
 

Година 31      Службени гласник општине Вишеград - Број 7                   06.4.2022.године 

 

 

На основу члана члана 36. Статута општине 

Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“, 

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

Скупштине општине Вишеград („Службени гласник 

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

Скупштина општине Вишеград на петој редовној 

сједници одржаној 29.3.2022. године, д о н о с и 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

а) Приликом израде Програма коришћења прихода 

остварених по основу водних накнада за 2022 годину 

и Програма коришћења прихода по основу накнада 

шума и шумског земљишта за 2022.годину задужује 

се начелник општиине да у раду Програма укључи 

комисију за буџет и фнинансије ради ефикасније 

израде програма. 
 

б) Задужује се начелник да у сарадњи са Скупштином 

општине одреди комисију за расподјелу средстава 

субвенције за обезбјеђење несметаног пословања 

јавних установа и јавних предузећа чији је оснивач 

општина Вишеград. 
 

ц) Задужује се начелник општине да не троши 

средства док се не донесу и не усвоје наведени 

програми. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД                                   

                                                     ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-89/22 

Датум: 29.3.2022. године          Муамер Софовић,с.р. 

 

 

 

 

По извршеном сравњењу са изворним текстом 

утврђено је да је у Плану утрошка средстава 

уплаћених по основу Закона о концесијама за 2022. 

годину, број: 01-022-88/21, од 29.3.2022. године 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 6/22), 

учињена штампарска грешка, па на основу члана 166. 

Пословника о раду Скупштине општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 8/17, 

3/19 и 12/19) вршилац дужности секретара 

Скупштине општине Вишеград, д а ј е  

 

 

И С П Р А В К У 

Плана утрошка средстава уплаћених по основу  

Закона о концесијама за 2022. годину, број:  

01-022-88/21, од 29.3.2022. године 

 

1. У Плану утрошка средстава уплаћених по основу 

Закона о концесијама за 2022. годину, број: 01-022-

88/21, од 29.3.2022. године („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 6/22), умјесто погрешно 

уписаног текста у тачки IV „начелник општине“ 

треба да стоји текст: „ Скупштина општине“. 

 

2. Ова исправка ће се објавити у „Службеном 

гласнику општине Вишеград“. 

 

Број: 01-053-8/22                         В.Д. СЕКРЕТАР СО 

Датум: 6.4.2022. године             Снежана Нешковић,с.р. 
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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 потребама



 




