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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), 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), Скупштина општине 
Вишеград на сједници одржаној 11.07.2017. године, 
д о н о с и  
 

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

предузећу за производњу и промет  
,,Избор“ Ариље 

 
Члан 1. 

Предузећу за производњу и промет ,,Избор“ д.о.о. 
Ариље из Ариља Грдовићи 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 400 до 800 м2 у зависности од потребе 
за обављање регистроване дјелатности, а што ће се 
регулисати уговором. 
 

Члан 2. 
Предузећу за производњу и промет ,,Избор“ д.о.о. 
Ариље ће пословни простор користити за потребе 
обављања дјелатности за коју је регистрована, а у 
циљу 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. 
Предузећу за производњу и промет ,,Избор“ д.о.о. 
Ариље плаћа ПДВ, на износ закупнине по 1м2, 
обрачунато у складу са Одлуком о давању пословног 
простора у закуп. 
 

Обавезује се предузећу за производњу и промет 
,,Избор“ д.о.о. Ариље да изврширегистрацију у БиХ-
РС, у складу са позитивним законским прописима, те 
уговор закључи са новим регистрованим друштвом. 
 

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

Члан 5. 
На основу ове одлуке са новим регистрованим 
друштвом 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: 01-022-170/17   
Датум: 11.07.2017. год.        др Билал Мемишевић,с.р. 
 
На основу члана 39. став (2) а у вези са чланом 19. 
тачка 5) Закона о локалној самоуправи  („Службени 
гласник Републике Српске“, број 97/16), и члана 36. 
Статута општине Вишеград („Службени гласник 
општине Вишеград“, број 6/17) Скупштина општине 
Вишеград на сједници одржаној 11.07.2017. године, 
д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о суфинансирању реализације пројекта естетског 
уређења фасада са заједницама етажних власника 
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Члан 1. 
Овом одлуком одобрава се суфинансирање 
реализације пројеката естетског уређења фасада у 
главној и другим градским улицама са заједницама 
етажних власника регистрованим на подручју 
општине Вишеград, до висине средстава планираних 
Одлуком о дугорочном кредитном задужењу 
(,,Службени гласник општине Вишеград“, број 5/17 и 
8/17) . 

 

Члан 2. 
Пројекти који се могу суфинансирати морају да се 
односе на радове који утичу на побољшање 
естетских карактеристика објеката (санација 
постојећих фасада, бојење постојећих фасада, бојење 
постојеће столарије и слично).  
Исто тако, суфинансирање се може вршити и у 
случајевима када се поред естетских ради и на 
побољшању енергетских карактеристика објеката 
као и код објеката чији су поједини дијелови 
дотрајали те представљају и естетски и 
функционални проблем као и опасност за пјешачки и 
колски саобраћај који се одвија поред њих (кровне 
стрехе, олуци, кровне лајсне, димњаци, сњегобрани и 
слично). 
 

Члан 3.  
Предност у суфинансирању имају пројекти који се 
реализују у оквиру спроведбеног документа 
просторног уређења односно Урбанистичког 
пројекта за улице Краља Петра I, Николе Пашића, 
Николе Тесле, Мајке Југовића,  Браће Југовића и дио 
улице Цара Лазара у Вишеграду („Службени гласник 
општине Вишеград“, број 13/09) пројекти у улицама 
у којима је присутна већа фреквенција пролазника, у 
дијеловима града гдје се очекује значајнија посјета 
туриста, те пројекти за које апликант нуди већи 
проценат суфинансирања. 

 
Члан 4. 

Однос учешћа Општине Вишеград и заједнице 
етажних власника у суфинансирању зависи од 
хитности интервенције, визуелног и функционалног 
ефекта који се очекује од пројекта и висине 
средстава које је потребно уложити у реализацију 
пројекта, на начин: 
1. Пројекти који се финансирају за радове на 
објектима на којима постоје оштећења која могу 
изазвати опасност по пјешачки и колски саобраћај а 
истовремено представљају и естетски проблем у 
контексту окружења тако да радови обухваатају 
замјену дотрајалих стреха, олука, чеоних лајсни, 
санација оронулих димњака, фасада те других 
елемената зграде који могу угрозити безбједност 
пјешака са или без  бојења фасада таквих објеката у 
односу 70% Општона Вишеград - 30% заједница 
етажних власника. 
2. Пројекти који се финансирају за радове визуелног 
и функционалног ефекта, и то: 

а) Радови који обухватају бојење постојећих фасада 
и столарије у односу 40% Општина Вишеград - 60% 
заједница етажних власника, 
б) Радови који обухватају замјена постојеће 
столарије и свјетларника у зградама као и израда 
термичке фасаде у циљу испуњавања принципа 
екололошке ефикасности у односу 40% Општина 
Вишеград - 60% заједница етажних власника. 
Максималан износ средстава која се могу одобрити 
за једну заједницу етажних власника је 20.000,00 
КМ. 
 

Члан 5. 
Суфинансирање пројеката естетског уређења фасаде 
из члана 1. ове одлуке општина ће вршити након 
спроведеног јавног позива.  
Јавни позив расписује начелник општине а објавиће 
се на огласној табли општине, интернет страници 
општине и локалном радио Вишеграду. 
 

Члан 6. 
Поступак за избор објекта за суфинансирање 
уређења фасаде проводи комисија. 
Комисију именује начелник општине. 
Комисија се састоји од предсједника и четири члана. 
Након спроведеног јавног позива за суфинансирање 
пројеката естетског уређења фасаде комисија 
сачињава приједлог програма за уређење фасада на 
објектима из члана 2. ове одлуке. 
Одлуку о избору објекта који ће се суфинансирати 
донијеће начелник општине на приједлог комисије 
из претходног става.  
На основу одлуке о избору објекта који ће се 
суфинансирати начелник општине закључиће 
уговоре са заједницама етажних власника, којим ће 
се регулисати међусобне обавезе. 
Имплементација суфинансирања реализације 
пројекта спроводи се на начин да су заједнице 
етажних власника дужне да прикупе понуде од три 
квалификована понуђача, а уговор ће закључити са 
понуђачем који понуди најнижу цијену технички 
задовољавајуће понуде. 
 

Члан 7. 
Све пристигле пријаве ће бити бодоване на основу 
правилника који доноси начелник општине. 
 

Члан 8. 
Право учешћа на јавном позиву имају све етажне 
заједнице из члана 4. ове одлуке које су регистроване 
код Одјељења за просторно уређење и стамбено-
комуналне послове Општинске управе Општине 
Вишеград, а детаљни услови дефинисаће се у јавном 
позиву. 
 

Члан 9. 
За реализацију ове одлуке задужују се начелник 
општине,    Одјељење    за    просторно    уређење    и  
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стамбено-комуналне послове и Одјељење за 
финансије Општинске управе Општине Вишеград. 
 

Члан 10. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Општине 
Вишеград“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД  
                                         ПРЕДСЈЕДНИК СО  
Број: 01-022-171/17   
Датум: 11.07.2017. год.        др Билал Мемишевић,с.р. 
 
На основу члана 18. Закона о систему јавних служби 
(„Службени гласник Републике Српске“, брoj 68/07 и 
109/12), члана 73. и 74. Закона о здравственој 
заштити („Службени гласник Републике Српске“, 
број 106/09), члана 7. и 8. Закона о министарским, 
владиним и другим именовањима Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 41/03), 
члана 36. став (2) Статута општине Вишеград 
(„Службени гласник општине Вишеград“, број 6/17) 
и члана 32. и 33. Статута Јавне здравствене установе 
„Дом здравља Вишеград“ број 01-376/11 од 
18.03.2011. године, Скупштина општине Вишеград 
на сједници одржаној 11.07.2017. године, д о н о с и 
 

О Д Л У К У  
о утврђивању стандарда и критеријума за избор и 
именовање директора Јавне здравствене установе 

„Дом здравља Вишеград“  
 

Члан 1. 
Овом одлуком ближе утврђују се стандарди и 
критеријуми за избор и именовање директора Јавне 
здравствене установе „Дом здравља Вишеград“. 
Под критеријумима за избор и именовање из 
претходног става сматрају се општи и посебни 
услови утврђени овом одлуком. 
 

Члан 2. 
Кандидати за директора Јавне здравствене установе 
„Дом здравља Вишеград“ треба да испуњава следеће 
услове: 
 

1. Општи услови: 

- да су држављани Републике Српске односно 

Босне и Херцеговине, 

- да су старији од 18 година, 

- да нису отпуштени из државне службе на 

основу дисциплинске мјере на било ком 

нивоу власти у периоду од 3 (три) године 

прије дана објављивања конкурса, 

- да нису осуђивани за кривично дјело које их 

чини неподобним за обављање послова у 

наведеном органу, 

- да се против њих не води кривични поступак 

- да се на њих не односи члан IX став 1. 

Устава БиХ. 
 

2. Посебни услови: 

- висока стручна спрема (VII степен) 

медицинског, стоматолошког, економског 

или правног смјера, 

- познавање дјелатности којом се бави ЈЗУ 

„Дом здравља Вишеград“, 

- пет година радног искуства у струци, 

- посједовање организационих способности, 

- непостојање сукоба интереса. 

 
Члан 3. 

Уз пријаву на конкурс, кандидати су дужни 
доставити доказе о испуњавању општих и 
посебних услова, и то: 
- Увјерење о држављанству 

- Извод из матичне књиге рођених, 

- Увјерење о општој здравственој способности 

(кандидати који буду изабрани накнадно ће 

доставити), 

- Писмену изјаву да нису отпуштени из 

државне службе на основу дисциплинске 

мјере на било којем нивоу власти у БиХ иу 

Републици Српској, у периоду од 3 (три) 

године прије објављивања овог конкурса, 

овјерену од стране надлежног органа, 

- Увјерење да нису осуђивани а кривична 

дјела која их чине неподобним за вршење 

дужности, 

- Увјерење да се против кандидата неводи 

кривични поступак, 

- Овјерену копију дипломе, 

- Биографију, 

- Потрвду о радном искуству, 

- Писмену изјаву о непостојању сукоба 

интереса, овјерену од надлежног органа, 

- Писмену изјаву да се на њих не односи члан 

IX став 1. Устава БиХ. 

Докази о испуњавању општих и посебних услова 
достављају се у оргиналу или овјереном препису и не 
могу бити старији од 6 (шест) мјесеци.  
 

Члан 4. 
Рок за подношење пријава на конкурс је 15 дана од 
дана објављивања конкурса. Ако конкурс небуде 
објављен истовремено, рок ће се рачунати од дана 
последњег објављивања. 
Јавни конкурс биће објављен у „Службеном 
гласнику Републике Српске“ и у дневном листу 
„Вечерње новости“ и на веб-страници општине 
Вишеград. 
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Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у 
разматрање. 

Члан 5. 
Свим кандидатима који уђу у ужи избор обавиће се 
интрвју, о чему ће кандидати бити благовремено 
обавјештени на адресу коју су навели у пријави. 
Пријаве се могу подносити лично или путем поште, 
на адресу: Општина Вишеград, Андрићград бб, 
Пријава на конкурс за избор и именовање директора 
Јавне здравствене установе „Дом здравља 
Вишеград“. 
 

Члан 6. 
Поступак избора, укључујући преглед приспјелих 
пријава на конкурс, у складу са утврђеним 
критеријумима, извршиће Комисија за избор 
директора ЈЗУ „Дом здравља Вишеград“, а 
предлагање кандидата извршиће начелник општине. 
 

Члан 7. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине 
Вишеград“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД  
                                         ПРЕДСЈЕДНИК СО  
Број: 01-022-174/17   
Датум: 11.07.2017. год.        др Билал Мемишевић,с.р. 
 
На основу члана 18. Закона о систему јавних служби 
(„Службени гласник Републике Српске“, брoj 68/07 и 
109/12), члана 73. и 74. Закона о здравственој 
заштити („Службени гласник Републике Српске“, 
број 106/09), члана 7. и 8. Закона о министарским, 
владиним и другим именовањима Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 41/03), 
члана 36. став (2) Статута општине Вишеград 
(Службени гласник општине Вишеград“, број 6/17) и 
члана 32. и 33. Статута Јавне здравствене установе 
„Дом здравља Вишеград“ број 01-376/11 од 
18.03.2011. године, Скупштина општине Вишеград 
на сједници одржаној 11.07.2017. године, д о н о с и 
 

О Д Л У К У  
о расписивању Јавног конкурса за избор и 

именовање директора Јавне здравствене установе  
„Дом здравља Вишеград“  

 
Члан 1. 

Расписује се Јавни конкурс за избор и именовање 
директора Јавне здравствене установе „Дом здравља 
Вишеград“. 
 

Члан 2. 
Директор Јавне здравствене установе „Дом здравља 
Вишеград“ руководи радом ЈЗУ „Дом здравља 
Вишеград“, представља и заступа установу, одговара 
за законитост рада и врши и друга права и дужности 

у складу са законом и статутом установе, без 
ограничења овлаштења. 
 

Члан 3. 
Општи и посебни услови одређени су Одлуком о 
утврђивању стандарда и критеријума за избор и 
именовање дуректора Јавне здравствене установе 
„Дом здравља Вишеград“.  
 

Члан 4. 
Поступак избора, укључујући преглед приспјелих 
пријава на конкурс, у складу са утврђеним 
критеријумима, извршиће Комисија за избор 
директора ЈЗУ „Дом здравља Вишеград“, а 
предлагање кандидата извршиће начелник општине. 
 

Члан 5. 
У комисију за избор именоваће се лица која имају 
професионално знање, на истом или вишем нивоу за 
које се спроводи поступак, те лица која су упозната 
са одредбама Закона о министарским, владиним и 
другим именовањима Републике Српске. 
Комисија за избор се састоји од пет (5) чланова, и то 
три (3) из реда општинских службеника и два (2) из 
реда лица која познају област за коју се врши 
именовање. 
 

Члан 6. 
Јавни конкурс за избор и именовање директора ЈЗУ 
„Дом здравља Вишеград“ обајвиће се у „Службеном 
гласнику Републике Српске“ и у дневном листу 
„Вечерње новости“. 
Рок за подношење пријава на конкурс је 15 
(петнаест) дана од дана расписивања Јавног 
конкурса. 
 

Члан 7. 
За спровођење овог конкурса задужује се начелник 
општине. 
 

Члан 8. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине 
Вишеград“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД  
                                         ПРЕДСЈЕДНИК СО  
Број: 01-022-175/17   
Датум: 11.07.2017. год.        др Билал Мемишевић,с.р. 
 
На основу члана 39. став (2) Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
број 97/16), члана 36. став (2) Статута општине 
Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“, 
број 6/17), Скупштина општине Вишеград на 
сједници одржаној 11.07.2017. године, д о н о с и 
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О Д Л У К У 
о новчаној накнади члановима Комисије  

за праћење јавне потрошње 
 и управљање и располагање имовином 

 
Члан 1. 

Чланови Комисије за праћење јавне потрошње и 
управљање и располагање имовином имају право на 
новчану накнаду у износу од 150,00 КМ мјесечно. 

 
Члан 2. 

Накнада из члана 1. Ове одлуке уплаћиваће се на 
текући рачун чланова Комисије за праћење јавне 
потрошње и управљање и располагање имовином. 

 
Члан 3. 

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

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД  
                                         ПРЕДСЈЕДНИК СО  
Број: 01-022-179/17   
Датум: 11.07.2017. год.        др Билал Мемишевић,с.р. 
 
На основу члана 39. став (2) тачка 2) и 13) Закона о 
локалној самоуправи  („Службени гласник 
Републике Српске“, број 97/16), 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), Скупштина 
општине Вишеград на сједници одржаној  
11.07.2017. године, д о н о с и  
 

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

ЈП ,,Радио-телевизија Вишеград“ д.о.о. Вишеград 
 

Члан 1. 
Јавном предузећу ,,Радио-телевизија Вишеград“ 
д.о.о. из Вишеграда додјељује се на коришћење 
пословни простор у улици Ужичког корпуса бб у 
Вишеграду, II зона, који се налази у згради тзв. 
Стари МУП одн. згради скупштине а који се састоји 
од  сљедећих просторија подрум- три канцеларије, 
мокри чвор и ходник, приземље-три канцеларије, 
портирница  и ходника укупне површине 109 м2.  
 

Члан 2. 
Јавно предузеће ,,Радио-телевизија Вишеград“ д.о.о. 
из Вишеграда ће пословни простор (канцеларију) 
користити за потребе обављања дјелатности за коју 
је регистрована. 

Члан 3. 
Додјела пословног простора из члана 1. ове одлуке 
врши се без накнаде, на период од 2 (двије) године 
од дана потписивања уговора. 

Јавно предузеће ,,Радио-телевизија Вишеград“ д.о.о. 
из Вишеграда 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 Јавно предузеће ,,Радио-
телевизија Вишеград“ д.о.о. из Вишеграда 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 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: 01-022-182/17   
Датум: 11.07.2017. год.        др Билал Мемишевић,с.р. 
 

На основу члана 39. став ( 2 ) Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", 
број: 97/16), члана 36. став (2) Статута општине 
Вишеград (Службени гласник Републике Српске, 
број: 6/17), Скупштина општине Вишеград на 
сједници одржаној 11.7.2017. године, д о н о с и  
 

О Д Л У К У 
о проглашењу СПКД "ПРОСВJЕТА" 

 ОО ВИШЕГРАД  
друштвом од посебног локалног значаја 

 

Члан 1 
Овом одлуком Скупштина општине Вишеград 
проглашава СПКД "Просвjета" о.о. Вишеград  
друштвом од посебног локалног значаја, а све у 
складу са Одлуком о допуни Одлуке о додјели 
статуса удружења од јавног интереса ("Службени 
гласник Републике Српске", број: 117/10) којом је 
Влада Републике Српске, СПКД "Просвjета", Пале 
додјелила статус удружења од јавног интереса. 
 

Члан 2 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у "Службеном гласнику Општине 
Вишеград". 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД  
                                         ПРЕДСЈЕДНИК СО  
Број: 01-022-183/17   
Датум: 11.07.2017. год.        др Билал Мемишевић,с.р. 
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На основу члана 18. став (2) Закона о систему јавних 
служби („Службени гласник Републике Српске“, 
брoj 68/07 и 109/12), члана 73. став (2) Закона о 
здравственој заштити („Службени гласник 
Републике Српске“, број 106/09) и члана 36. став (2) 
Статута општине Вишеград („Службени гласник 
општине Вишеград“, број 6/17), Скупштина општине 
Вишеград на сједници одржаној 11.07.2017. године, 
д о н о с и 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрјешењу директора Јавне здравствене 

установе „Дом здравља“ Вишеград 
 

1. Доктор Љубиша Шкипина, разрјешава се 
дужности директора Јавне здравствене установе 
„Дом здравља Вишеград“, на лични захтјев. 
 
 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 
Директор Јавне здравствене установе „Дом здравља 
Вишеград“ дана 12.06.2017. године је упутио допис 
Скупштини општине Вишеград у којем је навео да 
подноси оставку на мјесто директора ове установе, 
због неусвајања Извјештаја о раду ове установе за 
2016. годину и Програма и финасијског плана ове 
установе за 2017. годину. 
С тим у вези, Комисија за избор и именовање је на 
сједници одржаној 30.06.2017. године, на приједлог 
начелника општине, утврдила је приједлог рјешења о 
разрјешењњу дужности директора Јавне здравствене 
установе „Дом здравља“ Вишеград. 
 

На основу напријед изложеног, а у складу са чланом 
18. став (2) Закона о систему јавних служби и чланом 
73. став (2) Закона о здравственој заштити и чланом 
36. став (2) Статута општине Вишеград, 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: 01-022-172/17   
Датум: 11.07.2017. год.        др Билал Мемишевић,с.р. 
 
На основу члана 18. став (2) Закона о систему јавних 
служби („Службени гласник Републике Српске“, 
брoj 68/07 и 109/12), члана 73. став (2) Закона о 
здравственој заштити („Службени гласник 
Републике Српске“, број 106/09) и члана 36. став (2) 
Статута општине Вишеград („Службени гласник  

 
општине Вишеград“, број 6/17), Скупштина општине 
Вишеград на сједници одржаној 11.07.2017. године, 
д о н о с и 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању вршиоца дужности директора 
 Јавне здравствене установе „Дом здравља“ 

Вишеград 
 

 1. Доктор медицине Снежана Ђуровић, 
именује се за вршиоца дужности директора Јавне 
здравствене установе „Дом здравља Вишеград“. 

 
 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 
Директор Јавне здравствене установе „Дом здравља 
Вишеград“ доктор Љубиша Шкипина је дана 
12.06.2017. године поднио оставку на то мјесто због 
неусвајања Извјештаја о раду ове установе за 2016. 
годину и Програма и финасијског плана ове установе 
за 2017. годину. 
С тим у вези, Комисија за избор и именовање је на 
сједници одржаној 30.06.2017. године, на приједлог 
начелника општине, утврдила је приједлог рјешења о 
именовању вршиоца дужности директора Јавне 
здравствене установе „Дом здравља“ Вишеград и 
предложила докторицу Снежану Ђуровић, радника 
Јавне здравствене установе „Дом здравља 
Вишеград“. 
Вршилац дужности директора Јавне здравствене 
установе „Дом здравља Вишеград“ се именује на 
период од два мјесеца, а најдуже до окончања 
поступка јавне конкуренције. 
На основу напријед изложеног, а у складу са чланом 
18. став (2) Закона о систему јавних служби и чланом 
73. став (2) Закона о здравственој заштити и чланом 
36. став (2) Статута општине Вишеград, 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: 01-022-173/17   
Датум: 11.07.2017. год.        др Билал Мемишевић,с.р. 
 

На основу члана 18. Закона о систему јавних служби 
(„Службени гласник Републике Српске“, брoj 68/07 и 
109/12), члана 73. и 74. Закона о здравственој 
заштити („Службени гласник Републике Српске“, 
број 106/09), члана 9. Закона о министарским, 
владиним и другим именовањима Републике Српске  
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(„Службени гласник Републике Српске“, број 41/03), 
члана 36. став (2) Статута општине Вишеград 
(„Службени гласник општине Вишеград“, број 6/17) 
и члана 34.  Статута Јавне здравствене установе 
„Дом здравља Вишеград“ број 01-376/11 од 
18.03.2011. године, Скупштина општине Вишеград 
на сједници одржаној 11.07.2017. године, д о н о с и 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању Комисије за избор директора Јавне 
здравствене установе „Дом здравља Вишеград“   

 
1. Именује се Комисија за избор директора ЈЗУ 

„Дом здравља Вишеград“ у саставу: 

1) Милан Јакшић, предсједник 

2) Александар Ђукановић, члан 

3) Милан Ђукић, члан 

4) Дарко Андрић, члан 

5) Ивана Ђурић, члан. 

 
2. Задатак Комисије за избор је да размотри све 

пријаве приспјеле на конкурс, сачини листу са ужим 

избором кандидата који испуњавају критеријуме за 

именовање, по потреби прикупи додатне 

информације о кандидатима, обави интервјуе и 

након тога предложи ранг-листу са кандидатима 

начелнику општине на разматрање и доношење 

одлуке о утврђивању приједлога кандидата, која се 

упућује Скупштини општине Вишеград ради 

доношења одлуке о именовању директора ЈЗУ „Дом 

здравља Вишеград“. 

 
3. Комисија се именује на вријеме трајања 

мандата Скупштине општине Вишеград. 

 
4. Административно-техничке послове за 

потребе комисије обављаће Стручна служба 

начелника општине. 

 
5. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Вишеград“. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД  
                                         ПРЕДСЈЕДНИК СО  
Број: 01-022-176/17   
Датум: 11.07.2017. год.        др Билал Мемишевић,с.р. 
 
На основу члана 4. Закона о министарским, 
владиним и другим именовањима („Службени 
гласник Републике Српске“, број 41/03), члана 18. 
став (2) Закона о систему јавних служби („Службени 
гласник Републике Српске“, број 68/07 и 109/12) и 
члана 36. став (2) Статута општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 6/17), 
Скупштина општине Вишеград на сједници одржаној 
11.07.2017. године, д о н о с и 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању вршиоца дужности директора  

Јавне установе за културну дјелатност 
 „Градска галерија “ Вишеград 

 
1. Славко Тушевљак, именује се за вршиоца 

дужности директора Јавне установе за културну 
дјелатност „Градска галерија“ Вишеград.  
 
 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 је Одлуком број: 01-
022-117/17 од 13.06.2017. године ставила ван снаге 
Одлуку о престанку рада Јавне установе за културну 
дјелатност „Градска галерија“ Вишеград број: 01-
022-13/15 од 23.02.2015. године. 
У складу са наведеним, Скупштина општине 
Вишеград у складу са чланом 18. став (2) Закона о 
систему јавних служби („Службени гласник 
Републике Српске“, број 68/07 и 109/12) именује 
Славка Тушевљака за вршиоца дужности директора 
ове установе. 
Вршилац дужности директора Јавне установе за 
културну дјелатност „Градска галерија“ Вишеград 
именује се на период од 2 мјесеца, а најдуже до 
окончања поступка јавне конкуренције, што је у 
складу са чланом 4. Закона о министарским, 
владиним и другим именовањима („Службени 
гласник Републике Српске“, број 41/03). 
 

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: 01-022-177/17   
Датум: 11.07.2017. год.        др Билал Мемишевић,с.р. 
 
На основу члана 39. став (2) алинеја 21. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16), члана 36. став (2) алинеја 23. 
Статута општине Вишеград („Службени гласник 
општине Вишеград“, број 6/17) и члана 41., 43., 74. и 
75. Пословника Скупштине општине Вишеград 
(„Службени гласник општине Вишеград“, број 8/17), 
Скупштина општине Вишеград на сједници одржаној 
11.07.2017. године, д о н о с и 
 
 



12.7.2017                                  Службени гласник oпштине Вишеград - Број 9                                                8

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању чланова Комисије за праћење јавне 
потрошње и управљање и располагање имовином 

 
1. У комисију за праћење јавне потрошње и 

управљање и располагање имовином именују се: 
- Драгана Томић, дипломирани правник, 

предсједница, 
- Дарко Бабић, дипломирани економиста, 

замјеник предсједнице, 
- Софија Сарић, дпиломирани правник, 

члан. 
 
2. Задатак Комисије за праћење јавне 

потрошње и управљање и располагање имовином је: 
а) праћење јавне потрошње у општини, 

б) праћење рада органа управљања, 

в) праћење начина располагања имовином 

општине. 

 

3. Ово рјешење ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику општине 
Вишеград“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД  
                                         ПРЕДСЈЕДНИК СО  
Број: 01-022-178/17   
Датум: 11.07.2017. год.        др Билал Мемишевић,с.р. 
 
На основу члана 5. Закона о јавним предузећима 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 75/04 и 
78/11), члана 36. став 2. Статута општине Вишеград 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 6/17), а 
у вези са чланом 30. Одлуке о оснивању 
акционарског друштва КП „Комуналац“ Вишеград 
(„Службени гласник општине Вишеград“, број 11/11, 
6/13 и 11/13), Скупштина општине Вишеград у 
функцији Скупштине акционара Комуналног 
предузећа „Комуналац“ а.д. Вишеград, на сједници 
одржаној 11.07.2017. године, д о н о с и     
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрјешењу вршилаца дужности чланова 
Надзорног одбора Комуналног предузећа 

„Комуналац а.д. Вишеград 
 

1. Разрјешавају се вршиоци дужности чланова 
Надзорног одбора Комуналног предузећа 
„Комуналац“ а.д. Вишеград и то: 

-  Драгана Томић, дипломирани правник, 
-  Владимир Гладанац, дипломирани инжењер   
   саобраћаја-мастер, 
- Тања Јевтић-Рацковић, професор енглеског  
   језика и књижевности. 

 

2. Ово рјешење ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику општине 
Вишеград“. 

О б р а з л о ж е њ е 
Драгана Томић, Владимир Гладанац и Тања Јевтић-
Рацковић именовани су за вршиоце дужности 
чланова Надзорног одбора Комуналног предузећа 
„Комуналац“ а.д. Вишеград, до завршетка поступка 
јавне конкуренције. 
Одлуком СО Вишеград број 01-022-45/17 од 
27.02.2017. године  расписан је конкурс за избор и 
именовање чланова Надзорног одбора Комуналног 
предузећа „Комуналац“ а.д. Вишеград. Како је 
Комисија за избор чланова Надзорног одбора 
Комуналног предузећа „Комуналац“ а.д. Вишеград 
спровела поступак јавне конкуренције чиме су се 
стекли услови за избор чланова Надзорног одбора 
Комуналног предузећа „Комуналац“ а.д. Вишеград 
на период од четири године, Комисија за избор и 
именовање је на сједници одржаној 30.06.2017. 
године, на приједлог начелника општине, утврдила је 
Приједлог рјешења о разрјешењу чланова Надзорног 
одбора Комуналног предузећа „Комуналац“ а.д. 
Вишеград.  
 

На основу напријед наведеног, а у складу са чланом 
5. Закона о јавним предузећима („Службени гласник 
Републике Српске“, број 75/04 и 78/11), чланом 36. 
став 2. Статута општине Вишеград („Службени 
гласник Републике Српске“, број 6/17), а у вези са 
чланом 30. Одлуке о оснивању акционарског 
друштва КП „Комуналац“ Вишеград („Службени 
гласник општине Вишеград“, број 11/11, 6/13 и 
11/13), 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: 01-022-180/17   
Датум: 11.07.2017. год.        др Билал Мемишевић,с.р. 
 

На основу члана 5. Закона о јавним предузећима 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 75/04 и 
78/11), члана 36. став 2. Статута општине Вишеград 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 6/17), а 
у вези са чланом 30. Одлуке о оснивању 
акционарског друштва КП „Комуналац“ Вишеград 
(„Службени гласник општине Вишеград“, број 11/11, 
6/13 и 11/13), Скупштина општине Вишеград у 
функцији Скупштине акционара Комуналног 
предузећа „Комуналац“ а.д. Вишеград, на сједници 
одржаној 11.07.2017. године, д о н о с и     
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању чланова Надзорног одбора  

Комуналног предузећа „Комуналац а.д. Вишеград 
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1. Именују се чланови Надзорног одбора 
Комуналног предузећа „Комуналац“ а.д. Вишеград и 
то: 

- Драгана Томић, дипломирани правник, 
- Владимир Гладанац, дипломирани инжењер 

саобраћаја-мастер, 
- Тања Јевтић-Рацковић, професор енглеског 

језика и књижевности. 
 

2. Ово рјешење ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику општине 
Вишеград“. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
Одлуком СО Вишеград број 01-022-45/17 од 
27.02.2017. године  расписан је конкурс за избор и 
именовање чланова Надзорног одбора Комуналног 
предузећа „Комуналац“ а.д. Вишеград. На основу 
пристиглих пријава Комисија за избор чланова 
Надзорног одбора Комуналног предузећа 
„Комуналац“ а.д. Вишеград се направила листу 
кандидата и исту прослиједлила Комисији за избор и 
именовање Скупштине општине Вишеград. 
Комисија за избор и именовање је на сједници 
одржаној 30.06.2017. године, на приједлог начелника 
општине, утврдила је Приједлог рјешења о 
именовању чланова Надзорног одбора Комуналног 
предузећа „Комуналац“ а.д. Вишеград. 
 

На основу напријед наведеног, а у складу са чланом 
5. Закона о јавним предузећима („Службени гласник 
Републике Српске“, број 75/04 и 78/11), чланом 36. 
став 2. Статута општине Вишеград („Службени 
гласник Републике Српске“, број 6/17), а у вези са 
чланом 30. Одлуке о оснивању акционарског 
друштва КП „Комуналац“ Вишеград („Службени 
гласник општине Вишеград“, број 11/11, 6/13 и 
11/13), 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: 01-022-181/17   
Датум: 11.07.2017. год.        др Билал Мемишевић,с.р. 
 

На основу члана 82. став (3). Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 97/16), члана 66. Статута Општине Вишеград 
(„Службени гласник Општине Вишеград“, број: 
6/17), те на основу члана 19. тачка 2. Закона о 
систему јавних служби („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 68/07 и 109/12), 
Правилника о измјени и допуни правилника о 
унутрашњој организацији и систематизацији радних 

мјеста у ЈУ за културне дјелатности „Дом културе“ 
Вишеград број: 01-56/17 од 01.06.2017. године, 
начелник Општине Вишеград дана 15.06.2017. 
године, д о н о с и  
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности на Правилник о измјени и 
допуни Правилника о унутрашњој организацији 
и ситематизацији радних мјеста у ЈУ за културне 

дјелатности „Дом културе“ Вишеград  
број: 01-56/17 од 01.06.2017. године 

 
Члан 1.  

Даје се сагласност Јавној установи за културне 
дјелатности „Дом културе“ Вишеград на Правилник 
о измјени и допуни Правилника о унутрашњој 
организацији и ситематизацији радних мјеста у ЈУ за 
културне дјелатности “Дом културе” Вишеград  број: 
01-56/17 од 01.06.2017. године,  
 

Члан 2 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављена у „Службеном гласнику општине 
Вишеград“. 
 

ОПШТИНА ВИШЕГРАД 
              НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Број: 02-023-1/17 
Датум: 15.6.2017. године    Младен Ђуревић,с.р. 
 
На основу члана 82. став (3) Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
број 97/16), члана 17. став (1) Закона о јавним 
набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број 
39/14) и члана 6. Правилника о јавним набавкама 
роба, услуга и радова („Службени гласник Општине 
Вишеград“, број 14/14), начелник општине,                
д о н о с и 
 

ОДЛУКУ 
О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ПЛАНА ЈАВНИХ 

НАБАВКИ ЗА 2017. ГОДИНУ 
 

Члан 1. 
Одобрава се измјена и допуна Плана јавних набавки 
за 2017. годину, као у прилогу. 
 

Члан 2. 
Одлуком о доношењу Плана јавних набавки за 2017. 
годину број 02-404-70/16 од 03.01.2017. године 
донесен је План јавних набавки за 2017. годину. 
 

Члан 3. 
Током реализације Плана јавних набавки за 2017. 
годину јавила се потреба за набавком роба, услуга и 
радова, које се нису могле предвидјети у вријеме 
доношења Плана јавних набавки, те је из тог разлога 
донесена измјена и допуна Плана набавки. 
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Члан 4. 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а иста 
ће заједно са измјеном и допуном Плана набавки 
бити објављена у „Службеном гласнику општине 
Вишеград“ и на интернет страници општине 
Вишеград. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ОПШТИНА ВИШЕГРАД 
                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Број: 02-404-76/17 
Датум: 05.7.2017. године         Младен Ђуревић,с.р. 
 
 
 
 
 
 



На основу члана 17. став (1) Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број 39/14) и члана 4. Правилника о јавним набавкама роба, услуга 
и радова („Службени гласник Општине Вишеград“, број 14/14), начелник општине Вишеград  д о н о с и 
 

ИЗМЈЕНУ И ДОПУНУ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД ЗА 2017. ГОДИНУ 
 

Члан 1. 
Одустаје се од покретања јавне набавке „Набавка  и испорука посебних објеката на путу и одговарајуће вертикалне саобраћајне сигнализације, која је била 
планирана у Плану јавних набавки Општине Вишеград за 2017. годину број 02-404-70/16 од 03.01.2017. године у члану 4. у дијелу табеле под називом 
„РОБЕ“ под редним бројем 13.: 

Ред. 
број 

Предмет набавке 
Шифра 

ЈРЈН 

Процијењена 
нето 

вриједност 
набавке 

Врста 
поступка 
набавке 

Оквирни 
период 

покретања 
поступка 
набавке 

Оквирни 
период 

закључења 
уговора 

Склапа 
ли се 

уговор 
или 

оквирни 
споразум 

Планирано 
трајање 
уговора 

или 
оквирног 
споразума 

Извор 
финансирања 

(конто) 

Назив 
одјељења 

које покреће 
набавку 

РОБЕ 

13. 

Набавка и испорука 
посебних објеката 
на путу и 
одговарајуће 
вертикалне 
саобраћајне 
сигнализације  

34923000-3 
 

5.100,00 
KM 

Директни 
Март 
2017. 

Март 
2017. 

Уговор 
20 дана од дана 

потписивања 
уговора 

511100 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено-
комуналне 

послове 

 
Члан 2. 

У Плану јавних набавки Општине Вишеград за 2017. годину број 02-404-70/16 од 03.01.2017. године у члану 4. у дијелу табеле под називом 
„РОБЕ“ додају се нове ставке под редним бројевима 27. и 28. које гласе: 

Ред. 
број 

Предмет набавке 
Шифра 

ЈРЈН 

Процијењена 
нето 

вриједност 
набавке 

Врста 
поступка 
набавке 

Оквирни 
период 

покретања 
поступка 
набавке 

Оквирни 
период 

закључења 
уговора 

Склапа 
ли се 

уговор 
или 

оквирни 
споразум 

Планирано 
трајање 
уговора 

или 
оквирног 
споразума 

Извор 
финансирања 

(конто) 

Назив 
одјељења 

које покреће 
набавку 

РОБЕ 

27. 

Набавка и 
постављање 
заштитног стакла на 
пулту  

14820000-5 
 

1.200,00 
КМ 

Директни Јули 2017. Јули 2017. Уговор 

10 
календарских 
дана од дана 
потписивања 

уговора 

Буџетска 
резерва  

Одјељење за 
општу управу 

28. 

Набавка робе за 
потребе кафе 
кухиње и робе за 
одржавање хигијене 

 
39830000-9  

 

6.000,00  
КМ 

Конкурент
ски 

Јули 2017. Август 2017. Уговор 

од дана 
потписивања 
уговора до 
31.12.2017. 

4129 
Одјељење за 

општу управу 



у службеним 
просторијама 

године 

 
Члан 3. 

У Плану јавних набавки Општине Вишеград за 2017. годину број 02-404-70/16 од 03.01.2017. године у члану 4. у дијелу табеле под називом „УСЛУГЕ“ 
додају се нове ставке под редним бројевима 74. и 75. које гласе: 

Ред. 
број 

Предмет набавке 
Шифра 

ЈРЈН 

Процијењена 
нето 

вриједност 
набавке 

Врста 
поступка 
набавке 

Оквирни 
период 

покретања 
поступка 
набавке 

Оквирни 
период 

закључења 
уговора 

Склапа 
ли се 

уговор 
или 

оквирни 
споразум 

Планирано 
трајање 
уговора 

или 
оквирног 
споразума 

Извор 
финансирања 

(конто) 

Назив 
одјељења 

које покреће 
набавку 

 
УСЛУГЕ 

74. 

Израда главног 
пројекта 
саобраћајне 
сигнализације у 
урбаној зони 
Општине Вишеград 

 
71320000-7 

 

6.837,00 
КМ 

Конкурент
ски 

Јули 
2017. 

Август 
2017. 

Уговор 

45 
календарских  
дана од дана 
потписивања 

уговора 

 
50% 

вриједности 
Агенција за 
безбједност 

саобраћаја РС, 
а 50% 

Општина 
Вишеград 

(5111) 
 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено-
комуналне 

послове  

75. 

Ревизија главног 
пројекта 
саобраћајне 
сигнализације у 
урбаној зони 
Општине Вишеград 

71322000-1 
 

854,00 КМ Директни 
Октобар 

2017. 
Октобар 

2017. 
Уговор 

10 дана од дана 
потписивања 

уговора 

50% 
вриједности 
Агенција за 
безбједност 

саобраћаја РС, 
а 50% 

Општина 
Вишеград 

(5111) 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено-
комуналне 

послове  

 
Члан 4. 

У Плану јавних набавки Општине Вишеград за 2017. годину број 02-404-70/16 од 03.01.2017. године у члану 4. у дијелу табеле под називом „РАДОВИ“ 
додаје се нова ставка под редним бројем 25. која гласи: 

Ред. 
број 

Предмет набавке 
Шифра 

ЈРЈН 

Процијењена 
нето 

вриједност 
набавке 

Врста 
поступка 
набавке 

Оквирни 
период 

покретања 
поступка 
набавке 

Оквирни 
период 

закључења 
уговора 

Склапа 
ли се 

уговор 
или 

оквирни 
споразум 

Планирано 
трајање 
уговора 

или 
оквирног 
споразума 

Извор 
финансирања 

(конто) 

Назив 
одјељења 

које покреће 
набавку 



 
РАДОВИ 

25. 

Извођење радова на 
уређењу зона „30“ у 
улицама „II 
Подрињске 
бригаде“ и 
„Козачка“ у 
Вишеграду 

45233292-2 
3.846,00 

КМ 
Конкурент

ски 
Јули 2017. Август 2017. Уговор 

10 
календарских 
дана од дана 

увођења 
извођача 

радова у посао 
од стране 

инвеститора 

50% 
вриједности 
Агенција за 
безбједност 

саобраћаја РС, 
а 50% 

Општина 
Вишеград 

(5111) 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено-
комуналне 

послове 

 
Члан 5. 

Ова измјена и допуна Плана набавки ступа на снагу даном доношења, а иста ће бити објављена у „Службеном гласнику општине Вишеград“ и на интернет 
страници општине Вишеград. 
 

 
 
 
ОПШТИНА ВИШЕГРАД 
              НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Број: 02-404-76/17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Датум: 05.07.2017. године               Младен Ђуревић, инж. геодезије, с.р. 
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На основу члана 82. став (3) Закона о буџетском 
систему Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, број; 121/12, 152/14, 103/15 и 
15/16), члана 11. Одлуке о извршењу буџета општине 
Вишеград за 2017. годину („Службени гласник 
општине Вишеград“, број 1/17) и члана 79. Статута 
општине Вишеград („Службени гласник општине 
Вишеград“ 6/17) начелник општине, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
 

Члан 1. 
Одобравају се средства са буџетске позиције - 
буџетска резерва у укупном износу од 700,00 KM 
(седамстотинаконвертибилнихмарака) у сврху 
обезбјеђења   средстава   за   прославу   Видовдана –  
 
 
 

 
крсне славе храма „Св. цара Лазара и свих српских 
мученика у Андрићграду - Вишеград”. 

 
Члан 2. 

За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење за 
финансије. 
 

Члан 3. 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику Општине 
Вишеград“. 
 
ОПШТИНА ВИШЕГРАД 
                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Број: 02-40-186/17 
Датум: 07.7.2017. године          Младен Ђуревић,с.р. 
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