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На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и 
36/19) и члана 36. Сатута општине Вишеград 
(„Службени гласник општине Вишеград“, број 6/17 и 
3/19), Скупштина општине Вишеград на сједници 
одржаној 14.10.2019. године, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о усвајању Платформе за мир и Плана 

активности за имплементацију  
Платфоме за мир 2019-2021 

 

Члан 1.  
1. Усваја се Платформа за мир 2019-2021, 

као оквирни и деклеративни документ, који истиче 
мир као једну од темељних и највећих вриједности 
Босне и Херцеговине, њених народа и грађана. 

2. Усваја се План активности за 
имплементацију Платформе за мир 2019-2021. 

 
Члан 2. 

Платформа за мир 2019-2021 и План активности за 
имплементацију Платформе за мир 2019-2021 су 
саставни дио ове Одлуке.  
За провођење ове одлуке задужује се предсједник 
Скупштине општине и начелник Општине.  
 

Члан 3. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине 
Вишеград“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 
                                                       ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Број: 01-022-185/19 
Датум: 14.10.2019. године   др Билал Мемишевић,с.р. 
 

Платформа за мир 
Ми, доле потписани, 
Поштујући политичко-правни поредак у Босни и 
Херцеговини (БиХ); 
Дубоко привржени изградњи и унапређењу мирног и 
праведног друштва; 
Свјесни важности успостављања и промоције мира у 
постконфликтним мултиетничким друштвима; 

 
Забринути због надмоћи супростављених културних 
наратива и искоришћавања разлика за историјске 
патње, што је допринијело нетолеранцији и насиљу у 
БиХ; 
Са забринутошћу посматрајући недостатак 
алтернативних или неутралних интерпретација 
историје и недостатак снажне демократске и 
партиципативне политичке културе; 
Жалећи због изостанка едукације о миру у 
подијељеном образовном систему БиХ, те 
маргинализацији оних који покушавају да сруше 
баријере неповјерења и страха; 
Афирмишући потребу да власти и појединци са свих 
нивоа и сегмената друштва- јавне институције, 
невладине организације, образовне и културне 
институције, спортска удружења, медији, вјерске 
заједнице, интелектуалци, млади, те рањиве и 
маргинализоване групе–учествују у изградњи 
интеркултуралног разумјевања, међуетничког 
повјерења, мира и ненасиља. 
Препознајући преданост појединаца и институција 
широм БиХ, који су храбро иницирали процес 
превазилажења посљедица протеклог рата и поновне 
изградње међусобног разумијевања, поштовања и 
повјерења; 
Охрабрени резултатима напора на изградњи мира и 
заједничким пројектима наведених појединаца и 
институција; 
Настојећи да постигнемо: 

- Свеобухватно заговарање процеса изградње 

мира и помирења, те њихово прихватање 

међу свим конститутивним и осталим 

народима, грађанима и вјерским заједницама 

у БиХ; 

- Међусобно повјерење, разумијевање и 

одговорност у свим друштвеним сферама; 

- Укључивање у процесе изградње мира свих 

оних који могу допринијети успостављању 

бољих друштвених услова и капацитета који 

ће побољшати стабилност, безбједност и 

мир; 

- Подизање свијести грађана и стварање 

културе  дијалога   у  којој  ће  грађани  моћи  
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сазнати за постојање другачијих 

интерпретација друштвених односа и 

одговорности, без утицаја штетних или 

идеологија подјеле; 

- Елиминисање комуникационих препрека 

међу доносиоцима одлука и активистима 

цивилног друштва, како би могли 

заједнички радити на изградњи дугорочних 

и одрживих мировних процеса; 

- Динамичније и брже укључивање власти у 

мировне активности цивилног друштва и 

невладиног сектора и обрнуто; 

- Идентификовање представника свих нивоа и 

сфера друштава- политичара, вјерских вођа, 

грађанских активиста, представника 

мањина, интелектуалаца, активиста у 

образовању, новинара, младих, жртава рата, 

маргинализованих група и других – који су 

спремни да преиначе своју склоност 

мировним настојањима у конкретне 

активности које афирмишу људска права и 

побољшавају међусобно повјерење, 

разумјевање и одговорност; 

- Препознавање појединачних и 

институционалних актера који теже да 

умање дистанцу међу народима и 

елеминишу предрасуде према „другима“, на 

тај начин култивишућу друштвене ставове о 

међусобном разумјевању, међуетничком 

повјерењу и интеркултуралном развоју; 

- Прихватање ове платформе на државном, 

ентитеском, кантоналном и локалном нивоу; 

- Адаптацију ове платформе за регионалну и 

међународну јавност, ради увјеравања 

сусједних држава и регионалних и 

међународних организација у неопходност 

наставка подршке изградњи мира у БиХ; 

Афирмишући нашу увјереност да је мир, као људско 
право, највећа вриједност нашег друштва; 
Исказујући нашу увјереност у неопходност широке 
промоције и прихватања мира и мировних 
активности као јединог пута за превенцију поновног 
буђења конфликта и насиља; 
Наглашавајући да је наш заједнички циљ мир који ће 
бити инклузиван, те да нећемо бити задовољни само 
одсуством рата и насиља, него миром који ће 
градити слободу, правду, разумијевање и 
одговорност заштитом људских, националних и 
мањинских права; 

Прихватајући сопствену одговорност за стварање 
друштва у којем ће мир бити приоритет изнад свих 
осталих, 
Ријешени да наставимо да подржавамо већ постојеће 
напоре мировних активиста у БиХ, те препознајемо 
допринос мировних активиста нашем друштву; 
Заједно посвећени јавном заговарању мира и 
континуираног рада и образовања других о миру; 
Посвећени развијању демократске слободе, 
грађанског ангажмана и демократске политичке 
културе која охрабрује дебату, одбацује насиље и 
истиче ненасилне облике супростављања; 
Позивајући на ширење дебата о миру у медијима и 
на социјалним плаформама, како би оне постале дио 
свакодневног живота; 
Осуђујући све актере и заговораче насиља и 
насилних политика; 
Позивајући све доносиоце одлука и вође цивилног 
друштва широм земље и на различитим нивоима 
политичке структуре да истичу вриједност мира и 
активно учествују у изградњи стабилног и одрживог 
мира у БиХ; 
Подржавајући успостављање комитета чији ће 
чланови бити проминентне и јавне особе из 
различитих сфера (образовање, економија, вјера, 
доносиоци одлука, политика, култура, спорт итд.) 
које ће заговарати да сви грађани БиХ ову плаформе 
прихвате као своју; 
Промовишући укључивање формалне и неформалне 
едукације за мир у јавним образовним установама; 
Исказујући преданост у раду с медијима, како би се 
проналазиле и промовисале најбоље мировне праксе, 
поруке, симболи и гестови; 
Позивајући на јавно представљање закључака и 
научених лекција релевантних научних истраживања 
усредсређених на пројекте изградње мира; 
Позивајући на израду стратегије за одржив 
дуготрајни мир у Босни и Херцеговини, 
свеобухватни мировни оквир који ће трасирати пут 
за институционализацију процеса изградње 
повјерења и помирења у БиХ; 
Залажући се за идентификовање појединаца из 
судске и извршне власти који охрабрују мир, 
међуетничку сарадњу и разумијевање, а које поштују 
различите заједнице, како би могли допринијети 
изради и парламентарној ратификацији стратегије за 
одржив дуготрајни мир у БиХ; 
Позивајући начелнике општина и градова да отворе 
своја врата свим људима, те да промовишу 
политичку отвореност, толеранцију, дијалог, 
прихватање постојања другачијих наратива, те 
заговарање дуготрајног мира и помирења у свим 
локалним заједницама; 
Охрабрујући све људе у БиХ да учествују у 
формалној и неформалној едукацији о миру,  
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изградњи вјештина за очување мира, те рјешавању 
конфликата на миран и ненасилан начин; 
Позивајући владин и невладин сектор у БиХ, те све 
грађане да доставе квалитетне приједлоге који ће 
побољшати ову почетну платформу, како би она 
могла прерасти у релевантан документ и стандард за 
мировни активизам у БиХ; 
У потпуности подржавамо садржај ове платформе и 
посвећујемо се остварвању наведених циљева. 

 

План активности за имплементацију 
Платформе за мир 2019-2021. 

 

Платформа за мир (у наставку: Платформа) је 
оквирни и декларативни документ, који истиче мир 
као једну од темељних и највећих вриједности Босне 
и Херцеговине (БиХ), њених народа и грађана. 
Предсједник Скупштине општине Вишеград 
сагласан је и опредјељен да Платоформа и одредбе 
проистекле из ње послуже као темељ, не само у 
смислу изградње повјерења и оснаживања процеса 
помирења међу народима у нашој земљи, него и као 
оквир за подузимање конкретних активности, за које 
ће се потписник овог документа опредијелити. 
Предсједник Скупштине општине Вишеград ће 
настојати осигурати предлагање, доношење и 
имплементацију формалних одлука, које ће 
омогућити и осигурати провођење релевантних 
одредби из Платформе на нивоу општине. Такве 
одлуке ће, посљедично, осигурати политичку и 
ресурсну подршку за општинске начелнике и 
градоначелнике и чланове Скупштине општине који, 
темељем тих одлука, могу и желе преузети водећу 
улогу у процесима изградње мира и помирења у 
њиховим локалним заједницама.  
 

У складу са предложеним основним циљем у 
периоду од 2018. до 2020. године предсједник 
Скупштине Општине Вишеград  планира сљедеће 
активности: 

- Потписивање Платформе за мир у име 

Скупштине општине, 

- Усвајање Платформе за мир од стране 

Скупштине општине, 

- Укључивање у радни план и буџет општине 

активности које подстичу изградњу мира и 

помирење, 

- Учешће представника Скупштине општине 

на мулти-етничким догађајима који за циљ 

имају да промовишу изградњу мира и 

помирења у другим општинама, 

- Јавно учешће представника Скупштине 

општине на другим догађајима који за       

циљ имају изградњу мира и помирења, 

- Друге активности које Скупштина општине 

Вишеград сматра примјереним, а чија је 

сврха јачање повјерења, помирења и 

изградња мира. 

- Одржавање тематске сједнице посвећене 

изградњи мира, помирења, толеранције и 

људских права.  

 
На основу члана 39.став (2) тачка 2) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике  
Српске, број: 97/16 и 36/19 ) и члана 36. став (2) 
Статута општине Вишеград („Службени гласник 
општине Вишеград“, број 6/17 и 3/19) Скупштина 
општине Вишеград на сједници одржаној  
14.10.2019. године, д о н о с и 
 

О Д Л У К У  
о стипендирању студената у општини Вишеград 

за академску 2019/2020. годину  
 

I Опште одредбе 
Члан 1. 

Предмет  одлуке 
Овом одлуком прописују се услови, поступци, 
критеријуми, начин испалате и друга питања која су 
везана за додјелу стипендија, студентима који имају 
пребивалиште на територији општине Вишеград. 
Студентска стипендија представља вид директне 
финансијске подршке од стране Општине Вишеград, 
обезбјеђене за студенте ради награђивања 
постигнутих резултата, постизања вишег просјека 
оцјена у току школовања, мотивисања за наставак 
образовања, те подршке школовању социјалним 
категоријама становништва. 
 

II  Стипендирање редовних студената 
 

Члан 2. 
Обезбјеђење средстава  

Средства за стипендирање студената у складу са 
овом Одлуком, обезбјеђују се у буџету општине 
Вишеград . Стипендије се додјељују за једну 
академску годину.  
 

Члан 3. 
Утврђивање  броја и износа стипендија 

Начелник Општине ће  Јавним конкурсом утврдити 
број стипендија у износу од 1.200,00 КМ, а исплата  
ће се вршити у десет једнаких мјесечних рата. 
 

Члан 4. 
Врста стипендија 

Студентима првог циклуса на високошколским 
установама, Општина Вишеград додјељује двије 
врсте   стипендија:  а) без  бодовања,  студентима  по  
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основу успјеха и студентима из  категорије породица 
погигнулих бораца, б) бодовањем,  студентима по 
основу посебног и социјалног статуса: 
 

а) стипендије које се додјељују без бодовања; 
- студентима по основу успјеха током 

студирања или студентима по основу успјеха у  
средњој школи ;  

- стипендије студентима из категорије дјеце 
погинулих бораца, 

 

б) стипендије које се  додјељују бодовањем; 
- стипендије по основу посебног и социјалног 

статуса, 
 

III Јавни конкурс 
Члан 5. 

Комисија за додјелу студентских стипендија 
За провођење Јавног конкурса за додјелу 
студентских стипендија, начелник општине именује 
Комисију за додјелу студентских стипендија  од пет 
(5) чланова, коју чине:  

- службеници Општинске управе - 2 члана, 
- одборници Скупштине Општине  Вишеград  - 

2 члана, 
- представник Борачке организације - један 

члан, 
Задатак Комисије је да изврши преглед пријава 
приспјелих на конкурс изврши бодовање  и утврди 
ранг- листу кандидата у складу са критеријима 
утврђеним овом Одлуком. Приједлог ранг- листе 
доставља се начелнику општине. Техничку подршку 
Комисији пружаће Одјељење  за локални развој, 
привреду и друштвене дјелатности. 

 
Члан 6. 

Јавни конкурс 
Стипендије се додјељују на основу спроведеног 
Јавног конкурса. Начелник општине Вишеград ће 
расписати Јавни конкурс за додјелу студентских 
стипендија најкасније у року од 15 дана од дана 
доношења ове  Одлуке. 
Конкурс се објављује на огласној табли Општине 
Вишеград, на званичној интернет страници и  
средствима јавног информисања општине Вишеград. 
Рок за подношење пријава је 21 дан (двадесет један 
дан) од дана објављивања Јавног конкурса. 
 

Члан 7. 
Садржај Јавног конкурса 

Јавни конкурс садржи: 
1. Назив и адресу органа који расписује 

конкурс; 
2. Врсту и број стипендија; 
3. Вријеме трајања конкурса; 
4. Услове и критерије за додјелу стипендија; 

5. Потребну документацију;  
6. Начин бодовања пријава; 
7. Друге потребне податке за потпуну 

информисаност  и одлучивање. 
 

Члан 8. 
Општи услови 

Општи услови за додјелу стипендија су сљедећи: 
- да студент има пребавалиште на подручју 

општине Вишеград у  непрекидном трајању од 
3 (три) године и дуже; 

- да студент уписује приви пут годину студија 
за коју конкурише;  

- да студент  не прима стипендију из других 
јавних извора финансирања; 

- да је редован студент  првог циклуса 
додипломских студија; 

- да је уписао завршну годину студија до 
напуњених 26 година живота, осим студената 
студија који трају 5 или 6 година, који уписују 
завршну годину студија до напуњених 28 
година живота; 

- да је завршни разред средње школе завршио са 
просјеком оцјене 3,80 и више; 

- да није примио стипендију општине Вишеград 
за годину студија за коју конкурише, без 
обзира да ли се школује на истом или другом 
студијском програму истог факултета или је 
уписао други факултет. 

 

Неиспуњавање једног од општих услова је 
елиминаторно, тако да се пријава у процесу 
селекције неће бодовати. 
 

Члан 9. 
Пријава и потребна документација 

Као доказ о испуњености наведених општих и 
посебних услова, студенти уз попуњену пријаву 
прилажу сљедећа документа: 
 

Стипендије по основу успјеха током студирања  
- Попуњен образац пријаве;  
- Увјерење  o пребивалишту(МУП) 
- Увјерење (потврду) да је први пут уписао 

академску 2019/2020 годину као редован 
студент; 

- Потврду о просјеку оцјена из претходних 
година студија  

- Изјаву да студент није корисник стипендије 
из других извора; 

 

Стипендирање по основу успјеха у средњој школи 
- Попуњен образац пријаве;  
- Увјерење  o кретању;  
- Увјерење (потврду) да је први пут уписао 

академску 2019/2020 годину као редован 
студент; 
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- Ученик генерације средње школе прилаже  
диплому; 

- Потврду о просјеку оцјена из завршног 
разреда средње школе или овјерену копију 
свједочанстава из  завршног разреда  средње 
школе; 

- Изјаву да студент није корисник стипендије 
из других извора; 
 

Студенти из категорије дјеце погинулих бораца 
- Попуњен образац пријаве;  
- Увјерење  o кретању;  
- Увјерење (потврду) да је први пут уписао 

академску 2019/2020 годину као редован 
студент; 

- Рјешење о утврђивању статуса породице 
погинулих и несталих бораца ВРС; 

- Изјаву да студент није корисник стипендије 
из других извора; 

Стипендије по основу посебног и социјалног 
статуса 

- Попуњен образац пријаве;  
- Увјерење  o кретању;  
- Увјерење (потврду) да је први пут уписао 

академску 2019/2020 годину као редован 
студент; 

- Потврду о просјеку оцјена из претходних 
година студија или потврду о просјеку 
оцјена из свих разреда средње школе или 
копије свједочанстава из свих разреда 
средње школе; 

- Изјаву о заједничком домаћинству (овјерена 
кућна листа) ; 

- Увјерење Завода за запошљавање РС- Биро 
Вишеград за незапослене чланове 
домаћинства; 

- Потврду о висини примања за чланове 
домаћинства ( потврда о висини плате, чек 
од пензије или друго) ; 

- Увјерење о уписаној академској 2019/2020 за 
студенте, чланове домаћинства;  

- Увјерење  о кориштењу социјалне помоћи 
ЈУ Центар  за социјални рад; 

- Увјерење да је дјете без родитељског 
старања ЈУ Центар  за социјални рад; 

- Умрли лист родитеља 
- Рјешење о утврђивању статуса породице 

погинулих и несталих бораца ВРС; 
- Рјешење о категоризацији инвалидности 

РВИ ВРС; 
- Рјешење о категоризацији демобилисаних 

бораца ВРС; 
- Рјешење о одликовању борца ВРС; 
- Рјешење о тјелесном инвалидитету судента; 

- Изјаву да студент није корисник стипендије 
из других извора; 

- Доказ о освојеним наградама  у 
Организацији Педагошког завода РС. 
 

IV) Критеријуми, начин бодовања и рангирање  
 

Члан 10. 
Стипендије по основу успјеха током студирања  

Студенти по основу успјеха, чија је просјечна 
оцијена током студирања  8,00 и више не бодују се, 
него право на стипендију остварују благовременим и 
уредним подношењем пријаве и потребне 
документације. 
Ранг-листа о додјели стипендија се формира тако, 
што се студенти рангирају од највеће просјечне 
оцјене, према нижој. Уколико постоје студенти са 
истим просјечним оцјенама, предност се даје прво 
оним који су уписали вишу годину студија, а затим 
студентима који студирају у Републици Српској. 
 

Члан 10. а 
Стипендирање по основу успјеха у средњој школи 
Ученик генерације  уписује  се први на ранг-листу, а 
затим ученици чији је просјек оцјена у завршном 
разреду средње школе износио 5,00. 
 

Члан 10. б 
Стипендије студентима из категорије дјеце 

погинулих бораца, 

Студенти из категорије дјеце погинулих бораца, не 
бодују се, него право на стипендију остварују 
благовременим и уредним подношењем пријаве и 
потребне документације. 
 

Члан 11. 
Стипендије по основу посебног и социјалног 

статуса 
 
 Студенти по основу посебног и социјалног статуса 
из других категорија бодују се на сљедећи начин:  
 
1. Студентима, чији су родитељи из категорије 

ратних војних инвалида додјељује се: 
од I -IV категорије ................15(петнаест) бодова, 
од V-  до VI категорије ...........   10(десет) бодова, 
од VI-  до VIII категорије ...............5(пет) бодова, 

       од VIII до Х категорије ......................3(три) бода; 
 
2. Студентима, чији су родитељи из категорије 

демобилисаних бораца додјељује се: 
од I – II категорије .......................... 5(пет) бодова, 
од III – IV категорије .....................4(четири) бода, 
V категорије ......................................   3(три) бода, 
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VI категорије ......................................  2(два) бода, 
VII категорије .................................... 1(један) бод; 

 
3. Студентима, чији су родитељи из категорије 

одликованих борца Војске РС додјељује се 
........................................................ 7(седам)бодова; 

 
4. Студентима без родитељског старања додјељује 

се .............................................15(петнаест)бодова; 
5. Студентима без једног родитеља додјељује 

се............................................ 15(петнаест) бодова; 
 
6. Студентима по основу незапослености за сваког 

радно способног  незапосленог  члана породице 
додјељује се по .............................. 5 (пет) бодова; 

 
7. Студенти по основу личне инвалидности 

добијају по................……….. 10 (десет) бодова; 
 
8. Студентима,чија примања по члану домаћинства 

не прелазе доле наведени износ, додјељује се: 
 

- до 100.00 КМ .............................  7 (седам) бодова, 
- до 200,00КМ ..................................  5 (пет) бодова, 
- до 300,00КМ ....................................   3 (три) бода, 
 
9.  Студенти по основу освојених награда на 

такмичењима у Организацији Педагошког завода 
РС додјељује се: 

- За I освојено мјесто  .....................  5 (пет) бодова, 
- За II освојено мјесто ........................  3 (три) бодa, 
- За III освојено мјесто .....................   1 (један) бод, 
 
10. Студентима за сваку годину студија додјељује се 

за: 
- Прву годину студија .......................  1 (један) бод, 
- Другу годину студија ....................... 3 (три) бода,  
- Трећу годину студија ................ .6 (шест) бодова, 
- Четврту годину студија ............  9 (девет) бодова, 
- Пету годину студија ........... 12 (дванаест) бодова, 
-  Шесту годину студија........ 15 (петнаест) бодова,  
 
11. Студенти по основу чланова домаћинства 

добијају 1(један) бод за члана домаћинства који 
похађају основну и средњу школу, а 3 (три) бода 
за члана који је студент. 

 
12. Студенти по основу успјеха добијају бодове,  на 

тај начин, што се просјечна оцјена у претходном 
школовању помножи са којефицијентом 2, а  
студентима који су уписали прву годину студија 
просјечна оцјена у средњој школи се  помножи 
са коефицијентом 3. 

 

Од ставке 1 до 3 студентима се могу додјелити бодови  
по једном основу. 

 
Члан 12. 

Ранг-листа 
Ранг- листа кандидата је јавна  и формира се на бази 
критерија и начина бодовања који су наведени у овој 
Одлуци. 
Ранг-листу за додјелу стипендија чине студенти из 
категорије дјеце погинулих бораца, затим студенти 
који су право на стипендију остварили по основу  
успјеха током студирања и школовања, те студенти 
бодовани према критеријима предвиђеним за 
социјални статус. 
 
Комисија за додјелу стипендија објавиће 
Прелиминарну ранг-листу на коју студенти имају 
право изјавити писани  прговор Начелнику Општие 
Вишеград у року од 8 дана од дана објављивања 
исте. Начелник општине је дужан донијети одлуку о 
приговору у року од 8 дана. Одлука Начелника 
општине по приговору је коначна. 
Начелник општине на основу Коначне ранг-листе, 
донијеће одлуку о стипендирању студената за 
академску 2019/2020. годину.  
  
V) Уговарање и обавеза стипендиста 
 

Члан 13. 
Садржај уговора 

Међусобни односи, права и обавезе између Општине 
и корисника стипендија, односно корисника 
средстава уређују се уговором, закљученим у складу 
са законом и овом одлуком.  
Уговор о додјели стипендије садржи: 

- назив и податке о уговореним странама, 
- детаљну разраду права и обавеза даваоца и 

корисника стипендије, 
- висину, начин и динамику исплате, те 

временски период за који је стипендија 
додјељена, 

- остала права и обавезе уговорених страна. 
 

Члан 14. 
Обавеза стипендисте након завршетка студија 

Након завршетка студија и стицања звања, 
стипендиста је дужан да се јави у  Одјељење за 
локални развој, привреду и друштвене дјелатности, 
Општинске управе, Општину Вишеград  ради 
евиденције и будуће сарадње. 
Стипендиста ће бити у обавези да локалној заједници 
у току прве године након завршетка студија помогне 
кроз друштвено користан рад, промоцију и 
реализацију   властитих  идеја  а  све  у зависности од  
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стручне оспособљености, могућности и афинитета 
стипендисте.  
Општина Вишеград и корисник стипендије ће на 
бази узајамног повјерења и разумјевања тражити 
могућности за стварање услова за запослење и 
осталих услова за квалитетан живот на подручју 
Општине Вишеград. 
 
VI) Завршне одредбе 

Члан 15. 
Ступање на снагу 

Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављена у Службеном гласнику Општине 
Вишеград. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 
                                                       ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Број: 01-022-186/19 
Датум: 14.10.2019. године   др Билал Мемишевић,с.р. 
 
На основу члана 39. став (2) Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
број 97/16 и 36/19) и члана 36. став (2) Статута 
oпштине Вишеград („Службени гласник општине 
Вишеград“, број 6/17 и 3/19), Скупштина општине 
Вишеград на сједници одржаној 14.10.2019. године,  
д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о измјени Одлуке о начину сахрањивања, 
уређења и одржавања Српског војничког 

 гробља на Мегдану  
 

Члан 1. 
Овом oдлуком врши се измјена Одлуке о начину 
сахрањивања, уређења и одржавња Српског 
војничког гробља на Мегдану („Службени гласник 
општине Вишеград“, број 6/94). 
 

Члан 2. 
Члан 2. мијења се и гласи: 
„На Српском војничком гробљу на Мегдану могу се 
сахрањивати:  
-погинули српски борци (по Закону о правима 
бораца, ратних војних инвалида и породица 
погинулих бораца) задњег Одбрамбено-отаџбинског 
рата који се воде као нестали у периоду од 
17.08.1990. до 19.06.1996. године, 
- члан породице погинулог борца носиоца ордена 
Милоша Обилића, чији су погинули сахрањени на 
војничком гробљу на Мегдану“.  
 

Члан 3. 
Члан 3. мијења се и гласи: 

„Одлуку о сахрањивању на Српском војничком 
гробљу на Мегдану доносиће Предсједништво 
Општинске борачке организације Вишеград“. 
 

Члан 4. 
Ова одлука ступа на снaгу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине 
Вишеград“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 
                                                       ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Број: 01-022-187/19 
Датум: 14.10.2019. године   др Билал Мемишевић,с.р. 
 
На основу члана 191. а у вези са чланом 65. став (3), 
чланом 69. став (1), чланом 70. став (1), чланом 73. 
став (2), чланом 75. став (2), чланом 80. став (1) и 
чланом 83. став (1) Закона о уређењу простора и 
грађењу (,,Службени гласник Републике Српске“, 
број 40/13, 106/15 и 3/16), члана 39. став (2) тачка 2) 
Закона о локалној самоуправи  („Службени гласник 
Републике Српске“, број 97/16 и 36/19) и члана 36. 
Статута Општине Вишеград („Службени гласник 
Општине Вишеград“, број 6/17 и 3/19) Скупштина 
општине Вишеград на сједници одржаној дана 
14.10.2019. године, д о н о с и 

 
О Д Л У К У 

о измјени и допуни Одлуке о уређењу  
простора и грађевинском земљишту  

 
Члан 1. 

У Одлуци o о уређењу простора и грађевинском 
земљишту („Службени гласник општине Вишеград“, 
број 13/16 и 1/19) у члану 13. послије става (2) додаје 
се нови став (3) који гласи: 
  
„(3) Изузетно од става (1) овог члана грађевинско 
земљиште у својини општине, које се даје у закуп у 
складу са чланом 28. и 29. ове одлуке, даје се без 
сагласности скупштине, на основу уговора који 
закључује начелник општине.“  
 

Члан 2. 
У члану 20. став (2) и у члану 21. став (3)  бришу се. 

 
Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ,,Службеном гласнику општине 
Вишеград“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 
                                                       ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Број: 01-022-188/19 
Датум: 14.10.2019. године   др Билал Мемишевић,с.р. 
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На основу члана 39. став (2) тачка 2) и 13) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16 и 36/19), члана 5. став (3) Одлуке 
о давању пословног простора у закуп („Службени 
гласник општине Вишеград“, број 3/14) и члана 36. 
Статута општине Вишеград („Службени гласник 
општине Вишеград“, број 6/17 и 3/19) Скупштина 
општине Вишеград на сједници одржаној 14.10.2019. 
године, д о н о с и 
 

О Д Л У К У  
о додјели на коришћење пословног простора 

 без накнаде ,,IV.KOM“ д.о.о. Вишеград 
 

Члан 1. 
Предузећу ,,IV.KOM“ д.о.о. Вишеград ул. Трг палих 
бораца бб додјељује се на коришћење пословни 
простор на Тргу палих бораца бб у Вишеграду, I 
зона, који се налази у згради тзв. Робна кућа који се 
састоји од простора на I спрату површине од 250 до 
450 м2 у зависности од потребе за обављање 
регистроване дјелатности, а што ће се регулисати 
уговором. 
 

Члан 2. 
Предузеће из члана 1. ове одлуке ће пословни 
простор користити за потребе обављања дјелатности 
за коју је регистрована, а у циљу да и даље 
запошљавања минимум 20 радника. 
 

Члан 3. 
Додјела пословног простора из члана 1. ове одлуке 
врши се без накнаде, на период од 2 (двије) године 
од дана потписивања уговора. 
Предузеће из члана 1. ове одлуке плаћа ПДВ, на 
износ закупнине по 1м2, обрачунато у складу са 
Одлуком о давању пословног простора у закуп. 
 

Члан 4. 
Право коришћења предметног пословног простора 
неће се евидентирати у катастарској и 
земљишнокњижној евиденцији. 
 

Члан 5. 
На основу ове одлуке са ,,IV.KOM“ д.о.о. Вишеград 
закључиће се уговор, којим ће бити регулисана права 
и обавезе уговорних страна у вези са коришћењем 
пословног простора из члана 1. ове одлуке.  
Овлашћује се начелник општине Вишеград да на 
основу ове одлуке и у складу са позитивним 
законским прописима закључи уговор. 
 

Члан 6. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине 
Вишеград”. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 
                                                       ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Број: 01-022-189/19 
Датум: 14.10.2019. године   др Билал Мемишевић,с.р. 
 
На основу члана 39. став (2) тачка 13) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16 и 36/19), члана 22., 23. и 348. 
Закона о стварним правима („Службени гласник 
Републике Српске“, број 124/08, 3/09, 38/09, 95/11 и 
60/15), члана 5. Правилника о поступку јавног 
конкурса за располагање непокретностима у својини 
Републике Српске и јединице локалне самоуправе 
(„Службени гласник Републике Српске“, број  20/12), 
члана 14. Одлуке о уређењу простора и 
грађевинском земљишту („Службени гласник 
општине Вишеград“, број 13/16 и 1/19) и члана 36. 
Статута општине Вишеград („Службени гласник 
општине Вишеград“, број 6/17 и 3/19) Скупштина 
општине Вишеград на сједници одржаној 14.10.2019. 
године, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о начину и условима продаје 

 непокретности–два недовршена пословна 
простора у ванкњижном власништву Општине 

Вишеград 
 

Члан 1. 
Скупштина општине Вишеград доноси одлуку о 
продаји непокретности у ванкњижном власништву 
општине Вишеград, и то два недовршена пословна 
просстора, те утврђује  начин и услове продаје 
непокретности, означене као: 
 
1. Недовршен пословни простор површине 38,11 m² 
изграђен  на к.п. број 837/7 К.О. Вишеград 2 уписана 
у П.Л.  број 171 и ЗК уложак број 55. Пословни 
простор се налази у стамбено пословном објекту број 
3 у оквиру стамбено-пословног низа број 8 у 
Вишеграду у насељу Гарча ул. 9. јануара број 20 В, 
за који је издато рјешење о накнадној урбанистичкој 
сагласности и рјешење о легализацији објекта.  
Пословни простор је ванкњижно власништво 
Општине Вишеград, стечено на основу Одлуке о 
преносу права својине на непокретностима број 04/1-
012-2-3270/17 од 21.12.2017. године коју је донијела 
Владе Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, број 1/18), и  
 
2. Недовршен пословни простор површине 38,11 m² 
изграђен  на к.п. број 837/8 К.О. Вишеград 2 уписана 
у П.Л.  број 171 и ЗК уложак број 55. Пословни 
простор се налази у стамбено пословном објекту број  
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1 у оквиру стамбено-пословног низа број 7 у 
Вишеграду у насељу Гарча ул. 9. Јануара број 22А, за 
који је издато рјешење о накнадној урбанистичкој 
сагласности и рјешење о легализацији објекта.  
Пословни простор је ванкњижно власништво 
Општине Вишеград, стечено на основу Одлуке о 
преносу права својине на непокретностима број 04/1-
012-2-3270/17 од 21.12.2017. године коју је донијела 
Владе Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, број 1/18). 
 

Члан 2. 
Продаја непокретности из члана 1. ове одлуке 
извршиће се усменим јавним надметањем-
лицитацијом, а у складу са одредбама Правилника о 
поступку јавног конкурса за располагање 
непокретностима у својини Републике Српске и 
јединица локалне самоуправе („Службени гласник 
Републике Српске“, број 20/12) и ове одлуке. 
 
Поступак лицитације спроводи Комисија за 
спровођење јавног надметања, коју именује 
Скупштина општине Вишеград. 
 

Члан 3. 
Почетна продајна цијена непокретности из члана 1. 
ове одлуке, износи: 

- 293,50 КМ/m² за недовршене пословне 
просторе (непокретност означена редним 
бројем 1 и 2). 

 
Члан 4. 

За учешће у поступку лицитације, понуђачи су 
дужни уплатити кауцију која износи 10% од почетне 
цијене непокретности на ЈРТ Општине Вишеград 
број 5620060000054715 код НЛБ Развојне банке. 
 

Члан 5. 
Продаја непокретности објавиће се путем јавног 
огласа у дневном листу ,,Вечерње Новости“, и то 
најкасније 15 дана прије дана одређеног за дан 
лицитације. Примјерак јавног огласа о лицитацији 
истовремено се истиче на огласној табли и објављује 
на интернет страници општине Вишеград.  
 

Члан 6. 
Купопродајну цијену учесник лицитације са којим ће 
се закључити предуговор ће измрити у року од 15 
дана од дана закључења предуговора за 
непокретност означену под редним бројем 1. из 
члана 1. ове одлуке на ЈРТ Општине Вишеград, а 
предаја непокретности у посјед купцу извршиће се у 
року од 8 дана по уплати купопродајне цијене, о 
чему ће се сачинити записник. 

Купопродајну цијену учесник лицитације са којим ће 
се закључити предуговор за непокретност означену 
под редним бројем 2. из члана 1. ове одлуке може 
измрити кроз одгођено плаћање најдуже у року од 
осам мјесеци од дана закључења предуговора за 
непокретност означену под редним бројем 2. из 
члана 1. ове одлуке на ЈРТ Општине Вишеград, а 
предаја непокретности у посјед купцу извршиће се у 
року од 8 дана по закључењу предуговора, о чему ће 
се сачинити записник. 
Ако учесник лицитације из става 1. овог члана 
одустане од закључења предуговора, губи право на 
повраћај положене кауције. 
 

Члан 7. 
Овлашћује се начелник општине Вишеград да у 
складу са овом одлуком по окончању поступка 
лицитације, у име и за рачун Општине Вишеград, 
пред овлашћеним нотаром, закључи, потпише и 
овјери предуговоре и главне уговоре о купопродаји 
непокретности са најповљнијим понуђачима као и да 
истовремено уговори остале услове наведене 
купопродаје који су неопходни за провођење и 
реализацију истог у складу са овом одлуком и 
позитивним законским прописима, а по претходно 
прибављеном мишљењу Правобранилаштва 
Републике Српске-Сједиште замјеника у Фочи. 
 

Члан 8. 
Трошкове израде нотарске исправе и накнаду за 
укњижбу у јавним евиденцијама сноси купац. 
 

Члан 9. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Општине 
Вишеград“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 
                                                       ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Број: 01-022-190/19 
Датум: 14.10.2019. године   др Билал Мемишевић,с.р. 
 
На основу члана 39. став (2) тачка 13) Закона о 
локалној самоуправи  („Службени гласник 
Републике Српске“, број 97/16 и 36/19), члана 22., 23. 
и 348. Закона о стварним правима („Службени 
гласник Републике Српске“, број 124/08, 3/09, 38/09, 
95/11 и 60/15), члана 5. Правилника о поступку 
јавног конкурса за располагање непокретностима у 
својини Републике Српске и јединице локалне 
самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, 
број  20/12), члана 14. Одлуке о уређењу простора и 
грађевинском земљишту („Службени гласник 
општине Вишеград“, број 13/16 и 1/19) и члана 36. 
Статута општине Вишеград („Службени гласник  
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општине Вишеград“, број 6/17 и 3/19) Скупштина 
општине Вишеград на сједници одржаној 14.10.2019. 
године, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о начину и условима продаје непокретности у 

својини Општине Вишеград означене као кп број  
1278/2 КО Вишеград 1 

 
Члан 1. 

Скупштина општине Вишеград доноси одлуку о 
продаји непокретности у својини општине 
Вишеград, те утврђује начин и услове продаје 
непокретности, означене као: 
 
к.п. број 1278/2 КО Вишеград 1 у површини од 47 
m², уписане у лист непокретности број 215 К.О. 
Вишеград 1, носилац права својине Општина 
Вишеград са дијелом 1/1, без уписа  у А1 листу 
(подаци о згради и посебним дијеловима зграде), без 
уписа  у Б1 листу (подаци о имаоцу права на згради и 
посебним дијеловима зграде) са уписом у В листу 
(терети и ограничења) нема терета и ограничења.  
 

Члан 2. 
Продаја непокретности из члана 1. ове одлуке 
извршиће се усменим јавним надметањем-
лицитацијом, а у складу са одредбама Правилника о 
поступку јавног конкурса за располагање 
непокретностима у својини Републике Српске и 
јединица локалне самоуправе („Службени гласник 
Републике Српске“, број 20/12) и ове одлуке. 
Поступак лицитације спроводи Комисија за 
спровођење јавног надметања, коју именује 
Скупштина општине Вишеград. 
 

Члан 3. 
Почетна продајна цијена непокретности из члана 1. 
ове одлуке, износи: 

- 55,00 КМ/m². 
 

Члан 4. 
За учешће у поступку лицитације, понуђачи су 
дужни уплатити кауцију која износи 10% од почетне 
цијене непокретности на ЈРТ Општине Вишеград 
број 5620060000054715 код НЛБ Развојне банке, с 
тим да кауција не може бити мања од 1.000,00 КМ. 
 

Члан 5. 
Продаја непокретности објавиће се путем јавног 
огласа у дневном листу ,,Вечерње новости“ , и то 
најкасније 15 дана прије дана одређеног за дан 
лицитације. Примјерак јавног огласа о лицитацији 
истовремено се истиче на огласној табли и објављује 
на интернет страници општине Вишеград.  
 

Члан 6. 
Купопродајну цијену учесник лицитације са којим ће 
се закључити уговор обавезан је уплатити по 
окончаној лицитацији или у року од 15 дана од дана 
закључења уговора о купопродаји на ЈРТ Општине 
Вишеград, а предаја непокретности у посјед купцу 
извршиће се у року од 15 дана по закључењу 
уговора, о чему ће се сачинити записник. 
Ако учесник лицитације из става 1. овог члана 
одустане од закључења уговора, губи право на 
повраћај положене кауције. 
 

Члан 7. 
Овлашћује се начелник општине Вишеград да у 
складу са овом одлуком по окончању поступка 
лицитације, у име и за рачун Општине Вишеград, 
пред овлашћеним нотаром, закључи, потпише и 
овјери уговор о купопродаји непокретности са 
најповљнијим понуђачем као и да истовремено 
уговори остале услове наведене купопродаје који су 
неопходни за провођење и реализацију истог у 
складу са овом одлуком и позитивним законским 
прописима, а по претходно прибављеном мишљењу 
Правобранилаштва Републике Српске-Сједиште 
замјеника у Фочи. 
 

Члан 8. 
Трошкове израде нотарске исправе и накнаду за 
укњижбу у јавним евиденцијама сноси купац. 
 

Члан 9. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Општине 
Вишеград“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 
                                                       ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Број: 01-022-191/19 
Датум: 14.10.2019. године   др Билал Мемишевић,с.р. 
 
На основу члана 9. став (3) Закона о комуналној 
полицији („Службени гласник Републике Српске“, 
број 28/13), члана 6. Закона о комуналним 
дјелатностима („Службени гласник Републике 
Српске“, број 124/11 и 100/17), члана 39. став (2) 
тачка 2) Закона о локалној самоуправи  („Службени 
гласник Републике Српске“, број 97/16 и 36/19) и 
члана 36. Статута Општине Вишеград („Службени 
гласник Општине Вишеград“, број 6/17 и 3/19) 
Скупштина општине Вишеград на сједници 
одржаној дана  14.10.2019. године, д о н о с и 

 
О Д Л У К У 

о измјени и допуни Одлуке о комуналном реду 
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Члан 1. 
У Одлуци o комуналном реду („Службени гласник 
општине Вишеград“, број 6/14) у члану 91.  став (5) 
послије ријечи ,,буџета општине“ бришу се ријечи ,,а 
имаоци су дужни да плате табле општини“.  
 

Члан 2. 
У  члану 93. послије става (5) додаје се нови став (6), 
који гласи: 
,,(6) Утврђивање кућних бројева и означавање зграда 
бројевима у насељеним мјестима разбијеног типа 
односно у којима не постоје улице, врши се оним 
редом који је најповољнији и најкраћи прилаз од 
једног ка другом објекту.“  
 

Члан 3. 
У  члану 94. послије става (3) додаје се нови став (4), 
који гласи: 
,,(6) Након уништења или оштећења кућног броја 
набавку табле дужан је да изврши  власник односно 
корисник објекта о свом трошку, најкасније у року 
од 30 дана од дана уништења или нестанка табле.“  
 

Члан 4. 
Послије члана 94. додаје се нови члан 94.а) који 
гласи: 
,,(1) Утврђивање и означавање кућних бројева врши 
надлежни орган управе за комуналне послове. 
(2) Кућни број одређује се рјешењем од стране 
надлежног органа управе за комуналне послове по 
службеној дужности или по захтјеву странке.  
(3) Кућни број може се одредити једним рјешењем за 
један објекат или за све објекте у једној улици по 
службеној дужности.  
(4) О накнадном одређивању кућног броја одлучује 
се по захтјеву странке. 
(5) Надлежни орган управе за комуналне послове 
дужан је да води адресни регистар у аналогном или 
дигиталном облику. „  

 
Члан 5. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ,,Службеном гласнику општине 
Вишеград“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 
                                                     ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Број: 01-022-192/19 
Датум: 14.10.2019. године   др Билал Мемишевић,с.р. 
 
На основу члана 82. став (2) Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
број 97/16 и 36/19), члана 11. Правилника о поступку 
јавног конкурса за располагање непокретностима у 
својини Републике Српске и јединица самоуправе 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 20/12), 
члана 19. Одлуке о уређењу простора и 
грађевинском земљишту („Службени гласник 
општине Вишеград“, број 13/16 и 1/19) и члана 36. 
Статута општине Вишеград („Службени гласник 
Општине Вишеград“, број 6/17 и 3/19 ), Скупштина 
општине Вишеград на сједници одржаној  
14.10.2019. године, д о н о с и 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању Комисије за спровођење јавног 

надметања за продају непокретности–два 
недовршена пословна простора  

у ванкњижном власништву Општине Вишеград 
 
I. Именује се Комисија  за спровођење јавног 
надметања за продају непокретности у два 
недовршена пословна простора својини Општине 
Вишеград (у даљем тексту: Комисија), у саставу: 
1.  Александар Ђукановић, предсједник   
     Лепа Цвјетић Васиљевић, замјеник предсједника 
2.  Дејан Крсмановић, члан               
     Јована Савчић, замјеник члана 
3. Споменка Танасковић , члан 
    Биљана Бореновић, замјеник члана.  
 
II. Задатак комисије из тачке 1 овог рјешења је да, у 
складу са Правилником о поступку јавног конкурса 
за располагање непокретностима у својини 
Републике Српске и јединица локалне самоуправе 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 20/12), 
спроведе поступак лицитације, односно продаје 
непокретности означене као: 
 

1. Недовршен пословни простор површине 38,11 m² 
изграђен  на к.п. број 837/7 К.О. Вишеград 2 уписана 
у П.Л.  број 171 и ЗК уложак број 55. Пословни 
простор се налази у стамбено пословном објекту број 
3 у оквиру стамбено-пословног низа број 8 у 
Вишеграду у насељу Гарча ул. 9. јануара број 20 В, 
за који је издато рјешење о накнадној урбанистичкој 
сагласности и рјешење о легализацији објекта.  
Пословни простор је ванкњижно власништво 
Општине Вишеград, стечено на основу Одлуке о 
преносу права својине на непокретностима број 04/1-
012-2-3270/17 од 21.12.2017. године коју је донијела 
Владе Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, број 1/18), и  
 

2. Недовршен пословни простор површине 38,11 m² 
изграђен  на к.п. број 837/8 К.О. Вишеград 2 уписана 
у П.Л.  број 171 и ЗК уложак број 55. Пословни 
простор се налази у стамбено пословном објекту број 
1 у оквиру стамбено-пословног низа број 7 у 
Вишеграду у насељу Гарча ул. 9. Јануара број 22А, за  
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који је издато рјешење о накнадној урбанистичкој 
сагласности и рјешење о легализацији објекта.  
Пословни простор је ванкњижно власништво 
Општине Вишеград, стечено на основу Одлуке о 
преносу права својине на непокретностима број 04/1-
012-2-3270/17 од 21.12.2017. године коју је донијела 
Владе Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, број 1/18), а према Одлуци о  
начину и условима продаје непокретности – два 
недовршена пословна простора у ванкњижном 
власништву Општине Вишеград донијетој на овој 
скупштини и  јавним огласом који ће бити расписан. 
 

III. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Вишеград“  
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 
                                                     ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Број: 01-022-193/19 
Датум: 14.10.2019. године   др Билал Мемишевић,с.р. 
 
На основу члана 82. став (2) Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
број 97/16 и 36/19), члана 11. Правилника о поступку 
јавног конкурса за располагање непокретностима у 
својини Републике Српске и јединица самоуправе 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 20/12), 
члана 19. Одлуке о уређењу простора и 
грађевинском земљишту („Службени гласник 
општине Вишеград“, број 13/16 и 1/19) и члана 36. 
Статута општине Вишеград („Службени гласник 
Општине Вишеград“, број 6/17 и 3/19), Скупштина  
општине Вишеград на сједници одржаној дана 
14.10.2019. године, д о н о с и 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању Комисије за спровођење јавног 

надметања за продају непокретности означене  
као кп број 1278/2  КО Вишеград 1 у својини 

општине Вишеград 
 

I. Именује се Комисија за спровођење јавног 
надметања за продају непокретности у својини 
Општине Вишеград (у даљем тексту: Комисија), у 
саставу: 
1. Александар Ђукановић, предсједник   
    Лепа Цвјетић Васиљевић, замјеник предсједника 
2. Дејан Крсмановић, члан               
    Милан Јакшић, замјеник члана 
3. Споменка Танасковић , члан 
    Биљана Бореновић, замјеник члана.  
 
II. Задатак комисије из тачке 1 овог рјешења је да, у 
складу са Правилником о поступку јавног конкурса 
за располагање непокретностима у својини 

Републике Српске и јединица локалне самоуправе 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 20/12), 
спроведе поступак лицитације, односно продаје 
непокретности означене као к.п. број 1278/2 КО 
Вишеград 1 у површини од 47 m² , уписане у лист 
непокретности број 215 К.О. Вишеград 1, носилац 
права својине Општина Вишеград са дијелом 1/1, без 
уписа у А1 листу (подаци озгради и посебним 
дијеловима зграде), без уписа  у Б1 листу (подаци о 
имаоцу права на згради и посебним дијеловима 
зграде) са уписом у В листу (терети и ограничења) 
нема терета и ограничења, донијетој на овој 
скупштини и  јавним огласом који ће бити расписан. 
 

III. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Вишеград“ . 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 
                                                     ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Број: 01-022-194/19 
Датум: 14.10.2019. године   др Билал Мемишевић,с.р. 

 
На основу члана 39. став (2) тачка 21) и члана 59. 
став (1) тачка 9) Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и 
36/19), члана 50. Закона о службеницима и 
намјештеницима у органима јединице локалне 
самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, 
број 97/16) и члана 36. став (2) Статута општине 
Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“, 
број 6/17 и 3/19), Скупштина општине Вишеград на 
сједници одржаној 14.10.2019. године, д о н о с и 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрјешењу начелника Одјељења за финансије  

 

1. Његош Танасковић, дипломирани 

економиста, разрјешава се дужности начелника 

Одјељења за финансије општине Вишеград, на лични 

захтјев. 
 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласику 

општине Вишеград. 

 

О б р а з л о ж е њ е  
Његош Танасковић именован је за начелника 
Одјељења за финансије рјешењем Скупштине 
општине Вишеград број 01-022-54/17 од 27.02.2017. 
године („Службени гласник општине Вишеград“, 
број 4/17). 
Како је именовани поднио оставку на мјесто 
начелника Одјељења за финансије, а у складу са 
чланом 39. став (2) тачка 21) и чланом 59. став (1)  
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тачка 9) Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, број 97/16 и 36/19), 
чланом 50. Закона о службеницима и 
намјештеницима у органима јединице локалне 
самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, 
број 97/16), чланом 36. став (2) Статута општине 
Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“, 
број 6/17 и 3/19), одлучено је као у диспозитиву 
рјешења. 
 
Поука о правном лијеку: Против овог рјешења 
може се изјавити жалба Одбору за жалбе општине 
Вишеград у року од 15 дана од дана достављања 
рјешења. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 
                                                     ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Број: 01-022-196/19 
Датум: 14.10.2019. године   др Билал Мемишевић,с.р. 
 
На основу члана 39. став (2) тачка 21) и члана 59. 
став (1) тачка 9) Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и 
36/19), члана 50. Закона о службеницима и 
намјештеницима у органима јединице локалне 
самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, 
број 97/16), члана 36. став (2) Статута општине 
Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“, 
број 6/17 и 3/19), Скупштина општине Вишеград на 
сједници одржаној 14.10.2019. године, д о н о с и 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању вршиоца дужности 

 начелника Одјељења за финансије  
 

1. Милан Јакшић, дипломирани економиста, 

именује се за вршиоца дужности начелника 

Одјељења за финансије на период од 90 дана, а 

најдуже до окончања поступка јавне конкуренције.  
 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласику општине 

Вишеград. 

 

О б р а з л о ж е њ е  
Начелник одјељења за финансије Његош Танасковић, 
поднио је 01.10.2019. године писмени захтјев за 
разрјешење.  
Са тим у вези, Комисија за избор и именовање је на 
сједници одржаној 03.10.2019. године, на приједлог 
начелника општине, утврдила приједлог за 
именовање вршиоца дужности начелника Одјељења 
за финансије Милана Јакшића, дипломираног 
економисту.   

Вршилац дужности начелника Одјељења за 
финансије именује се на период од 90 дана, а најдуже 
до окончања поступка јавне конкуренције. 
На основу наведеног, а у складу са чланом 39. став 
(2) тачка 21) и чланом 59. став (1) тачка 9) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16 и 36/19), чланом 50. Закона о 
службеницима и намјештеницима у органима 
јединице локалне самоуправе („Службени гласник 
Републике Српске“, број 97/16), чланом 36. став (2) 
Статута општине Вишеград („Службени гласник 
општине Вишеград“, број 6/17 и 3/19), одлучено је 
као у диспозитиву рјешења. 

 
Поука о правном лијеку: Против овог рјешења 
може се изјавити жалба Одбору за жалбе општине 
Вишеград у року од 15 дана од дана достављања 
рјешења. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 
                                                     ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Број: 01-022-197/19 
Датум: 14.10.2019. године   др Билал Мемишевић,с.р. 
 
На основу члана 82. став (2) Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
број 97/16 и 36/19), члана 36. и 86. Статута општине 
Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“, 
број 6/17 и 3/19) и члана 137. Пословника 
Скупштине општине Вишеград („Службени гласник 
општине Вишеград“, број 8/17, 3/19 и 12/19), 
Скупштина општине Вишеград на сједници одржаној 
14.10.2019. године, д о н о с и 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Скупштина општине Вишеград усваја 
Извјештај о реализацији Програма уређења градског 
грађевинског земљишта за 2018. годину.   
 

2. Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Вишеград“.  
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 
                                                     ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Број: 01-022-195/19 
Датум: 14.10.2019. године   др Билал Мемишевић,с.р. 
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И з д а в а ч: Скупштина општине Вишеград-Стручна служба Скупштине општине, Aндрићград бб 73240 
Вишеград, телефон: 058/620-823. Излази у складу са потребама. 




