
 

 

Година 31      Службени гласник општине Вишеград - Број 5                   30.3.2022.годинe 

 

На основу члана чл. 36. и 86. Статута општине 

Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“, 

бр. 6/17 и 3/19) и чл. 137. и 144. Пословника о раду 

Скупштине општине Вишеград („Службени гласник 

општине Вишеград“, бр. 8/17, 3/19 и 12/19), 

Скупштина општине Вишеград на тематској 

сједници одржаној 23.3.2022. године, д о н о с и 

 

З А К Љ У Ч А К 

у вези сагледавања стања у јавним предузећима 

и јавним установама чији је оснивач  

Општина Вишеград 

 

1. Скупштина општине Вишеград констатује да су 

јавна предузећа и јавне установе чији је основач 

Општина Вишеград (у даљем тексту: Правна лица) 

у 2021. години пословали негативно, изузев ЈУ РЦ 

„Вилина влас“ Вишеград, ЈЗУ „Дом здравља“ 

Вишеград и „Андрићев конак“ д.о.о. Вишеград. 

 

2. Скупштина општине Вишеград ће ради санирања 

губитака и постизања финансијске стабилности 

правних лица из тачке 1. овог закључка, као и јачању 

одговорности  у  њиховом  управљању  и  повећању 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

квалитета пружања њихових услуга у буџету 

општине Вишеград за 2022. годину планирати 

средства за санацију губитака у износу до 400.000,00 

КМ. 

 

3. Скупштина општине Вишеград не прихвата да за 

негативно пословање и неизмиривање обавеза нико 

не одговара. 

 

4. Скупштина општине Вишеград задужује 

Комисију за избор и именовање да ради анализе 

финансијског пословања и утврђивања евентуалне 

одговорности руководилаца правних лица за 

наредну сједницу поднесе приједлог за именовање 

радне групе која ће бити састављена од одборника и 

представника Одјељења за локални развој, привреду 

и друштвене дјелатности; рок за подношење 

извјештаја комисије је 60 дана од дана именовања.  

 

5. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“ 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                                                      ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-83/22  

Датум: 23.3.2022. године            Муамер Софовић,с.р. 

 

 

 

С А Д Р Ж А Ј 

 

Закључак у вези сагледавања стања у јавним предузећима и јавним установама чији је оснивач  
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И з д а в а ч: Скупштина општине Вишеград, Aндрићград бб 73240 Вишеград, телефон: 058/620-823. Излази у 

складу са потреба

 




