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Службени гласник општине Вишеград - Број 6

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 и 3/19), Скупштина општине Вишеград на
сједници одржаној 15.04.2019. године, д о н о с и
ОДЛУКУ
о измјени Одлуке о утврђивању услова и
критеријума за остваривање права на
стимулисање наталитета
Члан 1.
Овом одлуком мијења се Одлука о утврђивању
услова и критријума за остваривање права на
стимулисање наталитета ("Службени гласник
општине Вишеград", број 15/17).
Члан 2.
Члан 1. став (2) Одлуке мијења се и гласи:
„За реализацију ове одлуке обезбјеђена су новчана
средства у буџету општине Вишеград.
Члан 3.
Остале одредбе ове Одлуке остају исте.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном гласнику општине
Вишеград".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01-022-81/19
Датум: 15.04.2019. 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. Статута општине Вишеград
(„Службени гласник општине Вишеград“, број 6/17 и
3/19), а након разматрања Годишњег плана рада
начелника и општинске управе за 2019. годину,
Скупштина општине Вишеград на сједници одржаној
15.04.2018. године, д о н о с и

16. април 2019. године
ОДЛУКУ

1.

Скупштина општине Вишеград усваја Годишњи
план рада начелника и општинске управе за
2019. годину.

2.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01-022-82/19
Датум: 15.04.2019. год.
др Билал Мемишевић,с.р.
На основу члана 19. Закона о систему јавних служби
(„Службени гласник Републике Српске“, број 68/07 и
109/12), члана 39. став (2) Закона о локалној
самоуправи
(„Службени гласник Републике
Српске“, број 97/16), члана 36. Статута општине
Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“,
број 6/17 и 3/19), а након разматрања Извјештаја о
раду ЈЗУ „Дом здравља Вишеград“ Вишеград за
2018. годину, Скупштина општине Вишеград на
сједници одржаној 15.04.2018. године, д о н о с и
ОДЛУКУ
1.

Скупштина општине Вишеград усваја Извјештај
о раду Јавне здравствене установе „Дом здравља
Вишеград“ Вишеград за 2018. годину.

2.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01-022-83/19
Датум: 15.04.2019. год.
др Билал Мемишевић,с.р.
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На основу члана 19. Закона о систему јавних служби
(„Службени гласник Републике Српске“, број 68/07 и
109/12), члана 39. став (2) Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број 97/16), члана 36. Статута општине Вишеград
(„Службени гласник општине Вишеград“, број 6/17 и
3/19), а након разматрања Извјештаја о пословању ЈУ
РЦ „Вилина влас“ Вишеградска бања, Вишеград за
2018. годину, Скупштина општине Вишеград на
сједници одржаној 15.04.2018. године, д о н о с и

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 6/17 и
3/19), а након разматрања Извјештаја о пословању ЈУ
за културне дјелатности „Дом културе“, Вишеград за
2018. годину, Скупштина општине Вишеград на
сједници одржаној 15.04.2018. године, д о н о с и
ОДЛУКУ
1.

Скупштина општине Вишеград усваја Извјештај
о пословању Јавне установе за културне
дјелатности „Дом културе“ Вишеград за 2018.
годину.

2.

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

ОДЛУКУ
1.

Скупштина општине Вишеград усваја Извјештај
о пословању Јавне установе Рехабилитациони
центар „Вилина влас“ Вишеградска бања
Вишеград за 2018. годину.

2.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01-022-84/19
Датум: 15.04.2019. год.
др Билал Мемишевић,с.р.
На основу члана 19. Закона о систему јавних служби
(„Службени гласник Републике Српске“, број 68/07 и
109/12), члана 39. став (2) Закона о локалној
самоуправи
(„Службени гласник Републике
Српске“, број 97/16), члана 36. Статута општине
Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“,
број 6/17 и 3/19), а након разматрања Извјештаја о
пословању ЈУ „Центар за социјални рад“, Вишеград
за 2018. годину, Скупштина општине Вишеград на
сједници одржаној 15.04.2018. године, д о н о с и
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01-022-86/19
Датум: 15.04.2019. год.
др Билал Мемишевић,с.р.
На основу члана 19. Закона о систему јавних служби
(„Службени гласник Републике Српске“, број 68/07 и
109/12), члана 39. став (2) Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број 97/16), члана 36. Статута општине Вишеград
(„Службени гласник општине Вишеград“, број 6/17 и
3/19), а након разматрања Извјештаја о пословању
ЈСУ „Дрина“, Вишеград за 2018. годину, Скупштина
општине Вишеград на сједници одржаној 15.04.2018.
године, д о н о с и
ОДЛУКУ
1.

Скупштина општине Вишеград усваја Извјештај
о пословању Јавне спортске установе „Дрина“
Вишеград за 2018. годину.

2.

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

ОДЛУКУ
1.

Скупштина општине Вишеград усваја Извјештај
о пословању Јавне установе „Центар за
социјални рад“ Вишеград за 2018. годину.

2.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01-022-85/19
Датум: 15.04.2019. год.
др Билал Мемишевић,с.р.
На основу члана 19. Закона о систему јавних служби
(„Службени гласник Републике Српске“, број 68/07 и
109/12), члана 39. став (2) Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број 97/16), члана 36. Статута општине Вишеград

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01-022-87/19
Датум: 15.04.2019. год.
др Билал Мемишевић,с.р.
На основу члана 5. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник Републике Српске“, број 75/04 и
78/11), члана 39. став (2) Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број 97/16), члана 36. Статута општине Вишеград
(„Службени гласник општине Вишеград“, број 6/17 и
3/19), а након разматрања Извјештаја о раду ЈП „РТВ
Вишеград“ д.о.о. Вишеград за 2018. годину,
Скупштина општине Вишеград на сједници одржаној
15.04.2018. године, д о н о с и
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ОДЛУКУ

1.

2.

Скупштина општине Вишеград усваја Извјештај
о раду Јавног предузећа „РТВ Вишеград“ д.о.о.
Вишеград за 2018. годину.

општине Вишеград на сједници одржаној 15.04.2018.
године, д о н о с и
ОДЛУКУ
1.

Скупштина општине Вишеград усваја Програм
рада и финасијски план за 2019. годину Јавног
предузећа „Дирекција за изградњу и развој“
друштво
са
ограниченом
одговорношћу
Вишеград,.

2.

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

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01-022-88/19
Датум: 15.04.2019. 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. Статута општине Вишеград
(„Службени гласник општине Вишеград“, број 6/17 и
3/19) и Одлуке о оснивању привредног друштва
„Андрићев конак“ друштво са ограниченом
одговорношћу за угоститељство и туризам Вишеград
(„Службени гласник општине Вишеград“, број 11/13,
13/13 и 2/14), а након разматрања Извјештаја о
пословању Привредног друштва „Андрићев конак“
д.о.о. Вишеград за 2018. годину, Скупштина
општине Вишеград на сједници одржаној 15.04.2018.
године, д о н о с и
ОДЛУКУ
1.

Скупштина општине Вишеград усваја Извјештај
о пословању Привредног друштва „Андрићев
конак“ д.о.о. Вишеград за 2018. годину.

2.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01-022-89/19
Датум: 15.04.2019. 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. Статута општине Вишеград
(„Службени гласник општине Вишеград“, број 6/17 и
3/19) и члана 20. Одлуке о измјени и допуни Одлуке
о оснивању Јавног предузећа „Дирекција за изградњу
и развој“ друштво са ограниченом одговорношћу
Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“,
број 13/18), а након разматрања Програма рада и
финасијског плана за 2019. годину Јавног предузећа
„Дирекција за изградњу и развој“ друштво са
ограниченом одговорношћу Вишеград, Скупштина
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01-022-90/19
Датум: 15.04.2019. 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) и члана 36. став (2)
Статута општине Вишеград („Службени гласник
општине Вишеград“, број 6/17 и 3/19), Скупштина
општине Вишеград на сједници одржаној 15.04.2019.
године, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу дужности директора Јавне спортске
установе „Дрина“ Вишеград
1. Братислав Иконић, дипл. инж. пословне
информатике, разрјешава се дужности директора
Јавне спортске установе „Дрина“ Вишеград, на
лични захтјев.
2. Ово рјешење ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Вишеград“.
Образложење
Скупштина општине Вишеград је Рјешењем број: 01022-83/18 од 04.06.2018. године именовала
Братислава Иконића на мјесто директора Јавне
спортске установе „Дрина“ Вишеград.
Како је именовани поднио захтјев за разрјешење, 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) и чланом 36. став (2)
Статута општине Вишеград („Службени гласник
општине Вишеград“, број 6/17), одлучено је као у
диспозитиву рјешења.
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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: 01-022-91/19
Датум: 15.04.2019. 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 4. 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 и 3/19), Скупштина општине
Вишеград на сједници одржаној 15.04.2019. године,
доноси
РЈЕШЕЊЕ
о именовању вршиоца дужности директора
Јавне спортске установе „Дрина“ Вишеград
1. Миљан Бабић, дипломирани економиста,
ЈМБ0111983170060, лична карта бр 730М009KK
МУП Вишеград, Гаврила Принципа 189, именује се
за вршиоца дужности директора Јавне спортске
установе „Дрина“ Вишеград, на период од два
мјесеца, а најдуже до окончања поступка јавне
конкуренције.
2.

Обим овлаштења: без ограничења.

3. Ово рјешење ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Вишеград“.
Образложење
Директор Јавне спортске установе „Дрина“
Вишеград је дана 05.04.2019. године поднио писмени
захтјев за разрјешење са мјеста директора ове
установе.
Са тим у вези, Комисија за избор и именовање је на
сједници одржаној 08.04.2019. године, на приједлог
начелника општине, утврдила приједлог за
именовање вршиоца дужности директора Јавне
спортске установе „Дрина“ Вишеград и предложила
Миљана Бабића.
Вршилац дужности директора Јавне спортске
установе „Дрина“ Вишеград именује се на период од
два мјесеца, а најдуже до окончања поступка јавне
конкуренције.
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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 4. 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: 01-022-92/19
Датум: 15.04.2019. 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 2019. годину („Службени гласник
општине Вишеград“, број 17/18), и члана 87. Статута
општине Вишеград („Службени гласник општине
Вишеград“, број 6/17), начелник општине, д о н о с и
ОДЛУКУ
о одобравању средстава буџетске резерве
I
ОДОБРАВАЈУ СЕ средства буџетске резерве у
укупном
износу
од
3.600,00
КМ
(трихиљадеишестстотинаконвертибилнихмарака) у
сврху плаћања превоза за чланове КУД "Бикавац"
Вишеград који путују у Аустрију у временском
периоду од 11.04.-15.04.2019. године.
II
Одобрена средства иуз члана I ове одлуке ће се
уплатити на жиро рачун број 562-006-00001629-67
развојна банка.
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: 02-40-144/19
Датум: 11.04.2019. год,

Младен Ђуревић, с.р.

16.4.2019.
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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 дана 11
.04.2019. године, д о н о с и
ПРАВИЛНИК
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, 5/18, 6/18, 14/18, 16/8, 2/19 ) у
члану 16. у табеларном прегледу који се односи на
ОДЈЕЉЕЊЕ
ЗА ФИНАНСИЈЕ, тачка односно
редни број 7. која гласи:
Стручни сарадник
за књиговодство
буџетских
7.
корисника,
седма категорија
првог звања

ССС економског
смјера, 1 година
радног искуства,
положен стручни
испит за рад у
органима управе

1

се брише а остале тачке се помјерају за једно мјесто,
тако да иза тачке 6. се додају двије нове тачке које
гласе:
7.
Самостални стручни
сарадник за јавне
набавке, пета
категорија првог
звања
8.

Стручни сарадник за
припрему и
реализацију тендерске
документације, седма
категорија прог звања

ВСС економског
смјера,
3 године радног
искуства, положен
стручни испит за
рад у органима
управе
ССС-економског
смјера,1 година
радног искуства и
положен стручни
испит за ра ду
органимка управе

1

ОПШТИНЕ
које гласе:

тачке односно редни бројеви 5. и 8.

7.
Самостални стручни
сарадник за јавне
набавке, пета
категорија првог
звања
8.

5

Стручни сарадник за
припрему и
реализацију тендерске
документације, седма
категорија прог звања

ВСС економског
смјера,
3 године радног
искуства, положен
стручни испит за
рад у органима
управе
ССС-економског
смјера,1 година
радног искуства и
положен стручни
испит за ра ду
органимка управе

1

1

се бришу, а остале тачке се помјерају за једно мјесто.
Члан 2.
У члану 17. Одјељак III- Одјељење за финансије
тачка 7. се брише, а остале тачке се помјерају за
једно мјесто и додају се нове тачке 7. и 8. које гласе:
"7. Самостални стручни сарадник за јавне
набавке"
Припрема план јавних набавки за Општинску
управу, спроводи цјелокуни поступак јавних набавки
у складу са законом, те и друге послове који му се
ставе у надлежност.
Сложеност: - прецизно одређени сложени послови у
којима се примјењују утврђене
методе рада,
Самосталност: - самосталност у раду ограничена је
повременим надзором и помоћи
непосредног руководиоца и његовим
општим и појединачним упутствима
за рјешавањље сложенијих рутинских
питања,
Одговорност: - одговорност за правилну примјену
метода рада и поступака
Пословна
Комуникација и
коресподенција: - контакти унутар основне и
унутрашње организационе јединице,
а повремено и изван, ако је
потребно да се прикупе и размјене
информације ,
Статус: - службеник,

1

У истом члану у табеларном прегледу који се
односи на СТРУЧНУ СЛУЖБУ НАЧЕЛНИКА

"8. Стручни сарадник за припрему и реализацију
тендерске документације
Учествује у припреми плана јавних набавки за
општинску управу и у припреми и реализацији
тендерске докуиментације,врши послове оператера
на рачунару и друге послове који му се ставе у
надлежност.

16.4.2019.
Сложеност:
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рутински послови, са великим
бројем међусобно повезаних
задатака у којима се примјњују
једноставно и прецизно утврђене
методе радаи поступци

Самосталност у раду; самосталност у раду
ограничена је надзором и помоћи непосредног
руководиоца и рјешавању стручних питања
Одговрност- одговорност за правилну примјену
метода рада, поступака или стручних технка и
Пословна комуникација -контакти унутар основне и
унутрашње организационе јединице у којој је
систематизовано радно мјесто."
У члану 17. Одјељак III- Стручна служба начелника
тачке 5. и 8. се бришу, а остале тачке се помјерају
за једно мјесто и додају се нове тачке 7. и 8. које
гласе:
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине
Вишеград“.
ОПШТИНА ВИШЕГРАД
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-013-94/19
Датум: 11.04.2019. год,

Младен Ђуревић, с.р.
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ОГЛАС
Одјељење за просторно уређење и стамбенокомуналне послове Општине Вишеград ул.
Андрићград бб на основу рјешења број 05-372-18/19
од 12.04.2019. године, извршило је у регистру
заједница етажних власника Општине Вишеград, у
регистарском листу број: 05-372-18/19
упис
оснивања Заједнице етажних власника ,,Грил“ улица
Трг палих бораца број 6 Вишеград, са сљедећим
подацима:
Назив и сједиште: ЗЕВ ,,Грил“ улица Трг палих
бораца број 6 Вишеград.
Регистарски лист број: 05-372-18/19.
Оснивачи: двадесеттри етажна власника зграде.
Дјелатност: 68.20 – изнајмиљивање и пословање
сопственим некретнинама или некретнинама узетим
у закуп.
Заједница је овлашћена да у правном промету са
трећим лицима закључује уговоре и обавља друге
послове правног промета у оквиру своје дјелатности,
самостално и без ограничења, а за обавезе одговара
цјелокупном својом имовином. Чланови одговарају
супсидијарно до висине удјела у плаћању трошкова .
Заступник:Небојша Ђурђић, предсједник Управног
одбора заједнице етажних власника, заступа
заједницу самостално и без ограничења.
ОПШТИНА ВИШЕГРАД
Број: 05-372-18/19
НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Датум: 12.04.2019. год. Александар Ђукановић, с.р.
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