуке. 
За прекршаје утврђене Законом о превозу у 
друмском саобраћају Републике Српске  
примјењиваће се одредбе тог закона. 
 
VI – ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 42. 
Начелник општине донијеће Правилник којим ће 
регулисати начин, критеријуме и поступак 
усклађивања и регистрације редова вожње, 
најкасније у року од 30 дана од дана ступања на 
снагу ове одлуке. 

 
Члан 43. 

Превозници који имају регистроване редове вожње 
у градском и приградском саобраћају вршиће 
превоз по тим редовима вожње и након ступања на 
снагу ове одлуке, сведок надлежни орган не 
проведе поступак редовног усклађивања и 
регистрације  редова вожње, по одредбама ове 
одлуке и Правилника из претходног члана. 
  
 

Члан 44. 
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да 
важи Одлука о јавном превозу лица и ствари на 
подручју општине Вишеград(„Службени гласник 
Општине Вишеград“, број 12/09). 
 

Члан 45. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине  
Вишеград“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД  
          ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Број: 01-022-6/18        
Датум: 30.01.2018. год.    др Билал Мемишевић,с.р. 
 
 
На основу члана 3. став (1) тачка б). Закона о 
превозу у друмском саобраћају  Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“, број  
47/17), члана 39. став 2. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16) и члана 36.  Статута oпштине 
Вишеград  („Службени гласник општине 
Вишеград“, број 6/17), Скупштина  општине 
Вишеград  на сједници одржаној дана  
30.01.2018.године, д о н о с и   

 
О Д Л У К У 

о такси превозу на подручју општине Вишеград  
 

I ОСНОВНЕ  ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
Овом одлуком уређују се организација такси 
превоза, мјерила и критерија на основу којих се 
одређује број такси превозника, број и размјештај 
такси стајалишта, начин кориштења и управљања 
такси стајалиштима, број такси мјеста на 
стајалиштима, начин и поступак издавања лиценце 
превозника и легитимације за возача моторног 
возила и вођење евиденције, начин утврђивања и 
наплате цијене такси превоза, права и дужности 
такси превозника, возача и лица која се превозе и 
друга питања од значаја за обављање такси превоза 
на територији  општине Вишеград, као и надзор 
над спровођењем ове одлуке и казнене одредбе. 
 
II  УСЛОВИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ 
ПРЕВОЗА  

 
Члан 2. 

Такси превозници могу бити: 
 - предузетници који посједују одобрење 

надлежног органа Општине – (у даљем тексту: 
такси предузетник)  и 
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 - правна лица регистрована код надлежног 
суда за обављање дјелатности такси превоза (у 
даљем тексту: такси предузеће).  
Лицима која не посједују одобрење надлежног 
органа или суда за обављање дјелатности такси 
превоза забрањен је превоз различитих група лица 
која нису у сродству са лицем које управља 
возилом и који се обавља на истом или сличном 
превозном путу и врши се два или више пута 
током дана, седмице или мјесеци. 
Лицима која не посједују одобрење надлежног 
органа или суда за обављање дјелатности такси 
превоза, забрањен је превоз путничким возилом 
различитих група лица, која нису у сродству са 
лицем које управља возилом, а која се укрцавају 
или искрцавају на аутобуским станицама, односно 
стајалиштима и врше се два или више пута током 
дана, седмица или мјесеци. 
 

Члан 3. 
За обављање такси превоза, такси предузетник 
поред услова прописаних законом, мора да  
испуњава и сљедеће услове: 

1. да има возачку дозволу “Б” категорије, 
најмање пет година;  

2. да је стручно оспособљен возач у складу 
са чланом 8. став (2) и (3) Закона о превозу у 
друмском саобраћају Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“, број  
47/17);  

3. да има љекарско увјерење о 
способности за возача за управљање возилом 
којим се обавља такси-превоз, које није старије од 
годину дана; 

4. да је власник такси возила којим се 
обавља такси превоз путника (у даљем тексту: 
такси возило), односно да посједује ваљан правни 
акт којим се утврђује право коришћења такси 
возила (уговор о лизингу);  

5. да такси превоз обавља само с једним 
возилом,  

6. да лично управља возилом;  
7. да му није изречена мјера забране 

управљања моторним возилом “Б” категорије, што 
се доказује увјерењем које није старије од шест 
мјесеци;  

8. да му правоснажном судском одлуком 
није забрањено обављање одређене дјелатности, 
односно да му правоснажним рјешењем о 
прекршају није изречена заштитна мјера забране 
обављања дјелатности, док трају правне 
посљедице осуде, односно мјере, што се доказује 
увјерењем које није старије од шест мјесеци;  

9. да је измирио пореске обавезе по основу 
јавних прихода, што доказује увјерењем 
надлежног органа, а које није старије од шест 
мјесеци и 

10. да му је такси превоз једино и основно 
занимање. 

  
Члан 4. 

Такси-возило којим се обавља такси превоз поред 
услова прописаних Законом мора да испуњава и 
сљедеће услове: 

- да је облик каросерије ,,лимузина,, или 
,,караван“ са 1+4 регистрована сједишта и са 
четворо бочних врата, које може бити старости до 
15 година,  

 
III  ЛИЦЕНЦА ТАКСИ ПРЕВОЗНИКА И 
ЛЕГИТИМАЦИЈА ЗА ВОЗАЧА 

  
Члан 5. 

Такси превозници дужни су да посједују лиценцу 
превозника и легитимацију за возача моторног 
возила, коју издаје надлежни орган Општине.  
Уз захтјев за издавање лиценце превозника и 
легитимације за возача моторног возила, такси 
превозник је дужан да приложи одобрење за 
вршење такси превоза, и доказе о испуњавању 
општих  услова прописаних Законом о превозу у 
друмском саобраћају и услова прописаних овом 
Одлуком.  
Легитимација за возача се издаје на период од 5 
(пет) година и садржи сљедеће податке:  

1. назив надлежног органа који издаје 
легитимацију,  

2. број и датум издавања,  
3. фотографију димезије 3 x 3,5 cm, 
4.  име и презиме возача, 
5.  пребивалиште возача,  
6.  назив ,,TAXI,, код предузетника или назив 

правног лица код којег је запослен, 
7. рок важења легитимације,  
8. мјесто печата и  
9. потпис овлашћеног лица. 

Лиценце за превозника се издаје на период од 5 
(пет) године и садржи сљедеће податке: 

1.  Име и презиме такси предузетника или 
назив такси предузећа,  

2. власништво возила,  
3. регистарски број возила, 
4. врста возила,  
5. марка возила,  
6. тип возила,  
7. број шасије,  
8. снага мотора, 
9. година производње и  
10. број сједишта.  

Евиденције о издатим лиценцама превозника и 
легитимацијама за возача моторног возила водиће 
се електронски и садржаваће податке из члана 5. 
став (3) и став (4) ове Одлуке. 
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Члан 6. 
Такси превозник је дужан да:  

1. Сваку промјену података које садржи 
Легитимација за возача и Лиценца за превозника 
којим се врши такси превоз пријави надлежном 
органу општине у року од 8 (осам) дана од дана 
настале промјене,  

2. Сваку промјену података која се односи на 
такси возило пријави надлежном органу општине  
у року од 8 (осам) дана од дана настале промјене, 

3. У случају трајног престанка обављања 
дјелатности такси превоза, надлежном органу  
општине врати Легитимацију за возача и Лиценцу 
за превозника.  

 
IV ТАКСИ СТАЈАЛИШТА  

Члан 7. 
Такси стајалишта (у даљем тексту стајалишта) су 
одређене и уређене саобраћајне површине за 
организовано обављање такси превоза, односно за 
укрцај и искрцај путника . 
Ознака такси стајалишта треба да садржи назив и 
број такси стајалишта. 
 

Члан 8. 
Број и размјештај стајалишта, број такси мјеста на 
стајалишту и начин и право коришћења одређује 
рјешењем надлежни орган Општине. 
Нa пoдручју oпштине Вишеград постоје 4 (четири ) 
такси стајалишта и то: 

1. такси стајалиште број: 01:Трг палих 
бораца б.б-9 такси мјеста  

2. такси стајалиште број: 02:Улица 
Ужичког корпуса – улаз у градску 
пијацу с лијеве стране, гледано из 
правца рзавског моста-4 такси мјеста 

3. такси стајалиште број: 03: Улица цара 
Лазара – с лијеве стране на улазу у 
аутобуску станицу, гледано из правца 
града            2 такси мјеста 

4. такси стајалиште број: 04 на лијевој 
обали Дрине, поред ћуприје, код 
билборда- 2 такси мјеста 

У к у п н о: 17 такси мјеста 
 

На стајалишту се мјеста за стајање такси возила 
обиљежавају хоризонталном саобраћајном 
сигнализацијом, а на почетку и на крају стајалишта 
истом бојом уписује се ознака „ТАXI“. 
Стајалиште се обиљежава вертикалним 
саобраћајним знаком забрањено заустављање и 
паркирање и допунском таблом осим за „ТАXI“ 
возила са исписаним укупним бројем такси мјеста.  

 
Члан 9. 

О постављању вертикалне и хоризонталне 
саобраћајне сигнализације на стајалиштима, 
одржавању постојеће саобраћајне сигнализације и 

одржавању стајалишта у зимским и љетним 
условима, стара се надлежни орган Општине. 

 
Члан 10. 

На стајалишту се такси возила постављају према 
редоследу долазака и у границама обиљежених 
такси  мјеста. 
За вријеме коришћења стајалишта такси превозник 
је дужан да буде у непосредној близини свог такси 
возила.  
У случају да је стајалиште попуњено, такси 
превозник не може своје такси возило да постави у 
његовој ближој околини, односно на удаљености 
мањој од 100 метара.  

 
Члан 11. 

Tрошкове oбиљежавања и уређења такси 
стајалишта сноси надлежни oрган општине. 
Такси превозници могу самостално уредити такси 
стајалиште о свом трошку, с тим што претходну и 
коначну сагласност на исте даје надлежни орган 
општине. 
Трошкове tекућег oдржавања сносе корисници. 
 
V ПРАВА И ДУЖНОСТИ ТАКСИ ВОЗАЧА 

 
Члан 12. 

За вријеме вршења услуга такси превоза, такси 
возач код себе поред услова прописаних законом 
мора да има и одобрење надлежног органа 
Општине за обављање такси превоза, 
Легитимацију за возача и Лиценцу превозника.  
 

Члан 13. 
Такси возач може такси превоз да започне са 
стајалишта, на телефонски позив или на 
заустављање путника у складу са Законом  из 
области  безбједности саобраћаја. 
Путник може да користи такси возило по свом 
избору, осим када је телефонским позивом 
наручио вожњу.  
Такси возач који је први на реду на стајалишту, 
дужан је да на захтјев путника обави вожњу.  
 

Члан 14. 
Путник може да одбије да уђе у такси возило 
наручено путем телефона, ако основано посумња 
да је такси возач под утицајем алкохола или 
опојних дрога, ако је неуредан или ако је 
унутрашњост возила запрљана.  

 
Члан 15. 

Такси возач је дужан да у слободно такси возило 
прими сваког путника, као и лични пртљаг 
путника према величини простора за пртљаг и 
носивости такси возила.  
Такси возач није дужан да у такси возило прими 
лица под утицајем алкохола или опојних дрога или  
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обољело од заразних болести, лица са изузетно 
запрљаном одјећом, као и лични пртљаг путника 
којим би се загадило, испрљало или оштетило 
такси возило. 
Такси возач не смије да прими у такси возило 
дјецу до шест година без пратиоца.  
Такси возилом не могу се без  пристанка такси 
возача превозити  кућни љубимци. 

 
Члан 16. 

Такси возач је обавезан да се за вријеме обављања 
такси превоза према путницима опходи са пажњом 
и поштовањем, да буде уредан,  да не пуши у 
возилу за вријеме вожње, као и да није под 
утицајем алкохола или опојне дроге.  

 
Члан 17. 

Такси возач је обавезан да непосредно прије 
започињања вожње са путником укључи 
таксиметар и да га искључи одмах након завршене 
вожње.  

 
Члан 18. 

Такси возач је дужан да путника превезе најкраћим 
путем до мјеста опредјељења или путем који му 
путник одреди, а у складу са важећим режимом 
саобраћаја.  
Такси возач није дужан да одвезе путника до 
одредишта, уколико услови пута не омогућавају 
нормалну и безбједну вожњу.  
Ако из оправданих разлога (квар на возилу и сл.), 
није у могућности да доврши започету вожњу, 
такси возач је дужан да, на захтјев путника, у 
најкраћем времену обезбиједи му друго такси 
возило. 
У случајевима из претходног става, путник не 
сноси трошкове доласка другог возила, него само 
трошкове превоза од тог мјеста до одредишта, и 
под истим условима под којима је прекинута 
вожња започета. Ове услове дужан је да обезбиједи 
такси возач који је прекинуо вожњу. 

 
Члан 19. 

У случају да путник заборави или загуби дио 
пртљага у возилу такси возача исти ће се у року од 
24 сата депоновати у Полицијску станицу 
Вишеград на поступање у складу са прописима о 
заборављеним стварима.  

 
Члан 20. 

Такси превозник са територије друге јединице 
локалне самоуправе може довести путнике на 
територију општине Вишеград са истакнутом 
такси таблом и издатим рачуном у складу са 
законом.  
Такси превозник са подручја друге јединице 
локалне самоуправе не може вршити превоз 
путника са територије општине Вишеград и не 

може истицати такси таблу после искрцавања 
путника из става 1. овог члана.  
Такси таблу може да истакне само такси превозник 
који има издато одобрење надлежног органа 
Општине Вишеград за обављање такси превоза, 
Легитимацију за возача и Лиценцу за превозника.  
Уколико такси предузетник такси возило користи 
за сопствене потребе или уколико не обавља 
дјелатност такси превоза, дужан је да такси таблу 
привремено скине или прекрије. 

  
Члан 21. 

На аутобуским стајалиштима и на удаљености 
мањој од 25 метара, од обиљежених стајалишта и 
терминала намијењених за приградски превоз 
путника, забрањено је заустављање и паркирање 
такси возила, односно вршење укрцаја и искрцаја 
путника. 

 
VI  УТВРЂИВАЊЕ И НАПЛАТА ЦИЈЕНЕ 
ПРЕВОЗА  

 
Члан 22. 

Цијена такси превоза, по једном километру, је 
унапријед одређена, и утврђује се таксиметром, по 
овјереном цјеновнику услуга, која је видно 
истакнута.  
Такси возач је дужан укључити таксиметар на 
почетку вожње, осим ако је релација дужа од 50 км 
када се цијена може одредити и по договору са 
корисником превоза. У случају да такси возач не 
укључи таксиметар на почетку вожње, путник није 
у обавези да плати цијену услуге такси превоза. 
Накнада за обављени такси превоз утврђује се на 
основу цјеновника услуга, а наплаћује се у износу 
који покаже таксиметар, на мјесту опредјељења 
путника. У цијену такси превоза урачуната је и 
цијена превоза личног пртљага. 
Под личним пртљагом подразумјевају се путне 
торбе и кофери укупне тежине до 50 килограма. 
Цјеновником може да се предвиди посебна 
доплата за лични пртљаг путника тежи од 50 
килограма. 
Са посебном доплатом за пртљаг тежи од 50 
килограма, путник мора да буде упознат и сагласан 
прије започињања такси превоза. 

 
Члан 23. 

Такси возач је дужан да на захтјев путника изда 
овјерен рачун о пруженој услузи.  

 
Члан 24. 

Такси возач може у току такси превоза, уз 
сагласност или на захтјев путника, да прими у 
такси возило и друга лица.  
Када путник који је примљен у такси превоз 
настави да користи такси возило, мјесто изласка 
претходног путника сматра се мјестом са кога је  
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такси превозник започео нови такси превоз, осим 
уколико се путници другачије међусбно не 
договоре. 

 
VII  НАДЗОР 

Члан 25. 
Инспекцијски надзор над примјеном ове Одлуке 
врши саобраћајни инспектор и  комунална 
полиција у складу са одредбама Закона о 
комуналној полицији.  

 
VIII  КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ  

Члан 26. 
Новчаном казном од 1.000,00 КМ до 1.500,00 КМ 
казниће се такси предузеће, ако:  

1. врши превоз супротно члану 2. ове одлуке,  
2. такси-возило не испуњава услове из члана 5. 

ове одлуке и  
3. врши услугу такси превоза супротно члану 

22. ове одлуке.  
За прекршаје из става (1) овог члана, казниће се и 
одговорно лице у такси предузећу, новчаном 
казном - у износу од 300,00 КМ до 500,00 КМ.  
За прекршаје из става (1) овог члана, казниће се и 
такси-возач предузећа, новчаном казном - у износу 
од 50,00 КМ до 100,00 КМ. 

  
Члан 27. 

Новчаном казном од 500,00 КМ до 1.000,00 КМ 
казниће се такси предузеће, ако:  

1. возач није стручно оспособљен (члан 3., 
тачка 2),  

2. не посједује лиценцу превозника (члан 5.)  
3. возач не посједује легитимацију за возача 

(члан 5), 
4 . не пријави промјене података (члан 6), 
5. за вријеме коришћења стајалишта возач није 

у непосредној близини свог такси возила     (члан 
10. став (2) ,  

6. возач постави возило на удаљености мањој 
од 100 метара од стајалишта које је попуњено 
(члан 10. став (3),  

7. врши услугу такси превоза супротно члану 
12. ове одлуке,  

8. возач одбије да обави вожњу, а први је на 
стајалишту (члан 13. став (3)),  

9. возач одбије да прими путника и његов 
лични пртљаг (члан 15. став (1)),  

10. возач прими у возило дјецу до шест година 
старости без пратиоца (члан 15. став (3)),  

11. возач врши такси превоз супротно члану 
16. ове одлуке,  

12. путника не превезе најкраћим путем (члан 
18. став (1)),  

13. поступи супротно члану 18.став (3) ове 
одлуке,  

14. врши услугу такси превоза супротно члану 
21. ове одлуке,  

15. врши услугу такси превоза супротно члану 
22. Ове одлуке, 

16. не изда овјерен рачун (члан 23.) 
17. врши такси услугу супротно члану 24.ове 

одлуке. 
За прекршаје из става 1. овог члана, казниће се и 
одговорно лице у предузећу, новчаном казном - у 
износу од 100.00 КМ до 300.00 КМ. 
За прекршаје из става (1) овог члана, под тачкама 
1., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16. и 
17.  , казниће се и такс возач предузећа, новчаном 
казном - износу од  50,00 КМ.  

 
Члан 28. 

Новчаном казном од 600,00 КМ до 1.800,00 КМ 
казниће се физичко лице, ако:  

1. врши превоз супротно члану 2. ове одлуке,  
Члан 28а 

Новчаном казном од 250,00 КМ до 500,00 КМ 
казниће се такси предузетник, ако:  

1. није стручно оспособљен (члан 3. тачка 2.),  
2. није власник такси возила којим се обавља 

такси превоз  путника, односно непосједује ваљан  
правни акт којим се утврђује право коришћења 
такси возила  (уговор о лизингу)  (члан 3., тачка 
4.), 

3. не управља лично возилом којим се обавља 
такси превоз (члан 3. тачка 6.), 

4. такси превоз му није једино и основно 
занимање (члан 3, тачка 10.),  

5. такси возило не испуњава услове из члана 4. 
ове одлуке, 

6. врши такси превоз супротно члану 20. ове 
одлуке и 

7. врши услугу такси превоза супротно члану 
 

Члан 29. 
Новчаном казном од 100,00 КМ до 300,00 КМ 
казниће се такси предузетник ако: 

1. не посједује лиценцу превозника (члан 5.), 
2. не посједује легитимацију за возача (члан 5),  
3. не пријави промјене података (члан 6), 
4. за вријеме коришћења стајалишта није у 

непосредној близини свог такси-возила (члан 10. 
став 2) , 

5. постави возило на удаљености мањој од 100 
метара од стајалишта које је попуњено (члан 10. 
став 3.),  

6. врши услугу такси превоза супротно члану 
12. ове одлуке,  

7. одбије да обави вожњу, а први је на 
стајалишту (члан 13. став (3)), 

8. одбије да прими путника и његов лични 
пртљаг (члан 15. Став( 1)),  

9. прими у такси возило дијете до шест година 
старости без пратиоца (члан 15. став (3)),  

10. врши такси превоз супротно члану 16. ове 
одлуке,  
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11. путника не превезе најкраћим путем (члан 
18. став (1)),  

12. поступи супротно члану 18.став (3) ове 
одлуке,  

13. такси возило користи за сопствене потребе, 
а не скине или прекрије такси таблу (члан 20. став 
( 4)),  

14. врши услугу такси превоза супротно члану 
22. ове одлуке  и 

15. врши такси услугу супротно члану 24. и 12. 
ове одлуке и не изда овјерен рачун (члан 23.). 

  
IX  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  

 

Члан 30. 
Такси превозник је дужан да усклади своје 
пословање са одредбама ове Одлуке у року од 60 
дана од дана ступања на снагу исте.  

 

Члан 31. 
У случајевима који нису прописани овом одлуком 
примјењиваће се одредбе Закона о превозу у 
друмском саобраћају Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“број 
47/17). 
 

Члан 32. 
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да 
важи Одлука о такси превозу на подручју општине 
Вишеград („Службени гласник Општине 
Вишеград“, број 1/10, 12/11 и 3/13). 

 
Члан 33. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Општине 
Вишеград.“.  

                                                                                                                                        
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД  
        ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Број: 01-022-7/18        
Датум: 30.01.2018. год. др Билал Мемишевић,с.р. 
 
На основу члана 81. став (2) Закона о заштити од 
пожара („Службени гласник републике Српске“, 
број 71/12), члан 39. став (2) Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16) и члана 36. став (2) Статута 
општине Вишеград („Службени гласник општине 
Вишеград“ 8/17), Скупштина општине Вишеград 
на сједници одржаној 30.01.2018. године,                
д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о усвајању Плана утрошка намјенских 

средстава за 2018. годину остварених по основу 
Закона о заштити од пожара 

 
 
 

Члан 1. 
Усваја се План утрошка намјенских средстава за 
2018. годину остварених по основу Закона о 
заштити од пожара. 
 

Члан 2. 
Саставни дио ове Одлуке чини План утрошка 
средстава по основу закона о заштити од пожара за 
2018. годину. 
 

Члан 3. 
Ова Одлука ступа на снагу осног дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине 
Вишеград“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД  
      ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Број: 01-022-10/18        
Датум: 30.01.2018. год. др Билал Мемишевић,с.р. 
 

ПЛАН 
утрошка средстава остварених по основу 

Закона о заштити од пожара за 2018. годину 
 

I 
Средства прикупљена за реализацију посебних 
мјера заштите од пожара у складу са чланом 81. 
Закона о заштити од пожара („Службени гласник 
Републике Српске“ број 71/12), распоређују се и 
искључиво служе за реализацију пројеката 
техничког опремања ватрогасних јединица 
општина или градова и изградњу објеката које 
користе ватрогасне јединице за своје активности и 
чување ватрогасне опреме (ватрогасни домови и 
спремишта). 
По овом основу у 2018. години планира се 
прикупити 20.000,00КМ. 
 

II 
Намјенска средства из тачке I овог плана, 
утрошиће се за: 
Регистрација и одржавање возила и опреме, 
редовно и ванредно ................ 10.000,00 КМ 
Одржавање и поправка ватрогасног дома 
......................................................   7.000,00 КМ 
Резерва ..........................................   3.000,00 КМ 
                   УКУПНО:   20.000,00 КМ 

III 
Овај план објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Вишеград“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД  
           ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Број: 01-022-10/18        
Датум: 30.01.2018. год.    др Билал Мемишевић,с.р. 
 
На основу члана 18. став 4. Закона о систему 
јавних служби („Службени гласник Републике 
Српске“, брoj 68/07 и 109/12), члана 7. Закона о  
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министарским, владиним и другим именовањима 
Републике Српске („Службени гласник Републике 
Српске“, број 41/03), члана 36. став (2) Статута 
општине Вишеград („Службени гласник општине 
Вишеград“, број 6/17) и члана 35. Статута Јавне 
спортске установе „Дрина“ Вишеград број 12-
02/10 и 102-09/17, Скупштина општине Вишеград 
на сједници одржаној 30.01.2017. године,                
д о н о с и 
 

О Д Л У К У  
о утврђивању стандарда и критеријума за избор 

и именовање директора Јавне спортске 
установе центар  „Дрина“ Вишеград 

 
Члан 1. 

Овом одлуком утврђују се стандарди и 
критеријуми за избор и именовање директора 
Јавне спортске установе „Дрина“ Вишеград. 
Под критеријумима за избор и именовање из 
претходног става сматрају се општи и посебни 
услови утврђени овом одлуком. 
 

Члан 2. 
Кандидати за директора Јавне спортске установе 
„Дрина“ Вишеград треба да испуњавају следеће 
услове: 
 

1. Општи услови: 

- да су држављани Републике Српске 

односно Босне и Херцеговине, 

- да су старији од 18 година, 

- да нису отпуштени из државне службе на 

основу дисциплинске мјере на било ком 

нивоу власти у периоду од 3 (три) године 

прије дана објављивања конкурса, 

- да нису осуђивани за кривично дјело које 

их чини неподобним за обављање послова 

у наведеном органу, 

- да се против њих не води кривични 

поступак 

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

Устава БиХ. 

- непостојање сукоба интереса. 

2. Посебни услови: 

- најмање VI степен стручне спреме  

- најмање једна година радног искуства, 

- понуђен Програм рада установе у наредне 

четири године 

 
Члан 3. 

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

- Увјерење о држављанству 

- Извод из матичне књиге рођених, 

- Увјерење о општој здравственој 

способности (кандидат који буде изабран 

накнадно ће доставити), 

- Писмену изјаву да нису отпуштени из 

државне службе на основу дисциплинске 

мјере на било којем нивоу власти у БиХ иу 

Републици Српској, у периоду од 3 (три) 

године прије објављивања овог конкурса, 

овјерену од стране надлежног органа, 

- Увјерење да нису осуђивани а кривична 

дјела која их чине неподобним за вршење 

дужности, 

- Увјерење да се против кандидата неводи 

кривични поступак, 

- Овјерену копију дипломе, 

- Биографију, 

- Потврду о радном искуству, 

- Писмену изјаву о непостојању сукоба 

интереса, овјерену од надлежног органа, 

- Писмену изјаву да се на њих не односи 

члан IX став 1. Устава БиХ, 

- Понуђен Програм рада установе у наредне 

читири године. 

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

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

 

Члан 5. 
Свим кандидатима који уђу у ужи избор обавиће 
се интрвју, о чему ће кандидати бити благовремено 
обавјештени на адресу коју су навели у пријави. 
Пријаве се могу подносити лично или путем 
поште, на адресу: Општина Вишеград, Андрићград 
бб, Пријава на конкурс за избор и именовање 
директора Јавне спортске установе „Дрина“ 
Вишеград. 

 

Члан 6. 
Поступак избора, укључујући преглед приспјелих 
пријава на конкурс, у складу са утврђеним  
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критеријумима, извршиће Комисија за избор 
директора Јавне спортске установе „Дрина“ 
Вишеград, а предлагање кандидата извршиће 
начелник општине. 

 
Члан 7. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине 
Вишеград“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД  
        ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Број: 01-022-11/18        
Датум: 30.01.2018. год. др Билал Мемишевић,с.р. 
 
На основу члана 18. став 2. Закона о систему 
јавних служби („Службени гласник Републике 
Српске“, брoj 68/07 и 109/12), члана 8. Закона о 
министарским, владиним и другим именовањима 
Републике Српске („Службени гласник Републике 
Српске“, број 41/03), члана 36. став (2) Статута 
општине Вишеград (Службени гласник општине 
Вишеград“, број 6/17) и члана 33. Статута Јавне 
установе Рехабилитациони центар „Вилина влас“ 
Вишеград број 08/1-28/08 од 13.02.2008. године, 
Скупштина општине Вишеград на сједници 
одржаној 30.01.2018. године, д о н о с и 
 

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

именовање директора Јавне спортске установе 
„Дрина“ Вишеград 

 
Члан 1. 

Расписује се Јавни конкурс за избор и именовање 
директора Јавне спортске установе „Дрина“ 
Вишеград. 
 

Члан 2. 
Директор Јавне спортске установе „Дрина“ 
Вишеград руководи радом ЈСУ „Дрина“ Вишеград, 
представља и заступа установу, одговара за 
законитост рада и врши и друга права и дужности 
у складу са законом и статутом установе, без 
ограничења овлаштења. 
 

Члан 3. 
Општи и посебни услови одређени су Одлуком о 
утврђивању стандарда и критеријума за избор и 
именовање директора Јавне спортске установе 
„Дрина“ Вишеград.  
 

Члан 4. 
Поступак избора, укључујући преглед приспјелих 
пријава на конкурс, у складу са утврђеним 
критеријумима, извршиће Комисија за избор 
директора ЈСУ  „Дрина“ Вишеград, а предлагање 
кандидата извршиће начелник општине. 

 
Члан 5. 

У комисију за избор именоваће се лица која имају 
професионално знање, на истом или вишем нивоу 
за које се спроводи поступак, те лица која су 
упозната са одредбама Закона о министарским, 
владиним и другим именовањима Републике 
Српске. 
Комисија за избор се састоји од пет (5) чланова, и 
то три (3) из реда општинских службеника и два 
(2) из реда лица која познају област за коју се врши 
именовање. 
 

Члан 6. 
Јавни конкурс за избор и именовање директора 
ЈСУ „Дрина“ Вишеград обајвиће се у „Службеном 
гласнику Републике Српске“ и у дневном листу 
„Вечерње новости“. 
Рок за подношење пријава на конкурс је 15 
(петнаест) дана од дана расписивања Јавног 
конкурса. 
 

Члан 7. 
За спровођење овог конкурса задужује се начелник 
општине. 
 

Члан 8. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине 
Вишеград“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД  
        ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Број: 01-022-12/18        
Датум: 30.01.2018. год. др Билал Мемишевић,с.р. 
 
На основу члана 18. став (2) Закона о систему 
јавних служби („Службени гласник Републике 
Српске“, брoj 68/07 и 109/12), члана 9. Закона о 
министарским, владиним и другим именовањима 
Републике Српске („Службени гласник Републике 
Српске“, број 41/03), члана 36. став (2) Статута 
општине Вишеград („Службени гласник општине 
Вишеград“, број 6/17) Скупштина општине 
Вишеград на сједници одржаној 30.01.2018. 
године, д о н о с и 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању Комисије за избор директора 

 Јавне спортске установе „Дрина“ Вишеград  
 

1. Именује се Комисија за избор директора 

ЈСУ „Дрина“ Вишеград у саставу: 

1) Милан Јакшић, предсједник 

2) Радмило Михајловић, члан 

3) Олга Костић, члан 

4) Марко Савић, члан 
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5) Ивана Пјевчевић, члан. 

 
2. Задатак Комисије за избор је да размотри 

све пријаве приспјеле на конкурс, сачини листу са 

ужим избором кандидата који испуњавају 

критеријуме за именовање, по потреби прикупи 

додатне информације о кандидатима, обави 

интервјуе и након тога предложи ранг-листу са 

кандидатима начелнику општине на разматрање и 

доношење одлуке о утврђивању приједлога 

кандидата, која се упућује Скупштини општине 

Вишеград ради доношења рјешења о именовању 

директора ЈСУ „Дрина“ Вишеград. 

 
3. Комисија се именује на вријеме трајања 

мандата Скупштине општине Вишеград 

 
4. Административно-техничке послове за 

потребе комисије обављаће Стручна служба 

начелника општине. 

 
5. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Вишеград“. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД  
        ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Број: 01-022-13/18        
Датум: 30.01.2018. год. др Билал Мемишевић,с.р. 
 
На основу члана 58. Закона о уређењу простора и 
грађењу („Службени гласник Републике Српске“, 
број 40/13, 106/15 и 3/16 ), члана 39. став (2) и 82. 
став (2) а у вези са чланом 19. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16) и члана 36. Статута општине 
Вишеград („Службени гласник Општине 
Вишеград“, број 6/17), Скупштина општине 
Вишеград на сједници одржаној 30.01.2018. 
године, д о н о с и 
 
 

Д О П У Н У      П Р О Г Р А М А 
мјера и активности за утврђивање стања и 

уређења простора за период 2017/18 
 
 

У Програму мјера и активности за утврђивање 
стања и уређења простора за период 2017/18 број 
01-022-5/17 од 30.01.2017. године („Службени 
гласник Општине Вишеград“, број 3/17) под 
тачком 3.2. ПЕРИОД ПЛАНИРАЊА ЗА 2018. 
ГОДИНУ - А/Потребе за израдом просторно-
планске документације за период 2018./2019. год. 

врши се допуна: ,,израда ревизије Регулационог 
плана ,,Центар“ у Вишеграду (“Службени гласник 
Општине Вишеград“, број 2/08) и израда ревизије 
Регулационог плана контактне зоне уз стари мост у 
Вишеграду (“Службени гласник Општине 
Вишеград“, број 11/06). 
Ова допуна програма ће бити објављена у 
Службеном гласнику Општине Вишеград. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД  
        ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Број: 01-022-8/18        
Датум: 30.01.2018. год. др Билал Мемишевић,с.р. 
 
На основу члана 39. став (2) тачка 18) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број 97/16), члана 78. став (1) 
Одлуке о комуналном реду („Службени гласник 
општине Вишеград“, број 6/14) и члана 36. Статута 
општине Вишеград („Службени гласник општине 
Вишеград“, број 6/17), Скупштина општине 
Вишеград на сједници одржаној  30.01.2018. 
године, д о н о с и  
 

П Л А Н  
коришћења јавних површина за 2018. годину 

 
Члан 1. 

Скупштина општине Вишеград доноси план 
коришћења јавних површина за потребе 
постављања уличних тезги односно монтажно-
демонтажних објеката за продају сувенира за 2018. 
годину, који се односи на прву зону градског 
грађевинског земљишта. 

 
Члан 2. 

Саставни дио овог плана је графички прилог 1 који 
се односи на локацију Трг палих бораца и 
графички прилог број 2 који се односи на локацију 
у улици Друге подрињске бригаде. 
 

Члан 3. 
Овај План ступа на снагу даном објављивања у 
„Службеном гласнику Општине Вишеград“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД  
        ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Број: 01-022-9/18        
Датум: 30.01.2018. год. др Билал Мемишевић,с.р. 
 
На основу члана 82. став (3) Закона о локалној 
самоуправи («Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16) и члана 60. и 79. Статута 
Општине («Службени гласник Општине 
Вишеград» број 6/17), начелник општине 
Вишеград,   д о н о с и  
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О Д Л У К У 
о именовању Комисије за планирање 

капиталних инвестиција 
 

I 
Именује се Комисија за планирање капиталних 
инвестиција (у даљем тексту: Комисија) у 
сљедећем саставу: 

1) Младен Ђуревић, предсједник; 
2) Младенко Тасић,  члан; 
3) Ана Богдановић,  члан; 
4) Александар Ђукановић, члан; 
5) Његош Танасковић, члан; 
6) Лепа Цвијетић-Васиљевић, члан;  
7) Милица Станчић, члан. 
8) Милан Јакшић члан, 
9) Дарко Андрић, члан, 
10) Недељко Перишић, члан, 
11) Жељко Шеврт, члан.    
                           

II  
Задатак Комисије из члана 1. ове одлуке је да:  

- изради план капиталних инвестиција, 
- допуни потребне податке у приједлозима 

пројекта за капитално инвестирање, 
- рангира пројекте у складу са прихваћеним 

критеријумима,  
- усваја листу пројеката за план капиталних 

инвестиција, 
- анализира и утврђује финансијска средства за 

реализацију пројеката, на основу 
финансијских могућности општине; 

- доставља план капиталних инвестиција 
Скупштини општине на усвајање;  

- врши другe послове везане планирање и 
реализацију капиталних инвестиција. 

 

III  
Комисија је за свој рад одговорна начелнику 
општине. 
 

IV  
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављена у „Службеном гласнику општине 
Вишеград. 

 
ОПШТИНА ВИШЕГРАД 
                 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Број: 02-013-14/18 
Датум: 15.01.2018. године      Младен Ђуровић,с.р. 
 
На основу члана 82.став (39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16), члана 95. став (2)  Закона о 
предшколском васпитању и орбазовању 
(„Службени гласник Републике Српске“ број 
79/15), члана 87. Статута Општине Вишеград 
(„Службени      гласник     Општине       Вишеград“,  
 

 
број:6/17), Закључка о утврђивању приједлога 
економске цијене  ЈУ за предшколско васпитање и 
образовање „Невен“ Вишеград за 2018. годину,  
број 12/18 од 11.01.2018. године, начелник 
Општине Вишеград дана 16.01.2018. године,          
д о н о с и  
 

О Д Л У К У 
о економској цијени услуге ЈУ за предшколско 
васпитање и образовање „Невен“ Вишеград за 

2018. годину 
 

Члан 1. 
Утврђује се економска цијена услуге Јавне 
установе за предшколско васпитање и образовање 
“Невен“ Вишеград за 2018. годину у износу од 
310,00 КМ. 
 

Члан 2. 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику  општине 
Вишеград“. 
 
ОПШТИНА ВИШЕГРАД 
                 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Број: 02-380-1/18 
Датум: 16.01.2018. године      Младен Ђуровић,с.р 
 
На основу члана 43. и 44. Закона о буџетском 
систему Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, број  121/12, 152/14, 103/ 15 и 
15/16), члана 11. Одлуке о извршењу буџета 
општине Вишеград за 2018. годину („Службени 
гласник општине Вишеград“, број 19/17), и члана 
87. Статута општине Вишеград  („Службени 
гласник општине Вишеград“, број 6/17), 
Извјештаја Комисије за излагање података о 
непокретностима и утвршивање права на 
непокретностима за катастарску општину Добрун 
број 02-951-12/17 од 29.12.2017. годину,  начелник 
општине, д о н о с и  
 

О Д Л У К У 
о одобравању средстава буџетске резерве 

I 
Одобравају се средства буџетске резерве у 
укупном износу од 1.200,00 КМ 
(једнахиљадаидвијестотинконвертибилнихемарак) 
у сврху плаћања привременог заступника Иване 
Иконић у периоду од 14.11.2017. године до 
22.11..2017. године за катастарску општину 
Добрун у 120 предмета у току поступпка излагања 
података о непокретностима и утврђивања права 
на непокретностима.  
 

II 
Одборена средства ће се испалтити на текући 
рачун Иване Иконић број: 562-006-81319878-29 
Развојна банка.   
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За реализацију ове одлуке задзужује се одјељење 
за финансије. 
 

III 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 
биће објављена у „Службеном гласнику Општине 
Вишеград“. 
 
ОПШТИНА ВИШЕГРАД 
                 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Број: 02-40-19/18 
Датум: 22.01.2018. године      Младен Ђуровић,с.р. 
 
На основу члана 82. став (3) Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске број:97/16), члана и члана 87.Статута 
Општине Вишеград („Службени гласник општине 
Вишеград“ 6/17), члана 20. Појединачног  
Колективног уговора за запослене у Општинској 
управи Вишеград ("Службени гласник општине 
Вишеград" број: 17/17) начелник општине 
Вишеград, д о н о с и  
 

О Д Л У К У 
о висини просјечне исплаћене плате запослених 

у Општинској управи Вишеград 
за претходну годину 

 
Члан 1. 

Утврђује се висина просјечне плате у Општинској 
управи Општине Вишеград за претходну  годину у 
нето износу 739,74КМ, 
(седамстотинатридесетдеветконвртибилнихмарака 
и 74/100) на основу које ће се вршити исплате  
новчаних помоћи сходно члану 20. Појединачног  
Колективног уговора за запослене у Општинској 
управи Вишеград ("Службени гласник општине 
Вишеград" број:17/17) 
 

Члан 2. 
За реализацију ове одлуке задужује се Одјељење за 
финансије. 

Члан 3. 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,а 
објавиће се у „Службеном гласнику Општине 
Вишеград“. 
 
ОПШТИНА ВИШЕГРАД 
                 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Број: 02-013-24/18 
Датум: 23.01.2018. године      Младен Ђуровић,с.р. 
 
На основу члана 43. и 44. Закона о буџетском 
систему Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, број  121/12, 152/14, 103/ 15 и 
15/16), члана 11. Одлуке о извршењу буџета 
општине Вишеград за 2018. годину („Службени 
гласник општине Вишеград“, број 19/17), и члана 

87. Статута општине Вишеград  („Службени 
гласник општине Вишеград“, број 6/17), Наредбе 
Окружног јавног тужилаштва у Источном 
Сарајеву, Подручна канцеларија у Вишеграду,   
начелник општине, д о н о с и  
 

О Д Л У К У 
о одобравању средстава буџетске резерве 

                                                
I 

Одобравају се средства буџетске резерве у 
укупном износу од 826,41 КМ 
(осамстотинадвдесетшестконвертибилнихемарака 
и 41/100) у сврху плаћања рачуна број SMU PR RN 
/2 од 22.01.2018. године издатог од стране ЈКП 
"Свети Марко" из Источног  Сарајева по Наредби   
Окружног јавног тужилаштва у Источном 
Сарајеву, Подручна канцеларија у Вишеграду број 
Т17 1 КТА 000296817 од 16.01.2018. године за 
укоп посмртаних остатака Н.Н лица. 
 

II 
Одборена средства ће се испалтити на текући 
рачун број: 567-483-11000840-17, порезни број 
400538910000 ЈКП "Свети Марко" Источно  
Сарајево 
За реализацију ове одлуке задзужује се одјељење 
за финансије. 
 

III 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 
биће објављена у „Службеном гласнику Општине 
Вишеград“. 
 
ОПШТИНА ВИШЕГРАД 
                 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Број: 02-40-20/18 
Датум: 23.01.2018. године      Младен Ђуровић,с.р. 
 
На основу члана 82. став (3) Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16), члана члана 87. Статута 
општине Вишеград („Службени гласник Општине 
Вишеград“, број 6/17), члана 5. став (2) 
Правилника о утврђивању критерија, поступка и 
начина давања и измјене назива улица, тргова, 
паркова и мостова на подручју општине Вишеград 
(„Службени гласник Општине Вишеград“, број 
18/17) начелник Општине Вишеград, доноси  
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању Комсије за одређивање назива 

улица, тргова, паркова и мостова на  
подручју општине Вишегад 
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I 
У Комисију за одређивање назива улица, тргова, 
паркова и мостова на подручју општине Вишегад 
(у даљем тексту: комисија), именују се: 

1. Тања Јевтић Рацковић, предсједник, 
2. Дивна Васић, члан, 
3. Данка Митровић, члан, 
4. Јована Боровчанин, члан, 
5. Гордана Мојевић члан. 

 

II 
Комисија из тачке I овог рјешења разматра 
иницијативу за одређивање назива улица, тргова, 
паркова и мостова на подручју општине Вишегад у 
складу са Правилником о утврђивању критеријума, 
поступка и начина давања и измјене назива улица, 
тргова, паркова и мостова на подручју општине 
Вишеград. 
 

III    
Комисија се именује на период од четири године.     
 

IV 
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у („Службени гласник Општине 
Вишеград“). 
 
ОПШТИНА ВИШЕГРАД 
                 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Број: 02-013-5/18 
Датум: 08.01.2018. године      Младен Ђуровић,с.р. 
 
На основу члана 82 став (3). Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“ 97/16), члана 87. Статута општине 
Вишеград („Службени гласник општине Вишеград 
број: 6/17), члана 5. Одлуке о стипендирању 
студената са подручја општине Вишеград, 
(„Службени гласник општине Вишеград, број: 
18/17), приједлога ОБО Вишеград број: 02-007-
11/18 од 18.01.2018. године, начелник општине 
Вишеград дана 19.01.2018. године, д о н о с и   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
РЈ Е Ш Е Њ Е 

о формирању Комисије за додјелу стипендија 
редовним студентима из буџета Општине 
Вишеград за школску 2017/2018. годину 

 

1. Формира се Комисија  за додјелу стипендија 
редовним студентима из буџета Општине 
Вишеград за школску 2017/2018. годину у саставу; 

- Милан Јакшић, службеник Општинске 
управе, предсједник, 

- Његош Танасковић, службеник Оштинске 
управе, члан, 

- Мирослав Вуковић, представник борачке 
организације, члан, 

- Лазо Чаркић, одборник СО-е, члан,                         
- Горан Ђеђез, одборник СО-е, члан.                           

               
2. Задатак Комисије  је да спроведе конкурс за 

додјелу стипендија у складу са Одлуком о 
стипендирању студената са подручја општине 
Вишеград („Службени глансик општине Вишеград 
број: 1/17) за школску 2017/2018 годину. 
Комисија ради у сједницама, а одлучује већином 
гласова од укупног броја чланова, Комисија је 
дужна, да у року од 15 (петнаест) дана од дана 
затварања конкурса, размотри све пријаве 
приспјеле на конкурс и утврди ранг-листу 
кандидата. 
    

3. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а овјавиће се у „Службеном гласнику 
општине Вишеград“. 
 
ОПШТИНА ВИШЕГРАД 
                 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Број: 02-013-21/18 
Датум: 22.01.2018. године      Младен Ђуровић,с.р. 
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Вишеград, телефон: 058/620-823. Излази у складу са потребама. 
 


	ОПШТИНА ВИШЕГРАД 
	                 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
	Број: 02-013-14/18 
	О Д Л У К У 
	Члан 2. 
	ОПШТИНА ВИШЕГРАД 
	                 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
	Број: 02-380-1/18 
	О Д Л У К У 
	I 
	Одобравају се средства буџетске резерве у укупном износу од 1.200,00 КМ (једнахиљадаидвијестотинконвертибилнихемарак) у сврху плаћања привременог заступника Иване Иконић у периоду од 14.11.2017. године до 22.11..2017. године за катастарску општину Добрун у 120 предмета у току поступпка излагања података о непокретностима и утврђивања права на непокретностима.  
	II 
	Одборена средства ће се испалтити на текући рачун Иване Иконић број: 562-006-81319878-29 Развојна банка.   
	III 
	ОПШТИНА ВИШЕГРАД 
	                 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
	Број: 02-40-19/18 
	ОПШТИНА ВИШЕГРАД 
	                 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
	Број: 02-013-24/18 
	О Д Л У К У 
	I 
	Одобравају се средства буџетске резерве у укупном износу од 826,41 КМ (осамстотинадвдесетшестконвертибилнихемарака и 41/100) у сврху плаћања рачуна број SMU PR RN /2 од 22.01.2018. године издатог од стране ЈКП "Свети Марко" из Источног  Сарајева по Наредби   Окружног јавног тужилаштва у Источном Сарајеву, Подручна канцеларија у Вишеграду број Т17 1 КТА 000296817 од 16.01.2018. године за укоп посмртаних остатака Н.Н лица. 
	II 
	Одборена средства ће се испалтити на текући рачун број: 567-483-11000840-17, порезни број 400538910000 ЈКП "Свети Марко" Источно  Сарајево 
	III 
	ОПШТИНА ВИШЕГРАД 
	                 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
	Број: 02-40-20/18 
	ОПШТИНА ВИШЕГРАД 
	                 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
	Број: 02-013-5/18 
	ОПШТИНА ВИШЕГРАД 
	                 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
	Број: 02-013-21/18 



