
 
 

 
 

 

 

На основу члана 4. Закона о административним 

таксама („Службени гласник Републике Српске“, 

број 100/11, 103/11 и 67/13) и члана 35. Статута 

општине Вишеград („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 6/14), Скупштина општине 

Вишеград на сједници одржаној 11.12.2015. 

године, д о н о с и  

 

О Д Л У К У 

о измјени Одлуке о општинским 

административним таксама 
 

Члан 1.  
У Одлуци o општинским административним 

таксама („Службени гласник општине Вишеград“, 

број 1/12 и 11/13) у члану 3. у Тарифи општинских 

административних такси, која се налази у прилогу 

и саставни је дио ове одлуке, у поглављу VI-

ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛEД у тарифном броју 19. 

послије тачке б) додаје се тачка в) која гласи: 

„в) За издавање рјешења о легалности  

      објекта плаћа се такса у износу од. 100,00 КМ.“ 
 

Члан 2. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у ,,Службеном гласнику општине 

Вишеград“  
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

            ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-113/15                                                               

Датум: 11.12.2015. године         Суљо Фејзић, с.р.  

  

На основу члана 22. Породичног закона 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 

54/02 и 41/08) и члана 35. Статута општине 

Вишеград („Службени гласник општине 

Вишеград”, број 6/14), Скупштина општине 

Вишеград на сједници одржаној 11.12.2015. 

године, д о н о с и  

 

 

 

О Д Л У К У 

о измјени Одлуке о одређивању одборника који 

ће присуствовати закључењу брака 

 

Члан 1.  
У Одлуци о одређивању одборника који ће 

присуствовати закључењу брака („Службени 

гласник општине Вишеград”, број 15/12 и 16/12) у 

члану 1. иза тачке 4) додају се тачке 5) и 6) које 

гласе:  

„5) Снежана Ђуровић, 

  6) Дејан Савић.“  
 

Члан 2. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград”. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

            ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-114/15                                                               

Датум: 11.12.2015. године         Суљо Фејзић, с.р.  

 

На основу члана 30. и 111б. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

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

члана 35. Статута општине Вишеград („Службени 

гласник општине Вишеград“, број 6/14), 

Скупштина општине Вишеград на сједници 

одржаној 11.12.2015. године, д о н о с и  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу вршиоца дужности  

начелника Одјељења за општу управу 
 

1. Неђо Савић, професор социологије, 

разрјешава се дужности вршиоца дужности 

начелника Одјељења за општу управу, због 

окончања поступка јавне конкуренције и истека 

периода на који је именован.  
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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 

Имајући у виду чињеницу да је поступак јавне 

конкуренције за именовање начелника Одјељења 

за општу управу окончан, чиме су створене 

претпоставке за разрјешење вршиоца дужности и 

именовање начелника Одјељења за општу управу, 

Скупштина општине Вишеград на основу члана 

30. и 111б. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 

101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 35. Статута 

општине Вишеград („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 6/14), одлучила 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: 01-022-115/15                                                               

Датум: 11.12.2015. године         Суљо Фејзић, с.р.  

  

На основу члана 30. и 111а. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

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

члана 35. Статута општине Вишеград („Службени 

гласник општине Вишеград“, број 6/14), 

Скупштина општине Вишеград на сједници 

одржаној 11.12.2015. године, д о н о с и  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању начелника Одјељења  

за општу управу 
 

1. Неђо Савић, професор социологије, именује 

се за начелника Одјељења за општу управу на 

вријеме трајања мандата сазива Скупштине 

општине Вишеград која га је изабрала.  
 

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 

Начелник општине Вишеград, сагласно члану 

111а. Закона о локалној самоуправи, поднио је 

Скупштини општине Вишеград приједлог да за 

начелника Одјељења за општу управу именује 

Неђа Савића, професора социологије. У 

приједлогу је навео да је Комисија за спровођење 

поступка попуне упражњених радних мјеста у 

Општинској управи општине Вишеград, након 

спроведеног поступка провјере стручне 

способности и оцјене на улазном интервју, 

сачинила листу за избор кандидата на којој је Неђо 

Савић једини пријављени кандидат по конкурсу, 

који је на улазном интервјуу постигао 

максималних 20 бодова, па предлаже Скупштини 

општине Вишеград да именованог именује за 

начелника Одјељења за општу управу.  

Комисија за избор и именовање, као стално радно 

тијело Скупштине општине надлежно за питања 

предлагања избора и именовања, односно 

разрјешења из надлежности Скупштине општине, 

размотрила је приједлог начелника општине и, 

имајући у виду да је спроведен законом прописани 

поступак за именовање начелника Одјељења за 

општу управу и да је именовани једини кандидат 

на листи за избор кандидата, са остварених 

максималних 20 бодова, констатовала је да су 

испуњени сви услови за именовање Неђа Савића 

за начелника Одјељења за општу управу, па је 

приједлог начелника општине прослиједила 

Скупштини општине на даље одлучивање. 

Скупштина општине Вишеград је размотрила и 

прихватила приједлог начелника општине и, 

сагласно својим овлашћењима из члана 30. и 111а. 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, брoj 101/04, 42/05, 118/05 и 

98/13) и члана 35. Статута општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 

6/14), донијела рјешење о именовању Неђа Савића, 

професора социологије, за начелника Одјељења за 

општу управу.  

На основу изложеног, ријешено је као у 

диспозитиву.  
 

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: 01-022-116/15                                                               

Датум: 11.12.2015. године         Суљо Фејзић, с.р.  
 

На основу члана 30. и 111б. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

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

члана 35. Статута општине Вишеград („Службени 

гласник општине Вишеград“, број 6/14), 

Скупштина општине Вишеград на сједници 

одржаној 11.12.2015. године, д о н о с и  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу вршиоца дужности начелника 

Одјељења за привреду и друштвене дјелатности 
 

1. Ковиљка Марковић, дипломирани 

економиста, разрјешава се дужности вршиоца 
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дужности начелника Одјељења за привреду и 

друштвене дјелатности, због окончања поступка 

јавне конкуренције и истека периода на који је 

именована.  

 

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 

Имајући у виду чињеницу да је поступак јавне 

конкуренције за именовање начелника Одјељења 

за привреду и друштвене дјелатности окончан, 

чиме су створене претпоставке за разрјешење 

вршиоца дужности и именовање начелника 

Одјељења за привреду и друштвене дјелатности, 

Скупштина општине Вишеград на основу члана 

30. и 111б. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 

101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 35. Статута 

општине Вишеград („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 6/14), одлучила 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: 01-022-117/15                                                               

Датум: 11.12.2015. године         Суљо Фејзић, с.р.  

 

На основу члана 30. и 111а. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

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

члана 35. Статута општине Вишеград („Службени 

гласник општине Вишеград“, број 6/14), 

Скупштина општине Вишеград на сједници 

одржаној 11.12.2015. године, д о н о с и  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању начелника Одјељења  

за привреду и друштвене дјелатности 

 

1. Ковиљка Марковић, дипломирани 

економиста, именује се за начелника Одјељења за 

привреду и друштвене дјелатности на вријеме 

трајања мандата сазива Скупштине општине 

Вишеград која је изабрала.  

 

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 

Начелник општине Вишеград, сагласно члану 

111а. Закона о локалној самоуправи, поднио је 

Скупштини општине Вишеград приједлог да за 

начелника Одјељења за привреду и друштвене 

дјелатности именује Ковиљку Марковић, 

дипломираног економисту. У приједлогу је навео 

да је Комисија за спровођење поступка попуне 

упражњених радних мјеста у Општинској управи 

општине Вишеград, након спроведеног поступка 

провјере стручне способности и оцјене на улазном 

интервјуу, сачинила листу за избор кандидата на 

којој је Ковиљка Марковић једини пријављени 

кандидат по конкурсу, који је на улазном 

интервјуу постигао максималних 20 бодова, па 

предлаже Скупштини општине Вишеград да 

именовану именује за начелника Одјељења за 

привреду и друштвене дјелатности. 

Комисија за избор и именовање, као стално радно 

тијело Скупштине општине надлежно за питања 

предлагања избора и именовања, односно 

разрјешења из надлежности Скупштине општине, 

размотрила је приједлог начелника општине и, 

имајући у виду да је спроведен законом прописани 

поступак за именовање начелника Одјељења за 

привреду и друштвене дјелатности и да је 

именована једини кандидат на листи за избор 

кандидата, са остварених максималних 20 бодова, 

констатовала је да су испуњени сви услови за 

именовање Ковиљке Марковић за начелника 

Одјељења за привреду и друштвене дјелатности, 

па је приједлог начелника општине прослиједила 

Скупштини општине на даље одлучивање. 

Скупштина општине Вишеград је размотрила и 

прихватила приједлог начелника општине и, 

сагласно својим овлашћењима из члана 30. и 111а. 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, брoj 101/04, 42/05, 118/05 и 

98/13) и члана 35. Статута општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 

6/14), донијела рјешење о именовању Ковиљке 

Марковић, дипломираног економисте, за 

начелника Одјељења за привреду и друштвене 

дјелатности.  

На основу изложеног, ријешено је као у 

диспозитиву.  
 

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: 01-022-118/15                                                               

Датум: 11.12.2015. године         Суљо Фејзић, с.р.  

 

На основу члана 31. став 1. тачка ђ) и члана 35. 

Закона о буџетском систему Републике Српске 

(,,Службени гласник Републике Српске“, број 

121/12 и 52/14), члана 30. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 
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Српске“, број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), 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 

Нацрта ребаланса буџета општине Вишеград за 

2015. годину, Скупштина општине Вишеград на 

сједници одржаној 11.12.2015. године, д о н о с и  

 

З А К Љ У Ч А К 

у вези са Нацртом ребаланса буџета  

општине Вишеград за 2015. годину 

 

1. Скупштина општине Вишеград 

прихвата Нацрт ребаланса буџета општине 

Вишеград за 2015. годину. 
 

 2. Нацрт ребаланса буџета општине 

Вишеград за 2015. годину налази се у прилогу и 

чини саставни дио овог закључка.  
 

3. Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Вишеград“.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

            ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-111/15                                                               

Датум: 11.12.2015. године         Суљо Фејзић, с.р.  

 

На основу члана 31. став 1. тачка ђ) и члана 35. 

Закона о буџетском систему Републике Српске 

(,,Службени гласник Републике Српске“, број 

121/12 и 52/14), члана 30. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

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

Нацрта буџета општине Вишеград за 2016. годину, 

Скупштина општине Вишеград на сједници 

одржаној 11.12.2015. године, д о н о с и  
 

З А К Љ У Ч А К 

у вези са Нацртом буџета општине  

Вишеград за 2016. годину 

 

1. Скупштина општине Вишеград 

прихвата Нацрт буџета општине Вишеград за 

2016. годину.  
 

2. Нацрт буџета општине Вишеград за 

2016. годину налази се у прилогу и чини саставни 

дио овог закључка.  
 

3. Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Вишеград“.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

            ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-112/15                                                               

Датум: 11.12.2015. 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), Скупштина општине Вишеград на сједници 

одржаној 11.12.2015. године, д о н о с и 

 

З А К Љ У Ч А К 

о измјени Закључка број 01-022-122/13 од 

29.5.2013. године („Службени гласник  

општине Вишеград“, број 6/13) 
 

1. У Закључку број 01-022-122/13 од 

29.5.2013. године („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 6/13) у тачки 1. на крају текста 

тачка се замјењује запетом и додаје текст „уколико 

посебним законом није прописано да је рад 

чланова управног одбора добровољан и не плаћа 

се“. 
 

2. Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Вишеград“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

            ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-119/15                                                               

Датум: 11.12.2015. 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), Скупштина општине Вишеград на сједници 

одржаној 11.12.2015. године, д о н о с и 

 

З А К Љ У Ч А К 

у вези са Извјештајем о реализацији Акционог 

плана за равноправност полова општине 

Вишеград (Гендер акциони план)  

за 2015. годину 
 

1. Скупштина општине Вишеград усваја 

Извјештај о реализацији Акционог плана за 

равноправност полова општине Вишеград (Гендер 

акциони план) за 2015. годину. 
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2. Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Вишеград“.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

            ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-120/15                                                               

Датум: 11.12.2015. 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  

 

О Д Л У К У 

о одобравању средстава буџетске резерве 

                                                 

 

 

 

 

 

 

Члан 1. 

Одобравају се средства буџетске резерве ПСД 

„Столац“ Вишеград у износу од 1.500,00 

(једнахиљадаипетстотинаконвертибилнихмарака)  

у сврху завршетка керамичарских и 

водоинсталатерских радова на првој етажи 

планинарског дома „Гостиља“. 

 

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

уплаћена на жиро рачун ПСД „Столац“ Вишеград. 

 

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: 02-40-279/15 

Датум: 01.12.2015. 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: 14                   Општина Вишеград  14.12.2015. године                        Страна 5 


