
 
 

Година 31                        Службени гласник општине Вишеград - Број 11                         03.6.2022.године 
 

На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16, 

36/19 и 61/21) и члана 36. Статута општине 

Вишеград („Службени гласник општине 

Вишеград“, бр. 6/17 и 3/19), Скупштина општине 

Вишеград на седмој редовној сједници одржаној 

2.6.2022. године, д о н о с и   

   

О Д Л У К У 

о уплати средстава из буџета општине 

Вишеград правним лицима чији је оснивач 

Општина Вишеград 
 

I 

Правним лицима чији је оснивач Општина 

Вишеград уплатиће се средстава из буџета 

општине Вишеград у доље наведеним износима, 

како слиједи: 

1) КП „Комуналац“ а.д. Вишеград  130.000,00 КМ 

2)  ЈП „Дирекција за изградњу и  

 развој“ д.о.о. Вишеград .............    88.000,00 КМ 

3) ЈП „РТВ Вишеград“ ..................      50.000,00 КМ 

4) ЈП за водовод и канализацију  

„15 април“ а.д. Вишеград ............  40.000,00 КМ 

5) Привредно друштво „Андрићев 

     конак“ д.о.о. Вишеград .............  10.000,00 КМ. 
 

II 

Средства из тачке I ове одлуке исплатиће се са 

организационе јединице Стручна служба 

начелника, број потрошачке јединице 120, 4141 

Субвенције за обезбјеђење несметаног пословања 

ЈУ и ЈП чији је оснивач Општина Вишеград, а 

користиће се за измирење насталих обавеза из 

претходног периода 
 

III 

За реализацију ове одлуке задужује се Одјељење за 

финансије општине Вишеград. 
 

IV 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД                                    

                                                   ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-131/22  

Датум: 2.6.2022. године         Муамер Софовић,с.р.  

 

На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16, 

36/19 и 61/21), члана 41. Закона о буџетском 

систему Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 121/12, 152/14, 103/15 и 

15/16), члана 36. Статута општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, бр. 6/17 

и 3/19) и члана 10. и 11. Одлуке о извршењу Буџета 

општине Вишеград за 2022. годину („Службени 

гласник општине Вишеград“, број 6/22), 

Скупштина општине Вишеград на седмој редовној 

сједници одржаној 2.6.2022. године, д о н о с и   

 

О Д Л У К У 

о прераспоређивању буџетских средстава 

 

I 

У оквиру буџетске организације 0113110 

Скупштина општине на позицији 412 Трошкови 

ОИК-а за провођење избора 2022, прераспоредити 

58.000.00 КМ на новоутврђену ставку Трошкови 

спровођења поступка опозива начелника општине 

под истим контом 412.  

II 

За реализацију ове одлуке задужује се Одјељење за 

финансије општине Вишеград. 

 

III 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД                                    

                                                   ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-132/22  

Датум: 2.6.2022. године         Муамер Софовић,с.р.  

 

На основу члана 59. став (18) Закона о локалној 

самоуправи ("Службени гласник Републике Српске 

" број 97/16, 36/19 61/21)  члана 38. став (3) Закона 

о буџетском систему Републике Српске ( 

„Службени гласник Републике Српске“, број  

121/12, 152/14, 103/ 15 и 15/16), члана 66. став (21) 

и 87. Статута општине Вишеград  („Службени 

гласник општине Вишеград“, број 6/17 и 3/19),  

начелник општине, д о н о с и              

 

О Д Л У К У 

о одобравању средстава буџетске резерве 

 

I 

ОДОБРАВАЈУ СЕ средства буџетске резерве 

Одбору за изградњу Храма Светог Архиђакона 

Стефна у Велетову у укупном износу од 2.000,00 

КМ (двијехиљадеконвертибилнихмарака) у сврху 

изградње Цркве. 

 

II 

За реализацију ове одлуке задужује се одјељење за 

фиансије општине Вишеград.   

Одборена средства  уплатити   на жиро рачун   број: 

562-006-816-527-27-97 отворен код Развојне банке.  

 

III 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 

објављена у „Службеном гласнику Општине 

Вишеград“. 

 

ОПШТИНА ВИШЕГРАД 

                                           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                

Број: 02-40-24/22                                    

Датум: 12.04.2022.године       Младен Ђуревић, с.р. 

 

На основу члана 87. став (3) Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“ број: 97/16, 36/19 и 61/21), на основу члана   

72.  став 3.  и  4.  Закона   о  предшколском 

васпитању и образовању („Службени гласник 

Општине Вишеград“, број: 79/15 и 63/20) , члана 

87. Статута општине Вишеград "(Службени 

гласник општине Вишеград", број 6/17 и 3/19), 

начелник општине, д о н о с и  

 

О Д Л У К У 
 

I 

ДАЈЕ СЕ сагласност Јавној установи за 

предшкoлско васпитање и образовање „Невен“ 

Вишеград за кориштење колективног годишњег 

одмора у временском периоду од 01.08.2022 до  

21.08.2018. године. 
 

II 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 

објављена „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 
 

ОПШТИНА ВИШЕГРАД 

                                           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                

Број: 02-141-5/22                                    

Датум: 05.05.2022.године       Младен Ђуревић, с.р. 
 

На основу члана 59. став (18) Закона о локланој 

самоуправи ("Службени гласник Републике 

Српске" број 97/16,36/19 и 61/21)  члана 43. и 44. 

Закона о буџетском систему Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“, број  

121/12, 152/14, 103/ 15 и 15/16), члана 12. Одлуке о 

извршењу буџета општине Вишеград за 2022. 

годину („Службени гласник општине Вишеград“, 

број: 6/22), и члана 87. Статута општине Вишеград  

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 6/17 

и 3/19), по поднешеном захтјеву за реализацију 

набавке штампања гласачких листича и образаца 

од стране Скупштине општине Вишеград, 

Комисија за спровођење поступка опозива 

начелнка општине Вишеград, број 01-03-15/22 од 

19.05.2022. године,  начелник општине, д о н о с и  

О Д Л У К У 

о одобравању средстава буџетске резерве 
 

I 

ОДОБРАВАЈУ СЕ средства буџетске резерве у 

укупном износу од 5.300,00 КМ 

(петхиљадаитристотинеконвертибилнихмарака) 

Комисији за спровођење поступка опозива 

начелника општине Вишеград именованој 

рјешењем Скупштине општине Вишеград, број 01-

022-96/22 од 04.05.2022. године у сврху 

реализације набавке штапања гласачких листича и 

образаца потребних за поступак спровођења 

опозива начелника оштине. 

Одлуку број 01-03-11/22 о потреби покретања 

поступка јавне набавке штампања гласачких 

листича и образаца донијела је Комисија за 

спровођење поступка опозива  начелника општине 

Вишеград на сједници одржаној дана 16.05.2022. 

године. 

II 

За реализацију ове одлуке задужује се одјељење за 

финансије општине Вишеград и Комисија за 

спровођење поступка опозива начелника општине 

Вишеград именована рјешењем Скупштине 

општине Вишеград, број 01-022-96/22 од 

04.05.2022. годдине. 
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III 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 

објављена у „Службеном гласнику Општине 

Вишеград“. 
 

ОПШТИНА ВИШЕГРАД 

                                           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                

Број: 02-40-101/22                                    

Датум: 20.05.2022.године       Младен Ђуревић, с.р. 

 

На основу члана 59. став (18) Закона о локланој 

самоуправи ("Службени гласник Републике Српске 

" број 97/16,36/19 и 61/21)  члана 43. и 44. Закона о 

буџетском систему Републике Српске („Службени 

гласник Републике Српске“, број  121/12, 152/14, 

103/ 15 и 15/16), члана 12. Одлуке о извршењу 

буџета општине Вишеград за 2022. годину 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број: 

6/22), и члана 87. Статута општине Вишеград  

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 6/17 

и 3/19), по поднешеном захтјеву ЈУ СШЦ "Иво 

Андрић", број 09-475/22 од 19.05.2022. године,  

начелник општине, д о н о с и  

О Д Л У К У 

о одобравању средстава буџетске резерве 

 

I 

ОДОБРАВАЈУ СЕ средства буџетске резерве у 

укупном износу од 2.000,00 КМ 

(двијехиљадехиљадконвертибилнихмарака) ЈУ 

СШЦ "Иво Андрић" у сврху финанисирања 

матурске вечери завршних разреда које је 

планирано да се одржи 28.05.2022. године у хотелу 

Вишеград. 

II 

За реализацију ове одлуке задужује се одјељење за 

финансије општине Вишеград. 

 

III 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 

објављена у „Службеном гласнику Општине 

Вишеград“. 

ОПШТИНА ВИШЕГРАД 

                                           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                

Број: 02-40-99/22                                    

Датум: 25.05.2022.године       Младен Ђуревић, с.р. 

 

На основу члана 59. став 1, тачка 12. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21),  на 

основу члана 19. став 1, тачка 4. Закона о систему 

јавних служби („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 68/07) и члана 87. Статута Општине 

Вишеград („Службени гласник Општине 

Вишеград“, број:6/17), начелник општине,                  

д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

 

I 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Правилник  о унутрашњој 

организацији и систематизацији радних мјеста у 

Јавној установи за предшколско васпитање и 

образовање "Невен" Вишеград број: 277/22 од 

25.05.2022. године, усвојен од стране Управног 

одбора  Јавне установе за предшколско васпитање 

и образовање "Невен" Вишеград, Одлуком број 

266.1/22 од 24.05.2022. године. 
 

II 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 

објављена у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“ 
 

ОПШТИНА ВИШЕГРАД 

                                           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                

Број: 02-12-6/22                                    

Датум: 26.05.2022.године       Младен Ђуревић, с.р. 

 

На основу члана 82 став (2). Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“ број 97/16 и 36/19), члана 87. Статута 

Општине Вишеград („Службени гласник Општине 

Вишеград“ број 6/17 и 3/19) и Одлуке о утврђивању 

услова  и критеријума за остваривање права на 

стимулисање наталитета („Службени гласник 

општине Вишеград број 10/1, 16/19 и 4/20), 

начелник општине Вишеград,  д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о формирању Комисије за накнаду  трошкова 

лијечења стерилитета и накнаду трошкова 

вантјелесне оплодње 
 

 1. У Комисију за накнаду трошкова 

лијечења стерилитета и накнаду трошкова 

вантјелесне оплодње именују се:  

- Костић Олга, предсједник, Општинска 

управа Вишеград,  

- др. Бранка Мирковић, члан, Дом здравља 

Вишеград. 

- Соња Симеуновић, члан, Центар за 

социјални рад Вишеград. 

 

   2. Задатак Комисије је да у складу са  

Одлуком о утврђивању услова  и критеријума за 

остваривање права на стимулисање наталитета и 

приложене медицинске документације и 

приложених плачених рачуна оцјени ко испуњава 
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услове за накнаду  трошкова лијечења стерилитета 

и вантјелесне оплодње. 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Вишеград“. 

ОПШТИНА ВИШЕГРАД 

                                            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                

Број: 02-013-55/22                                    

Датум: 04.04.2022.године      Младен Ђуревић, с.р. 

 

На основу члана 45.в Изборног закона Републике 

Српске („Службени гласник Републике Српске”, 

бр. 34/02, 35/03, 24/04, 19/05, 24/12 и 109/12), а у 

складу чланом 10.1 став 3. Правилника о начину 

спровођења поступка опозива 

градоначелника/начелника града/општине  број: 

01.2-03-11/22, од 04.05.2022. године, Комисија за 

спровођење поступка опозива начелника  општине 

Вишеград на сједници одржаној 3.6.2022. године,   

д о н о с и 

О Д Л У КУ 

и висини накнада за рад бирачких одбора за 

спровођење поступка опозива начелника 

општине Вишеград 

 

Члан 1. 

Овом одлуком утврђује се висина накнаде за рад 

бирачких одбора (за редовна бирачка мјеста и 

мобилне тимове) за спровођење поступка опозива 

начелника општине Вишеград, како слиједи:  

- предсједник бирачког одбора ............. 120,00 КМ 

- члан бирачког одбора .........................   80,00 КМ. 

 

Члан 2. 

У случају да je предсједник или члан бирачког 

одбора спријечен да дође на бирачко мјесто на дан 

одржавања  изјашњавања,   замјеник  предсједника,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

односно замјеник члана бирачког одбора, који се 

ангажује за рад бирачког одбора има право на 

накнаду у висини накнаде коју остварује 

предсједник, односно члан бирачког одбора. 

 

Члан 3. 
У случају да предсједник, односно члан бирачког 

одбора, мора из оправданих разлога привремено 

напустити бирачко мјесто у току рада на дан 

одржавања поступка опозива, замјеник 

предсједника, односно замјеник члана бирачког 

одбора, који се ангажује за рад бирачког одбора 

има право на накнаду у висини од 30,00 КМ. 

Накнада из става 1. овог члана ће се исплаћивати на 

основу посебне одлуке Комисије за спровођење 

поступка опозива, уз оцјену оправданости 

напуштања бирачког мјеста. 

Члан 4 . 

Брачки одбори су обавезни да доставе евиденцију 

рада бирачких одбора са потписима предсједника и 

чланова бирачког одбора, као и замјеника 

предсједника, односно замјеника чланова који су 

ангажовани на дан изјашњавања, разлозима и 

времену ангажовања. 

 

Члан 5. 

Средства из члана 1. ове одлуке обезбеђена су у 

буџету општине Вишеград за 2022. годину.  

Исплата накнада биће извршена на основу 

евиденције рада бирачких одбора, достављених 

Комисији за спровођење поступка опозива 

начелника општине Вишеград. 

 

Члан 6. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

ОПШТИНА ВИШЕГРАД 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

- Комисија за спровођење поступка опозива    

начелника општине Вишеград - 

Број: 01-03-40/22       ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ 

Датум: 03.6.2022. г.           Снежана Нешковић,с.р.  
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 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

Одлука о уплати средстава из буџета општине Вишеград правним лицима чији је оснивач Општина  

Вишеград ........................................................................................................................................................... 1 

Одлука о прераспоређивању буџетских средстава .......................................................................................  1 

 

 

              НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  

Одлука о одобравању средстава буџетске резерве .......................................................................................... 2 

Одлука ................................................................................................................................................................. 2 

Одлука о одобравању средстава буџетске резерве ........................................................................................ 2 

Одлука о одобравању средстава буџетске резерве ........................................................................................ 3 

Одлука .................................................................................................................................................................  3 

Рјешење о формирању Комисије за накнаду  трошкова лијечења стерилитета и накнаду трошкова  

вантјелесне оплодње .......................................................................................................................................... 3 

 

          КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ОПОЗИВА НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ ВИШЕГРА 

Одлука и висини накнада за рад бирачких одбора за спровођење поступка опозива начелника 

општине Вишеград ..............................................................................................................................................  4 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Издавач: Скупштина општине Вошеград, Андрићград, б.б. 73240, Вишеград, телефон број 058/620-823. 

Излази у складу са потребама.  

 




