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На основу члана 39. став (2) тачка 13) Закона о 
локалној самоуправи (”Службени гласник 
Републике Српске", број 97/16) и члана 36. став (2) 
тачка 1) Статута општине Вишеград ("Службени 
гласник Општине Вишеград", број 6/17), 
Скупштина општине Вишеград на сједници 
одржаној 27.04.2018. године, д о н о с и  
 

О Д Л У К У 
о уступању на кориштење пољопривредне 

механизације Пољопривредној задрузи 
”Вишеград” п.о. Вишеград 

 
Члан 1. 

Овом одлуком Општина Вишеград уступа на 
кориштење пољопривредну механизацију 
прибављену кроз пројекат ”Подршка руралном 
развоју кроз економско оснаживање удружених 
пољопривредних произвођача на подручју Општине 
Вишеград”.  
Имовина из става један овог члана уступа се на 
кориштење Пољопривредној задрузи ”Вишеград” 
п.о. Вишеград. 
 

Члан 2. 
Пољопривредна механизација која се уступа на 
кориштење наведена је по роду и броју у табели 
"Преглед пољопривредне механизације" која је 
саставни дио ове одлуке.  
 

Члан 3. 
Пољопривредна задруга "Вишеград" п.о. Вишеград 
користиће пољопривредну механизацију за своје 
потребе, за пружање услуга другим лицима и 
издавање пољопривредне механизације у закуп, уз 
одговарајућу прописану надокнаду. 
 

Члан. 4. 
Приликом кориштења пољопривредне 
механизације, Пољопривредна задруга "Вишеград"  
Вишеград је дужна да поступа са пажњом доброг 
домаћина. 

 

Члан 5. 
Пољопривредна механизација уступа се 
Пољопривредној задруги ”Вишеград” без накнаде, а 
са циљем подршке развоју пољопривредне 
производње. 
 

Члан 6. 
Пољопривредном механизацијом управљаће 
Пољопривредна задруга ”Вишеград”, са којом ће 
Општина Вишеград потписати Уговор о 
кориштењу, а којом ће се ближе регулисати 
међусобни односи уговорних страна. 

 

Члан 7. 
Овлашћује се начелник општине Вишеград да у 
складу са овом одлуком у име и за рачун општине 
Вишеград закључи уговор о уступању на 
коришћење пољопривредне механизације са 
корисником у којем ће се ближе дефинисати права и 
обавезе уговорних страна. 
 

Члан 8. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у "Службеном гласнику Општине 
Вишеград". 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 
                                                    ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Број: 01-022-52/18 
Датум: 27.04.2018. год.      др Билал Мемишевић,с.р.  
 

На основу члана 39. став (2) тачка 13) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број 97/16), члана 348. став (3) 
тачка д) Закона о стварним правима („Службени 
гласник Републике Српске“, број 124/08, 58/09, 
95/11 и 60/15) и члана 36. став (2) Статута општине 
Вишеград („Службени гласник општине 
Вишеград“, број 6/17) Скупштина општине 
Вишеград на сједници одржаној 27.04.2018. године, 
д о н о с и 



30.04.2018                           Службени гласник oпштине Вишеград - Број 6                                      2

О Д Л У К У 
о продаји непокретности путем  

непосредне погодбе 
 

Члан 1. 
Одобрава се продаја непокретности непосредном 
погодбом по тржишној цијени, у сврху 
комплетирања грађевинске парцеле у ул. Војводе 
Путника у Вишеграду, Мирковић (Обрадина) 
Бранки из Вишеграда, и то некретнину означену са: 
 - к.п.бр. 1216/2 по култури остала неплодна 
земљишта, површине 3 м2, уписано у ПЛ број 
171/150 КО Вишеград 2, као посјед Општине 
Вишеград са дијелом 1/1 (нови премјер).  
Према подацима земљишне књиге некретнина је 
означена као к.п. 394/10 у површини од 3 м2, 
уписана у зк уложак 2842 КО СП_ Вишеград, 
ознака некретнине остало неплодно земљиште,  у 
власничком листу уписано Општина Вишеград 
удио 1/1, у теретном листу без терета.  
 

Члан 2. 
Продаја непокретности из члана 1. ове одлуке се 
одобрава ради комплетирања грађевинске парцеле у 
сврху легализације стамбено-пословног објекта 
изграђеног на к.п број 1168 површине 472 м2 и к.п. 
број 1169/1 површине 158 м2 у КО Вишеград 2 
(нови премјер), предвиђено урбанистичко-
техничким условима број 235-УТУ/16 израђеним од 
стране УНИС Институт за екологију, заштиту на 
раду и заштиту од пожара Источно Сарајево на 
локацији у ул Војводе Путника општина Вишеград 
у обухвату Измјене Регулационог плана „Гарче“ у 
Вишеграду, секција Малухино поље и Мезалин 
(„Службени гласник општине Вишеград“, број 
4/08). 
 

Члан 3. 
(1) Даје се сагласност начелнику Општине 
Вишеграда да у циљу регулисања међусобних права 
и обавеза уговорних страна закључи купопродајни 
уговор са Мирковић Бранком из Вишеграда ЈМБГ  
2008969138660 о продаји непокретности описане у 
тачки 1. ове одлуке, по цијени од 120,00 КМ 
утврђеној у стручном налазу у вези са тржишном 
вриједности земљишта у општини Вишеград, 
овлаштеног судског вјештака архитектонско-
грађевинске струке Бранке Саламадије 
дипл.инж.арх. из Фоче, као и да истовремено 
уговори остале услове наведене купопродаје који су 
неопходни за провођење и реализацију истог у 
складу са овом одлуком и позитивним законским 
прописима.   
(2)  Трошкове нотарске обраде уговора сноси купац.  
 

Члан 4. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику oпштине 
Вишеград“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 
                                                    ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Број: 01-022-53 /18 
Датум: 27.04.2018. год.      др Билал Мемишевић,с.р. 
 
На основу члана 39. став (2) а у вези са чланом 19. 
тачка 5) Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, број 97/16) и члана 36. 
став (2) Статута општине Вишеград („Службени 
гласник општине Вишеград“, број 6/17) Скупштина 
општине Вишеград на сједници одржаној 
27.04.2018. године, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о допуни Одлуке о суфинансирању реализације 

пројекта естетског уређења фасада са 
заједницама етажних власника 

 
Члан 1. 

У Одлуци о суфинансирању реализације пројекта 
естетског уређења фасада са заједницама етажних 
власника број 01-022-171/17 од 11.07.2017. године 
(,,Слубени гласник Општине Вишеград, број 9/17) 
врши се допуна на начин да се иза члана 5. додају се 
нови чланови 5а) и 5б) који гласи:  
 

Члан 5а: 
(1) Заједници етажних власника ,,Сунчица“ ул. 
Николе Пашића број 1 из Вишеграда, додјељују се 
директно, без провођења поступка, средства у 
укупном износу од 8.398,44 КМ што представља 
70% средстава од најниже достављене понуде, а 
која су неопходна за санацију крова, и заједници 
етажних власника ,,Рзав“ ул. Ужичког корпуса 
2.000,00 КМ за радове на фасади.   
(2) Са заједницама етажних власника ,,Сунчица“ и 
,,Рзав“ закључиће се уговор о суфинансирању 
пројекта.  
(3) Контрола уговора врши се на начин како је 
предвиђено за остале заједнице етажних власника.  
(4) Уплатом ових средстава ослобађа се општина 
Вишеград других уплата по основу пословних 
простора које посједује у тој заједници етажних 
власника.  

 
Члан 5б: 

Овлашћује се начелник општине да распише 
поновни јавни конкурс за суфинансирање 
реализације пројеката естетског уређења фасада у 
главној и другим градским улицама са заједницама 
етажних власника регистрованим на подручју 
општине Вишеград, до висине средстава 
планираних Одлуком о дугорочном кредитном 
задужењу (,,Службени гласник општине 
Вишеград“, број 5/17 и 8/17), а у складу са 
одредбама ове одлуке.“ 
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Члан 2. 
За реализацију ове одлуке задужују се начелник 
општине, Одјељење за просторно уређење и 
стамбено-комуналне послове и Одјељење за 
финансије Општинске управе Општине Вишеград. 
 

Члан 3. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Општине 
Вишеград“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 
                                                    ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Број: 01-022-54/18 
Датум: 27.04.2018. год.      др Билал Мемишевић,с.р. 
 
На основу члана 19. став (1) и (3) Закона о систему 
јавних служби („Службени гласник Републике 
Српске“, број 68/07 и 109/12) и члана 36. став (2) 
Статута општине Вишеград („Службени гласник 
оптине Вишеград“, број 6/17), Скупштина општине 
Вишеград на сједници одржаној 27.04.2018. године, 
д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности на годишњи програм 

 рада и финасијски план за 2018. годину 
 Јавне здравствене установе „Апотека 

Вишеград“ Вишеград 
 

Члан 1. 
Даје се сагласност на годишњи програм рада и 
финансијски план за 2018. годину Јавне здравствене 
установе „Апотека Вишеград“ Вишеград.   
 

Члан 2. 
Саставни дио ове одлуке је годишњи програм рада 
и финансијски план за 2018. годину Јавне 
здравствене установе „Апотека Вишеград“ 
Вишеград. 
 

Члан 3. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине 
Вишеград“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 
                                                    ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Број: 01-022-57 /18 
Датум: 27.04.2018. год.      др Билал Мемишевић,с.р. 
 
На основу члана 19. став (1) и (3) Закона о систему 
јавних служби („Службени гласник Републике 
Српске“, број 68/07 и 109/12) и члана 36. став (2) 
Статута општине Вишеград („Службени гласник 
оптине Вишеград“, број 6/17), Скупштина општине 
Вишеград на сједници одржаној 27.04.2018. године, 
д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности на годишњи програм 

 рада и финасијски план за 2018. годину 
 Јавне здравствене установе „Дом здравља 

Вишеград“ Вишеград 
 

Члан 1. 
Даје се сагласност на годишњи програм рада и 
финансијски план за 2018. годину Јавне здравствене 
установе „Дом здравља Вишеград“ Вишеград.   
 

Члан 2. 
Саставни дио ове одлуке је годишњи програм рада 
и финансијски план за 2018. годину Јавне 
здравствене установе „Дом здравља Вишеград“ 
Вишеград. 
 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 
                                                    ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Број: 01-022-58/18 
Датум: 27.04.2018. год.      др Билал Мемишевић,с.р. 
 

На основу члана 19. став (1) и (3) Закона о систему 
јавних служби („Службени гласник Републике 
Српске“, број 68/07 и 109/12) и члана 36. став (2) 
Статута општине Вишеград („Службени гласник 
оптине Вишеград“, број 6/17), Скупштина општине 
Вишеград на сједници одржаној 27.04.2018. године, 
д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности на годишњи програм 

 рада и финасијски план за 2018. годину 
 Јавне установе „Центар за социјални рад 

Вишеград“ Вишеград 
 

Члан 1. 
Даје се сагласност на годишњи програм рада и 
финансијски план за 2018. годину Јавне установе 
„Центар за социјални рад Вишеград“ Вишеград.   
 

Члан 2. 
Саставни дио ове одлуке је годишњи програм рада 
и финансијски план за 2018. годину Јавне установе 
„Центар за социјални рад Вишеград“ Вишеград. 
 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 
                                                    ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Број: 01-022-59/18 
Датум: 27.04.2018. год.      др Билал Мемишевић,с.р. 
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На основу члана 19. став (1) и (3) Закона о систему 
јавних служби („Службени гласник Републике 
Српске“, број 68/07 и 109/12) и члана 36. Став (2)  
Статута општине Вишеград („Службени гласник 
оптине Вишеград“, број 6/17), Скупштина општине 
Вишеград на сједници одржаној 27.04.2018. године, 
д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности на годишњи програм 

 рада и финасијски план за 2018. годину 
 ЈУ РЦ „Вилина Влас“ Вишеградска бања, 

Вишеград 
 

Члан 1. 
Даје се сагласност на годишњи програм рада и 
финансијски план за 2018. годину ЈУ РЦ „Вилина 
Влас“ Вишеградска бања, Вишеград.   
 

Члан 2. 
Саставни дио ове одлуке је годишњи програм рада 
и финансијски план за 2018. годину ЈУ РЦ „Вилина 
Влас“ Вишеградска бања, Вишеград. 
 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 
                                                    ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Број: 01-022-60/18 
Датум: 27.04.2018. год.      др Билал Мемишевић,с.р. 
 
На основу члана 19. став (1) и (3) Закона о систему 
јавних служби („Службени гласник Републике 
Српске“, број 68/07 и 109/12) и члана 36. став (2) 
Статута општине Вишеград („Службени гласник 
оптине Вишеград“, број 6/17), Скупштина општине 
Вишеград на сједници одржаној 27.04.2018. године, 
д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности на годишњи програм 

 рада и финасијски план за 2018. годину 
 Јавне установе „Туристичка организација 

општине Вишеград“ Вишеград 
 

Члан 1. 
Даје се сагласност на годишњи програм рада и 
финансијски план за 2018. годину Јавне установе 
„Туристичка организација општине Вишеград“ 
Вишеград.   
 

Члан 2. 
Саставни дио ове одлуке је годишњи програм рада 
и финансијски план за 2018. годину Јавне установе 
„Туристичка организација општине Вишеград“ 
Вишеград. 

Члан 3. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине 
Вишеград“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 
                                                    ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Број: 01-022-61/18 
Датум: 27.04.2018. год.      др Билал Мемишевић,с.р. 
 
На основу члана 19. став (1) и (3) Закона о систему 
јавних служби („Службени гласник Републике 
Српске“, број 68/07 и 109/12) и члана 36. став (2) 
Статута општине Вишеград („Службени гласник 
оптине Вишеград“, број 6/17), Скупштина општине 
Вишеград на сједници одржаној 27.04.2018. године, 
д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности на годишњи програм 

 рада и финасијски план за 2018. годину 
 Јавне установе за културну дјелатност 

 „Дом културе“ Вишеград 
 

Члан 1. 
Даје се сагласност на годишњи програм рада и 
финансијски план за 2018. годину Јавне установе за 
културну дјелатност „Дом културе“ Вишеград.   
 

Члан 2. 
Саставни дио ове одлуке је годишњи програм рада 
и финансијски план за 2018. годину Јавне установе 
за културну дјелатност „Дом културе“ Вишеград. 
 

Члан 3. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине 
Вишеград“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 
                                                    ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Број: 01-022-62/18 
Датум: 27.04.2018. год.      др Билал Мемишевић,с.р. 
 
На основу члана 19. став (1) и (3) Закона о систему 
јавних служби („Службени гласник Републике 
Српске“, број 68/07 и 109/12) и члана 36. став (2) 
Статута општине Вишеград („Службени гласник 
оптине Вишеград“, број 6/17), Скупштина општине 
Вишеград на сједници одржаној 27.04.2018. године, 
д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности на годишњи програм 

 рада и финасијски план за 2018. годину  
Јавне установе за културну дјелатност  

„Градска галерија“ Вишеград 
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Члан 1. 
Даје се сагласност на годишњи програм рада и 
финансијски план за 2018. годину Јавне установе за 
културну дјелатност „Градска галерија“ Вишеград.   
 

Члан 2. 
Саставни дио ове одлуке је годишњи програм рада 
и финансијски план за 2018. годину Јавне установе 
за културну дјелатност „Градска галерија“ 
Вишеград. 
 

Члан 3. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине 
Вишеград“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 
                                                    ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Број: 01-022-63/18 
Датум: 27.04.2018. год.      др Билал Мемишевић,с.р. 
 

На основу члана 19. став (1) и (3) Закона о систему 
јавних служби („Службени гласник Републике 
Српске“, број 68/07 и 109/12) и члана 36. став (2) 
Статута општине Вишеград („Службени гласник 
оптине Вишеград“, број 6/17), Скупштина општине 
Вишеград на сједници одржаној 27.04.2018. године, 
д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности на годишњи програм 

 рада и финасијски план за 2018. годину 
 Јавне спортске установе  

„Дрина Вишеград“ Вишеград 
 

Члан 1. 
Даје се сагласност на годишњи програм рада и 
финансијски план за 2018. годину Јавне спортске 
установе „Дрина Вишеград“ Вишеград.   
 

Члан 2. 
Саставни дио ове одлуке је годишњи програм рада 
и финансијски план за 2018. годину Јавне спортске 
установе „Дрина Вишеград“ Вишеград. 

Члан 3. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине 
Вишеград“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 
                                                    ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Број: 01-022-64/18 
Датум: 27.04.2018. год.      др Билал Мемишевић,с.р. 
 
На основу члана 132. Закона о привредним 
друштвима („Службени гласник Републике 
Срспке“, број 127/08, 58/09, 100/11 и 67/13), члана 
28. Одлуке о оснивању Привредног друштва  
„Андрићев конак“ друштво са ограниченом 

одговорношћу за угоститељство и туризам 
Вишеград („Службени гласник општине 
Вишеград“, број 11/13, 13/13 и 2/14) и члана 36. став 
(2) Статута општине Вишеград („Службени гласник 
општине Вишеград“, број 6/17), Скупштина 
општине Вишеград у улози Скупштине привредног 
друштва „Андрићев конак“ друштво са 
ограниченом одговорношћу за угоститељство и 
туризам Вишеград, на сједници одржаној 
27.04.2018. године, д о н о с и  
 

О Д Л У К У 
о усвајању Плана пословања привредног 
друштва „Андрићев конак“ друштво са 

ограниченом одговорношћу за угоститељство  
и туризам Вишеград за 2018. годину 

 
Члан 1. 

Усваја се План пословања привредног друштва 
„Андрићев конак“ друштво са ограниченом 
одговорношћу за угоститељство и туризам 
Вишеград за 2018. годину. 
 

Члан 2. 
Саставни дио ове одлуке је План пословања 
привредног друштва „Андрићев конак“ друштво са 
ограниченом одговорношћу за угоститељство и 
туризам Вишеград за 2018. годину. 
 

Члан 3. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине 
Вишеград“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 
                                                    ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Број: 01-022-65/18 
Датум: 27.04.2018. год.      др Билал Мемишевић,с.р. 

 
На основу члана 5. Закона о јавним предузећима 
(„Службени гласник Републике Срспке“, број 75/04 
и 78/11), члана 13. Одлуке о оснивању 
Акционарског друштва-Комунално предузеће 
„Комуналац“ Вишеград („Службени гласник 
општине Вишеград“, број 11/11, 6/13 и 11/13), члана 
30. тачка 7. Статута Акционарског друштва-
комунално предузеће „Комуналац“ Вишеград  број 
02-018-1/12 од 27.02.2012. године („Службени 
гласник општине Вишеград“, број 6/13 и 11/13) и 
члана 36. Статута општине Вишеград („Службени 
гласник општине Вишеград“, број 6/17), Скупштина 
општине Вишеград у улози Скупштине 
Акционарског друштва-Комунално предузеће 
„Комуналац“ Вишеград, на сједници одржаној 
27.04.2018. године, д о н о с и  
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О Д Л У К У 
о усвајању Плана пословања Акционарског 
друштва-Комунално предузеће „Комуналац“ 

Вишеград д.о.о. за 2018. годину 
 

Члан 1. 
Усваја се План пословања Акционарског друштва-
комунално предузеће „Комуналац“ Вишеград за 
2018. годину. 
 

Члан 2. 
Саставни дио ове одлуке је План пословања 
Акционарског друштва-комунално предузеће 
„Комуналац“ Вишеград за 2018. годину. 
 

Члан 3. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине 
Вишеград“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 
                                                    ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Број: 01-022-66/18 
Датум: 27.04.2018. год.      др Билал Мемишевић,с.р. 
 
На основу члана 82. став (2) Закона о локалној 
самоуправи  („Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16), члана 36. и 86. Статута 
општине Вишеград („Службени гласник општине 
Вишеград“, број 6/17) и члана 137. Пословника 
Скупштине општине Вишеград („Службени гласник 
општине Вишеград“, број 8/17 ), Скупштина 
општине Вишеград на сједници одржаној 
27.04.2018. године, д о н о с и 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Скупштина општине Вишеград усваја 

Извјештај о утрошку средстава из Програма 

заједничке комуналне потрошње за 2017. годину. 

 

2. Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Вишеград“.  

  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 
                                                    ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Број: 01-022-55/18 
Датум: 27.04.2018. год.      др Билал Мемишевић,с.р. 
 
На основу члана 82. став (2) Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16), члана 36. и 86. Статута 
општине Вишеград („Службени гласник општине 
Вишеград“, број 6/17) и члана 137. Пословника 
Скупштине општине Вишеград („Службени гласник 
општине Вишеград“, број 8/17 ), Скупштина 

општине Вишеград на сједници одржаној 
27.04.2018. године, д о н о с и 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Скупштина општине Вишеград усваја 

Извјештај о реализацији програма уређења градског 

грађевинског земљишта за 2017. годину.  
 

2. Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а  објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Вишеград“.  

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 
                                                    ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Број: 01-022-56/18 
Датум: 27.04.2018. год.      др Билал Мемишевић,с.р. 
 
На основу члана 59. став (18) Закона о локланој 
самоуправи ("Службени гласник Републике Српске" 
број 97/16, 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),  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 4.500,00 КМ 
(четирихиљадеипетстотинаКМ) ЈУ за предшколско 
васпитање и образовање „Невен“ Вишеград, у сврху 
набавке играчака и кухињске опреме. 
 

II 
За реализацију ове одлуке задужује се одјељење за 
фиансије општине Вишеград.   
 

III 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављена у „Службеном гласнику Општине 
Вишеград“. 
 
ОПШТИНА ВИШЕГРАД 
                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Број: 02-40-105/18 
Датум: 10.04.2018. године        Младен Ђуровић,с.р. 
 
На основу члана 59. став (18) Закона о локланој 
самоуправи ("Службени гласник Републике Српске 
"број  97/16),  члана  43.  и  44.  Закона  о  буџетском  
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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), 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 5.733,00  КМ 
(петхиљадаседамстотинатридесеттриКМ) у сврху 
плаћања рачуна број: 023/2018 "Телефонија 
Видаковић"  д.о.о. Добој за радове изведене 
закључно са 12.04.2018. године који се односе  на 
пружање услуга одржавања семафора и паркинг 
апарата у Вишеграду. 

 
II 

За реализацију ове одлуке задужује се одјељење за 
фиансије општине Вишеград.   
 

III 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављена у „Службеном гласнику Општине 
Вишеград“. 
 
ОПШТИНА ВИШЕГРАД 
                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Број: 02-40-118/18 
Датум: 13.04.2018. године        Младен Ђуровић,с.р. 
 
На основу члана 82. став (3) 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), члана 2. и 
3. Правилника о коришћењу буџетске резерве број 
02-013-245/17 од 15.08.2017  и члана 87. Статута 
општине Вишеград  („Службени гласник општине 
Вишеград“, број 6/17) начелник општине, д о н о с и  

                                                  
О Д Л У К У 

одобрењу средстава буџетске резерве 
 
I 

Одобрава се уплата  средстава буџетске резерве за 
период од 01.03.2018. - 01.03.2019. године у 
мјесечним износима од 250,00 КМ (словима: 
двијестотинепедесетконвертибилнихмарака) што 
укупно за 12 мјесеци износи 3000,00 КМ  (словима: 
трихиљадеконвертибилнихмарака) ЈЗУ 
Универзитетска болница Фоча у сврху пружања 

специјалистичко консултативних услуга од стране 
стручних кадрова ове установе у просторијама 
Дома здравља Вишеград у наведеном временском 
периоду. 

 
II 

Одобрена средства ће се исплатити на жиро рачун 
Универзитетске болнице Фоча, број рачуна 562 006 
81127924  02 , ЈИБ  4403578070003.  
 

III 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења. 
 
ОПШТИНА ВИШЕГРАД 
                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Број: 02-40-119/18 
Датум: 17.04.2018. године        Младен Ђуровић,с.р. 

   
На основу члана 82. став (3) 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), члана 2. и 
3. Правилника о коришћењу буџетске резерве број 
02-013-245/17 од 15.08.2017 и члана 87. Статута 
општине Вишеград („Службени гласник општине 
Вишеград“, број 6/17) начелник општине, д о н о с и  
 

О Д Л У К У 
одобрењу средстава буџетске резерве 

 
I 

Одобравају се средстава буџетске резерве у нето 
износу од 3.042,00 КМ (словима: 
трихиљадечетрдесетдвијеконвертибилнемарке) у 
сврху плаћања пројекта изведеног стања и 
вјештачења у поступу легализације објекта у 
насељу Околишта. 

II 
За реализцију ове одлуке задужује 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: 02-40-121/18 
Датум: 19.04.2018. године        Младен Ђуровић,с.р. 
 
На основу члана 82. став (3) 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  
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гласник општине Вишеград“, број 19/17), члана 2. и 
3. Правилника о коришћењу буџетске резерве број 
02-013-245/17 од 15.08.2017 и члана 87. Статута 
општине Вишеград („Службени гласник општине 
Вишеград“, број 6/17) начелник општине, д о н о с и  

                                                  
О Д Л У К У 

одобрењу средстава буџетске резерве 
 
I 

Одобрава се уплата средстава буџетске резерве у 
укупном износу од 5.334,00 КМ (словима: 
петхиљадатристотинетридесетчетириКМ) у сврху 
суфинансирања набавке материјала за адаптацију 
пословних просотрија Правобранилаштва 
Републике Српске  сједиште замјеника у Фочи . 
 

II 
Одобрена средства ће се исплатити на жиро рачун  
ЧАНЧАР ТУР Фоча, број рачуна 562-
006000002046-77 Развојна банка, ЈИБ 
4503795070008. 
 

III 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења. 
 
ОПШТИНА ВИШЕГРАД 
                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Број: 02-40-79/18 
Датум: 19.04.2018. године        Младен Ђуровић,с.р. 
 
На основу члана 82. став (3)  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), члана 2. и 
3. Правилника о коришћењу буџетске резерве број 
02-013-245/17 од 15.08.2017 и члана 87. Статута 
општине Вишеград  („Службени гласник општине 
Вишеград“, број 6/17) начелник општине, д о н о с и  
 

О Д Л У К У 
одобрењу средстава буџетске резерве 

 
I 

Одобрава се уплата средстава буџетске резерве у 
износу од 3.000,00 КМ (словима: 
трихиљадеконвертибилнихмарака) ДДДК "Стара 
Херцеговина" Вишеград у сврху организовања 
акције доборовољног даривања крви. 
 

II 
Одобрена средства ће се исплатити на жиро рачун  
ДДДК "Стара Херцеговина"  Вишеград 
 
 
 

III 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављена у „Службеном гласнику Општине 
Вишеград“. 
 
ОПШТИНА ВИШЕГРАД 
                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Број: 02-40-95/18 
Датум: 19.04.2018. године        Младен Ђуровић,с.р. 
 
На основу члана 82. став (3) 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), члана 2. и 
3. Правилника о коришћењу буџетске резерве број 
02-013-245/17 од 15.08.2017 и члана 87. Статута 
општине Вишеград („Службени гласник општине 
Вишеград“, број 6/17) начелник општине, д о н о с и  
 

О Д Л У К У 
одобрењу средстава буџетске резерве 

 
I 

Одобравају се средстава буџетске резерве у нето 
износу од 2.683,22 КМ (словима: 
двијехиљадешестстотинаосамдесеттри и 22/100) у 
сврху уређења фасаде на хотелу "Андрићев конак" 
Вишеград. 
 

II 
За реализцију ове одлуке задужује се Одјељењеза 
финансије. 
 

III 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављена у „Службеном гласнику Општине 
Вишеград“. 
 
ОПШТИНА ВИШЕГРАД 
                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Број: 02-40-122/18 
Датум: 19.04.2018. године        Младен Ђуровић,с.р. 
 
На основу члана 82. став (3)  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), члана 2. и 
3. Правилника о коришћењу буџетске резерве број 
02-013-245/17 од 15.08.2017 и члана 87. Статута 
општине Вишеград („Службени гласник општине 
Вишеград“, број 6/17) начелник општине, д о н о с и  
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О Д Л У К У 

одобрењу средстава буџетске резерве 
 

I 
Одобравају се средстава буџетске резерве у   
износу од 2.535,82 КМ (словима: 
двијехиљадепетстотинатридесетпет и 82/100) у 
сврху набавке потребног материјала у сврху 
санације објеката у Манстиру Успења Пресвете 
Богородице у Добруну  
 

II 
Одобрена средства ће се  уплатити на жиро рачун 
"T.Z.R Dušče Baucentar " Вишеград број 
5620068120330175 
За реализцију ове одлуке задужује 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: 02-40-71/18 
Датум: 23.04.2018. године        Младен Ђуровић,с.р. 
 
На основу члана 82. став (3) 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), члана 2. и 
3. Правилника о коришћењу буџетске резерве број 
02-013-245/17 од 15.08.2017 и члана 87. Статута 
општине Вишеград („Службени гласник општине 
Вишеград“, број 6/17), начелник општине,                
д о н о с и  
 

О Д Л У К У 
одобрењу средстава буџетске резерве 

 
I 

Одобравају се средстава буџетске резерве у 
укупном нето износу од 7.466,65 КМ (словима: 
седамхиљадачетиристотинешесдесетшест и 65/100) 
у сврху набавке инвентара, опреме и намјештаја за 
свадбени салон Бикавац и то појединачно по  
лотовима: 
за ЛОТ 1-    641,15 КМ, 
за ЛОТ 2- 4.543,00 КМ, 
за ЛОТ 4- 2.282,50 КМ 

II 
За реализцију ове одлуке задужује 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: 02-40-133/18 
Датум: 26.04.2018. године        Младен Ђуровић,с.р. 
 
На основу члана 59. став (12)  Закона о локалној 
самоуправи («Службени гласник Републике 
Српске», број: 97/16), на основу члана 19. тачка 2. 
Закона о систему јавних служби («Службени 
гласник Републике Српске», број: 68/07, 109/12) 
члана 66. став (13) Статута Општине Вишеград 
("Службени гласник Општине Вишеград", 
број:6/17), начелник Општине Вишеград дана 
26.04.2018. године , д о н о с и  

 
О Д Л У К У 

 
1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Правилник о 

платама и другим накнадама запослених у ЈУ 
„Туристичка оргнаизација општине Вишеград“,    
број: 01-43/18 од 24.04.2018. године .  
 

2. Правилник из тачке 1. ове одлуке 
примјењиваће се од 01.02.2018. године  
 

3. Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у «Службеном гласнику 
општине Вишеград» 
 
ОПШТИНА ВИШЕГРАД 
                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Број: 02-12-2/18 
Датум: 26.04.2018. године        Младен Ђуровић,с.р. 
 
На основу члана 59. став (12) Закона о локалној 
самоуправи («Службени гласник Републике 
Српске», број: 97/16), на основу чл.19 тачка 2. 
Закона о систему јавних служби («Службени 
гласник Републике Српске», број: 68/07, 109/12) 
члана 66. став (13) Статута Општине Вишеград 
("Службени гласник Општине Вишеград", 
број:6/17), начелник Општине Вишеград дана 
26.04.2018. године, д о н о с и  
 

О Д Л У К У 
 

1. Даје се сагласност на Правилник о 
платама и другим накнадама запослених у ЈУ  
„Центар  за социјални рад“ Вишеград,  број: 01-УО-
384/18 од 24.04.2018. године .  
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2. Правилник из тачке 1. ове одлуке 
примјењиваће се од 01.02.2018. године  
 

3. Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у «Службеном гласнику 
општине Вишеград» 

 
ОПШТИНА ВИШЕГРАД 

   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Број: 02-12-1/18                                      
Датум: 26.4.2018.године          Младен Ђуревић, с.р. 
 
На основу члана 59. став (12). Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16), члана 19. тачка 2. Закона о 
систему јавних служби („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 68/07 и 109/12), члана 66. 
став (13). Статута Општине Вишеград („Службени 
гласник Општине Вишеград“, број: 6/17), те 
начелник Општине Вишеград дана, 30.04.2018. 
године, д о н о с и  

 
О Д Л У К У 

о давању сагласности на Правилник о платама 
запослених у ЈУ за предшколско васпитање и 

образовање „Невен“ Вишеград број: 155/18  
од 27.04.2018. године, 

 
1. ДАЈЕ СЕ сагласност Јавној установи за 

предшколско васпитање и образовање „Невен“ 
Вишеград на Правилник о платама запослених у    
ЈУ за предшколско васпитање и образовање 
„Невен“ Вишеград број: 155/18 од 27.04.2018. 
године. 
 

2. Правилник из тачке 1. ове одлуке 
примјењиваће се од 01.02.2018. године  
 

3. Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у «Службеном гласнику 
општине Вишеград» 
 
ОПШТИНА ВИШЕГРАД 
                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Број: 02-12-3/18 
Датум: 30.04.2018. године        Младен Ђуровић,с.р. 
 
На основу члана 59. став (12). Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16), члана 19. тачка 2. Закона о 
систему јавних служби („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 68/07 и 109/12), члана 66. 
став (13). Статута Општине Вишеград („Службени 
гласник Општине Вишеград“, број: 6/17), начелник 
Општине Вишеград дана, 30.04.2018. године,            
д о н о с и  

 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности на Одлуку о измјенама  

и допунама Правилника о унутрашњој 
организацији и систематизацији радних мјеста 

број 81/16 од 18.07.2016. године Јавне установе за 
предшколско васпитање и образовање „Невен“ 

Вишеград број: 154/18 од 27.04.2018. године, 
 
I 

ДАЈЕ СЕ сагласност Јавној установи за 
предшколско васпитање и образовање „Невен“ 
Вишеград Одлуку о измјенама и допунама 
Правилника о унутрашњој организацији и 
систематизацији радних мјеста бртој 81/16 од 
18.07.2016. године Јавне установе за предшколско 
васпитање и образовање „Невен“ Вишеград број: 
154/18 од 27.04.2018. године, 
 

II 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављена у „Службеном гласнику општине 
Вишеград“. 
 
ОПШТИНА ВИШЕГРАД 
                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Број: 02-12-4/18 
Датум: 30.04.2018. године        Младен Ђуровић,с.р. 
 
На основу члана 59. алинеја 8). Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16), члана 48. став (3), (4). и (5). 
Закона о службеницима и намјештеницима у 
органима јединице локалне самоуправе („Службени 
гласник Републике Срспске“, број 97/16) у вези са 
чланом 1. Уредбе о начелима за унутрашњу 
организацију и систематизацију радних мјеста у 
градској, односно општинској управи и члана 1. 
Уредбе о категоријама, звањима и условима за 
обављање послова службеника у јединицама 
локалне самоуправе ("Службени гласник Републике 
Српске", број: 10/17 3/18), и члана 66. Статута 
општине Вишеград ("Службени гласник општине 
Вишеград", број 6/17), начелник општине 
Вишеград,  д о н о с и 
 

П Р А В И Л Н И К 
о измјени  и допуни Правилника о организацији 

и систематизацији радних мјеста Општинске 
управе општине Вишеград 

 
Члан 1. 

У Правилнику о организацији и систематизацији 
радних мјеста Општинске управе Општине 
Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“ 
број 10/17, 3/18, 4/18 и 5/18) у члану 16. у 
табеларном прегледу који се односи на ОДЈЕЉЕЊЕ 
ЗА ОПШТУ УПРАВУ а) Одсјек за цивилну и 
противпожарну заштиту иза тачке 6. додаје се нова 
тачка "7"која гласи"  
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7. 

Виши стручни 
сарадник за 
организовање и 
планирање 
цивилне заштите, 
Категорија: шеста 
категорија: 
Звање: треће 

ВШС - 
пољопривредног 
или другог 
природног  
смјера, 1 година 
радног искуства и 
положен стручни 
испит за рад у 
органима управе 

 
1 

 
У истом члану у табеларном прегледу који се 
односи на ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ, И 
ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ тачка 8. која гласи" 

8. 

Виши стручни 
сарадник за 
пољопривреду, 
шеста 
категорија 
трећег звања 

ВШС - 
пољопривредног  
смјера-одсjeк 
воћарство, 1 година 
радног искуства и 
положен стручни 
испит  

 
1 

 
се брише и  досадашња  тачка 8. се помјера за једно 
мјесто. 
 

Члан 2. 
У члану 17. Одјељак  I- Одјељење за општу управу 
под а) Одсјек за цивилну и противпожарну заштиту 
иза тачке 6. додаје се  нова тачка 7. и гласи: 
 
"Виши стручни сарадник за организацију и 
планирање цивилне заштите"  
 
Виши стручни сарадник за организацију и 
планирање цивилне заштите  
 
Обавља сљедеће послове : - учествује у припреми и 
изради Програма цивилне заштите општине 
Вишеград; 
 - учествује у припреми и изради процјене 
угрожености становништва и материјалних добара; 
 - учествује у припреми и изради Плана употребе и 
дјеловања цивилне заштите;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- учествује у изради и ажурирању планова цивилне 
заштите,  
- врши и друге послове из надлежности Одсјека, 
утврђене Законом и другим прописима из области 
цивилне заштите;  
- за свој рад одговоран је шефу Одсјека и начелнику 
одјељења за општу управу; - обавља и друге 
послове по налогу шефа Одсјека и начелника 
одјељења за општу управу. 
 
Сложеност:  -мање сложени послови са 

ограниченим бројем међусобно 
повезаних различитих задатака у 
којима се примјењују утврђене    
методе рада, поступци или стручне 
технике, 

Самосталност:  - самосталности у раду ограничена је 
повременим надзором и помоћи 
непосредног руководиоца у 
рјешавању сложених стручних  
питања, 

Одговорност: - одговорности  за правилну примјену 
метода рада и поступака, 

Пословна  

Комуникација и  

коресподенција: - контакти унутар и изван орегана 
у којима је потребно да 
дјелотворно пренесу информације 
које служе оствривању циљева  
рада 

Статус:           - службеник, 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана 
објвљивања у „Службеном гласнику општине 
Вишеград’’. 
 
ОПШТИНА ВИШЕГРАД 

   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Број: 02-013-106/18                                      
Датум: 25.04.2018.године     Младен Ђуревић, с.р. 
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