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На основу члана 39. став (2) Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16), члана 36. став (2) Статута 
општине Вишеград („Службени гласник општине 
Вишеград“, број 6/17) и члана 5. став (2) Одлуке о 
давању пословног простора у закуп број 01-022-
35/14 („Службени гласник општине Вишеград“, 
број 3/14), Скупштина општине Вишеград на 
сједници одржаној 24.07.2018. године, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о уступању на коришћење пословнe зграде-
свадбеног салона на Бикавцу привредном 

друштву „Андрићев конак“ д.о.о. Вишеград 
 

Члан 1. 
Привредном друштву „Андрићев конак“ д.о.о. 
Вишеград, за обављање дјелатности за коју је 
основано, уступа се на кориштење без накнаде 
пословна зграда-свадбени салон на Бикавцу 
изграђен на к.п. број 1865/5 К.О. Вишеград 1 (нови 
премјер) уписала у ПЛ број 258, а што одговара к.п. 
бро 7/29 К.О. СП Вишеград (стари премјер) 
уписана у ЗК уложак број 2766 са припадајућим 
инвентаром и опремом. 
 

Члан 2. 
Пословна зграда из члана 1. ове одлуке, уступа се 
на период од 3 (три) године. 
Привредно друштво „Андрићев конак“ д.о.о. 
Вишеград плаћа ПДВ, на износ закупнине по 1м2, 
обрачунато у складу са Одлуком о давању 
пословног простора у закуп. 
 

Члан 3. 
Привредно друшто „Андрићев конак“ д.о.о. 
Вишеград сносиће трошкове утрошка електричне 
енергије, воде, гријања и друге комуналне услуге за 
пословнузграду из члана 1. ове одлуке. 
 

Члан 4. 
Право коришћења предметне пословне зграде неће 
се евидентирати у катастарској и 
земљишнокњижној евиденцији. 

 
Члан 5. 

Овлашћује се начелник општине да са привредним 
друштвом „Андрићев конак“ д.о.о. Вишеград, 
закључи уговор о условима и начину кориштења 
пословне зграде из члана 1. ове одлуке. 
Овлашћује се начелник општине да формира 
комисију која ће сачинити записник о 
примопредаји. 
 

Члан 6. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине 
Вишеград“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 
                                                   ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Број: 01-022-121/18 
Датум: 24.07.2018. год.     др Билал Мемишевић,с,р.  
 
На основу члана 39. став (2) тачка 2), а у вези са 
такчом 13) 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 24.07.2018. године, д о н о с и  
 

О Д Л У К У 
о престанку важења Одлуке о утврђивању 
закупнине и условима издавања свадбеног 

салона на Бикавцу број 01-022-12/1 
 од 30.01.2017. године 

 
Члан 1. 

Престаје да важи Одлука о утврђивању закупнине и 
условима издавања свадбеног салона на Бикавцу 
број 01-022-12/17 од 30.01.2017. године 
(„Службени гласник општине Вишеград“, број 
3/17). 
 

Члан 2. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине 
Вишеград“. 



25.07.2018                                        Службени гласник oпштине Вишеград - Број 10                                                    2

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 
                                                   ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Број: 01-022-122/18 
Датум: 24.07.2018. год.    др Билал Мемишевић,с,р.  
 
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 општине 
Вишеград“, број 6/17), Скупштина општине 
Вишеград на сједници одржаној 24.07.2018. године, 
д о н о с и  
 

О Д Л У К У 
о усвајњу Акционог плана за кохезију заједнице 
 

Члан 1. 
Усваја се Акциони план за кохезију заједнице 
израђен у оквиру пројекта Превенција и борба 
против кривичних дјела почињених из мржње. 
 

Члан 2. 
Акциони план за кохезију заједнице налази се у 
прилогу ове одлуке и чини њен саставни дио.  
 

Члан 3. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ,,Службеном гласнику општине 
Вишеград“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 
                                                   ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Број: 01-022-123/18 
Датум: 24.07.2018. год.     др Билал Мемишевић,с.р.  
 
На основу члана 39. став (2), а у вези са чланом 145. 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број 97/16) и члана 36. став (2), 
а у вези  са чланом 135. Статута општине Вишеград 
(„Службени гласник општине Вишеград“, број 
6/17), Скупштина општине Вишеград на сједници 
одржаној 24.07.2018. године, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о братимљењу и успостављању сарадње 
општине Вишеград са општином Звечан,  

АП КиМ Република Србија 
 

Члан 1. 
У циљу развијања свестране сарадње и 
пријатељских веза, општинa Вишеград (Република 
Српска, Босна и Херцеговина) братими се са 
општином Звечан (Косово и Метохија, Република 
Србија).  
 

Члан 2. 
Братимљење и сарадња постаје основ за развијање 
и јачање пријатељских односа кроз сусрете на пољу 
привреде, пољопривреде, културе, образовања, 

туризма, спорта и осталих активности које су од 
интереса за двије општине. 
 

Члан 3. 
Општина Вишеград и општина Звечан потписаће 
повељу о братимљењу и успостављању сарадње.  
Повељу о братимљењу и успостављању сарадње 
потписаће начелник општине или лице које он 
овласти. 
 

Члан 4. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине 
Вишеград. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 
                                                   ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Број: 01-022-124/18 
Датум: 24.07.2018. год.     др Билал Мемишевић,с.р.  
 
На основу члана 39. став (2), а у вези са чланом 145. 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број 97/16) и члана 36. став (2), 
а у вези  са чланом 135. Статута општине Вишеград 
(„Службени гласник општине Вишеград“, број 
6/17), Скупштина општине Вишеград на сједници 
одржаној 24.07.2018. године, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о братимљењу и успостављању сарадње 

општине Вишеград са општином Косовска 
Митровица, АП КиМ Република Србија 

 
Члан 1. 

У циљу развијања свестране сарадње и 
пријатељских веза, општинa Вишеград (Република 
Српска, Босна и Херцеговина) братими се са 
општином Косовска Митровица (Косово и 
Метохија, Република Србија).  
 

Члан 2. 
Братимљење и сарадња постаје основ за развијање 
и јачање пријатељских односа кроз сусрете на пољу 
привреде, пољопривреде, културе, образовања, 
туризма, спорта и осталих активности које су од 
интереса за двије општине. 
 

Члан 3. 
Општина Вишеград и општина Косовска 
Митровица потписаће повељу о братимљењу и 
успостављању сарадње.  
Повељу о братимљењу и успостављању сарадње 
потписаће начелник општине или лице које он 
овласти. 
 

Члан 4. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине 
Вишеград. 



25.07.2018                                        Службени гласник oпштине Вишеград - Број 10                                                    3
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 
                                                   ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Број: 01-022-125/18 
Датум: 24.07.2018. год.     др Билал Мемишевић,с.р.  
 
На основу члана 39. став (2), а у вези са чланом 145. 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број 97/16) и члана 36. став (2), 
а у вези  са чланом 135. Статута општине Вишеград 
(„Службени гласник општине Вишеград“, број 
6/17), Скупштина општине Вишеград на сједници 
одржаној 24.07.2018. године, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о братимљењу и успостављању сарадње 

општине Вишеград са општином Звениград 
(Звеигород), Руска Федерација 

 
Члан 1. 

У циљу развијања свестране сарадње и 
пријатељских веза, општинa Вишеград (Република 
Српска, Босна и Херцеговина) братими се са 
општином Звениград (Руска Федерација).  
 

Члан 2. 
Братимљење и сарадња постаје основ за развијање 
и јачање пријатељских односа кроз сусрете на пољу 
привреде, пољопривреде, културе, образовања, 
туризма, спорта и осталих активности које су од 
интереса за двије општине. 
 

Члан 3. 
Општина Вишеград и општина Звениград 
потписаће повељу о братимљењу и успостављању 
сарадње.  
Повељу о братимљењу и успостављању сарадње 
потписаће начелник општине или лице које он 
овласти. 
 

Члан 4. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине 
Вишеград. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 
                                                   ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Број: 01-022-126/18 
Датум: 24.07.2018. 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 23. 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 дана  24.07.2018. године, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о допуни Одлуке о прихватању преноса објекта 

у посјед и власништво Општине Вишеград 
 

Члан 1.  
У  Одлуци о прихватању преноса објекта у посјед и 
власништво Општине Вишеград („Службени 
гласник општине Вишеград“, број 13/16) члан 3. 
допуњује се на начин да се иза става 1 додаје нови 
став 2 који гласи ,,На књиговодствену вриједност 
из става 1 овог члана подразумјева се обрачунавање 
ПДВ-а од 17%  који  износи 402.206,45 КМ, тако да 
је укупна вриједност објекта износи 2.768.126,77 
КМ“     
 

Члан 2. 
Ова oдлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Општине 
Вишеград“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 
                                                   ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Број: 01-022-131/18 
Датум: 24.07.2018. год.     др Билал Мемишевић,с.р.  
 
На основу члана 12. Закона о легализацији 
бесправно изграђених објеката („Службени гласник 
Републике Српске“, број 62/18),   члана 39. став (2) 
тачка 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 дана  
24.07.2018. године, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о субвенцијама трошкова за легализацију 

објеката 
 

Члан 1. 
Овом одлуком утврђују се субвенција трошкова за 
легализацију индивидуално стамбених и 
индивидуално стамбено-пословних објеката бруто 
грађевинске површине мањих од 400 м2, осим 
сложених објеката у смислу Закона о уређењу 
простора и грађењу, односно субвенција накнаде за 
уређење градског грађевинског земљишта и ренте 
обрачунате у поступку издавања рјешења о 
накнадном издавању грађевинске дозволе 
бесправно изграђеног објекта за категорије 
утврђене овом одлуком.   
 

Члан 2. 
Накнаду из члана 1 ове одлуке не плаћају: 
1) лица која се налазе у стању социјалне потребе, а 
која су примаоци новчане помоћи у складу са 
прописима социјалне заштите,  
2) породице погинулих бораца,  
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3) ратни војни инвалиди I или II категорије односно 
ако је инвеститор члан њиховог породичног 
домаћинства 
4) цивилна лица са инвалидитетом која су потпуно 
зависна од помоћи и његе другог лица и лица која 
су дјелимично зависна од помоћи и његе другог 
лица. 
 

Члан 3. 
Накнада из члана 1. ове одлуке умањује се 
сљедећим лицима: 
1) борцима на начин: 
1. да се борцима I категорије умањује у износу од 
60 % од обрачунате накнаде  
2. да се борцима II категорије умањује у износу од 
30 % од обрачунате накнаде 
3. да се борцима III категорије умањује у износу од 
10%  од обрачунате накнаде 
2) ратним војним инвалидима на начин: 
1. да се ратним војним инвалидима  III категорије 
умањује у износу од 60%  од обрачунате накнаде 
2. да се ратним војним инвалидима  IV категорије 
умањује у износу од 50%  од обрачунате накнаде 
3. да се ратним војним инвалидима  V категорије 
умањује у износу од 40%  од обрачунате накнаде 
4. да се ратним војним инвалидима VI и VII 
категорије умањује у износу од 30 % од обрачунате 
накнаде 
5. да се ратним војним инвалидима VIII и IX 
категорије умањује у износу од 20%  од обрачунате 
накнаде 
6. да се ратним војним инвалидима X категорије 
умањује у износу од 6%  од обрачунате накнаде 
3) избјеглицама, расељеним лицима или 
повратницима на начин: 
1. да се избјеглицама, расељеним лицима или 
повратницима умањује у износу од 30%  од 
обрачунате накнаде 
4) жене жртве рата на начин: 
1. да се женама жртвама рата умањује у износу од 
40 % од обрачунате накнаде. 
 

Члан 4.  
(1) Статус лица из члана 2. и 3. ове одлуке утврђује 
се сљедећом документацијом: 
1) лица која се налазе у стању социјалне потребе, а 
која су примаоци новчане помоћи у складу са 
прописима социјалне заштите свој статус доказују 
рјешењем изддатим од стране ЈУ ,,Центар за 
социјални рад“ Вишеград, 
2) породице погинулих бораца свој статус доказују 
рјешењем о признању статуса издатим од стране 
одјељења Општине Вишеград надлежног за 
пословее борачко инвалидске заштите, 
3) ратни војни инвалиди статус доказују рјешењем 
о признању статуса и категорији издатим од стране 
одјељења Општине Вишеград надлежног за 
пословее борачко инвалидске заштите, 

4) цивилна лица са инвалидитетом која су потпуно 
зависна од помоћи и његе другог лица и лица која 
су дјелимично зависна од помоћи и његе другог 
лица свој статус доказују рјешењем изддатим од 
стране ЈУ ,,Центар за социјални рад“ Вишеград, 
5) борци свој статус доказују рјешењем или 
увјерењем о признању статуса и категорији издатим 
од стране одјељења Општине Вишеград надлежног 
за пословее борачко инвалидске заштите, 
6) избјеглицама, расељена лица или повратници 
свој статус доказују рјешењем, увјерењем или 
потврдом издатом од стране Министарства за 
избјегла и расељена лица Републике Српске 
односно надлежног ОМИ-а, 
7) жене жртве рата свој статус доказује актом 
издатим од стране надлежног органа.  
(2) Документација из става 1 овог члана доставља 
се у оригиналу или овјереној копији.  
 

Члан 5.  
Олакшице из члана 2. и 3. ове одлуке сматрају се 
субвенцијом Општине Вишеград (на начин да се 
Општина одриче прихода за износ субвенције), а 
остварују је лица која поднесу захтјев за 
легализацију у року од шест мјесеци од ступања на 
снагу Закона о легализацији односно до 17. јануара 
2019. године.. 
 

Члан 6.  
Уколико накнада из члана 1. ове одлуке након 
умањења по било ком критеријуму прелази износ 
већи од 1.000,00 КМ може се измирити кроз 
одгођено плаћање до највише 12 мјесечних рата без 
камата.  
 

Члан 7.  
Ова oдлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Општине 
Вишеград“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 
                                                   ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Број: 01-022-132/18 
Датум: 24.07.2018. год.     др Билал Мемишевић,с.р.  
 
На основу члана 2. став (1) Закона јавним 
предузећима („Службени гласник Републике 
Српске“, број 75/14 и 78/11), члана 179. и 180. 
Закона о привредним друштвима („Службени 
гласник Републике Српске“, број 127/08, 58/09, 
100/11, 67/13 и 100/17), члана 5. став (5) Закона о 
преносу права својине на капиталу Републике 
Српске у предузећима која обављају комуналне 
дјелатности из јединице локалне самоуправе 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 
50/10), Скупштина општине Вишеград у функцији 
Скупштине акционара Комуналног предузећа 
„Комуналац“ а.д. Вишеград, на сједници одржаној 
24.07.2018. године, д о н о с и 
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О Д Л У К У 
о измјени и допуни Одлуке о оснивању  

 Акционарског друштва-Комунално предузеће 
„Комуналац“ Вишеград 

 
Члан 1. 

У Одлуци о оснивању Акционарског друштва-
Комунално предузеће „Комуналац“ Вишеград 
(„Службени гласник општине Вишеград“, број 
11/11, 6/13 и 11/13) у члану 6. став (1) допуњава се 
дјелатност предузећа тако да се иза дјелатности 
„96.03-погребне и припаадајуће дјелатности“ додаје 
дјелатност која гласи: „35-30-производња и 
снабдијевање паром и климатизација“. 
 

Члан 2. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине 
Вишеград“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 
                                                   ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Број: 01-022-133/18 
Датум: 24.07.2018. год.     др Билал Мемишевић,с.р.  
 
На основу члана 5. Закона  јавним предузећима 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 75/14 
и 78/11), члана 5. став (5) Закона о преносу права 
својине на капиталу Републике Српске у 
предузећима која обављају комуналне дјелатности 
из јединице локалне самоуправе („Службени 
гласник Републике Српске“, број 50/10), члана 266. 
став (1) Закона о привредним друштвима 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 
127/08, 58/09, 100/11, 67/13 и 100/17) и члана 30. 
Статута Комуналног предузећа „Комуналац“ а.д. 
Вишеград број 01-018-1/12 од 28.02.2012. године, 
Скупштина општине Вишеград у функцији 
Скупштине акционара Комуналног предузећа 
„Комуналац“ а.д. Вишеград, на сједници одржаној 
24.07.2018. године, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о измјени о допуни Статута Комуналног 
предузећа „Комуналац“ а.д. Вишеград 

 
Члан 1. 

У Статуту Комуналног предузећа „Комуналац“ а.д. 
Вишеград број 01-018-1/12 од 27.02.2012. године и 
Одлуци о измјени Статута Комуналног предузећа 
„Комуналац“ а.д. Вишеград („Службени гласник 
општине Вишеград“, број 6/11 и 11/13) у члану 8. 
став (1) допуњава се дјелатност предузећа тако да 
се иза дјелатности „96.03-погребне и припаадајуће 
дјелатности“ додаје дјелатност која гласи: „35-30-
производња и снабдијевање паром и 
климатизација“. 
 
 

Члан 2. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине 
Вишеград“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 
                                                   ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Број: 01-022-134/18 
Датум: 24.07.2018. год.     др Билал Мемишевић,с.р.  
 

На основу члана 5. Закона o јавним предузећима 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 75/14 
и 78/11), члана 5. став (5) Закона о преносу права 
својине на капиталу Републике Српске у 
предузећима која обављају комуналне дјелатности 
из јединице локалне самоуправе („Службени 
гласник Републике Српске“, број 50/10) и члана 30. 
Статута Комуналног предузећа „Комуналац“ а.д. 
Вишеград број 01-018-1/12 од 28.02.2012. године, 
Скупштина општине Вишеград у функцији 
Скупштине акционара Комуналног предузећа 
„Комуналац“ а.д. Вишеград, на сједници одржаној 
24.07.2018. године, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о расподјели нето добити у пословној 2017. 

години Комуналног предузећа „Комуналац“ 
 а.д. Вишеград 

 
Члан 1. 

Скупштина општине Вишеград у функцији 
Скупштине акционара Комуналног предузећа 
„Комуналац“ а.д. Вишеград доноси одлуку о 
расподјели нето добити у пословној 2017. години, 
исказана у износу од 11.861,14КМ (словима: 
једанаестхиљадаосамстотинашесдесетједа и 14/100 
конвертибилних марака). 
 

Члан 2. 
Остварена нето добит из члана 1. ове одлуке 
распоређује се на следећи начин: 

- 5% нето добити у износу од 593,06 КМ у 

обавезну законску резерву, 

- 95% нето добити у износу од 11.268,08 КМ 

остаје као нераспоређена добит. 
 

Члан 3. 
Ова одлука сступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине 
Вишеград“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 
                                                   ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Број: 01-022-135/18 
Датум: 24.07.2018. год.     др Билал Мемишевић,с.р.  
 
На основу члана 28. став (2) Закона о комуналним 
дјелатностима (,,Службени гласник Републике 
Српске“ број 88/11 и 104/16) и члана 36. став (2)  
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Статута општине Вишеград (,,Службени гласник 
општине Вишеград“, брј 6/17), Скупштина општине 
Вишеград на сједници одржаној 24.07.2018.године, 
д о н о с и  
    

ОДЛУКУ 
о давању сагласности на цијене услуга одвоза 

комуналног отпада  КП ,,Комуналац“ 
 а.д. Вишеград 

 
Члан 1. 

Скупштина општине Вишеград даје сагласност на 
цијене услуга одвоза комуналног отпада 
КП,,Комуналац“ а.д. Вишеград. 
 

Члан 2.  
Саставни дио ове одлуке је цјеновник услуга одвоза 
комуналног отпада КП ,,Комуналац“ а.д. Вишеград 
број 01-577/18 од 23.07.2018.године.    

Члан 3. 
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи 
Одлука о давању сагласности на цијене услуга 
одвоза и депоновања смећа КП ,,Комуналац“ а.д. 
Вишеград (,,Службени гласник општине 
Вишеград“ број 8/11). 

Члан 4. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана објављивања 
у ,,Службени гласник општине Вишеград“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 
                                                   ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Број: 01-022-136/18 
Датум: 24.07.2018. год.     др Билал Мемишевић,с.р.  
 

ЦЈЕНОВНИК УСЛУГА ОДВОЗА И ДЕПОНОВАЊА 
СМЕЋА К.П. „КОМУНАЛАЦ“ ВИШЕГРАД 

 
Ре
д. 

бр. 

Услуга одвоза комуналног отпада КМ/m² 
цијене су 

без ПДВ-а  
1. Домаћинства у индивидуалном и 

колективном становању цјена је по 
члану домаћинства 

 
2,50 

2. Установе (фабричке хале, магацини, 
спортске дворане и остали објекти 
сличне намјене) 

 
0,10 

3.  Корисници из области привреде и 
установе које нису обухваћене 
редним бројем 2 (школе средње и 
основне, вјерски објекти, дом културе, 
библиотеке, галерије, позоришта и 
објетки сличне намјене) 

 
 

0,15 

4. Пословни простори I категорије 
(пекаре, месаре, пржионице као и 
објекти сличне намјене) 

 
0,85 

5. Пословни простори II категорије 
(хотели комплет са пратећом баштом, 
мотели, робне куће рехабилитациони 
центри, домови здравља, љекарске 
ординације, здравствене установе 
зграда МУП-а и објекти сличне 

 
 

0,20 

намјене) 

6.  Пословни простори III категорије 
(управне зграде, бирои агенције, 
удружења, привати факултети, 
сервиси, пословнице, филијале, 
представништва, салони забаве, 
салони, и дјелатности сличне намјене) 

 
 

0,70 

7. Пословни простори IV категорије 
(бензиске пумпе, вулканизери, 
сервиси, продавнице водо и електро 
материјала, аутодијелови, складишта 
грађевиснког материјала, продавнице 
текстилне робе, парфимерије, апотеке, 
књижаре, продавнице компјутерске 
опреме, продавнице мобилних 
телефона, цвјећаре, као и дјелатности 
сличне намјене) 

 
 
 
 

0,80 

8. Пословни простори IV категорије 
(продавнице мјешовите робе, кафићи, 
ресторани, кафане, прехрамбене робе, 
пиљаре, самопослуге, маркети, 
дисконти пића, као и дјелатности 
сличне намјене). Објекат преко 50 m² 
сваки наредни квадрат ће се 
фактурисати по 1 КМ/m² 

 
 

1,32 
преко 

50m² 1,00 
КМ/m² 

9.  Киосци (паушално) 12,82 
10. Љетне баште 1,20 

 

НАПОМЕНА: Калуклација је направљена на 
основу одвоза смећа једанпут седмично  
 
На основу 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 дана 24.07.2018. 
године, д о н о с и 

 
О Д Л У К У 

о суфинансирању доградње и санације  
водоводне мреже у сеоским подручјима 

за 2018. годину 
 

Члан 1. 
Овом одлуком одобравају се средства из буџета 
општине за суфинансирање пројекта доградње и 
санације водоводних мрежа у селима, са 
корисницима постојећих сеоских водовода, на 
подручју општине Вишеград. 
 

Члан 2.  
За финансирање пројекта доградње и санације 
водоводних мрежа користиће се средства 
прикупљена од водних накнада  за 2018. годину. 
Износ средстава планиран за ове намјене у 2018. 
години износи 30.000,00КМ, а максималан износ 
који се може одобрити за пројекат једне сеоске 
водоводне мреже је 6.000,00КМ.  
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Члан 3. 
Подносиоци захтјева треба да испуњавају следеће 
услове: 

- Захтјев потписан од најмање три носиоца 

сеоских домаћинстава, 

- Пребивалиште најмање три године на 

територији општине Вишеград, 

- Предмјер неопходних радова потписан од 

овлашћеног лица са лиценцом, 

- Изјаву о обезбјеђењу најмање 30% од 

вриједности пројекта властитим учешћем 

корисника (личним радом, материјалним и 

финансијским средствима)  

- Сагласност власника за постављање 

цјевовода преко парцела.  

 
Члан 4. 

Суфинансирање пројекта сеоских водоводних 
мрежа из члана 1. ове одлуке општина ће вршити 
након спроведеног Јавног позива. 
Јавни позив расписује начелник општине, а 
објављује се на огласној табли општине Вишеград.  

 
Члан 5. 

Поступак избора водоводне мреже чија ће се 
доградња односно санација финансирати, проводи 
комисија коју именује начелник општине. Комисију 
чине предсједник и два члана.  
Одлуку о избору водоводне мреже чију ће 
доградњу односно санацију суфинансирати 
општина, доноси начелник општине, на приједлог 
комисије. На основу Одлуке о избору водоводне 
мреже која ће се суфинансирати, начелник општине 
закључује уговор са корисницима, којим ће се 
регулисати међусобне обавезе. Комисија ће прије 
доношења одлуке о избору обићи све кориснике. 

 
Члан 6. 

Сви поднесени захтјеви бодоваће се на основу 
критеријума, који се вреднују бодовима на сљедећи 
начин: 
 

1. Финансиско учешће у пројекту: 

а) Финансијско учешће корисника у 

суфинансирању пројекта од 50 % и више од 

укупног износа предвиђеног предмјером 

.................................................................  25 бодова; 

б) Финансијско учешће корисника у 
суфинансирању пројекта од 40% - 50% 
................................................................   20 бодова; 

 в) Финансијско учешће корисника у 
суфинансирању пројекта од  30% -40 % 
……………………………………........   15 бодова;   

2. Број корисника :  

а) Десет корисника и више ......................   25 бодова 

б) Пет  о десет  орисника ........................   20 бодова; 

в) Три до пет корисника ..........................  15 бодова; 

3. Лоцирање проблема у водоснабдјевању: 

а) проблем на изворишту .......................... 25 бодова; 

б) проблем на прихватним грађевинама 

    (резервоару) .........................................   20 бодова; 

в) проблем на дистрибутивној водоводној 

    мрежи ....................................................   15 бодова 

4. Угроженост водоснабдјевања   

а) тотална несташица воде ......................  25 бодова 

б) повремена несташица (увођење редукције) 

……………………………………....   20 бодова 

в) отежано водоснабдијевање …................ 15 бодова 

 

Члан 7.  
Задатак комисије за избор водоводне мреже за  
суфинансирање је да: 

- отвори пристигле пријаве, 

- прегледа и утврди да ли су пристигле 

пријаве благовремене и да ли испуњавају 

услове из јавног позива, 

- обиђе сваки појединачни објекат за који је 

благовремено поднијета пријава и за који 

су испуњени услови из јавног позива, те 

утврди чињенично стање и о истом сачини 

записник,  

- провјери предмјер радова, 

- изврши бодовање, 

- и друге неопходне послове.  

Комисија за избор суфинансирања водоводних 
мрежа по спроведеном јавном позиву, након 
извршеног бодовања у складу са Одлуком, 
сачињава приједлог листе одабраних корисника . 

 
Члан 8. 

Прије отпочињања радова потребно је прибавити 
потребну документацију. Управљање водоводом  
након санације преузимају подносиоци захтјева-
корисници. 

Члан 9. 
За реализацију одлуке задужују се начелник 
општине, Одјељење за локални развој, привреду и 
друштвене дјелатности и Одјељење за финансије. 
 

Члан 10. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Општине 
Вишеград“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 
                                                   ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Број: 01-022-137/18 
Датум: 24.07.2018. год.     др Билал Мемишевић,с.р.  
 
На основу члана 39. став (2) Закона о локалној 
самоуправи      („Службени      гласник     Републике 
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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 24.07.2018. године, 
д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о додјели повеље Општине Вишеград 

 
Члан 1. 

Додјељује се повеља Општине Вишеград следећим 
лицима: 

- Бошко Фуртула, 

- Младен Јечменица, 

- Александар Стојановић, 

- Небојша Мољевић, 

- Душко Крсмановић, 

- Данка Митровић, 

- Крсто Липовац, 

- Славиша Мољевић, 

- Данијел Романо, 

- Саво Хелета, 

- Сања Шарац, 

- Владимир Димитриески, 

- Ивана Симић, 

- Вања Паунић, 

- Недељка Бјелановић, 

- Биљана Пејовић, 

- Александар Благојевић, 

- Александар Мољевић, 

- Бране Лончаревић, 

- Благоје Ђукановић, 

- Слободан Пухалац, 

- Емир Кустурица, 

- Жељка Цвијановић, 

- Милорад Додик. 

 
Члан 2. 

Повеља Општине Вишеград је додјељује за  
значајна остварења и резултате рада у свим 
областима привредног и друштваног живота, 
научном раду и унапређењу квалитета живљења у 
општини. 
 

Члан 3. 
Ова Одлука Ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине 
Вишеград“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 
                                                   ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Број: 01-022-138/18 
Датум: 24.07.2018. год.     др Билал Мемишевић,с.р.  
 
БИОГРАФИЈЕ 

САЊА ШАРАЦ 
 

Рођена 31.03.1974. године у Ужицу, Република 
Србија. Основну школу завршила у Вишеграду. 
Средњу медицинску школу завршила у Ужицу. 
Дипломирала на Медицинском факултету у 
Београду 2002. године. 
Обавезни љекарски стаж обавила у 
Војномедициниској Академији током 2003. године. 
Специјализацију из пнеумофтизиологије завршила 
у ВМА. Специјалистички испит положила 
05.03.2009. године. 
Субспецијалистички испит из пулмологије 
положила 07.06.2016. године са оцјеном одличан. 
Запослена на Клиници за пулмологију ВМА од 
2004. године. 
Докторске академске студије на факултету 
медицинских наука у Крагујевцу уписала 2010. 
године. Положила усмени докторски испит са 
оцјеном 10. 
Докторски дисертацију под називом „процјена 
квалитета живота пацијената оболелих од 
неситноћелијског карцинома плућа лијечених 
хемиотерапијом“ одбранила 23.12.2016. године на 
Факултету мадицинских наука у Крагујевцу. 
У звање асистента на Мадицинском факултету 
Универзитета Одбране у Београду за предмете 
интерна медицина, клиничка онкологија и 
клиничка пропедевтика изаабрана 2013. године. 
О звање доцента на катедри за интерну медицину 
Мадицинском факултету Универзитета Одбране у 
Београду изабрана 15.12.2017. године. 
Члан Српског лекарског друштва (СЛД), Лекарске 
коморе Србије, Удружења Пулолога Србије, 
Европског друштва за медицинску Онкологију 
(ЕСМО). 
До сада објавила велики број научних и стручних 
радова у домаћим и међународним часописима од 
којих су 33 на SCI листи.  
Одржала бројна предавања из области пулмологије 
и онкологије по позиву на домаћим, регионалним и 
међународним стручним скуповима и конгресима. 
Удата је за ппук др сц. мед. Момира Шарца 
васкуларног хирурга. Мајка двоје дјеце. 
 

БИЉАНА ПЕЈОВИЋ 
 

Рођена 31.05.1956. године у Вишеграду. 
Медицински факултет у Београду уписала 1975. 
године а дипломирала 1981. године. 
Специјализацију из педијатрије завршила 1996. 
године у Универзитетскј Дјечијој клиници у 
Београду са одличним упспјехом. 
Обавезни љекарски стаж је 1982. године обавила у 
Клиничко-болничком центру Звездара. Након 
положеног стручног испита заснива радни однос у 
Дому здравља Земун, у служби педијатрије, гдје 
отаје све до 1996. године. По завршеној 
специјализацији прелази да ради у Гинеколошко-
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акушерску клинику Народни фронт, Београд, 
одјељење неонатологије. 
Од 2001. године запослена је у Институту за 
неонатологију у Београду, у Одјељењу интензивне 
његе. Од јануара 2015. године ради на мјесту 
начелника педијатрије у ГАК Народни фронт. 
Ужу специјализацију из неунатологије завршила је 
2000. године одбранивши рад под називом 
„Неолигуријска и олигуријска акутна бубрежна 
инсуфицијенција у хипоксичног новорођенчета“ 
под менторством проф. др Амире Пецо-Антић. 
Постдипломске магистарске студије из 
неонатологије завршила је 2004. године када је 
одбранила магистарски рад под називом „Упоредно 
испитивање крвног притиска код новорођенчади 
различите гестације и узраста“, ментор проф др 
Амира Пецо-Антић. У окотобру 2008. године 
добија звање Примаријус. У 2016. години 
одбранила докторску дисертацију под називом 
„Рано откривање акутног оштећења буберега код 
претерминског новорођенчета помоћу уринарних 
биомаркера“, ментор проф др Амира Пецо-Антић. 
Члан је СЛД од 1985. године. Посебно се истиче у 
раду педијатријске секције СЛД и својим 
залагањем доприноси побољшању квалитета њеног 
рада. Члан је Председништва педијатријске секције 
СЛД у другом мандату. Активно учествује у 
сручним састанцима и конгресима педијатара и 
перинатолога, као и састанцима Нефролошке 
секције СЛД. Од 2006. године до 2015. године била 
је један од уредника часописа Клинички семинари 
Института за неонатологију, који су на 
Медицинским факултету у Београду уврштени у 
континуирану медицинску едукацију. 
 

ДАНИЈЕЛ РОМАНО 
 

Рођен 1949. у Вишеграду. Биран је у звање 
редовног професора 1996. године (Универзизет у 
Новом Саду) и 1997. године на Универзитету у 
Бања Луци. Ранији избори и универзитетска звања 
су били: 1990. године звање ванредног професора 
на Машинском факултету Универзитета у Бања 
Луци. 1986. године звање доцента на 
универзитетима у Тузли и Сарајеву и касније 1988. 
године на машинском факултету Универзитета у 
Бања Луци. 1981. године биран је у звање 
професора више школе, 1978. године у звање вишег 
асистента. 
Више година предавао је осим разних врста 
Калкулуса и Статистике на техничким и 
менаџерским факултетима и више курсева из 
посебних математичких дисциплина (Основе 
математике, математичка логика, теорија скупова, 
Геометрија, Теорија алгиритама, Методика наставе 
математике за основну и средњу школу,...) на 
Педагошкој академији, Филозофком факултету и 
Природно-математичком факултету Универзитета у 
Бања Луци, Филозофском факултету у Палама и 

Педагошком факултету у Бијељини Универзитета у 
Источном Сарајеву те Педагошког факутета 
Универзитета у Бихаћу. 
Његов математички интерес су: Математичка 
логика, Теорија скупова, Теорија олугрупа, Теорија 
комутативних прстенова, Филозофија и Методика 
математике те Математичко образовање. 
Један од оснивача и уредника математичких 
часописа MAT-KOL (Бања Лука), ASSN 0354-6969 
(1995), Bull.Soc.Math. Бања Лука, ISSN 0354-5792 
(1994), IMO-Istraživanje matematičkog obrazovanja, 
ISSN 1986-518X, које уређује и издаје Научно 
друштво математичара Бања Лука. Оснива је 
научног Друштва математичараБања Лука (2007) и 
његов је предједник, Међународног математичког 
института IMVI-a (Inretnacional Mathematical Virtual 
Institute) (2008), и његов генерални менаџер, и један 
од оснивача Друштва математичара Републике 
Српске (1994). На високошколским институцијама, 
на којима је радио, обављао послове ректора 
универзитета, декана и продекана факултета. 
Титулу доктора математичких наука стекао је на 
Математичком факултету Универзитета у Београду 
1986. године. Постдипломске студије математике 
окончао је 1978. године на Одсјеку за математику 
Природно-математичног факултета Универзитета у 
Сарајеву гдје је и окончао студиј математике и 
физике (1974). 
 

КРСТО ЛИПОВАЦ 
 

Рођен у Руиштима код Вишеграда 18.01.1961. 
године. У Вишеграду завршо основно и средње 
образовање. Године 1984. савршио Саобраћајни 
факултет Универзитета у београду као најбољи 
студент. Од 1981. године студент продекан 
Саобраћајног Факултета. Од 1984. године спољни 
сарадник Саобраћајног факултета, Катедре за 
безбједност саобраћаја, на пословима истраживања 
и вјештачења саобраћајних незгода. 
Од 1987. године запослен у Вишуј школи 
унутрашњих послова (ВШУП) у Земуну. 
У току 1995. и 1996. године био помоћник 
начелника Управе за образовање МУП Србије. 
Од 1996. до 2000. године- помоћник директора 
ВШУП-а за развојно-истраживачки рад и издавачку 
дјелатност. 
Од 2000. до 2002. године члан стручног тима за 
реформу саобраћајне полиције у МУП Републике 
Србије. 
Од 2004. до 2006. године учествовао у оснивању и 
био први начелник Управе за стручно образовање, 
оспособљавање, усавршавање и науку у МУП 
Републике Србије.  
Учествовао у оснивању Криминалистичко-
полицијске академије у Земуну и био професор 
Безбједности саобраћаја на КПА, до 2015. године. 
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Учествовао у оснивању Више школе унутрашњих 
послова у Бања Луци и био наставник ВШУП у 
Бања Луци. 
Од 2005-2008. године главни координатор за 
припрему приједлогаЗакона о безбједности 
саобраћаја на путевима и предједник радне групе за 
безбједност саобраћаја. 
Учествовао у оснивању Агенције за безбједност 
саобраћаја Р. Србије, био члан Управног одбора 
АБС, а у току 2014. године био директор АБС РС. 
Од 2015. године редовни професор Саобраћајног 
факултета Универзитета у Београду, шеф Катедре 
за безбједност саобраћаја и моторних возила и шеф 
модула Безбједност саобраћаја. 
Био члан Матичарске комисије за оснивање 
Саобраћајног факултета у Добоју, основао и водио 
постдипломске студије безбједности саобраћаја на 
факултету, редовни професор овог факултета, води 
доктпрске студије безбједности саобраћаја. 
Оснивач је и члан Центра за истраживања у 
безбједности саобраћаја (ЦИБС) који ради при 
Саобраћајном факултетуУниверзизета у Београду. 
Оснивач је и предсједник невладине Организације 
за безбједност саобраћаја и медије, потпредсједник 
Удружења за безбједност саобраћаја Србије. 
Оснивач и замјеник поредсједника Мђународног 
центар за безбједност саобраћаја (Inrenacional Road 
Safety Centre). 
Активно учествује у припрењми и организацији 
бројних научних и стручних скупова посвећених 
безбједности саобраћаја, међу којима се истичу: 
Симпозијум „Превенција саобраћајних незгода“ 
(члан Програмског одбора), „Безбједност 
саобраћаја војних учесника саобраћаја“ (члан 
Програмског одбора), „Унапређење полицијске 
праксе и безбједности саобраћаја“ (члан 
Програмског одбора), међународна конференција 
„Безбједност саобраћаја у локалној заједници“ 
(предсједник Програмског одбора), Конференција 
„Безбједнос саобраћаја у локалној заједници“ у 
Републици Српској (предсједник Програмског 
одбора), Конгрес о путевима (члан Програмског 
одбора) итд. 
Учествовао у припреми и био стручни руководилац 
низа семинара, курсева и других облика стручнг 
усавршавања о безбједности саобраћаја. 
Учестовао у нњеколико међународних пројеката 
унапређења безбједности саобраћаја у региону 
(Југоисточна Европа), у ЕУ, у земљама бившег 
Совјетског Савеза, а посебно у Србији . 
годинереализовао и циклуса стручног усавршавања 
у БиХ. 
Од 2014. до 2018. године реализовао 6 циклуса 
стручног усавршавања у цињу јачања капацитета 
јединица локалне самоуправе из области 
безједности саобраћаја у републици Српској. 
Аутор је и један од организатора „Дјечије 
саораћајне олимпијаде“. 

Баписао је преко 150 научних и стручних радова. 
Аутор је 21 монографке публикеације у области 
базбједности саобраћаја. Коаутор је у 20 научних 
радова који су објављени у најважнијим научним 
часописима. Његови радови су цитирани у 
престижним мађународним часописима преко 150 
пута. 
 

БРАНЕ ЛОНЧАРЕВИЋ 
 

Рођен у 11.09.1955. године у Небоговинама, 
општина Вишеград. Основну школу похађао у 
Добрунској Ријеци и Лазареву, а средњу 
Медицинску одсјек лабараторијски техничар 
завршио је 1975. године у Зрењанину гдје је 
проглашен ђаком генерације. И у основној и у 
средњох школи био је носилац Вукове дипломе. 
Мадецински факултет уписао у Београду исте 
године и стекао диплому доктора медицине 1980. 
године. 
Обавезан љекарски стаж обављао 1981. године у 
Дому здравља у Вишеграду и Клиничком Центру у 
Сарајеву, а наставио га након одслужења војног 
рока, да би 1982. године у РМЦ Фоча положио 
стручни испит. 
Војни рок је служио у ШРО при ВМА у Београду и 
био проглашен најбољим питомцем 56. Класе по 
укупном успјеху. По завршеној обуци по 
сопственој жељи служио је у гардијској амбуланти 
касарне Вождовац при ВМА. 
Од 1982. до 185. године по потреби службе у ДЗ 
Вишеград радио је у дјечијем диспанзеру, општој 
амбуланти, СХП, медицини рада и теренским 
амбулантама. 
Специјализацију из интерне медицине завршио на 
Клиници за инерене болести у Тузли, на одјељењу 
интензивна њега и коронарна јединица и на ВМА у 
Београду гдје је и положио специјалистички испит 
са одличним успјехом 1989. године. 
Од почетка 1990. године споразумно је прешао у 
Општу болницу у Ужице на одјељење кардиологије 
а исте године је започео ужу специјализацију из 
исте области на Медицинском факултету у 
Београду. Рад из уже спацијализације под називом 
„Ергометријски налаз код асимпроматских 
испитаника са факторима ризика за коронарну 
болест“ под менторством проф др Градомира 
Стојановића одбранио 1994. Године на 
Медицинском факултету у Београду. 
Приватну праксу започео 1997. године у 
специјалистичкој интернистичкој осрдинацији 
„Прим др Саво Радосављевић“ у Ужицу, наставио 
2002. године у кардиолошкој ординацији „Др Бране 
Лончаревић“ која је 2005. године прерасла у 
Поликлинику „Corona“ у Ужицу. 
Магистраске студије из области кардиологије тезом 
под насловом „Значај калцификованог митралног 
анулуса у предикцији атеросклерозе“ под  
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менторством проф др Бисиљке Вујисић-Тешић 
одбранио 2008. године. 
Септембра 2012. године на Медицинском 
факултету у Београду пријавио тему за израду 
докторске дисертације под називом. 
„Ехокардиографска процјена механике миокарда 
код болесника са дијабетосом типа два“ чији је 
ментор проф др Босиљка Вујисић-Тешић, која је 
одобрена од стране Наставно научног вијећа 
Универзитета 2012. године. Дисертацију је 
одбранио 17.06.2017. године као први доктор који 
је то учинио из приватне праксе. 
Звање Примаријуса добио је од стране 
Министарства Здравља Републике Србије 2014. 
године. 
Уз свакодневни клинички рад држао је наставу у 
Медицинској школи у Ужицу у периоду од 1992. до 
2011. године из предмета интерна медицина и 
хематологија за III и IV разред. 
До сада је објавио преко 20 радова у домаћим и 
иностраним часописима и на конгресима. 
Универзитетску стипендију за одличан успјех 
добивао је у периоду 1976.-1980. године. 
Захвалницу СЛД и признање за најбољи рад 
објављен на Ужичким данима добио 1996. године. 
Плакету СЛД за дугогодишњи рад и изванредне 
заслуге добио 1998. године. 
Члан је Српског лекарског друштва и удружења 
кардиолога Србије а у периоду 1995.-1997. године 
био је члан предсједништва Кардиолошке секције 
СЛД. 
Отац двоје дјеце.  
 

НЕДЕЉКА БЈЕЛАНОВИЋ 
 
Недељка Бјелановић рођена је 1984. године у 
Сарајеву. Основну и средњу школу завршила је у 
Вишеграду. Године 2008. дипломирала је на Групи 
за српску књижевност и језик Филолошког 
Факултета у Београду. Мастер студије на 
Филолошком факултету завршила је 2009. године. 
Године 2010. уписала је докторске студије на 
Филолошком факултету у Београду, на Модулу за 
српску књижевност, а титулу доктора филолошких 
наука стекла је 2016. године одбранивши 
дисертацију са темом „Поетика прозе Момчила 
Настасијевића“. 
Од 2010. до 2011. године била је студент сарадник 
Филолошког факултета у Београду. Од марта 2011. 
године запослена је на Институту за књижевност и 
уметност у Београду, на пројекту „Смена 
поетичких парадигми у српској књижевности 20. 
века: национални и европски контекст“. Добитник 
је међународних стипендија, DDAD и  Erasmus 
Mundus. Учествује на многим домаћим и 
међународним научним скуповима и објављује 
радове у домаћим и међународним публикацијама. 
Добитница је награде “Гаврила Принцип“ за младе 

научнике, за најбољи научни рад у категорији 
српски језик и књижевност.  
Удата, има једног сина. 
 

ИВАНА СИМИЋ 
 

Ивана Симић рођена 26.04.1976. Вишеград, Босна и 
Херцеговина. Завршила основну и средњу школу у 
Вишеграду. Године 1996/1997 уписала 
Стоматолошки факултет у Фочи, дипломирала у 
марту 2004. године и стекла стручно звање „Доктор 
Стоматологије“. 
 2004-2006 године студирала постдипломски студиј 
на Медицинском факултету Универзитету у  
Источном Сарајеву.   
Од 2005. године запослена на Стоматолошком 
факултету Универзитета у Источном Сарајеву на 
мјесто сарадника у звању асистента на предмету 
Орална хирургија. 
2007/2007 године Стручно усавршавање на 
Клиници за оралну хирургију и имплантологију 
Стоматолошког факултета у Београду. 
2009. године положила је специјалистички испит из 
Оралне хирургије и стекла звање „Специјалиста 
Оралне хирургије“. 
2010. године одбранила магистарку тезу под 
именоом „Учесталост и индукције за вађење 
сталних зуба“. 
Стручна усавршавања:  
2004. год. Стручни скуп у Фочи. 
2005. год. Симпозијујм „Стоматологија данас“, 
Јахорина.  
2005. год. Стручни скуп у Требињу. 
2008. год. Стручни скуп у Фочи „ Симпозијум у 
корак са временом-нова сазнања“. 
2009. год. Стручно-научни скуп доктора 
стоматологије у Фочи. 
2012. год. 5. Научно-стручни скуп „Студенти у 
сусрет науци“ у Бања Луци. 
2017. год. Симпозијум стоматологија са 
међународним учешћем – Добој 2017. 
Објављени и презентирани радови: 

(1) С. Томић, В. Благојевић, Ивана Симић, Б. 
Кујунџић, Д. Ерић. Хируршко-ортодонтски 
третман импактираних горњих очњака. 
Београд, 2010. Book of Abstracts PP-46. 

(2) Ивана Симић, С. Томић, Л. Давидовић. 
Frequency and reasons of extraction 
permanent teeth, a five-zear follow-up study. 

(3) С. Томић, Ивана Симић. Примјена 
спроводне анестезије предњих и средњих 
горњих алвеоларних грана с палатинарних 
приступом у оралној хирургији. Теслић, 
2012. Book of abstracts, OP 07.  

       и многи други презентирани. 
Пројекат  
„Озон у рестауративној и ендодонтској 
стоматолошкој терапији: Антибактеријски ефекат и 
утицај на VEGF у зубној пулпи“. Одобрено од  
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стране Министарства за науку и технологију 
Републике Српске број 19/06-020/961-174/12 
Предавања 
 2016. година Стручно-научни скуп „ Седми 
симпозијум доктора стоматологије Републике 
Српске“ у Фочи. 
2017. године Симпозијум стоматолога са 
међународним учешћем – Добој 2017. 
2018. година Симпозијум „Стоматологија данас“ 
Бања Лука 2018. 
Курсеви  
2010. године Курс „ Straumann and replace select 
tapered implants and the use of artificial granular bone 
and resorbable membrane“ у Београду. 
2013. године Курс „BIOHORIYONS“ у Београду 
2015. године Курс „Lateralni sinus lift“ у Београду 
2018. године Курс „Паметни деривати крви- А –
PRF I PRF“  Примјена у денталној медицини. Др. 
Joseph Choukroun у Загребу. 
Чланства: 
Члан Коморе доктора стоматологије Републике 
Српске. 
Члан Удружења стоматолога БиХ 
Члан Секције за Оралну хирургију и оралну 
имплантологију Српског лекарског друштва 
Републике Србије 
 

БОШКО ФУРТУЛА 
 
Рођен је 17. новембра 1954. године у Вишеграду, 
где је и завршио Основну школу са одличним 
успехом. Затим је уписао средњу грађевинску 
техничку школу у Сарајеву и исту завршио са 
одличним успехом. По завршетку средње техничке 
школе радио је у Вишеграду у грађевинском 
предузећу 4.50 месеца на изградњи регионалног 
водовода Добрун – Вишеград. 
Након тога уписује Грђевински факултет у 
Сарајеву, конструктивни смер који завршава 
одбранивши дипломски рад  из мостова од 
претходно напрегнутог бетона. 
Након завршетка студија почео је да ради у 
Вишеграду на пословима инжењера градилишта, а 
затим се запошљава у Завод за урбанизам и 
пројектовање у Ужицу на радном месту у 
пројектант конструкција,. На том радном месту 
радио је прво као сарадник, а касније као одговорни 
пројектант конструкција више стамбених и 
индустријских објеката високоградње и 
нискоградње. Стручни испит предвиђен за 
дипломскиране грађевинске инжењере је положио 
на пројекту вишеспратне јавне гараже. 
Краће време радио је у техничкој служби за 
ивенстиције и надзор СИЗ-а становања у Ужицу, а 
после у ГП „Златибор“, ООУР-а „Оројектовање“ у 
Ужицу на радном месту техничког директора. На 
овом радниом месту ради на пројектовању и 
надзору више објеката где је ГП „Златибор“ имао 
организационе јединице. 

У сарадњи са Грађевинским факултетом из 
Београда и Институтим за материјале Србије ИМС 
учествовао у увођењу система преднапрезања 
конструкција вођењем каблова ван бетонског дела 
попречног пресека у ГП „Златибор“. 
У истом периоду учествује у убођењу система 
префабрикације елемената у стамбеној градњи у ГП 
„Златибор“ и на увођењу монтажних купатила у 
стамбеној градњи. УЗслед организационих промена 
у ГП „Златибор“ ради као руководилац ООУР-а 
„Пројектовање“ а затим прелази у радни однос у 
Вишу техничку школу у Ужицу. 
На вишој техничкој школи у Ужицу ради као 
хонорарни сарадник на месту професора из 
предмет Механика тла и фундирање, затим ради 
као хонорарни сарадник на предмету Инжењерске 
конструкције у радном односу на одређено време 
до 1/3 преко пуног радног времена.  
Након тога прелази у стални радни однос на Вишу 
техничку школу у Ужицу, сада Бисоку пословно-
техничку школу струковних студија, где изводи 
наставу из предмета Бетонске конструкције, 
Технологија грађења, Спрегнуте конструкције, 
Мостови и Пројектовање и грађење 
армиранобетонских конструкција. 
 
На Грађевинском факултету у Сарајеву упсиао је и 
последипломске студијем, одсек бетонских 
конструкција, положио све прописане испите и 
одбранио магистарски рад # Спрезање 
армиранобетонскух и преднапрегнутих 
конструкција са елементима лакоагрегатних 
бетона“ под менторством проф. др Милорада 
Ивковића. 
На Грађевинском факултету у Београду одбранио је 
докторску дисертацуију под насловом: „Гранича 
стања армиранобетонских монтажних двопојасних 
носача од бетона високе чврстоће“ и тиме стекао 
звање доктора техничких наука. 
Проф. Др Бошко Фуртула, дипл. инг. грађ. је у свом 
стручном раду радио на пројектовању и надзору на 
више објеката од армираног бетона, 
преднапрегнутог бетона или челика, како објеката 
високоградње, хидроградње, тако и објеката 
нискоградње. Поседује лиценцу за извођење и 
опројектовање објеката Републике Србије и 
Републике Српске. 
Поред рада на пројектовању, надзору и извођењу 
више објеката високоградње, нискоградње и 
хидроградње бави се и санацијама разних објеката 
и клизишта. 
Као професор на Високој техничкој школи у Ужицу 
бави се истраживањима материјала и конструкција 
при чему је објавио више радова на међународним 
скуповима у земљи и иностранству. 
Живи и ради у Ужицу, ожењен и отац троје 
пунолетне деце, две кћерке и једноог сина. 
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АЛЕКСАНДАР СТОЈАНОВИЋ 
 
Рођен 1974.године у Сарајеву. Основну школу је 
завршио у Олову, док је средњу Машинску 
техничку школу  завршио одличним успјехом у 
Сарајеву. С почетком рата настањује се у 
Вишеград.  
Као први у генерацији завршава студије на 
Економском факултету УИС-а. Магистрирао 2002. 
године и докторирао 2006. године на Економском 
факултету у Београду.  
Од 1998.године запослен је на Економском 
факултету УИС-а, гдје и сада ради у звању 
ванредног професора. Поред рада у настави, радио 
је на великом броју научно-истраживачких 
пројеката за потребе међународних организација 
БиХ, заједничких институција власти у БиХ, 
институција РС, локалних органа власти, те 
домаћих предузећа. Сарађивао је са свим важним 
домаћим консултантским фирмама , те учествовао 
на бројним округлим столовима и симпозијумима 
на тему фискалних реформи у Републици Српској и 
у БиХ.  
Као члан Комисије за индиректно опорезивање 
учествовао је у изради Закона о систему  
индиректног опорезивања у Бих. Био је ангажован 
и на позицији савјетника предсједавајућег Савјета 
министара БиХ, те на позицији савјетника 
предсједника Републике Српске. Обављао и 
дужности експерта за реформу јавних финанsија 
при делегацији Европске комисије у БиХ, те члана 
Савјета Универзитета у Источном сарајеву.  
Као асистент, виши асистент, доцент, а потом и 
ванредни професор осим на Економском факултету 
у И: Сарајеву држао је наставу и на: 
постдипломским студијама Економског факултета 
у Бања Луци на предмету јавне финансије, 
основном студију Правног факултета у И. Сарајеву 
на предмету финансије и финансијско право, Вишој 
школи за спољну трговину у Бијељини на предмету 
основи економије, Филозофском факултету у И. 
Сарајево на предметима: економика туризма и 
економски систем БиХ-РС, Факултету за 
производни менаџмент у Мостару и на Факултету 
за пословну економију у Ваљеву. Предавач на 
семинарима континуиране едукације менаџера, 
рачуновођа и ревизора , затим стални је дописник 
из БиХ Економског института Универзитета у 
Минхену. Власник је бројних научних књига и 
монографија као и чланака у водећим часописима 
међународног значаја, зборницима радова, 
монографијама и едукацијама посвећеним 
одређеним научним областима.  
 

МЛАДЕН ЈЕЧМЕНИЦА 
 
Рођен 13.04.1957. у Вишеграду. До 1980.стално 
мјесто пребивалиште био је Вишеград. Након 
завршене основне школе у Вишеграду наставио 

школовање на Средњој техничкој школи у 
Горажду. Машински факултет у Зеници завршио 
1980.године и добио понуду да остане радити на 
факултету и настави са постдипломским студијем. 
Ту понуду прихвата и тада се сели из Вишеграда у 
Зеницу и ту  борави до половине 1993.године. 
Послије краћег боравка у Србији у септембру 
1993.године одлази за Норвешку гдје и сада живи.  
Образовање: 
Основну школу завршио је у Вишеграду 
1972.године. 
Средњу техничку школу , машински смијер 
завршава у Горажду 1976.године. 
Машински факултет , смијер машинство у 
металургији завршава 1980.године на Машинском 
факултету у Зеници, Универзитет у Сарајеву. 
Добитник златне значке Универзитета за 
постигнути успјех ( Значку додјељује студентима 
који имају просјек оцијене већи од 9.5 на свим 
годинама студија). 
Постдипломске студије завршава 1986.године и 
стиче звање „ Магистра техничких наука“, на 
Мшинском факултету у Сарајеву. 
Докторат завршава 1991.године и стиче звање  „ 
Доктора техничких наука“ на Машинском 
факултету у Зеници. 
Потдипломски студиј, период 1996-1999, institutt 
for marint maskineri , NTNU, Norveška. 
Податци о радном искуству ( запослење ): 
Асистент на машинском факултету у Зеници,  
Доцент на Машинском факултету у Зеници,  
Стручни сарадник „ Kvarner Energy AS“ у Ослу, 
Норвешка,  
Стручни сарадник „ Vann-og avlopsverket“, Осло , 
Норвешка.  
Истраживач на „ Institutt for marint maskineri“ 
NTNU, Trodheim, Норвешка 
Руководилац контроле квалитета у „ Stressman 
Engineering AS „ , Porsgrunn, Норвешка 
Професор, Telemark University College od Southeast 
Norway, the Faculty of tehnologyscience and martime 
subjects, Porsgrunn, 
Професор, University of South-Eastern Norway, The 
Faculty of tehnology, science and maritime subjects, 
Porsgrunn, Норвешка. 
Ожењен  и има једно дијете. 
 

ДАНКА МИТРОВИЋ 
 
Образовање: 
Година завршетка образованог периода:2013. 
Назив образовне институције: Факултет за медије и 
комуникацију, Београд 
Звање по завршетку студија: Доктор 
културолошких наука-комуникологија година 
завршетка образованог периода: 2009. 
Назив образоване институције: Филозофски 
факултет, Универзитет у Источном Сарајеву. 
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Звање по завршетку студија: Магистар 
књижевноисторијских наука  
Година завршетка образованог периода: 2001. 
Назив образовне институције: Филозофски 
факултет, Универзитет у Источном Сарајеву  
Звање по завршетку студија: Дипломирани 
компаративниста и библиотекар. 
Објављени радови: - Приручници за ученике 
Средње мјешовите школе, из области медија и 
пословне комуникације; велики број рецензија и 
књижевних критика. 
Започети пројекти: У припреми је објављивање 
дјела под називом: „Невербална комуникација у 
Андрићевом књижевном опису“. 
Радно искуство:  
Радио-телевизија Вишеград, Вишеград. 
 УТП ,,Vistad“ Вишеград 
Средња мјешовита школа, Брчко дистрикт 
Универзитет Синергија, Вишеград 
Средња школа ,,Иво Андрић“ 
,,Аura“ d.o.o, Вишеград 
 

ДУШКО КРСМАНОВИЋ 
 
Душко Крсмановић, 30.година, рођен у Вишеграду. 
Доктор права и економије. Запослен у 
међународној канцеларији CMS као регионални 
менаџер за развој пословања и комуникација. 
Раније је радио као виши савјетник за економију и 
трговину при Амбасади Краљевине Холандије у 
Србији и Црној Гори. Као средњошколац се 
образовао и водио мрежу седам NVO-а ( Савета 
младих ) у источној Босни и Херцеговини. Упоредо 
са студијама права и Београду радио је као 
консултант при канцеларији Светске Банке, а потом 
школовање и рад наставља у Америци , Италији, 
Њемачкој и Холандији у областима економије, 
права, правно-економске анализе, лобирања и 
креирања јавних политика.  
Награђивани студент и оратоr, вишеструки 
стипендиста Фонда за младе таленте Републике 
Србије, Кonrad Adenauer Фондације и Фонда за 
Америчке Студије. Експерт за лобирање и 
корпоративну комуникацију. Аутор три књиге и 
више чланака на тему лобирања, на српском и 
енглеском. Међународни мтренер и предавач у 
областима стратешког планирања и лобирања. 
Пасионирани networker, риболовац, љубитељ вина 
и спортске авијације. Говори енглески и 
италијански језик.  
 

ЕМИР КУСТУРИЦА 
 
Рођен 24. новембра 1954. године у Сарајеву. 
Прослављени редитељ је за своје кратке филмове 
награђен још у средњој школи. Филмску режију 
завршио је на Филмској академији у Прагу 
(FAMU). Двоструки је добитник Златне палме 
филмског фестивала у Кану, за филмове Отац на 

службеном путу и Подземље. Носилац је „ ордена 
Витеза реда умјетности и књижевности“. 
Национални  амбасадор UNICEF-а у Србији постао 
је 8. септембра 2007.године, заједно са Аном 
Ивановић, Александром Ђорђевићем и Јеленом 
Јанковић.  
У групи „Забрањено пушење“ једно вријеме је 
свирао бас-гитару, а сада као гитариста заједно 
наступа као члан групе „ Емир Кустурица & the No 
Smoking Orcheastra“. Бави се и писањем. Године 
2010. издата је његова аутобиографија под називом 
„Смрт је непровјерена гласина“, а 2013.године 
изашла је његова друга књига „ Сто јада“.  
Оснивач је и директор филмског и музичког 
фетивала Kustendorf, који се сваке године 
организује у етно-селу Дрвенград на брду 
Мећавник код Мокре Горе. Кустурица је идејни 
творац Андрићграда посвећеног српском нобеловцу 
Иви Андрићу, својеврсног културног центра и 
врсте етно-села, који се налази на локацији Ушће 
на самом ушћу ријеке Рзава у Дрину. 
 

МИЛОРАД ДОДИК 
 
Рођен 12. марта 1959.године у Бањој Луци. У 
Лакташима је завршио основну школу, а средњу у 
Бањој Луци. Дипломирао је на Факултету 
политичких наука, на универзитету у Београду.  
У периоду од 1986. до 1990.године као најмлађи 
функционер тадашње СФРЈ, изузетно успјешно је 
обављао више важних функција у општини 
Лакташи, између осталог и функцију предсједника 
ИО СО Лакташи.  
На првим вишестраначким изборима у БиХ 1990. 
године је изабран у Парламент БиХ на листи Савеза 
реформских снага. Због неслагања са тадашњом 
владајућом структуром у Народној скупштини 
Републике Српске, формирао је Клуб независних 
посланика, који је 1996. године био окосница за 
формирање Странке независних социјалдемократа, 
чији је предсједник од оснивања 1996.године.  
У Народну Скупштину Републике Српске као 
посланик поново је изабран 1997.године, а годину 
дана касније бива изабран за предсједника владе 
републике Српске. Ову функцију обавља до јануара 
2001.године.  
За народног посланика СНСД поново је изабран 
2002.године, и ту дужност обављао је до 
2006.године, када је у фебруару по други пут 
преузима дужност предсједника Владе Републике 
Српске. Трећи пут постаје предсјетник Владе 
Републике Српске у децембру исте године, након 
што је странка на чијем је челу убједљиво 
побједила на општим изборима у БиХ.  
Дужност предсједника Владе обавља све до 
октобра 2010. године, када добија убједљиву 
подршку и повјерење бирача и бива изабран за 
предсједника Републике Српске. Свечани чин 
инаугурације           новоизабраног       предсједника  
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Републике Српске обављен је 15. новембра 2010. 
године. 
Након убједљиве побједе на општим изборима у 
Босни и Херцеговини 12. октобра 2014. године по 
други пут је изабран на дужност предсједника 
Републике Српске.  
Милорад Додик добитник је више признања и 
одликовања, од којих је најважнији Орден 
Немањића, Орден Републике Српске на ленти, 
Орден Петра Великог са лентом, који додјељује 
Национални одбор за друштвена признања Руске 
Федерације за изванредан допринос унапређењу 
руско-српске сарадње. Српска Православна Црква 
одликовала га је орденом Светог Саве првог реда, а 
Јерусалимски патријах му је додијелио Свети крст 
чувара Христовог гроба.  
Почасни је грађанин више градова у Републици 
Српској.  
Милорад Додик је и дугогодишњи истакнути 
спортски радник. Више од десет година био је 
предсједник КК „Игокеа“, чији је један од 
оснивача, а КК „ Партизан“ из Београда додијелио 
му је титулу почасног предсједника клуба. Ожењен 
је, отац двоје дјеце.  

 
СЛАВИША МОЉЕВИЋ 

 
Рођен 12.07.1966.године у Вишеграду.  
Образовање: 
Основне студије је завршуи на Машинском 
факултету, Универзитета у Крагујевцу 1999.године. 
Постдипломске студије је завршио 2006.године на 
истом факлутету са називом мегистарског рада 
„Транзиција постојећег система квалитета у систем 
менаџмента квалитетом“. 2010. године завршава 
Докторске студије на Машинском факултету у 
И.Сарајеву.  
Подаци о радном искуству: 
Доцент на Машинском факултету у И.Сарајеву , 
Универзитет И. Сарајево,  
Ванредни професор Машинског факултета у И. 
Сарајеву,  
Редовни професор на сљедећим предметима: 
управљање квалитетом, машински материјaли, 
предузетничко инжењерство, интегрисани системи, 
рачунарски интегрисани системи, међународни 
технички стандарди и квалитет производа, бизнис и 
предузетништво... 
Проректор за науку, истраживање и развој на 
Универзитету у Источном Сарајеву. 
Чланство у научним  и стручним организацијама 
или удружењима: 
Члан Сената Универзитета у Сарајеву 
Представника Асоцијације за квалитет у БиХ у ЕУ 
асоцијацији за квалитет 
Секретар Асоцијације за квалитет у БиХ. 
Објавио је преко 40 научних и стручних радова у 
националним и интернационалним часописима и 
конференцијама. Аутор је монографије 

националног значаја под називом „ Анализа стања 
предузећа са аспекта квалитета у сарајевско-
романијском региону „.  
Има многа учешћа на међународним пројектима. 
Говори енглески језик.  
 

ВЛАДИМИР ДИМИТРИЕСКИ 
 

Рођен у Сарајеву, 09.06.1989. Са породицом се сели 
1993. године у Вишеград гдје завршава основну и 
средњу школу са одличним успјехом и као ђак 
генерације. 2007. године уписује основне академске 
студије на Факултету техничких наука у Новом 
Саду, смјер Рачунарство и аутоматика које 
завршава 2011. године са просјеком 9.92. Исте 
године уписује мастер студије и почиње да ради на 
Факултету техничких наука као асистент. 
Након завршетка мастер студија 2012. године са 
просјеком 10  уписује докторске студије на истом 
факултету. Докторске студије завршава 2018. 
године такође са просјеком 10 и стиче звање 
доктора наука електротехнике и рачунарства за ужу 
научну област: примјењене рачунарске науке и 
информатика. Од 2018. године биран је у звање 
доцента на Факултету техничких наука и активно 
учествује у извођењу наставе на више предмета из 
области примјењених рачунарских наука у оквиру 
различитих студијских програма факултета. 
Активан је члан научне заједнице. Аутор и коаутор 
је преко 30 научних радова у истакнутим 
међународним часописима и конференцијама. 
Учествује и води неколико међународних пројеката 
у домену паметне интеграције  уређаја и софтвера у 
индустрији производње. Тренутна истраживања су 
усмјерена на повећање степена аутономности  
фабрика и могућност самосталног прилагођавања 
фабрике захтјевима тржишта. 
Поред научног ангажовања не запоставља ни 
инжењерски аспект струке. Учествује у развоју 
информационих система и глобалних веб 
платформи, као и индустријских алата свакодневно 
коришћених у аутомобилској и другим гранама 
индустрије. 
Поносни супруг и отац једног дјечака. 
 

АЛЕКСАНДАР МОЉЕВИЋ 
 

Рођен 23.09.1956. године у Чачку. Основну школу и 
Гимназију завршио у Вишеграду. Медицински 
факултет завршио у Сарајеву 1983. године. Бавио 
се активно спортом као кошаркаш КК Варда 
Вишеград од 1971-1978 године у вријеме највећих 
успјеха клуба, члан прве поставе. 
Радио у Дому здравља Вишеград од 01.04.1983. до 
31.01.1987. Војни рок служио у Београду  у 
Гардијској бригади 1983/84. Од 01.02.1987. ради на 
Одјељењу за Ортопедску хирургију и 
Трауматологију. 
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Специјализацију из Ортопедске хирургије и 
трауматологије завршио у Београду 08.03.1991. 
године. 
Од 1991 године до 1995 био учесник ратова у 
Бившој Југославији као санитетски официр-хирург 
и као добровољац у Републици Српској највише на 
подручју Вишеграда и Источне Босне. У том 
периоду је оперисао близу 1000 рањеника. Лијечио 
је далеко већи број рањеника и цивила жртава рата 
са простора  Републике Српске и Косова (1998). 
Учесник одбране Нато агресије 1998. године у СР 
Југославији као резервни санитетски официр-
хирург. 
1998. године добио звање PRIMARIUS. 
Увео у стандардну процедуру више од 20 нових 
оперативних техника у Општу болницу у Ужицу. 
Био на усавршавању  у више страних клиника 
(Univerzitet Upsala. Шведска , RUSH клиника 
Čikago-USA, Murrau Klinika Storc Alpen- Austrija,) 
Bazel Ortopedska klinika Швајцарска и више 
клиника у нашој земљи (Бањица,  VMA Нови Сад, 
Ниш ....) 
Учесник као предавач на више конгреса ортопедске 
хирургије и трауматологије у Србији и 
иностанству. 
Написао 27 стручних радова објављених у нашим 
страним стручним часописима. Судски је вјештак. 
Обрадио комплетан материјал за докторску 
дисертацију са темом " Утицај дефекта цементног 
пуњења на стабилност феморалне компоненте 
ендопротезе кука". 
Био на позицији специјалисте начелника 
Ортопедског одјељења, сада је на функцији 
Руководилац хируршког сектора Здравственог 
центра Ужице. 
Бави се активно хобијем ловом и риболовом у 
удружењима Панос Вишеград и Младица 
Вишеград. Активно помаже Ловачко удружење 
Панос Вишеград и на функцији је предсједника 
секције Добрун. Прилозима и на други начин 
помаже манастире и Српске православне цркве. 
Ожењен, отац двоје дјеце. 
 

НЕБОЈША МОЉЕВИЋ 
 

Рођен 22. септембра 1961. године у Фочи, 
Република Српска. Основну школу и гимназију је 
завршио у Вишеграду. Медицински факултет је 
завршио у Сарајеву 1991.године. Након обављеног 
обавезног лекарског стажа државни испит је 
положио 1993. године у Београду. Потом је три 
године радио у Дому здравља Вишеград. 
Специјализацију из опште хирургије је обавио у 
периоду октобар 1994 – октобар 1999. године. 
Клинички део стажа обавио је на Клиникама 
Клиничког центра Војводине и Институтима у 
Сремској Каменици. Специјалистички испит из 
опште хирургије положио је 1999. године на 
Медицинском факултету у Новом Саду са 

одличним успехом. Запослен је на Клиници за 
абдоминалну, ендокрину и трансплантациону 
хирургију КЦ Војводине Нови Сад од 19. јуна 2000. 
године, Ко субспецијалиста дигестивне хирургије и 
начелник одељења гастро-хепато-панкреатичне 
хирургије. 
Базични курс из лапарскопске хирургије завршио је 
2002. године у Новом Саду као и курс уз 
лапароскопског шивења (Prof. dr Zoltan Sabo-
Microsurgery & Operative Endoscopy Training 
Institute, San Francisco, USA). Октобра 2003. године 
завршио је курс из примене ултразвука у 
абдоминалној хирургији у оквиру континуиране 
медицинске едукације. На стручном усавршавању 
месец дана је био 2005. године у Клиницчком 
центру Љубљана (Словенија). 
Магистарску тезу одбранио је 2003. године на 
Медицинском факултету у Новом Саду, докторску 
дисертацију из хирургије дебелог црева успешно је 
одбранио фебруара 2009. године, Стекао је звање 
примариуса 2010. године и положио 
субспецијалистички испит из дигестивне хирургије 
2014. године. 
До сада је као аутор и коаутор објавио 85 радова 
публикованих и саопштених на научним скуповима 
у земљи и иностраннству. 
Члан је Српског лекарског друштва – Друштва 
лекара Војводине (SLD-DVL), Југословенског 
удружења за ендоскопску хирургију (JUEH), 
Удружења колопроктолога Југославије (SCPY), 
Европског удружења за дигестивну хирургију 
(EDS), и Трансплантационог тима Клиничког 
центра Војводине. 
 

ЖЕЉКА ЦВИЈАНОВИЋ 
 

Рођена је 1967. год. у Теслићу, гдје је завршила 
основну и средњу школу. Универзитетско 
образовање стицала је на Филозофском факултету у 
Сарајеву, Филозофском факултету у Бањој Луци, те 
Правном факултету у Бањој Луци. Професор је 
енглеског језика, а завршила је и постидпломски 
студиј на Правном факултету у области 
дипломатско-конзуларног права. 
Радила је као наставник и професор енглеског 
језика, као виши преводилац, а потом и асистент у 
Мисији Европске уније у БиХ, као савјетник 
предсједника Владе за европске интеграције и 
сарадњу са међународним организацијама, а 
обављала је и послове шефа Кабинета предсједника 
Владе Републике Српске и руководила Јединицом 
за координацију и европске интеграције. 
У протеклом скупштинском мандату била је члан 
из реда стручњака Одбора за европске интеграције 
и регионалну сарадњу Народне скуопштине 
Републике Српске, а у протеклом сазиву Владе- 
министар за економске односе и регионалну 
сарадњу Републике Српске. 
Удата је и мајка двоје дјеце. 
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СЛОБОДАН ПУХАЛАЦ 
 

Слободан Пухалац рођен у Вишеграду 1941. године  
Бивши  министар привреде, енергетике и развоја 
Републике Српске 
Средњу техничку школу завршио је у Београду, а 
Пољопривредни факултет у Сарајеву. Између 1966. 
и 1992. године је на позицијама од стручног 
сарадника до руководиоца службе за развој и 
инвестиције, као и на функцији предсједника 
Пословног одбора AIPK-a "Levita" и  PIK "Mladen 
Stojanović". Функцију директора предузећа 
"Poljoexport" из Бањалуке је обављао између 1992. 
и 2007. године. Ожењен је и има једно дијете. 
На позицији министра привреде, енергетике и 
развоја Републике Српске је био до 29. децембра 
2010. године.  
Након тога је био директор предузећа "Gas-Res" 
Бањалука све до пензионисања.   
 

БЛАГОЈЕ ЂУКАНОВИЋ 
 

Рођен 7. априла 1958. године у Даниловићима, 
општина Рудо. Основну и средњу школу завршио је 
у Вишеграду а Медицински факултет у Сарајеву 
1983. године. Двије године је радио као љекар 
опште праксе у Дому здравља у Вишеграду. 
Специјализацију из Опште хирургије је добио 1987. 
године у Универзитетско-клиничком центру у 
Тузли, а специјалистички испит положио 
03.06.1991. године на Првој хируршкој клиници у 
Београду. 
Од 1994. године запослен је на Хируршкој клиници 
KBC "Бежанијска коса" у Београду. 
На Мединском факултету, Универзитета у Београду 
магистрирао је 2000. године, субспецијалистички 
рад из Хирургије дисгестивног система одбранио 
2003. године, а докторску дисертацију 2007. 
године. 
Главна поља његовог рада су хирургија тумора 
дебелог цријева и јетре. 
Био је на стручним усавршавањима у: Birmingemu у 
Енглеској 2003; Токију 2005;  Њујорку 2009; 
Паризу 2012. и  лисабону 2018. године. 
На мјесту замјеника директора KBC Бежанијска 
коса био је од 2004. до 2009. године а од 2015. до 
2017. године директор Клинике за хирургију. Од 
2017. године је инструктор за обуку хирурга у 
лапароскопској, колоректалној хирургији у 
болничким центрима у Србији. 
Ожењен је, отац троје дјеце. 
 

АЛЕКСАНДАР БЛАГОЈЕВИЋ 
 

Рођен 12.06.1969. године у Вишеграду. Средњу 
школу завршио у Вишеграду. Високо образовање 
стекао на Саобраћајном факултету Универзитета у 
Београду. 

Магистрирао 2011. године (област саобраћајно 
инжењерство) на саобраћајном факултету у Добоју, 
Универзизет у И. Сарајеву (Магостарски рад на 
тему. „Избор модела и одређивање елемената у 
моделу за прорачун накнада коришћења 
жељезничке инфраструктуре у Босни и 
Херцеговини“. 
Докторирао 2016. године (смјер самобраћајно 
инжељерство) на факултету техничких наука Нови 
Сад, Универзитет у Новом Саду (Докторска 
дисертација на тему. „Моделирање ефикасности и 
ефикасности жељезничких оператера“). 
Радно искуство: Министарство комуникација и 
транспорта БиХ, Висока железничка школа 
струковних студија Београд, Висока школа за 
примјењене и правне науке „Прометеј“ Бањалука, 
European Railway Agency, Саобраћајни факултет 
Добој, Саобраћајна и електро школа Добој, 
Жељезнице Републике Српске, Добој 
Присуствовао великом броју семинара и обука.  
Посједује лиценцу за израду техничке 
документације, фаза саобраћајне сигнализације и 
надзор на извођењу ових радова. Ожењен, отац 
двоје дјеце. 
 

С А В О   Х Е Л Е Т А 
 

Рођен у фочи 29.10.1979. године. Живио прије рата 
у Горажду гдје је завршио основно образовање. 
Након бијега са породицом из Горажда ратне 1994. 
године наставља школовање у Српском Горажду и 
Вишеграду, одакле одлази на студиј у Сједињене 
Америчке Државе. 
Доктор Саво Хелета ради као истраживач и 
предавач у Нелсом Мандела Универзитету у Порт 
Елизабет, Јужноафричка Република. У свом раду 
фокусира се у вези конфликта и ратова, 
послератног развоја, рехабилитације универзитета 
након рата, социјалне правде, студентског 
активизма и интернационализације 
универзитетског образовања. 
Саво Хелета је 2006. године завршио студије из 
области историје и бизнис менаџмента на St John's 
Универзитету у Минесоти, Сједињене Америчке 
Државе. Након тога је завршио магистарске студије 
у области конфликт трансформације 2009. године и 
докторат 2013. године из области послератне 
реконструкције, развоја и изградње мира у Босни и 
Херцеговини, Јужном Судану и Сомалиланд 
(сјеверни дио Сомалије) на Нелсон Мандела 
Универзитету. Од 2009. године до 2014. године је 
радио у Јужном Судану на тренингу и едукацији 
високих службеника владе Јужног Судана.  
Саво је аутор књиге Није Било Моје Вријеме Да 
Умрем: Мемоари о уништеном Дјетињству у 
Босни (AMACOM Books, New York, 2008). У 
књизи, он пише о патњи, страдању и преживаљању 
његове породице у Горажду за вријеме рата у 
Босни,  о   злим   људима   који   су   испливали на  
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површину као и о добрим људима који су, без 
обзира на све, отали добри и чинили све да помогну 
своје познанике и пријатеље. Такође је објавио 
више од петнаест научних радова као и десетине 
чланака у новинама и магазинима. Он је такође 
презентовао своја истраживања на многим 
конференцијама широм свијета. 
 
 ВАЊА ПАУНИЋ 
 
Рођена 1982. године у Санском Мосту. Средњу 
школу завшила у Вишеграду 2001. године, након 
чега се селим у Бања Луку поводом уписа на 
Електротехнички факултет на Универзитету у 
Бањој Луци. 2005. године се селим у Сједињене 
Америчке Државе, државу Minesotu, гдје 2007. 
године завршавам студије компјутерских наука на 
факултету College of Saint Benedict / St. John' s 
University. Након тога уписујем постдипломске 
студије на University of Minnesota, гдје сам 2014. 
године стекла диплому доктора наука из правца 
компјутерских наука. Тренутно радним у 
компанији Mikrosoft, у пољу машинског учења и 
вјештачке интелгенције. Повред тога, редовно 
излажем на научним конференцијама широм 
свијета на наведеном пољу машинског учења. 
Тренутно живим у Лондону у Великој Британији, 
са супругом и двогодишњом ћерком.  

 
На основу члана 39. став (2) Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16), члана 18. став (2) Закона о 
систему јавних служби („Службени гласник 
Републике Српске“, број 68/07 и 109/12), члана 87. 
Закона о социјалној заштити Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 37/12 
и 90/16) и члана 36. став (2) Статута општине 
Вишеград („Службени гласник општине 
Вишеград“, број 6/17), Скупштина општине 
Вишеград на сједници одржаној 24.07.2018. године,        
д о н о с и 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу вршиоца дужности директора 
Јавне установе „Центар за социјални рад“ 

Вишеград 
 

1. Дејан Савић, дипл. правник разрјешава 
се дужности вршиоца дужности директора Јавне 
установе „Центар за социјални рад“ Вишеград, због 
окончања поступка јавне конкуренције.  
 
 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 је Рјешењем број: 
01-022-64/16 од 26.07.2016. године именовала 
Дејана Савића на мјесто вршиоца дужности 
директора Јавне установе „Центар за социјални 
рад“ Вишеград, до окончања поступка јавне 
конкуренције. С обзиром да је поступак јавне 
конкуренције окончан, стекли су се услови за 
разрјешење вршиоца дужности директора Јавне 
установе „Центар за социјални рад“ Вишеград. 
На основу наведеног, а у складу са чланом 39. став 
(2) Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, број 97/16), чланом 18. 
став (2) Закона о систему јавних служби 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 68/07 
и 109/12), члана 87. Закона о социјалној заштити 
Републике Српске („Службени гласник Републике 
Српске“, број 37/12 и 90/16)  и чланом 36. став (2) 
Статута општине Вишеград („Службени гласник 
општине Вишеград“, број 6/17), одлучено је као у 
диспозитиву 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: 01-022-127/18                                        
Датум: 24.07.2018. год.     др Билал Мемишевић,с.р. 

 
На основу члана 39. став (2) Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16), члана 18. став (2) Закона о 
систему јавних служби („Службени гласник 
Републике Српске“, број 68/07 и 109/12), члана 87. 
Закона о социјалној заштити Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 37/12 
и 90/16), члана 12. Закона о министарским, 
владиним и другим именовањима Републике 
Српске („Службени гласник Републике Српске“, 
број 41/03) и члана 36. став (2) Статута општине 
Вишеград („Службени гласник општине 
Вишеград“, број 6/17), Скупштина општине 
Вишеград на сједници одржаној 24.07.2018. године,       
д о н о с и 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању директора Јавне установе  
 „Центар за социјални рад“ Вишеград 

 
1. Дејан Савић, дипл. правник, именује се 

за директора Јавне установе „Центар за социјални 
рад“ Вишеград, на период од четири године, без 
ограничења овлаштења.  
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 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 је донијела Одлуку 
о расписивању Јавног конкурса за избор и 
именовање директора Јавне установе „Центар за 
социјални рад“ Вишеград број: 01-022-284/17 од 
30.11.2017. године. 
Поступак по Јавном конкурсу спровела је Комисија 
за избор директора Јавне установе „Центар за 
социјални рад“ Вишеград коју је именовала 
Скупштина општине Вишеград Рјешењем број: 01-
022-159/16 од 29.12.2016. године. 
Комисија је у складу са Законом о министарским, 
владиним и другим именовањима Републике 
Српске („Службени гласник Републике Српске“, 
број 41/03) спровела потребну процедуру, 
извршила интервју са кандидатом Дејаном Савићем 
и за кандидаата дала препоруку.  
На основу наведеног, а у складу са чланом 39. став 
(2) Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, број 97/16), чланом 18. 
став (2) Закона о систему јавних служби 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 68/07 
и 109/12), чланом 87. Закона о социјалној заштити 
Републике Српске („Службени гласник Републике 
Српске“, број 37/12 и 90/16), чланом 12. Закона о 
министарским, владиним и другим именовањима 
Републике Српске („Службени гласник Републике 
Српске“, број 41/03) и чланом 36. став (2) Статута 
општине Вишеград („Службени гласник општине 
Вишеград“, број 6/17), одлучено је као у 
диспозитиву 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: 01-022-128/18                                        
Датум: 24.07.2018. год.     др Билал Мемишевић,с.р. 
 
На основу члана 43. став (1) Закона о уређењу 
простора и грађењу („Службени гласник Републике 
Српске“, број 40/13, 106/15 и 3/16), члана 82. 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  
24.07.2018. године, д о н о с и  
 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању Савјета плана за праћење израде 

ревизије Регулационог плана  ,,Центар“ 
 у Вишеграду 

 
I Именује се Савјет плана за праћење израде 
ревизије Регулационог плана ,,Центар“ у 
Вишеграду (у даљем тексту: савјет плана), у 
саставу: 

1. Биљана Бореновић, дипл.инж. архитектуре, 
предсједник; 

2. Александар Ђукановић, дипл.правник, 
замјеник предсједника; 

3. Младен Ђуревић, инж. геодезије (начелник 
Општине), члан; 

4. Младенко Тасић, инж. машинства 
(замјеник начелника Општине), члан 

5. Гордана Мојевић, дипл. инж. архитектуре, 
члан; 

6. Милица Станчић, дипл. просторни планер, 
члан; 

7. Светлана Грујић, дипл. инж. грађевине, 
члан; 

8. Споменка Танасковић, инж. грађевине, 
члан; 

9. Мирослав Шијаковић, инж.грађевине, 
члан; 

10. Марица Јовановић, дип. инж. 
пољопривреде, члан 

11. Снежана Ђуровић (одборник), члан;   
12. Жељко Шеврт (одборник), члан, и  
13. Дарко Андрић (одборник) члан. 

 
II Савјет плана прати израду ревизије Регулационог 
плана ,,Центар“ у Вишеграду , те прати вођење 
јавне расправе и усаглашавање ставова и интереса 
током израде измјене дијела овог документа 
просторног уређења и заузима стручне ставове 
према питањима општег, привредног и просторног 
развоја општине Вишеград  односно подручја за 
које се документ доноси,  заузима стручне ставове 
у погледу рационалности и квалитета предложених 
планских рјешења, усаглашености са документом 
просторног уређења који представља основу за 
израду овог плана, као и усаглашеност овог 
документа са одредбама Закона о уређењу простора 
и грађењу и другим прописима заснованим на 
закону.  
 
III Техничке услове за рад савјета плана 
обезбиједиће Одјељење за просторно уређење и 
стамбено-комуналне послове, као носилац 
припреме плана. 
 
IV  Савјет плана именује се на период до усвајања 
плана. 
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V Ова рјешење ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Општине 
Вишеград“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 
                                       ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Број: 01-022-129/18                                        
Датум: 24.07.2018. год.     др Билал Мемишевић,с.р. 
На основу члана 39. став (2) тачка 2) Закона о 
локалној самоуправи  („Службени гласник 
Републике Српске“, број 97/16) и члана 36. став (2) 
тачка 2) Статута општине Вишеград („Службени 
гласник општине Вишеград“, број 6/17), а у вези са 
чланом 58. тачка 7) Пословника Скупштине 
општине Вишеград („Службени гласник општине 
Вишеград“, број 8/17) Скупштина општине 
Вишеград на сједници одржаној  24.07.2018.године, 
д о н о с и  
 

АУТЕНТИЧНО ТУМАЧЕЊЕ 
одредбе члана 3. Одлуке о прихватању преноса 

објекта у посјед и власништво Општине 
Вишеград („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 13/16) 
 

Одредба члана 3. Одлуке о прихватању преноса 
објекта у посјед и власништво Општине Вишеград 
(„Службени гласник општине Вишеград“, број 
13/16) гласи:  
 
,,Непокретност из члана 1. ове одлуке ,,градска 
кућа“ пренијеће се на општину Вишеград по 
књиговодственој вриједности у износу од 
2,365,920.32 KM , а нотарски обрађеним уговором 
дефинисаће се обавеза измирења накнаде за 
градско грађевинско земљиште и ренте утврђене 
рјешењем број 05-475-17/12 од 12.04.2012. године, 
издато од стране Одјељења за просторно уређење и 
стамбено-комуналне послове Општине Вишеград, 
која је одобрена на одгођено плаћање Уговором 
број 02-475-24/12 од 10.05.2012. године, који су 
зкључили ,,Андрићград“ д.о.о. Вишеград и 
Општина Вишеград.”  
Ову одредбу  одлуке треба разумјети тако да 
,,књиговодствена вриједност објекта од 
2.365.920,32 KM” која је исказана у 
књиговодственој вриједности Андрићграда д.о.о. 
Вишеград, представља вриједност без ПДВ-а у 
складу са рачуноводственим стандардима те 
Законом о порезу на додатну вриједност, односно 
да ова вриједност подразумјева увећање за износ 
ПДВ-а од 402.206,45 КМ, обрачунато у складу са 
наведеним законом који регулише порез на додатну 
вриједност. 
 
Ово аутентично тумачење објавити у („Службени 
гласник општине Вишеград“) 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 
                                       ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Број: 01-022-130/18                                        
Датум: 24.07.2018. 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 350,00 КМ 
(тристотинепедесетконвертибилнихмарка) у сврху 
обезбеђења додатних средстава (недостајућих) за 
реаозацију поступка јавне набавке – за 
реконструкцију постојеће гараже за потебе цивилне 
заштите по основу набавног захтјева Одјељења за 
општу управу. 
 

II 
За реализацију ове одлуке задужује се Одјељење за 
финансије општине Вишеград.   

 
III 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављена у „Службеном гласнику Општине 
Вишеград“. 
 
ОПШТИНА ВИШЕГРАД 
                 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Број: 02-40-228/18 
Датум: 04.07.2018. године      Младен Ђуровић,с.р. 
 
На основу члана 82. став (3) Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16), члана 17. став (1) Закона о 
јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, 
број 39/14) и члана 6. Правилника о јавним 
набавкама роба, услуга и радова („Службени 
гласник Општине Вишеград“, број 14/14), начелник 
општине  д о н о с и 
 

ОДЛУКУ 
О ДОПУНИ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ  

ЗА 2018. ГОДИНУ 
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Члан 1. 
Одобрава се допуна Плана јавних набавки за 2018. 
годину, као у прилогу. 
 

Члан 2. 
Одлуком о доношењу Плана јавних набавки за 
2018. годину број 02-404-157/17 од 10.01.2018. 
године донесен је План јавних набавки за 2018. 
годину. 

 
Члан 3. 

Током реализације Плана јавних набавки за 2018. 
годину јавила се потреба за набавком радова, која 
се није могла предвидјети у вријеме доношења 
Плана јавних набавки, те је из тог разлога донесена 
допуна Плана набавки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Члан 4. 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а иста 
ће заједно са допуном Плана набавки бити 
објављена у „Службеном гласнику општине 
Вишеград“ и на интернет страници општине 
Вишеград. 
 
ОПШТИНА ВИШЕГРАД 
                 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Број: 02-404-85/18 
Датум: 09.07.2018. године      Младен Ђуровић,с.р. 
 
 
 
 



РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА ВИШЕГРАД 
-Начелник општине- 
Број: 02-404-85/18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Датум: 09.07.2018. године 

 
На основу члана 17. став (1) Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број 39/14) и члана 4. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и 
радова („Службени гласник Општине Вишеград“, број 14/14), начелник општине Вишеград  д о н о с и 
 
 

ДОПУНУ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД ЗА 2018. ГОДИНУ 
 

Члан 1. 
У Плану јавних набавки Општине Вишеград за 2018. годину број 02-404-157/17 од 10.01.2018. године у члану 4. у дијелу табеле под називом „РАДОВИ“ 
додају се нове ставке под редним бројевима 32. и 33. које гласе: 

Ред. 
број 

Предмет набавке 
Шифра 

ЈРЈН 

Процијењена 
нето 

вриједност 
набавке 

Врста 
поступка 
набавке 

Оквирни 
период 

покретања 
поступка 
набавке 

Оквирни 
период 

закључења 
уговора 

Склапа 
ли се 

уговор 
или 

оквирни 
споразум 

Планирано 
трајање 
уговора 

или 
оквирног 
споразума 

Извор 
финансирања 

(конто) 

Назив 
одјељења 

које покреће 
набавку 

 
РАДОВИ 

32. 
Адаптација мокрог 
чвора у згради ПС 
Вишеград 

45453100-8 
3.850,00 

КМ 
Директни 

Јули 
2018. 

Јули 
2018. 

Уговор 
15 дана од дана 

потписивања 
уговора 

 
Буџетска 
резерва 

 

Одјељење за 
општу управу 

33. 

Изградња 
канализационе 
мреже насеља 
Околишта до улице 
Гаврила Принципа 
у Вишеграду 

45231300-8 
 

299.145,29  
КМ 

 
Отворени 

 
Јули  
2018. 

 

Јули 
 2018. 

Уговор 

60 дана од дана 
увођења у 
посао од 
стране 

надзорног 
органа 

Влада 
Републике 

Српске-Одлука 
о измјени 
одлуке о 

одређивању 
приоритетних 
пројеката из 

Програма 
јавних 

инвестиција 
Републике 
Српске за 

финансирање 
из буџета у 

2018. години, 

 



са расподјелом 
средстава 

(„Службени 
гласник 

Републике 
Српске“, број 

57/18) 

 
Члан 2. 

Ова допуна Плана набавки ступа на снагу даном доношења, а иста ће бити објављена у „Службеном гласнику општине Вишеград“ и на интернет страници 
општине Вишеград. 
 
 
 
                                                                                                                                                                                НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
 
                                                                                                                                                                        Младен Ђуревић, инж. геодезије,с.р. 
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