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

самоуправи ("Службени гласник Републике 

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

општине Вишеград ("Службени гласник 

Републике Српске", број 6/17), Скупштина 

општине Вишеград на сједници одржаној 

12.12.2018. године, д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о расподјели преосталих неутрошених 

новчаних средстава из подстицаја за 

пољопривреду у 2018. години 
 

Члан 1. 
Овом одлуком  извршиће се расподјела 

преосталих новчаних средстава по Одлуци о 

новчаним подстицајима за развој пољопривреде у 

општини Вишеград у 2018. години ("Службени 

гласник општине Вишеград ", број 1/18), у износу 

од 30.000,00 КМ. 
 

Члан 2. 

Овом одлуком подржаће се произвођачи малине 

на подручју општине Вишеград како би се 

постојећи обим производње ове пољопривредне 

гране одржао, те ублажила ниска откупна цијена 

малине. 

Премију по овој одлуци могу остварити 

пољопривредни произвођачи малина који су у 

текућој години откупљивачу предали одређену 
количину малина и имају потписан уговор са 

откупљивачем, а који нису остварили право на 

исту по Одлуци о новчаним подстицајима за 

развој пољопривреде у општини Вишеград у 

2018. години ("Службени гласник општине 

Вишеград", број 1/18). 

Премија на произведено и предато воће износи 

0,15 КМ/кг. 
  

Члан 3. 

Право на подстицајна средства оствариће  

подносиоци захтјева који: 

- су регистровани у АПИФ-у за обављање 

пољопривредне производње, 

- имају пребивалиште  на територији општине 

Вишеград најмање годину дана, 

- пољопривредну производњу обављају на 

територији општине Вишеград, 

- имају потврду регистрованог откупљивача 

воћа који садржи количину предатог воћа, 

- копија уговора са откупљивачем воћа. 

 

Члан 4. 
Начелник општине ће именовати Комисију за 

додјелу новчаних средстава (у даљем тексту: 

Комисија). 

Комисија је задужена да: 

- прима захтјеве са документацијом, 

- прегледа документацију, 

- врши обрачун износа новчаног подстицаја, 

- сачини записник и приједлог о испуњености 

услова за додјелу средстава. 
 

На основу приједлога од стране Комисије, 

прозвођачи малина ће са општином Вишеград 

закључити уговор којим се регулишу међусобна 

права и обавезе, који у име општине потписује 

начелник општине.  

Износ премије ће се уплатити на текуће рачуне 
прозвођача малина. 

 

Члан 5. 

Захтјеви за остваривање права на подстицај 

подносе се на писарници општине Вишеград, а уз 

захтјев се доставља и: 

- копија личне карте, 

- копија потврде из АПИФ-а, 

- копија текућег или жиро рачуна, 

- потврда о пребивалишу, 

- овјерена кућна листа (као доказ да нема још 

корисника подстицаја из једног домаћинства), 
- изјава да корисник према општини  нема 

доспјелих, а не измирених обавеза, 

- потврда регистрованог откупљивача воћа 

који садржи количину предатог воћа, 

- копија уговора са откупљивачем воћа. 
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Члан 6. 

Рок за подношење захтјева је 30.12.2018. године. 

 

Члан 7. 

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

објављивања у "Службеном гласнику општине 

Вишеград". 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД  
                                               ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-174/18  

Датум: 12.12.2018. год.  др Билал Мемишевић,с.р. 

 

На основу члана 155. став (1) Закона о 

службеницима и намјештеницима у органима 

јединице локалне самоуправе („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 12.12.2018. године, д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу вршилаца дужности чланова 

Одбора за жалбе Општине Вишеград 

 

1. Разрјешавају се вршиоци дужности 

чланова Одбора за жалбе Општине Вишеград, и 

то: 

- Марија Шимшић, предсједник; 

- Тина Пејовић, члан 

- Станка Нишић, члан. 

 

2. Ово рјешење ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Вишеград“. 

  

О б р а з л о ж е њ е 

Скупштина општине Вишеград донијела је 

Рјешење о именовању вршилаца дужности 

чланова Одбора за жалбе Општине Вишеград број 

01-022-111/18 („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 9/18 ) до окончања поступка 

јавне конкуренције.  
Како је спроведен поступак јавне конкуренције, а 

у складу 155. став (1) Закона о службеницима и 

намјештеницима у органима јединице локалне 

самоуправе („Службени гласник Републике 

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

општине Вишеград („Службени гласник општине 

Вишеград“ број 6/17), ријешено је као у 

диспозитиву овог рјешења. 

 

Упутство о правном лијеку: Ово рјешење је 

коначно и против истог није дозвољена жалба али 
се може покренути  управни спор, тужбом  

Окружном суду у Источном Сарајеву, у року од 

30 дана од дана достављања рјешења. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД  

                                               ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-175/18  

Датум: 12.12.2018. год.  др Билал Мемишевић,с.р. 

 

На основу члана 155. Закона о службеницима и 
намјештеницима у органима јединице локалне 

самоуправе („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 12.12.2018. 

године, д о н о с и:  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању чланова  

   Одбора за жалбе Општине Вишеград 

 

1. За чланове Одбора за жалбе Општине 

Вишеград именују се: 

1) Станка Нишић, предсједник, на 

период од четири године; 

2) Марија Шимшић, члан, на период од 

четири године; 

3) Ведрана Павловић, члан, вршилац 

дужности, члан. 
 

2. За једног члана Одбора за жалбе 

Општине Вишеград ће се расписати поновни 

конкурс који ће бити објављен у „Службеном 

гласнику Републике Српске“ и у дневним 

новинама „Вечерње Новости“. 
 

3. Ово рјешење ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Вишеград“. 

  

О б р а з л о ж е њ е 

Скупштина општине Вишеград на сједници 

одржаној 12.07.2018. године, на приједлог 

Комисије за избор и именовање, за вршиоце 

дужности чланова Одбора за жалбе Општине 

Вишеград до окончања поступка именовања, а 

најдуже за период од 90 дана, именовала је 

Марију Шимшић за председника, Тину Пејовић и 

Станку Нишић за чланове („Службени гласник 
општине Вишеград“, број 9/18). 

Како је поступак јавне конкуренције проведен, 

стекли су се услови за избор два члана Одбора за 

жалбе Општине Вишеград. За трећег члана ће 

бити спороведен поновни поступак јавне 

конкуренције. 
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На основу наведеног, а у складу 155. Закона о 

службеницима и намјештеницима у органима 

јединице локалне самоуправе („Службени 

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

36. став (2) Статута општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“ број 

6/17), ријешено је као у диспозитиву овог 

рјешења. 
 

Упутство о правном лијеку: Ово рјешење је 

коначно и против истог није дозвољена жалба али 

се може покренути управни спор, тужбом  

Окружном суду у Источном Сарајеву, у року од 

30 дана од дана достављања рјешења. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД  

                                               ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-176/18  

Датум: 12.12.2018. год.  др Билал Мемишевић,с.р. 

 

На основу члана 35. Закона о буџетском систему 

Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“, број 121/12, 52/14, 103/15 и 

15/16), 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), а након 

разматрања Нацрта друдог ребаланса Буџета 

општине Вишеград за 2018. годину, Скупштина 

општине Вишеград на сједници одржаној 

12.12.2018. године, д о н о с и 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Скупштина општине Вишеград прихвата 

Нацрт другог ребаланса буџета општине 

Вишеград за 2018. годину.  

 

2. Нацрт другог ребаланса буџета општине 

Вишеград за 2018. годину налази се у прилогу и 

чини саставни дио овог закључка. 
 

3. Нацрт другог ребаланса буџета општине 

Вишеград за 2018. годину биће упућен на јавну 

расправу. 

За организовање и спровођење јавне расправе 

задужује се Oдјељење за финансије које се 

истовремено обавезује да достави Скупштини 
општине, уз приједлог одлуке, извјештај о 

резултатима јавне расправе са мишљењима и 

приједлозима изнесеним у истој.  
 

4. Овај Закључак ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављен у „Службеном 

гласнику општине Вишеград“. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД  

                                               ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-172/18  

Датум: 12.12.2018. год.  др Билал Мемишевић,с.р. 

 

На основу члана 35. Закона о буџетском систему 

Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“, број 121/12, 52/14, 103/15 и 

15/16), 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), а након 

разматрања Нацрта буџета општине Вишеград за 

2019. годину, Скупштина општине Вишеград на 

сједници одржаној 12.12.2018. године, д о н о с и 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Скупштина општине Вишеград прихвата 

Нацрт буџета општине Вишеград за 2019. годину.  
 

2. Нацрт буџета општине Вишеград за 2019. 

годину налази се у прилогу и чини саставни дио 

овог закључка. 
 

3. Нацрт буџета општине Вишеград за 2019. 

годину биће упућен на јавну расправу. 

За организовање и спровођење јавне расправе 

задужује се Oдјељење за финансије које се 

истовремено обавезује да достави Скупштини 

општине, уз приједлог одлуке, извјештај о 

резултатима јавне расправе са мишљењима и 

приједлозима изнесеним у истој.  
 

5. Овај Закључак ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављен у „Службеном 

гласнику општине Вишеград“. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД  

                                               ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-173/18  

Датум: 12.12.2018. год.  др Билал Мемишевић,с.р. 

 

На основу члана 39. 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), а након  



13.12.2018                                       Службени гласник oпштине Вишеград - Број 16                                              4

разматрања Извјештаја тима за праћење 

реализације учешћа у финансирању пројекта у 

Андрићграду, Скупштина општине Вишеград на 

сједници одржаној 12.12.2018. године, д о н о с и 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Скупштина општине Вишеград прихвата 

Извјештај тима за праћење реализације учешћа у 

финансирању пројекта у Андрићграду. 

 

2. Овај Закључак ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД  

                                               ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-177/18  

Датум: 12.12.2018. 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 9/18), 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 1.000,00  КМ 

(једнхиљадаконвертибилнихмарака) у сврху 
дознаке средстава у хуманитарној акцији -девето   

по реду донаторско вече "С љубављу храбрим 

срцима " које ће се одржати у Бања Луци дана 

23.12.2018. године у циљу набавке уређаја за 

роботски асистирану рехабилитацију дјеце са 

поремећајима кретања. 

За реализацију ове одлуке задужује се одјељење 

за финансије општине Вишеград.   
  

II 

Наведени износ ће се исплатити на  жиро рачун 

Министарства финансија Републике Српске, 

рачун посебних намјена "С љубављу храбрим 

срцима ", број: 571-010-00002700-15, отворен код 

Комерцијалне банке а.д. бања Лука. 
 

III  

Ова одлука ступа на снагу даном доношења. 

ОПШТИНА ВИШЕГРАД 

              НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  

Број: 02-40-405/18 

Датум: 10.12.2018. 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 и 6/18) у  

члану 16. у  табеларном прегледу  који се односи 

на ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ,  а)Одсјек  

за цивилну и противпожарну заштиту у тачки, 

Територијална ватрогасна јединица тачка 2.      

која гласи:      

 

        

 

 2. 

 

 

Замјеник 

старјешине 

  

ВШС техничког 

смјера, или завршене 

студије првог циклуса 

са најмање 180 ЕЦТС, 

3 године радног 
искуства 

1 

 

мијења се и гласи: 

 

     

   

2. 

 

 

Замјеник 

старјешине 

  

 

ВСС техничког 

смјера, 

четверогодишњи 

студиј или први 

циклус студија са 

остварених 240 ЕЦТС, 

3 године радног 

искуства 

1 
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У истом члану у табеларном прегледу који се 

односи на ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО   

УРЕЂЕЊЕ И СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ 

ПОСЛОВЕ тачка 6. која гласи: 

  

        

 

 6. 

Самостални 

стручни сарадник 

за саобраћај, пета 

категорија првог 

звања 
 

ВСС-саобраћајног 

смјера, 1 година 

радног искуства и 

положен стручни 

испит за рад у 
органима управе 

1 

 

се брише и остале тачке се помјерају за једно 

мјесто. 

 

 

 

 

 

Члан 2. 

У члану 17. Одјељак  IV- Одјељење за просторно 

уређење и стамбено-комуналне послове тачка 6. 

која гласи "Самостални стручни сараник за 

саобраћај "се брише и остале тачке се помјерају за 

једно мјесто. 

   

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од 

дана објвљивања у „Службеном гласнику 
општине Вишеград’’. 

 

ОПШТИНА ВИШЕГРАД 

              НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  

Број: 02-013-320/18 

Датум: 29.11.2018. године   Младен Ђуровић,с.р. 
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2018. години ........................................................................................................................................................ 1 
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___________________________________________________________________________________________ 

И з д а в а ч: Скупштина општине Вишеград-Стручна служба Скупштине општине, Aндрићград бб, 73240 

Вишеград, телефон: 058/620-823. Излази у складу са потребама. 
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