
 
Година 25                          Службени гласник oпштине Вишеград - Број 4          1. април 2016. године 
 

На основу члана 81. став 2. тачка (б) Закона о 

заштити од пожара („Службени гласник 

Републике Српске“, број 71/12) и члана 33. 

Статута општине Вишеград („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 6/14), Скупштина 

општине Вишеград на сједници одржаној 

31.3.2016. године, д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о усвајању Плана потрошње средстава 

остварених по основу Закона о заштити  

од пожара за 2016. годину 

 

Члан 1.  

Усваја се План потрошње средстава остварених 

по основу Закона о заштити од пожара за 2016. 

годину. 
 

Члан 2. 

Саставни дио ове одлуке чини План потрошње 

средстава остварених по основу Закона о заштити 

од пожара за 2016. годину. 

 

Члан 3. 

Ова oдлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику  oпштине 

Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД  

                        ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-33/16                                                               

Датум: 31.3.2016. године             Суљо Фејзић, с.р.                                                             

    

П Л А Н 

потрошње средстава остварених по основу 

Закона о заштити од пожара за 2016. годину 

 

I 

Средства прикупљена за реализацију посебних 

мјера заштите од пожара у складу са чланом 81. 

Закона о заштити од пожара („Службени  гласник  

 

 

Републике Српске“  број 71/12) распоређују се и 

искључиво служе за реализацију пројеката 

техничког опремања ватрогасних јединица 

општина или градова и изградњу објеката које 

користе ватрогасне јединице за своје активности 

и чување ватрогасне опреме (ватрогасни домови и 

спремишта).  

По овом основу у 2016. години планира се 

прикупити 16.000,00 КМ. 
 

II 

Намјенска средства из тачке I овог плана, као и 

неутрошена средства остварена по овом основу у 

2015. години у износу од 7.653,17 КМ, утрошиће 

се за набавку новог навалног ватрогасног возила 

запремине 5-8 кубика воде.  

 

III 

Овај план објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Вишеград“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД  

                      ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-33/16                                                               

Датум: 31.3.2016. године         Суљо Фејзић, с.р.                                                            

 

На основу члана 195. став (3) Закона о водама 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 

50/06, 92/09 и 121/12) и члана 35. Статута 

општине Вишеград („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 6/14), Скупштина општине 

Вишеград на сједници одржаној 31.3.2016. 

године, д о н о с и   

 

О Д Л У К У 

о усвајању Програма потрошње средстава 

остварених по основу Закона о водама  

за 2016. годину 
 

Члан 1. 

Усваја се Програм потрошње средстава 

остварених по основу Закона о водама за 2016. 

годину
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Члан 2. 

Програм потрошње средстава остварених по 

основу Закона о водама за 2016. годину налази се 

у прилогу и чини саставни дио ове одлуке. 

 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                                      ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-34/16                                                               

Датум: 31.3.2016. године             Суљо Фејзић, с.р.                                                             

  

П Р О Г Р А М 

потрошње средстава остварених по основу 

Закона о водама за 2016. годину 

 

I 

Средства дозначена у складу са чланом 188. тачка 

а) став 1. Закона о водама („Службени гласник 

Републике Српске“, број 50/06, 92/09 и 121/12) 

чине средства која се упалаћују на посебан рачун 

буџета општине Вишеград, и то као: 

- накнада за испоручену воду 
- накнада за воду која се плаћа при 

регистрацији моторних возила 

- накнада за испуштену загађену воду 
- накнада за искориштену воду за 

производњу електричне и топлотне 

енергије. 
 

II 

Планирана средства за улагања у 2016. години 

износe 285.594.00КМ.    

 

III 

Наведена средства биће утрошена за 

финансирање пројеката: 
 

1. „Уређење земљишта са нивелисањем 

обалоутврде, регулација потока Бан Поље-

ријека Рзав на потезу од жељезничке 

станице до ушћа у корито ријеке Рзав и 

изградња силазне рампе до корита ради 

евакуације наноса из корита ријеке Рзав 

................................................ 215.594.00КМ 

2. „Радови на транспортном цјевоводу 

Клашник-Прелово“................ 70.000.00 КМ. 

 

IV 

Степен и динамика реализације овог програма 

зависиће од прилива средстава по овом основу.  

 

V 

Праћење и реализацију средстава из овог 

програма вршиће начелник општине и о томе 

извјештавати Скупштину општине.  

VI 

Овај програм објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                                      ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-34/16                                                               

Датум: 31.3.2016. године             Суљо Фејзић, с.р.                                                            

 

На основу члана 10. став (4) и члана 11. став (5) и 

(6) Закона о боравишној такси („Службени 

гласник Републике Српске“, број 78/11 и 106/15) 

и члана 35. Статута општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 

6/14), Скупштина општине Вишеград на сједници 

одржаној 31.3.2016. године, д о н о с и   

 

О Д Л У К У 

о измјени и допунaма Одлуке о oдређивању 

висине боравишне таксе 

 

Члан 1. 

У Одлуци о oдређивању висине боравишне таксе 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 

2/14) послије члана 2. додају се нови чланови 2а., 

2б. и 2в. који гласе: 

 

„Члан 2а. 

„Угоститељ који пружа услугу смјештаја у 

угоститељском објекту врсте сеоско домаћинство, 

односно домаћи или страни држављанин који 

користи услугу ноћења у угоститељском објекту 

за смјештај врсте сеоско домаћинство није 

обвезник уплате боравишне таксе.“ 

 

Члан 2б. 

Изузетно, угоститељи који пружају услуге 

смјештаја у кући за одмор, апартману и соби за 

изнајмљивање плаћају годишњи паушални износ 

боравишне таксе за сваки кревет (лежај) у 

угоститељском објекту, односно објекту у којем 

се пружају услуге смјештаја, у висини од 20,00 

КМ.“ 

 

Члан 2в. 

„Средства боравишне таксе распоређиваће се на 

рачун посебних намјена, а цјелокупни износ 

расподијељених средстава боравишне таксе која 

су уплаћена на рачун посебних намјена ставиће се 

на располагање Туристичкој организацији 

општине Вишеград.“. 

 

Члан 2. 

У члану 3. послије ријечи „Службени гласник 

Републике Српске“, број 78/11“ додају се ријечи 

„и 106/15“.  
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Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                                      ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-35/16                                                               

Датум: 31.3.2016. године             Суљо Фејзић, с.р.                                                             

 

На основу члана 10. и 12. Закона о спорту 

(„Службени гласник Републике Српске“, 

број4/02, 66/03, 73/08 и 102/08) и члана 35. 

Статута општине Вишеград („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 6/14), Скупштина 

општине Вишеград на сједници одржаној 

31.3.2016. године, д о н о с и   

 

О Д Л У К У 

о усвајању Програма развоја спорта општине 

Вишеград за 2016. годину  
 

Члан 1. 

Усваја се Програм развоја спорта општине 

Вишеград за 2016. годину. 

 

Члан 2. 

Програм развоја спорта општине Вишеград за 

2016. годину налази се у прилогу и чини саставни 

дио ове одлуке. 

 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                                      ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-36/16                                                               

Датум: 31.3.2016. године             Суљо Фејзић, с.р.                                                             

 

ПРОГРАМ РАЗВОЈА СПОРТА 

ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД ЗА 2016. ГОДИНУ 

 

I  УВОД 

Усмјеравајући документи за израду Програма 

развоја спорта општине Вишеград за 2016. годину 

су Закон о спорту („Службени гласник Републике 

Српске“, број 4/02, 66/03, 73/08 и 102/08), 

Правилник о условима и критеријумима за 

финансирање програма развоја спорта у општини 

Вишеград („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 3/08) и Правилник о 

категоризацији спортова у општини Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 

3/08). 

Закон о спорту одређује да је спорт сваки облик 

физичке активности који организованим или 

неорганизованим учешћем доприноси 

унапређењу и побољшању физичког и психичког 

развоја дјеце, омладине и одраслих, афирмацији 

хуманих вриједности живота и остваривању што 

бољих резултата у спортским такмичењима. 

Спортске активности обухватају физичко 

вјежбање, спортске тренинге, такмичења, 

спортске рекреативне активности, спортске 

приредбе и спортско образовање грађана који се 

остварују самостално или у спортским и другим 

облицима организовања. 

Европска повеља о спорту истиче спорт чиниоцем 

људског развоја, значајним садржајем културе и 

стваралаштва, што упућује на потребу тражења 

организованих облика и садржајних рјешења како 

би спорт био примјерен свим грађанима, а 

посебно дјеци и омладини која, путем слободног 

опредјељења и властитог афинитета, у њему 

налазе простор игре, забаве, учења, здравог и 

корисног кориштења слободног времена. 

У савременим условима живота и рада спорт је, 

све више, изражени друштвено-културни 

феномен и незаобилазна потреба човјека, у чијем 

се средишту  налази здравље, као базични 

предуслов сваке људске активности. Здравље, 

онако како га дефинише Свјетска здравствена 

организација, подразумјева одређени ниво 

развијености физичких способности, а не само 

одсуство болести и изнемоглости. Отуда развој и 

унапређење физичких квалитета становништва 

(здравље) представља приоритетан програмски 

захтјев. 

У циљу обезбјеђења мјеста и улоге обављања 

спортских дјелатности, општина Вишеград, у 

свом дјелокругу рада нарочито: 

- уређује и остварује политику унапређења 

спорта на подручју општине, 

- подстиче, унапређује укупан спорт, 

посебно дјеце и омладине, 

- усклађује активности спортских 

колектива, 

- учествује у унапређењу стручног рада и 

води бригу о оспособљавању стручних 

кадрова, 

- води бригу о здрављу дјеце, омладине и 

других грађана у току активности у 

спорту и спортској рекреацији. 

Од физичког васпитања у школама очекује се 

провођење програма који ће ученицима 

омогућити стицање основних физичких 

способности, а тиме и задовољство бављења 

спортом. Подржавањем тих вриједности враћа се 

повјерење у вриједност наставе физичког 

васпитања, а наставницима достојанство струке. 

Циљ је општину Вишеград представљати на 

позитиван начин, притом увијек наглашавати 

општу вриједност спорта. 
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II  ПРОГРАМСКИ ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ 
 

Развој спорта као добровољне дјелатности 

доступне свим грађанима, а посебно младима, 

брига је и интерес спортских организација, при 

чему Општина, зависно о материјалним 

могућностима и стварном јавном интересу, 

подржава такву активност. 

Развој спорта у општини Вишеград треба 

заснивати на постојећим ресурсима, који ће се 

надограђивати и унапређивати. То су спортски 

објекти и природно окружење, те стручни 

кадрови. 

Овакви циљеви и задаци у развоју спорта 

подразумијевају утемељеност на знању, примјени 

савремених метода рада, до број организованости 

и високој стручности, а траже организацију 

спорта од најнижег до највишег нивоа, те 

одговарајуће изворе финансирања. 

Општина Вишеград промовише спорт од 

школског до врхунског, а основни циљеви и 

задаци у остваривању јавних потреба у спорту 

који се финансирају из буџетских средстава су: 

- повећање броја активних учесника у свим 

облицима рада,  

- улагања у развој младих спортиста, као 

услов даљем напретку и очувању 

достигнутог нивоа квалитета и масовности 

у спорту.  

- стварање услова младим и талентованим 

спортистима да остваре своје оптималне 

резултате, што подстиче развој спорта и 

доприноси угледу своје средине, 

- подизање нивоа и броја стручних кадрова, 

- обезбјеђивање здравственог надзора свих 

учесника у спорту, 

- мотивисање образовних установа да 

реализују програме школског спорта, према 

својим могућностима и интересу ученика, 

- обезбјеђивање услова за спортску 

рекреацију, као активности којом се човјек 

бави ван професионалног рада, по својој 

жељи, у циљу задовољавања својих потреба 

за игром, забавом и одмором. 
 

III  АНАЛИЗА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА  

1. Клубови и спортска друштва 

Општина ће средствима из буџета, дијелом или у 

потпуности, финансирати клубове и спортска 

друштва који учествују на првенственим и куп 

такмичењима у Републици Српској и БиХ, као и 

на међународним такмичењима.  

Фудбалски клуб „Дрина-ХЕ“ 

Такмичи се у Првој лиги РС, што је 

задовољавајући ниво. Поред сениорске екипе у 

клубу егзистирају и млађе селекције: 

предпионирска, пионирска, кадетска и јуниорска 

селекција, које се такмиче  у одговарајућим 

лигама. 

Кошаркашки клуб „Варда-ХЕ“ 

Такмичи се у Премијер лиги БиХ. У овом 

спортском колективу, са успјехом,  раде и млађе 

селекције. 

Одбојкаши клуб „ХЕ на Дрини“ 

Успјешно се такмичи у Првој лиги РС са реалним 

шансама за улазак у Премијер лигу БиХ. Посебно 

треба похвалити рад са млађим селекцијама.   

Карате клуб „Дрина“ 

Успјешно учествује на првенствима Републике 

Српске и Босне и Херцеговине и на многобројним 

другим турнирима гдје чланови овог колектива 

освојају велики број медаља у екипној и 

појединачној конкуренцији. Неколико чланова 

овог спортског колектива су репрезентативци РС 

и БиХ. 

Џудо клуб „Вишеград“ 

Такође веома успјешан спортски колектив чији 

чланови освајају велики број медаља у екипној и 

појединачној конкуренцији на првенствима РС, 

БиХ и на другим многобројним такмичењима.  

Рукометни клуб „Вишеград“ 

Овај спортски колектив карактерише добар рад са 

млађим селекцијама. 

Стрељачки клуб „Дрина“ 

Иако немају адекватне услове за тренинг 

(стрељана, спортски реквизити) чланови клуба 

постижу запажене спортске резултате на 

такмичењима на којима учествују. 

Шаховски клуб „Дрина“ 

Приоритетни задатак у наредном периоду је 

учлањивање што већег броја дјеце у рад клуба и 

стварање услова за учење и напредовање у шаху. 

Планинарско спортско друштво 

„Столац″″″″ 

Чланови овог друштва на својим такмичењима 

постижу запажене резултате. 

Веслачки клуб „Једрина“  

У складу са могућностима наставити са 

активностима стварања услова за развој веслачког 

спорта. 

Посебно треба истаћи да у већини наведених 

клубова, поред сениора, свакодневно тренира 

велики број дјеце свих узрасних категорија 

(претпионири, пионири, кадети и јуниори), 

такмиче се и постижу запажене резултате, што је 

од великог значаја за развој спорта.  

Поред Општине која у највећој мјери финансира 

клубове и њихове активности треба поменути и 

спонзоре који су допринијели развоју спорта у 

цјелини, нарочито ЗП„Хидроелектране на Дрини“ 

а.д. Вишеград. 

У сарадњи са спортским клубовима врши се 

избор најбољег спортисте, спортисткиње, 

тренера, спортског радника, спортског клуба 

(мушког и женског), спонзора, тренера 

омладинских   селекција   и   најперспективнијих  
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спортиста, за претходну годину. Циљ је 

промоција спорта у општини Вишеград. 

 

2. Спортске манифестације 

Општина Вишеград ће финансирати и у сарадњи 

са спортским колективима организовати већ 

традиционалне спортске манифестације. 

- Божићни турнир у малом фудбалу 

- Меморијални шаховски турнир ″Душко 

Мишковић″                                

- Турнир у стоном тенису   

- Планинарски поход „Шетња Рзавским 

бреговима“ 

- Турнир у баскету „3 на 3“ 

- Турнир у малом фудбалу за пионире и 

кадете 

- Учешће на МОСИ (Међурепубличке 

омладинске спортске игре) у Рогатици 

- Турнир у малом фудбалу за сениоре 

- Меморијални кошаркашки турнир „Раде 

Станимировић“ 

- Меморијални карате турнир „Видоје 

Андрић“ 

- Радничке спортске игре у малом фудбалу 

Наведене манифестације се одржавају у циљу 

развоја и промоције спорта, али и промоције 

општине Вишеград. 

 

3. Стручни кадрови 

Према важећем закону, стручним пословима у 

спорту сматрају се послови организовања 

такмичења и манифестација, вођења спортских 

организација, а нарочито рад тренера. 

Ако се узму у обзир захтјеви и потребе модерног 

спорта, очито је да нашем спорту недостају 

одговарајуће оспособљени кадрови за све 

послове. Непобитно је да велики број таквих 

кадрова располаже основним знањем, али 

недостају специјалисти по спортовима. 

Често се може чути да су тренери основни 

проблем нашег спорта. Рад са младима је слабо 

стимулисан, па многи тренери губе вољу и 

нестрпљиво и нестручно, форсирајући резултате 

младих спортиста, све мање доприносе развоју 

спорта. 

Иако су данас осигурани услови за стицање знања 

(школовање, доступна литература, интернет) мало 

је тренера који користе те могућности. 

Материјална ситуација, несумњиво, ограничава 

усавршавање, али утисак је да је мало тренера 

свјесно важности самообразовања и улагања у 

свој развој. Један од приоритетних задатака у 

будућем периоду биће стварање услова за 

усавршавање спортских стручњака и спортских 

радника, који ће касније своја знања преносити 

младим спортистима. 

            

 

 

IV ПРОЈЕКТИ 

1. Изградња базенског комплекса „Аква 

парк“ 

Изградњом базенског комплекса створиће се 

услови за оснивање пливачког и ронилачког 

клуба, што ће омогућити великом броју дјеце да 

се баве овим корисним спортовима. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                                      ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-36/16                                                               

Датум: 31.3.2016. године             Суљо Фејзић, с.р.                                                            

  

На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

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

348. став (3) тачка д) Закона о стварним правима 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 

124/08, 58/09, 95/11 и 60/15) и члана 35. Статута 

општине Вишеград („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 6/14), Скупштина општине 

Вишеград на сједници одржаној 31.3.2016. 

године, д о н o с и 

 

О Д Л У К У 

о продаји непокретности путем  

непосредне погодбе 

 

Члан 1. 

Одобрава се продаја земљишта непосредном 

погодбом по тржишној цијени, у сврху 

комплетирања грађевинске парцеле ради 

изградње станице за снабдијевање горивом 

моторних возила на постојећој локацији у Улици 

војводе Степе бб. у Вишеграду, Привреднoм 

друштву „Хифа Петрол“ д.о.о.Сарајево, и то 

некретнине означене са: 

- к.ч. бр. 1940/11, у површини од 263 m
2
, по 

култури Дрина обала, уписане у пл.бр. 171 КО 

Вишеград II, као посјед Општине Вишеград са 

дијелом 1/1 (нови премјер).  

Према подацима земљишне књиге некретнина је 

означена са к.ч. 1940/11 у површини од 02 а 63m
2
, 

уписана у зк уложак 38 КО Вишеград II, ознака 

некретнине Дрина обала, у власничком листу 

уписано Општина Вишеград удио 1/1, у теретном 

листу без терета.  

 

Члан 2. 

Овлашћује се начелник општине да у циљу 

регулисања међусобних права и обавеза 

уговорних страна, у складу са одредбама члана 

348. Закона о стварним правима („Службени 

гласник Републике Српске“, број 124/08, 58/09, 

95/11 и 60/15), закључи купопродајни уговор са 

Привредним друштвом „Хифа Петрол“ д.о.о. 

Сарајево о продаји земљишта описаног у члану 1. 

ове одлуке, по тржишној цијени од 26.300,00 КМ  
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утврђеној у стручном налазу овлашћеног судског 

вјештака грађевинске струке.   

  

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику oпштине 

Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                                      ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-37/16                                                               

Датум: 31.3.2016. године             Суљо Фејзић, с.р.                                                             

 

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 31.3.2016. 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 и 12/15, у члану 7. текст: „у 

року од шест мјесеци од дана ступања на снагу 

ове одлуке“, као и запета на почетку и на крају 

текста бришу се.     
 

Члан 2. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику oпштине 

Вишеград“.  
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                                      ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-38/16                                                               

Датум: 31.3.2016. године             Суљо Фејзић, с.р.                                                             

На основу члана 13. Одлуке о оснивању, 
управљању, располагању и коришћењу стамбеног 

фонда уз примјену принципа социјалног 

становања („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 37/16) и члана 35. Статута 

општине Вишеград („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 6/14), Скупштина општине 

Вишеград на сједници одржаној 31.3.2016. 

године, д о н о с и  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању другостепене Комисије за 

одабир корисника социјалног  

стамбеног збрињавања 

 

1. У другостепену Комисију за одабир 

корисника социјалног стамбеног збрињавања, 

именују се:  

1) Миодраг Росић, члан, 

2) Неђо Савић, члан, 

3) Споменка Танасковић, члан. 

 

2. Комисија из тачке 1. овог рјешења одлучује 

по приговорима потенцијалних корисника на 

предложену ранг-листу приоритета за додјелу 

стамбене јединице коју је утврдила првостепена 

комисија и утврђује коначну ранг-листу на основу 

које начелник доноси одлуку о додјели стамбене 

јединице на коришћење под закуп. 

 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Вишеград“.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                                      ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-39/16                                                               

Датум: 31.3.2016. године             Суљо Фејзић, с.р. 

 

На основу члана 4. Правила о оцјени рада 

службеника јединице локалне самоуправе 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 

37/05) и члана 35. Статута општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 

6/14), Скупштина општине Вишеград на сједници 

одржаној 31.3.2016. године, д о н о с и  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању Комисије за оцјену рада 

секретара Скупштине општине  

Вишеград у 2015. години 

 

1. У Комисију за оцјену рада секретара 

Скупштине општине Вишеград у 2015. години, 

именују се:  

1) Суљо Фејзић, предсједник Скупштине 

општине Вишеград, 
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2) Миодраг Росић, потпредсједник 

Скупштине општине Вишеград, 

3) Бране Смиљић, одборник у Скупштини 

општине Вишеград. 
 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Вишеград“.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                                      ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-40/16                                                               

Датум: 31.3.2016. 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 Извјештаја о раду 

Одбора за жалбе Општине Вишеград за 2015. 

годину, Скупштина општине Вишеград на 

сједници одржаној 31.3.2016. године, д о н о с и  

 

З А К Љ У Ч А К 

у вези са Извјештајем о раду Одбора за жалбе 

Општине Вишеград за 2015. годину 

 

1. Скупштина општине Вишеград усваја 

Извјештај о раду Одбора за жалбе Општине 

Вишеград за 2015. годину. 

 

2. Извјештај о раду Одбора за жалбе 

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: 01-022-26/16                                                               

Датум: 31.3.2016. 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 Извјештаја о раду 

начелника општине и Општинске управе општине 

Вишеград за 2015. годину, Скупштина општине 

Вишеград на сједници одржаној 31.3.2016. 

године, д о н о с и 

 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

у вези са Извјештајем о раду начелника 

општине и Општинске управе општине 

Вишеград за 2015. годину 

 

1. Скупштина општине Вишеград усваја 

Извјештај о раду начелника општине и 

Општинске управе општине Вишеград за 2015. 

годину. 
 

2. Извјештај о раду начелника општине и 

Општинске управе 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: 01-022-27/16                                                               

Датум: 31.3.2016. 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 Извјештаја о раду 

начелника општине у Скупштини Предузећа за 

водовод и канализацију „15. април“ а.д. Вишеград 

у 2015. години, Скупштина општине Вишеград на 

сједници одржаној 31.3.2016. године, д о н о с и  

 

З А К Љ У Ч А К 

у вези са Извјештајем о раду начелника 

општине у Скупштини Предузећа за  

водовод и канализацију „15. април“ 

 а.д. Вишеград у 2015. години  

 

1. Скупштина општине Вишеград усваја 

Извјештај о раду начелника општине у 

Скупштини Предузећа за водовод и канализацију 

„15. април“ а.д. Вишеград у 2015. години.  
 

2. Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Вишеград“.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                                      ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-28/16                                                               

Датум: 31.3.2016. 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  
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општине Вишеград-Пречишћени текст 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 

13/14), а након разматрања Извјештаја о раду 

представника Општине Вишеград у Скупштини 

„Андрићград“ д.о.о. Вишеград у 2015. години, 

Скупштина општине Вишеград на сједници 

одржаној 31.3.2016. године, д о н о с и  

 

З А К Љ У Ч А К 

у вези са Извјештајем о раду представника 

Општине Вишеград у Скупштини 

„Андрићград“ д.о.о. Вишеград у 2015. години 

 

1. Скупштина општине Вишеград усваја 

Извјештај о раду представника Општине 

Вишеград у Скупштини „Андрићград“ д.о.о. 

Вишеград у 2015. години.  
 

2. Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                                      ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-29/16                                                               

Датум: 31.3.2016. 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 Извјештаја о раду 

начелника општине и Општинске управе општине 

Вишеград за 2015. годину, Скупштина општине 

Вишеград на сједници одржаној 31.3.2016. 

године, д о н о с и 

 

З А К Љ У Ч А К 

у вези са Извјештајем о раду Надзорног одбора 

општине Вишеград за 2015. годину 

 

1. Скупштина општине Вишеград усваја 

Извјештај о раду Надзорног одбора општине 

Вишеград за 2015. годину. 
 

2. Извјештај о раду Надзорног одбора 

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: 01-022-30/16                                                               

Датум: 31.3.2016. 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 Извјештаја о 

реализацији новчаних средстава датих у 2015. 

години на основу Одлуке о условима и 

критеријумима за остваривање права на 

стимулисање наталитета, Скупштина општине 

Вишеград на сједници одржаној 31.3.2016. 

године, д о н о с и  

 

З А К Љ У Ч А К 

у вези са Извјештајем о реализацији новчаних 

средстава датих у 2015. години на основу 

Одлуке о условима и критеријумима за 

остваривање права на стимулисање 

наталитета 

 

1. Скупштина општине Вишеград усваја 

Извјештај о реализацији новчаних средстава 

датих у 2015. години на основу Одлуке о 

условима и критеријумима за остваривање права 

на стимулисање наталитета.  
 

2. Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                                      ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-31/16                                                               

Датум: 31.3.2016. 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 Извјештаја о 

реализацији Програма потрошње средстава 

остварених по основу Закона о заштити од 

пожара за 2015. годину, Скупштина општине 

Вишеград на сједници одржаној 31.3.2016. 

године, д о н о с и  

 

З А К Љ У Ч А К 

у вези са Извјештајем о реализацији Програма 

потрошње средстава остварених по основу 

Закона о заштити од пожара за 2015. годину 
 

1. Скупштина општине Вишеград усваја 

Извјештај о реализацији Програма потрошње 

средстава остварених по основу Закона о заштити 

од пожара 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: 01-022-32/16                                                               

Датум: 31.3.2016. године             Суљо Фејзић, с.р 

 

На основу члана 43. и 72. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

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

43.Закона о предшколском васпитању и 

образовању („Службени гласник Републике 

Српске број 79/15), члана 79. Статута Општине 

Вишеград број: 6/14), начелник општине 

Вишеград дана 01.03.2016. године, д о н о с и  

 

О Д Л У К У 

 

1. Даје се сагласност  Јавној установи за 

предшколско васпитање и образовање „Невен“ 

Вишеград за повећање броја дјеце за 20 % . 
 

2. Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављена у „Службени 

гласнику општине Вишеград“ 

 

ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-60-1/16 

Датум: 01.3.2016. г.          Славиша Мишковић, с.р 
 

На основу члана 43. и 72. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

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

члана 79. Статута Општине Вишеград 

(„Службени гласник Општине Вишеград“, број: 

6/14), а у вези са чланом 20. Одлуке о паркирању 

на јавним паркиралиштима („Службени гласник 

општине Вишеград број: 2/14 и 3/14), начелник 

Општине Вишеград дана 10.03.2016. године,          

д о н о с и  

 

О Д Л У К У 

о давању сагласности 

 

Члан 1. 

Даје се сагласност Комуналном предузећу 

„Комуналац“ а.д. Вишеград на Цјеновиник 

трошкова блокирања возила на јавним 

паркинзима на територији општине Вишеград 

број 03-97-3/16 од 26.02.2016. године. 
 

Члан 2. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

биће обављена у „Службеном гласнику општине 

Вишеград. 

 

 

ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-380-2/16 

Датум: 01.3.2016. 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 2016. годину („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 15/15), 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 параплегичара обољелих од дјечије 

парализе и осталих тјелесних инвалида“ у 

укупном износу од 100,00 КМ 

(једнастотинаконвертибилнихмарака) у сврху 

помоћи. 

 

Члан 2. 

Наведена средства ће се исплатити на жиро рачун 

број: 5673632700004890 отворен код Сбербанке 

а.д. Бања Лука. 

За реализацију ове одлуке задужује се одјељење 

за финансије. 

 

Члан 3. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

биће објављена у „Службеном гласнику Општине 

Вишеград“. 

 

ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

              НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-55/16 

Датум: 02.3.2016. 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 2016. годину („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 15/15), 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 

Кошаркашком клубу „Врело“ Чајниче у укупном 

износу од 100,00 КМ 

(једнастотинаконвертибилнихмарака) у сврху 

помоћи за организацију завршног турнира за 

јуниоре на нивоу КСРС. 
 

Члан 2. 

Наведена средства ће се исплатити на жиро рачун 

број: 562-006-0000269182 отворен код Развојне 

банке пословница Чајниче. 

За реализацију ове одлуке задужује се одјељење 

за финансије. 

 

Члан 3. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

биће објављена у „Службеном гласнику Општине 

Вишеград“. 

 

ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

              НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-56/16 

Датум: 02.3.2016. 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 2016. годину („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 15/15), 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 

Шаховском клубу „Дрина“ Вишеград из 

Вишеграда у укупном износу од 600,00 КМ 

(шестстотинаконвертибилнихмарака) у сврху 

адаптације додијељеног простора за потребе 

клуба. 
 

Члан 2. 

Наведена средства ће се исплатити на жиро рачун 

број: 562-006-811538-0653 отворен код Развојне 

банке Вишеград. 

За реализацију ове одлуке задужује се одјељење 

за финансије. 

 

Члан 3. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

биће објављена у „Службеном гласнику Општине 

Вишеград“. 

 

ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

              НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-57/16 

Датум: 02.3.2016. 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 2016. годину („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 15/15), 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 члану 

Карате клуба „Дрина“ Вишеград, Николи Полуги 

у укупном износу од 100,00 КМ 

(једнастотинаконвертибилнихмарака) у сврху 

новчане награде за постигнути успјех на 

такмичењу на Балканском првенству у 

Инстабулу-Турска. 

  

Члан 2. 

Наведена средства ће се исплатити готовински 

путем благајне. 

За реализацију ове одлуке задужује се Oдјељење 

за финансије. 

 

Члан 3. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

биће објављена у „Службеном гласнику Општине 

Вишеград“. 

 

ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

              НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-64/16 

Датум: 04.3.2016. 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 и 15/16), 

члана 11. Одлуке о извршењу буџета општине 

Вишеград за 2016. годину („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 15/15),члана 3. 

Правилника о коришћењу буџетске резерве  
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(„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 у 

укупном износу од 3.300,00 КМ 

(трихиљадеитристотинестотинеипедесетконверти

билнихмарака) поводом обиљжавања „8 марта –

Дана жена“ за жене запослене у Општинској 

управи и трезорским буџетским корисницима. 

  

Члан 2. 

Наведена средства ће се исплатити у 

појединачном износу ид 50,00 КМ на текуће 

рчуне према приложеном списку запослених 

радница у Општинској управи Вишеград и 

трезорским буџетским корисницима. 

За реализацију ове одлуке задужује се одјељење 

за финансије. 

 

Члан 3. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

биће објављена у „Службеном гласнику Општине 

Вишеград“. 

 

ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

              НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-65/16 

Датум: 04.3.2016. г.         Славиша Мишковић, с.р 
 

На основу члана 43. Закона о буџетском систему 

Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“, број 121/12, 52/14 и 15/16), 

члана 11. Одлуке о извршењу буџета општине 

Вишеград за 2016. годину („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 15/15), 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 Српској 

Православној Парохији Вишеградској у укупном 

износу од 400,00 КМ 

(четиристотинеконвертибилнихмарака) у сврху 

помоћи поводом  обиљежавања 74. године од 

страдања српског народа на ријеци Дрини са 

Сарајевско-романијске регије у другом свјетском 

рату које се одржава дана 22.03.2016. године у 

Старом Броду. 

 

Члан 2. 

Наведена средства ће се уплатити на жиро рачун 

Српске Праволсавне Црквене Општине Вишеград 

број: 562-006-00001747-04 отворен код Развојне 

банке са назнаком за Спомен капелу Стари Брод. 

За реализацију ове одлуке задужује се одјељење 

за финансије. 

 

Члан 3. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

биће објављена у „Службеном гласнику Општине 

Вишеград“.                                

            

ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

              НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-66/16 

Датум: 07.3.2016. г.         Славиша Мишковић, с.р 
 

На основу члана 43. Закона о буџетском систему 

Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“, број 121/12, 52/14 и 15/16), 

члана 11. Одлуке о извршењу буџета општине 

Вишеград за 2016. годину („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 15/15), 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 

Божовић Милошу из Источног Сарајева у 

укупном износу од 300,00 КМ у сврху помоћи за 

лијечење од повреда које је задобио  несретним 

случајем на фудбалској утакмици као голман ФК 

Славија. 

 

Члан 2. 

Наведена средства ће се исплатити на жиро рачун 

Божовић Милоша број: 5620128115769232 

отворен код Развојне банке. 

За реализацију ове одлуке задужује се одјељење 

за финансије. 

 

Члан 3. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

биће објављена у „Службеном гласнику Општине 

Вишеград“. 

 



01.4.2016.                                 Службени гласник oпштине Вишеград - Број 4                                    12
 

ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

              НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-69/16 

Датум: 16.3.2016. г.         Славиша Мишковић, с.р 
 

На основу члана 43. Закона о буџетском систему 

Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“, број 121/12, 52/14 и 15/16), 

члана 11. Одлуке о извршењу буџета општине 

Вишеград за 2016. годину („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 15/15), 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 Шкобић 

Саву из Вишеграда у износу од 200,00 КМ у 

сврху помоћи за издавање романа за дјецу 

„Дохватити снове“. 

 

Члан 2. 

Наведена средства ће се исплатити на жиро рачун 

Шкобић Сава број: 5621008006215060 отворен 

код Развојне банке . 

За реализацију ове одлуке задужује се одјељење 

за финансије. 

 

Члан 3. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

биће објављена у „Службеном гласнику Општине 

Вишеград“. 

 

ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

              НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-82/16 

Датум: 25.3.2016. г.         Славиша Мишковић, с.р 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На основу члана 120. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“ 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 79. 

Статута општине Вишеград („Службени гласник 

општине Вишеград број: 6/14), начелник општине 

Вишеград, д о н о с и   

 

РЈ Е Ш Е Њ Е 

о именовању Комисије за спровођење поступка 

 попуне упражњеног раднг мјеста у 

Општинској управи Општине Вишеград 

 

Члан 1. 

У комисију за спровођење поступка попуне 

упражњеног радног мјеста у Општинској управи 

Општине Вишеград у саставу; 

- Бране Смиљић, предсједник, 

- Јадранка Глуховић, члан, 

- Љубиша Шкипина, члан,  

- Његош Танасковић, члан, 

- Неђо Савић, члан, 

- Лепа Цвијетић-Васиљевић. 

 

Члан 2.  

Задатак Комисије за спровођење поступка попуне 

упражњеног радног мјеста у Општинској управи 

Општине Вишеград је да складу са Јавним 

конкурсом број: 02-120-1/16 од 23.02.2016. 

године, прегледа све пристигле пријаве, обави 

интервју са свим кандидатима који су ушли у ужи 

избор и након тога достави начелнику општине 

Извјештај о раду који садржи ранг листу 

кандидата и приједлог кандидата за Самосталног 

стручног сарадника за послове ветеринарства – 1 

извршилац, на разматрање и коначно именовање. 

 

Члан 3.  

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 

биће објављено у „Службеном гласнику оптшине 

Вишеград“. 

 

ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

              НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-013-40/16 

Датум: 31.3.2016. г.         Славиша Мишковић, с.р 
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