
 
 

 

На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 

101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), тачке III став 2. и 

тачке V Одлуке о коначној расподјели-разграничењу 

незавршених станова у насељу Гарча у општини 

Вишеград, грађених из Програма распуштања 

прихватних центара („Службени гласник Републике 

Српске“, број 51/05) и члана 35. Статута општине 

Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“, 

број 6/14), Скупштина општине Вишеград на 

сједници одржаној 20.10.2015. године, д о н o с и  

 

 

О Д Л У К У 

о измјени Одлуке о употпуњавању међусобних 

обавеза и потраживања између Општине 

Вишеград и Удружења исељених Срба из средње 

Босне, регулисаних Одлуком Скупштине 

општине Вишеград број 01-022-110/05 

од 01.7.2005. године („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 8/05) 

 

 

 

 

Члан 1. 

У Одлуци о употпуњавању међусобних обавеза и 

потраживања између Општине Вишеград и 

Удружења исељених Срба из средње Босне, 

регулисаних Одлуком Скупштине општине 

Вишеград број 01-022-110/05 од 01.7.2005. године 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 8/05), 

објављеној у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“, број 6/15 од 14.5.2015. године, у 

Табеларном прегледу међусобних обавеза и 

потраживања између Општине и чланова Удружења, 

који се налази се у прилогу ове одлуке и чини њен 

саставни дио, у Списку корисника станова у Гарчи 

који су измирили дуг и без поврата средстава-

Удружење средња Босна, корисник под редним 

бројем „12. Радуловић Здравко“ брише се. 

 

Члан 2. 

У Списку корисника станова у Гарчи који су 

измирили дуг и имају поврат средстава-Удружење 

средња Босна, послије корисника под редним бројем 

8. додаје се нови корисник под редним бројем „9. 

Радуловић Здравко“ и текст у колонама који гласи

 

 

У реду УКУПНО-у колони признати нодостаци 

број: „6.026,48“ замјењује се бројем: „6.656,28“. 
 

Члан 3. 

У Списку корисника станова у Гарчи који нередовно 

измирују дуг и имају признате недостатке-

Удружење средња Босна код корисника под редним 

бројем „6. Ковачевић Миодраг средња Босна“ у 

колони признати недостаци број: „0.00“ замјењује се 

бројем: „373,80“, у колони дуг послије одбитка 

недостатака број: „1.416,91“ замјењује се бројем: 

„1.043,11“, а у колони износ рате до измирења дуга 

број: „18,89“ замјењује се бројем „13.91“. 
 

Члан 4. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику oпштине 

Вишеград“.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                            ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-107/15                                                         

Датум: 20.10.2015. године               Суљо Фејзић, с.р. 
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На основу члана 30. алинеја 27. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, брoj 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 

16. став (1) и (6) Закона о систему јавних служби 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 68/07 

и 109/12) и члана 35. Статута општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 6/14), 

Скупштина општине Вишеград на сједници 

одржаној 20.10.2015. године, д о н о с и  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу вршиоца дужности  

члана Управног одбора ЈСУ „Дрина“ Вишеград 

 

1. Ђорђе Павловић Малешић, разрјешава се 

дужности вршиоца дужности члана Управног 

одбора ЈСУ „Дрина“ Вишеград, због истека периода 

на који је именован. 
 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Вишеград“.  

 

О б р а з л о ж е њ е 
Ђорђе Павловић Малешић, Рјешењем Скупштине 

општине Вишеград број 01-022-83/15 од 16.6.2015. 

године, именован је за за вршиоца дужности члана 

Управног одбора ЈСУ „Дрина“ Вишеград, на период 

од 2 мјесеца, а најдуже до окончања поступка јавне 

конкуренције Како је поступак јавне конкуренције 

окончан, а самим тим и период на који је именован, 

стекли су се услови за разрјешење вршиоца 

дужности члана Управног одбора ЈСУ „Дрина“ 

Вишеград Ђорђа Павловића Малешића.  

На основу изложеног, а у складу са чланом 30. 

алинеја 27. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, брoj 

101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), чланом 16. став (1) и 

(6) Закона о систему јавних служби („Службени 

гласник Републике Српске“, број 68/07 и 109/12) и 

чланом 35. Статута општине Вишеград („Службени 

гласник општине Вишеград“, број 6/14), ријешено је 

као у диспозитиву овог рјешења.  
 

Упутство о правном лијеку: Ово рјешење је 

коначно и против истог није дозвољена жалба, али 

се може покренути управни спор, тужбом 

Окружном суду у Источном Сарајеву, у року од 30 

дана од дана достављања рјешења. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

               ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-108/15                                                               

Датум: 20.10.2015. године              Суљо Фејзић, с.р. 

 

На основу члана 30. алинеја 27. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, брoj 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 

16. став (1) и (6) Закона о систему јавних служби 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 68/07 

и 109/12), члана 12. Закона о министарским, 

владиним и другим именовањима Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“, брoj 41/03) 

и члана 35. Статута општине Вишеград („Службени 

гласник општине Вишеград“, број 6/14), Скупштина 

општине Вишеград на сједници одржаној 

20.10.2015. године, д о н о с и  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању једног члана Управног одбора ЈСУ 

„Дрина“ Вишеград 
 

1. Ђорђе Павловић Малешић, именује се за 

члана Управног одбора ЈСУ „Дрина“ Вишеград, на 

период до истека мандата већ претходно 

именованих чланова управног одбора. 
 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Вишеград“. 
 

О б р а з л о ж е њ е 

Скупштина општине Вишеград на сједници 

одржаној 16. јуна 2015. године донијела је Одлуку о 

расписивању Јавног конкурса за избор и именовање 

једног члана Управног одбора ЈСУ „Дрина“ 

Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“, 

број 7/15), за чије спровођење је задужен начелник 

општине. У складу са донесеном одлуком начелник 

општине је расписао Јавни конкурс за избор и 

именовање једног члана Управног одбора ЈСУ 

„Дрина“ Вишеград, који је објављен у „Вечерњим 

новостима“ 21. јула 2015. године и у „Службеном 

гласнику Републике Српске“, број 58/15 од 22. јула 

2015. године. 

Поступак по Јавном конкурсу спровела је Комисија 

за избор чланова управних одбора јавних установа 

чији је оснивач Општина Вишеград, коју је 

именовала Скупштина општине Вишеград. 

Комисија је у складу са законом спровела потребну 

процедуру, размотрила пријаву јединог кандидата 

Ђорђа Павловића Малешића и констатовала да 

испуњава услове конкурса, обавила интервју са 

кандидатом Ђорђем Павловићем Малешићем и 

након тога предложила ранг-листу кандидата 

начелнику општине на разматрање.  

Начелник општине, на основу утврђеног 

редослиједа кандидата, предложио је Скупштини 

општине Вишеград да за члана Управног одбора 

ЈСУ „Дрина“ Вишеград именује Ђорђа Павловића 

Малешића, кандидата који су успјешно прошао 

поступак јавне конкуренције. 

На основу наведеног, а у складу са чланом 30. 

алинеја 27. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, брoj 

101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), чланом 16. став (1) и 

(6) Закона о систему јавних служби („Службени 

гласник Републике Српске“, број 68/07 и 109/12), 

чланом 12. Закона о министарским, владиним и 

другим именовањима Републике Српске 
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(„Службени гласник Републике Српске“, број 41/03) 

и чланом 35. Статута општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 6/14), 

ријешено је као у диспозитиву овог рјешења. 
 

Упутство о правном лијеку: Ово рјешење је 

коначно и против истог није дозвољена жалба, али 

се може покренути управни спор, тужбом 

Окружном суду у Источном Сарајеву, у року од 30 

дана од дана достављања рјешења.  
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

               ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-109/15                                                               

Датум: 20.10.2015. године              Суљо Фејзић, с.р. 

 

На основу члана 9. ст. 3., 4., 5. и 6. Закона о 

здравственој заштити („Службени гласник 

Републике Српске“, број 106/09 и 44/15), члана 4. 

Одлуке о оснивању Одбора за здравље општине 

Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“, 

број 9/15) и члана 35. Статута општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 6/14), 

Скупштина општине Вишеград на сједници 

одржаној 20.10.2015. године, д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању чланова Одбора за здравље 

општине Вишеград 
 

1. За чланове Одбора за здравље општине 

Вишеград именују се: 

1) Др Љубиша Шкипина; 

2) Др Снежана Ђуровић; 

3) Др Предраг Маљукан; 

4) Бране Смиљић;  

5) Драган Пејаков;  

6) Бранко Петровић; 

7) Тања Василић. 
 

 2. Мандат чланова одбора из тачке 1. овог 

рјешења траје док траје мандат сазива скупштине 

која их је именовала. 
 

 3. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Вишеград.  
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

               ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-110/15                                                               

Датум: 20.10.2015. године              Суљо Фејзић, с.р. 

 

На основу члана 35. Статута општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 6/14), 

члана 145. и 151. Пословника Скупштине општине 

Вишеград-Пречишћени текст („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 13/14), а након 

разматрања Извјештајa о извршењу буџета општине 

Вишеград за период 01.01-30.6.2015. године, 

Скупштина општине Вишеград на сједници 

одржаној 20.10.2015. године, д о н о с и 

 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Скупштина општине Вишеград задужује 

кориснике грантова да за сљедећу сједницу 

Скупштине доставе Информацију о утрошку 

средстава из буџета општине Вишеград, са 

аналитичким приказом прихода и расхода на дан 

30.9.2015. године.  
 

2. Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Вишеград“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

               ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-105/15                                                               

Датум: 20.10.2015. године              Суљо Фејзић, с.р. 
 

На основу члана члана 35. Статута општине 

Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“, 

број 6/14), члана 145. и 151. Пословника Скупштине 

општине Вишеград-Пречишћени текст („Службени 

гласник општине Вишеград“, број 13/14), а након 

разматрања Извјештајa о извршењу буџета општине 

Вишеград за период 01.01-30.6.2015. године, 

Скупштина општине Вишеград на сједници 

одржаној 20.10.2015. године, д о н о с и 

 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Скупштина општине Вишеград усваја 

Извјештај о извршењу буџета општине Вишеград за 

период 01.01-30.6.2015. године.  
 

2. Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Вишеград“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

               ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-106/15                                                               

Датум: 20.10.2015. године              Суљо Фејзић, с.р. 
 

На основу члана 43. Закона о буџетском систему 

Републике Српске („Службени гласник Републике 

Српске“, број 121/12 и 52/14), члана 11. Одлуке о 

извршењу буџета општине Вишеград за 2015. 

годину („Службени гласник општине Вишеград“, 

број 14/14), члана 3. Правилника о коришћењу 

буџетске резерве („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 7/09) и члана 79. Статута општине 

Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“, 

број 6/14) начелник општине, д о н о с и  
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О Д Л У К У 

о одобравању средстава буџетске резерве 
                                                 

Члан 1. 

Одобравају се средства буџетске резерве Јавном 

предузећу за водовод и канализацију „15 Април“ а.д. 

Вишеград у укупном износу од 4.000,00 

(четирихиљаде КМ) у сврху набавке угља у 

котловници „Козачка“.  

 

Члан 2. 
Одобрена средства из члана 1. ове Одлуке  биће 

уплаћена на жиро рачун Јавног предузећа за водовод 

и канализацију „15 Април“ Вишеград број, 562-006-

81289562-88 отворен код Развојне банке  назанчено 

„за гријање“. 

 

Члан 3. 

За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење за 

финансије. 

 

Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 

објављена у „Службеном гласнику Општине 

Вишеград“.           

 

ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-224/15 

Датум: 07.10.2015. г.          Славиша Мишковић, с.р.  

 

На основу члана 43. Закона о буџетском систему 

Републике Српске („Службени гласник Републике 

Српске“, број 121/12 и 52/14), члана 11. Одлуке о 

извршењу буџета општине Вишеград за 2015. 

годину  („Службени  гласник   општине  Вишеград“,  

 

 

 

број 14/14), члана 3. Правилника о коришћењу 

буџетске резерве („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 7/09) и члана 79. Статута општине 

Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“, 

број 6/14) начелник општине, д о н о с и  

 

О Д Л У К У 

о одобравању средстава буџетске резерве 
 

Члан 1. 

Одобравају се средства буџетске резерве Удружењу 

жена обољелих и лијечених од карцинома дојке 

„Аска“ Вишеград у износу од 250,00 

(двијестотинепедесетКМ) у сврху провођења 

програма из Акционог плана за равноправност 

полова општине Вишеград за период 2015/2016. 

година. 
 

Члан 2. 
Одобрена средства из члана 1. ове Одлуке  биће 

уплаћена на жиро рачун Удружења „Аска“ 

Вишеград број 5520180002156558 Хипо Алпе Адриа 

банка. 
 

Члан 3. 

За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење за 

финансије. 
 

Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 

објављена у „Службеном гласнику Општине 

Вишеград“.           

 

ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-221/15 

Датум: 08.10.2015. г.          Славиша Мишковић, с.р.  
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_______________________________________________________________________________________________ 

И з д а в а ч: Скупштина општине Вишеград-Стручна служба Скупштине општине, Улица краља Петра Првог 

број 7, 73240 Вишеград, телефон: 058/620-823. Излази у складу са потребама. Појединачни примјерак 5 КМ. 

Уплата претплате се врши на жиро рачун број: 562-0060000126204, Развојна банка Вишеград

Година 24               Број: 12                   Општина Вишеград  21.10.2015. године                            Страна 4 



 


