
На основу члана 34. Статута општине Вишеград –
пречишћени текст („Сл. гласник Општине
Вишеград“, бр. 10/08), Скупштина општине
Вишеград на сједници одржаној дана 03.12.2008
године , д о н о с и

О Д Л У К У
о избору Радног предсједништва

конститутивне сједнице
Скупштине општине Вишеград

Члан 1.
У Радно предсједништво конститутивне сједнице
Скупштине општине Вишеград, бирају се:

1. Никола Ђукановић, предсједник
2. Александар Фулурија, члан
3. Михајло Томић, члан.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  ВИШЕГРАД
                        ПРЕДСЈЕДНИК СО
                   ИЗ ПРЕТХОДНОГ САЗИВА

Број: 01-022-173/08
Датум: 03.12.2008.године    Реџеп Јелачић,с.р.

На основу члана 33. и 34. став 2.  Статута
општине Вишеград – пречишћени текст („Сл.
гласник Општине Вишеград“, бр. 10/08),
Скупштина општине Вишеград на сједници
одржаној дана 03.12.2008 године , д о н о с и

О Д Л У К У
о именовању Комисије за

верификацију мандата

Члан 1.
У Комисију за верификацију мандата одборника
новог сазива Скупштине општине Вишеград,
именују се:

1. Милан Николић, предсједник
2. Дарко Андрић, члан и
3. Бојан Тодоровић, члан.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  ВИШЕГРАД
                                ПРЕДСЈЕДНИК

              Радног предсједништва
Број: 01-022-174/08     конститутивне сједнице СО
Датум: 03.12.2008. године Никола Ђукановић,с.р.

На основу члана 33.  и 34.  Статута општине
Вишеград – пречишћени текст („Сл. гласник
Општине Вишеград“, бр. 10/08), Скупштина
општине Вишеград на сједници одржаној дана
03.12.2008 године , д о н о с и

О Д Л У К У
о верификацији мандата одборника у

                Скупштини општине Вишеград

Члан 1.
Скупштина општине прихвата извјештај Комисије
за верификацију мандата и верификује мандате
одборницима у Скупштини општине Вишеград,
како слиједи:

1. Лончаревић Славици
2. Андрић Дарку
3. Лакић Милу
4. Дроца Винку
5. Митрашиновић Соњи
6. Топаловић Мирјани
7. Рацковић Бојану
8. Ђукановић Николи
9. Радојчић Момиру
10. Гладанац Владимиру
11. Маљукан Предрагу
12. Комад Милану
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13.Мемишевић Билалу
14.Јелачић Реџепу
15. Фулурија Александру
16. Кошарац Мирјани
17. Шкипина Љубиши
18. Фуртула Стајину
19. Видаковић Марку
20. Никитовић Рајку
21. Милошевић Жељку
22. Тодоровић Бојану
23. Савић Мишу
24. Николић Милану
25. Томић Михајлу

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  ВИШЕГРАД
                               ПРЕДСЈЕДНИК

           Радног предсједништва
Број: 01-022-175/08    конститутивне сједнице СО
Датум: 03.12.2008. године  Никола Ђукановић,с.р.

На основу члана 33.  и 34.  Статута општине
Вишеград – пречишћени текст („Сл. гласник
Општине Вишеград“, бр. 10/08), Скупштина
општине Вишеград на сједници одржаној дана
03.12.2008 године , д о н о с и

                 О  Д  Л  У  К  У
о  избору  предсједника и чланова
 Комисије за избор и именовање

Члан 1.
У  Комисију за избор и именовање, бирају се:

1. Славица Лончаревић, предсједник
2. Миле Лакић, члан
3. Мирјана Кошарац, члан
4. Мишо Савић, члан
5. Реџеп Јелачић, члан .

         Члан 2.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи
Одлука о избору  предсједника,   замјеника
предсједника и чланова Комисије за избор и
именовања („Сл.гласник Општине Вишеград“, бр.
6/04).

Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
биће објављена  у «Службеном гласнику Општине
Вишеград».

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  ВИШЕГРАД
    ПРЕДСЈЕДНИК

                          Радног предсједништва
Број: 01-022-176/08   конститутивне сједнице СО
Датум: 03.12.2008. год.   Никола Ђукановић,с.р.

На основу члана 30. Закона о локалној
самоуправи («Службени гласник Републике
Српске», број: 101/04, 42/05 и 118/05), члана 27.
став 1.  тачка 2.  Закона о статусу функционера
јединица локалне самоуправе («Службени
гласник Републике Српске», број: 96/05) и члана
33. Статута општине Вишеград – пречишћени
текст («Службени гласник општине Вишеград»,
број: 10/08), Скупштина општине Вишеград на
конститутивној сједници одржаној  дана
03.12.2008. године, д о н о с и:

О Д Л У К У
o престанку функције предсједника
Скупштине општине Вишеград због

истека мандата

Члан 1.
Реџепу Јелачићу, престаје функција предсједника
Скупштине општине Вишеград, због истека
мандата на који је биран.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  ВИШЕГРАД
                    ПРЕДСЈЕДНИК
            Радног предсједништва

Број:01-022-177/08      конститутивне сједнице СО
Датум: 03.12.2008 год.    Никола Ђукановић,с.р.

На основу члана 33. Статута општине Вишеград –
пречишћени текст („Сл. гласник Општине
Вишеград“, бр. 10/08) и члана 111. став  3.
Пословника Скупштине општине  Вишеград –
пречишћени текст („Сл. гласник Општине
Вишеград“, бр. 10/08) , Скупштина општине
Вишеград на сједници одржаној дана 03.12.2008
године ,   д о н о с и

Година 16     Број: 12               Општина Вишеград, 04.12.2008.год.    Страна  2



             О  Д  Л  У  К  У
о избору Комисије за провођење гласања и

утврђивање резултата гласања за избор
предсједника и потпредсједника Скупштине
општине и  замјеника начелника општине

         Члан 1.
У  Комисију за провођење гласања и утврђивање
резултата гласања за избор предсједника и
потпредсједника Скупштине општине и
замјеника начелника општине, бирају се:

1. Винко Дроца, предсједник
2. Мирјана Топаловић, члан и
3. Мишо Савић, члан.

                         Члан 2.
Комисија из члана 1.  ове Одлуке ће провести
гласање и утврдити резултате гласања за
предсједника и потпредсједника Скупштине
општине, као и замјеника начелника Општине.

           Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
биће објављена  у «Службеном гласнику општине
Вишеград».

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  ВИШЕГРАД
                                    ПРЕДСЈЕДНИК

             Радног предсједништва
Број: 01-022-178/08     конститутивне сједнице СО
Датум: 03.12.2008. год.    Никола Ђукановић,с.р.

На основу члана 30. Закона о локалној
самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 101/04, 42/05 и
118/05) и  члана 33. и 35. Статута општине
Вишеград – пречишћени текст („Сл. гласник
Општине Вишеград“, бр. 10/08),  Скупштина
општине Вишеград на сједници одржаној дана
03.12.2008 године , д о н о с и

                 О  Д  Л  У  К  У
о избору предсједника Скупштине

општине Вишеград

         Члан 1.
За предсједника Скупштине општине Вишеград
изабран је Билал Мемишевић.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  ВИШЕГРАД
   ПРЕДСЈЕДНИК

                                         Радног предсједништва
Број: 01-022-179/08     конститутивне сједнице СО
Датум: 03.12.2008. год.    Никола Ђукановић,с.р.

На основу члана 30. Закона о локалној
самоуправи («Службени гласник Републике
Српске», број: 101/04, 42/05 и 118/05), члана 27.
став 1.  тачка 2.  Закона о статусу функционера
јединица локалне самоуправе («Службени
гласник Републике Српске», број: 96/05) и члана
33. Статута општине Вишеград – пречишћени
текст («Службени гласник општине Вишеград»,
број: 10/08), Скупштина општине Вишеград на
конститутивној сједници одржаној  дана
03.12.2008.  године,  д о н о с и

О Д Л У К У
o престанку функције потпредсједника

Скупштине општине Вишеград због
 истека мандата

Члан 1.
Луки Драгичевићу, престаје функција
потпредсједника Скупштине општине Вишеград,
због истека мандата на који је биран.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  ВИШЕГРАД
      ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-180/08
Датум: 03.12. 2008  год. мр Билал Мемишевић,с.р.

На основу члана 30. Закона о локалној
самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 101/04, 42/05 и
118/05) и  члана 33. и 35. Статута општине
Вишеград – пречишћени текст („Сл. гласник
општине Вишеград“, бр. 10/08),  Скупштина
општине Вишеград на сједници одржаној дана
03.12.2008 године , д о н о с и

                О  Д  Л  У  К  У
о избору потпредсједника Скупштине

 општине Вишеград

Члан 1.
За потпредсједника Скупштине општине
Вишеград изабран је Реџеп Јелачић.
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Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
биће објављена у «Службеном гласнику општине
Вишеград».

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  ВИШЕГРАД
                   ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-181/08
Датум: 03.12.2008 год.  мр Билал Мемишевић,.с.р.

На основу члана 30. Закона о локалној
самоуправи («Службени гласник Републике
Српске», број: 101/04, 42/05 и 118/05), члана 27.
став 1.  тачка 2.  Закона о статусу функционера
јединица локалне самоуправе («Службени
гласник Републике Српске», број: 96/05) и члана
33. Статута општине Вишеград – пречишћени
текст («Службени гласник општине Вишеград»,
број: 10/08), Скупштина општине Вишеград на
конститутивној сједници одржаној  дана
03.12.2008. године,  д о н о с и

О Д Л У К У
o престанку функције замјеника начелника

Општине Вишеград због истека мандата

Члан 1.
Неџаду Мухићу, престаје функција замјеника
начелника Општине Вишеград, због истека
мандата на који је биран.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  ВИШЕГРАД
   ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-182/08
Датум: 03.12.2008  год. мр  Билал Мемишевић,с.р.

На основу члана 6. тачка 2. и члана 7. тачка 2. и 3.
Закона о министарским, владиним и другим
именовањима Републике Српске («Сл.гласник
РС», бр. 41/03), члана 30 и  34. Закона о локалној
самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 101/04, 42/05 и
118/05) и члана 33. Статута Општине Вишеград –
пречишћени текст («Службени гласник општине
Вишеград», број: 10/08), Скупштина општине
Вишеград на сједници одржаној дана  03.12.2008.
године,   д о н о с и

О  Д  Л  У  К  У
о утврђивању  критеријума за  избор и

именовање  секретара Скупштине
општине Вишеград

Члан 1.
Овом Одлуком ближе се утврђују услови и
критеријуми за избор и именовање  секретара
Скупштине општине Вишеград.
Под критеријумима за избор и именовање из
предходног става сматрају се степен образовања,
стручно занимање, радно искуство, као и други
услови и стандарди утврђени овом одлуком.

Члан 2.
Кандидати из члана 1. ове Одлуке, поред општих
услова прописаних Законом о министарским,
владиним и другим именовањима Републике
Српске («Сл.гласник РС», бр. 41/03) и чланом 118.
Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“,
бр. 101/04, 42/07 и 118/05) треба да испуњавају и
посебне критеријуме и услове утврђене овом
одлуком:

-  ВСС - завршен правни факултет,
-  положен стручни испит за рад у

административној служби или правосудни испит
(лице које је у другим органима или
организацијама радило, а нема положен стручни
испит, може се примити на рад, ако се обавеже да
положи стручни испит у року од шест мјесеци од
дана запослења. Уколико не положи стручни
испит у року од шест мјесеци престаје му радни
однос),

-  пет  година радног искуства у струци,
-  доказани резултати на ранијим

пословима.

        Члан 3.
Секретара Скупштине општине, на основу
спроведеног јавног конкурса и приједлога
Комисије за избор, именује Скупштина општине
Вишеград.
Комисију за избор секретара  именује Скупштина
општине Вишеград.
Комисија за избор броји 5 чланова.

Члан 4.
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.

Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
биће објављена  у «Службеном гласнику општине
Вишеград».
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  ВИШЕГРАД
             ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-185/08
Датум: 03.12.2008  год. мр Билал Мемишевић,с.р.

На основу члана 6. тачка 2. и члана 7. тачка 2. и 3.
Закона о министарским, владиним и другим
именовањима Републике Српске («Сл.гласник
РС»,  бр.  41/03)  и члана 33.  Статута Општине
Вишеград – пречишћени текст  («Сл.гласник
општине Вишеград», бр. 10/08), Скупштина
општине Вишеград на сједници одржаној дана
03.12.2008. године,  д о н о с и

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

именовање секретара Скупштине
 општине  Вишеград

       Члан 1.
Расписује се јавни конкурс за избор и именовање
секретара  Скупштине општине Вишеград.

Члан 2.
Општи услови и критеријуми за избор секретара
Скупштине општине Вишеград прописани су
Одлуком о утврђивању критерија  за  избор и
именовање  секретара Скупштине Општине
Вишеград.

Члан 3.
Рок за подношење пријава на конкурс из члана  1.
ове Одлуке  је 30 дана од дана објављивања јавног
конкурса.

Члан 4.
Јавни конкурс за избор секретара Скупштине
општине Вишеград,   а биће објављен  у «Сл.
гласнику Републике Српске» и дневном листу
«Глас Српске».
За расписивање конкурса задужује се начелник
Општине.

Члан 5.
Поступак избора, укључујући преглед приспјелих
понуда на конкурс и предлагање кандидата, у
складу са утврђеним критеријумима, извршиће
Комисија за избор  секретара Скуштине општине
Вишеград.

Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у «Сл.гласнику Општине
Вишеград».

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  ВИШЕГРАД
    ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-186/08
Датум: 03.12.2008 .год. мр Билал Мемишевић,с.р.

На основу члана 6. тачка 2. и члана 7. тачка 2. и 3.
Закона о министарским, владиним и другим
именовањима Републике Српске («Сл.гласник
РС», бр. 41/03), члана 30. и 35. Закона о локалној
самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 101/04, 42/05 и
118/05) и члана 33. Статута општине Вишеград –
пречишћени текст («Службени гласник општине
Вишеград» број: 10/08), Скупштина општине
Вишеград на сједници одржаној дана  03.12.2008.
године,  д о н о с и

О  Д  Л  У  К  У
о  утврђивању  стандарда  и  критеријума за

избор и именовање начелника одјељења у
Административној служби Општине Вишеград

Члан 1.
Овом Одлуком ближе се утврђују услови и
критеријуми за избор и именовање  начелника
одјељења у Административној служби Општине
Вишеград.
Под критеријумима за избор и именовање из
предходног става сматрају се степен образовања,
стручно звање,  радно искуство,  као и други
услови и стандарди утврђени овом Одлуком.

Члан 2.
Кандидати из члана 1. ове Одлуке, поред општих
услова прописаних Законом о министарским,
владиним и другим именовањима Републике
Српске («Сл.гласник РС», бр. 41/03) и Законом о
локалној самоуправи  («Службени гласник
Републике Српске» број: 101/04, 42/05 и 118/05),
треба да испуњавају и посебне критеријуме и
услове:

- начелник Одјељења за општу управу –
ВСС правног, економског или другог друштвеног
смјера,  пет година   радног искуства и положен
стручни испит

- начелник Одјељења за привреду и
друштене дјелатности – ВСС, пет година   радног
искуства и положен стручни испит

- начелник Одјељења за простороно
уређење и стамбено-комуналне послове – ВСС
архитектонског, грађевинског или правног смјера,
пет година   радног искуства и положен стручни
испит

- начелник Одјељења за финансије, ВСС
економског смјера, пет година   радног искуства и
положен стручни испит.
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Лице које је у другим органима или
организацијама радило, а нема положен стручни
испит, може се примити на рад, ако се обавеже да
положи стручни испит у року од шест мјесеци од
дана запослења. Уколико не положи стручни
испит у року од шест мјесеци престаје му радни
однос.

Члан 3.
Начелнике одјељења, на основу спроведеног
јавног конкурса и приједлога начелника Општине,
именује Скупштина општине Вишеград.
Комисију за избор начелника одјељења именује
Скупштина Општине Вишеград .
Комисија за избор броји 5 чланова.

Члан 4.
У комисију за избор  именоваће се лица која имају
професионално искуство, на истом или вишем
нивоу за које се спроводи поступак, као и лица
која су упозната са одредбама Закона о локалној
самоуправи.

Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у «Службеном гласнику општине
Вишеград».

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  ВИШЕГРАД
  ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број:01-022-196/08
Датум: 03.12. 2008  год. мр Билал Мемишевић,с.р.

На основу члана 120. Закона о локалној
самоуправи («Службени гласник Републике
Српске»,  број: 101/04, 42/05 и 118/05) , члана  8.
Закона о министарским, владиним и другим
именовањима Републике Српске («Сл.гласник
РС»,  бр.  41/03)  и члана 33.  Статута Општине
Вишеград – пречишћени текст («Сл.гласник
општине Вишеград», бр. 10/08), Скупштина
општине Вишеград на сједници одржаној дана
03.12.2008.године,   д о н о с и

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

именовање начелника
одјељења у Административној служби

Општине Вишеград

Члан 1.
Расписује се јавни конкурс за избор и именовање
начелника одјељења у Административној служби
Општине Вишеград.

Члан 2.
Општи услови и критеријуми за избор и
именовање начелника одјељења у
Административној  служби  Општине Вишеград
прописани су Одлуком о утврђивању стандарда и
критерија за избор и именовање начелника
одјељења у Административној служби Општине
Вишеград («Сл.гласник опшине Вишеград»,
бр.12/08).

Члан 3.
Рок за подношење пријава на конкурс из члана  1.
је 30 дана од дана објављивања јавног конкурса.

Члан 4.
Јавни конкурс за избор  и именовање  начелника
одјељења у Административној служби Општине
Вишеград  објавиће се у «Сл.гласнику Републике
Српске» и дневном листу «Глас Српски».

За расписивање конкурса задужује се начелник
Општине.

Члан 5.
Поступак провођења конкурса, укључујући
преглед приспјелих пријава на конкурс и
предлагање кандидата, у складу са утврђеним
критеријумима, извршиће Комисија за избор  и
именовање начелника одјељења
Административне  службе Општине   Вишеград.

Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у «Сл.гласнику општине Вишеград».

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  ВИШЕГРАД
    ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број:01-022-197/08
Датум: 03.12.2008 год.   мр Билал Мемишевић,с.р.

На основу члана 33. Статута Општине Вишеград –
пречишћени текст („Сл.гласник општине
Вишеград“, бр. 10/08) и члана 46. и 48.
Пословника општине Вишеград  - пречишћени
текст («Сл.гласник општине Вишеград»,   бр.
10/08), Скупштина општине Вишеград на
сједници одржаној дана 03.12.2008. године,
д о н о с и

О Д Л У К У
о избору предсједника и чланова

Комисије за прописе

Члан 1.
У  Комисију за прописе, бирају су:

1. Момир Радојчић, предсједник
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2. Љубиша Шкипина, замјеник
предсједника

3. Жељко Милошевић, члан
4. Михаило Томић  члан и
5. Божидар Тушевљак члан.

Члан 2.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи
Одлука о избору чланова Комисије за прописе
(„Сл. гласник општине Вишеград“, бр. 2/05 и
15/07).

Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања   у „Службеном гласнику општине
Вишеград“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  ВИШЕГРАД
   ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-199/08
Датум: 03.12.2008  год.  мр Билал Мемишевић,с.р.

На основу члана 33. Статута Општине Вишеград –
пречишћени текст («Службени гласник општине
Вишеград», бр. 10/08) и  члана 46. и 49.
Пословника Скупштине општине Вишеград –
пречишћени текст («Сл.гласник општине
Вишеград», бр. 10/08), Скупштина општине
Вишеград на сједници одржаној дана 03.12.2008
године,   д о н о с и

О Д Л У К У
о избору предсједника и чланова Комисије за

буџет и финансије

Члан 1.
У Комисију за буџет и финансије, бирају   се:

1. Милан Николић, предсједник
2. Страјин Фуртула, замјеник

предсједника
3. Никола Ђукановић, члан.

        Члан 2.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи
Одлука о именовању предсједника и чланова
Комисије за буџет и финансије  („Сл.гласник
општине Вишеград“,  бр. 2/06 и 4/07).

Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања   у „Службеном гласнику општине
Вишеград“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  ВИШЕГРАД
                      ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-200/08
Датум: 03.12.2008  год.  мр Билал Мемишевић,с.р.

На основу члана 30. став 1. алинеја 19. Закона о
локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, број:
101/04, 42/05 и 118/05) и члана 33. Статута
Oпштине Вишеград  - пречишћени текст
(«Службени гласник Општине Вишеград» број:
10/08), Скупштина општине Вишеград на
сједници одржаној дана  03.12.2008 године,
д о н о с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о разрјешењу секретара Скупштине

општине Вишеград

1.Снежана Нешковић, дипл.правник,
разрјешава се дужности секретара Скупштине
општине Вишеград, због истека мандата на који је
именована.

2.   Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а биће објављено у  «Службеном
гласнику општине Вишеград».

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  ВИШЕГРАД
 ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-183/08
Датум: 03.12.2008 год.  мр Билал Мемишевић,с.р.

На основу члана 4. тачка  2. Закона о
министарским, владиним и другим именовањима
(„Сл.гласник РС“, број: 41/03) и члана 33.
Статута општине Вишеград – пречишћени текст
(„Сл. гласник општине Вишеград“, бр. 10/08),
Скупштина општине Вишеград на сједници
одржаној дана 03.12.2008 године , д о н о с и

               Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању вршиоца дужности
секретара Скупштине општине

1. Снежана Нешковић, дипл.правник,
именује се за вршиоца дужности  секеретара
Скупштине општине Вишеград  на период од 2
мјесеца, а најдуже до окончања поступка јавне
конкуренције.
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2. Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а биће објављено у «Службеном
гласнику општине Вишеград».

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  ВИШЕГРАД
      ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-184/08
Датум: 03.12.2008  год.  мр Билал Мемишевић,с.р.

На основу члана 9. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике
Српске («Сл.гласник Републике Српске», бр.
41/03) и члана 33. Статута Општине Вишеград –
пречишћени текст  («Сл.гласник општине
Вишеград», бр. 10/08), Скупштина општине
Вишеград на сједници одржаној дана  03.12.2008.
године,   д о н о с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању  Комисије за избор секретара

Скупштине општине Вишеград

I
Именује се Комисија за избор секретар
Скупштине општине Вишеград у саставу:

1. Његош Танасковић, предсједник
2. Милан Јакшић, члан
3.   Биљана Бореновић, члан
4.   Соња Митрашиновић,   члан
5.   Милан Николић,  члан.

           II
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 са кандидатима и након тога  предложи
ранг-листу са кандидатима Скупштини општине
Вишеград на разматрање и доношење коначне
одлуке о избору.

III
Административне и техничке послове за потребе
Комисије обављаће Стручна служба.

IV
Комисија престаје са радом даном именовања
секретара Скупштине општине Вишеград.

                          V
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења,а
биће објављено у «Службеном гласнику општине
Вишеград».

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  ВИШЕГРАД
     ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-187/08
Датум: 03.12.2008 год.   мр Билал Мемишевић,с.р.

На основу члана 30. и 33. Закона о локалној
самоуправи („Сл.гласник РС“, бр.  101/04, 42/05 и
118/05) и члана 33. Статута Oпштине Вишеград  -
пречишћени текст («Службени гласник општине
Вишеград», број: 10/08), Скупштина општине
Вишеград на  сједници одржаној дана  03.12.2008
године године, д о н о с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о разрјешењу начелника Одјељења

за општу управу

1.  Добривоје Станојевић, разрјешава се
дужности начелника Одјељења за општу управу,
због истека мандата на који је именован.

2.   Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења,а објавиће се у  «Службеном гласнику
општине Вишеград».

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  ВИШЕГРАД
       ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-188/08
Датум: 03.12. 2008 год   мр Билал Мемишевић,с.р.

На основу члана 4. тачка 2. Закона о
министарским, владиним и другим именовањима
(„Сл.гласник РС“, број: 41/03) и члана 33.
Статута општине Вишеград – пречишћени текст
(„Сл. гласник општине Вишеград“, бр. 10/08),
Скупштина општине Вишеград на сједници
одржаној дана 03.12.2008 године , д о н о с и

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

Одјељења за општу управу

1. Добривоје Станојевић, професор
социологије, именује се за вршиоца дужности
начелника Одјељења за општу управу  на период
од 2 мјесеца, а најдуже до окончања поступка
јавне конкуренције.
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2. Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а биће објављено у «Службеном
гласнику општине Вишеград».

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  ВИШЕГРАД
    ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-189/08
Датум: 03.12.2008 год.  мр Билал Мемишевић,с.р.

На основу члана 30.  и 33.  Закона о локалној
самоуправи („Сл.гласник РС“, број: 101/04, 42/05
и 118/05) и члана 33. Статута Oпштине Вишеград
- пречишћени текст («Службени гласник општине
Вишеград», број: 10/08), Скупштина општине
Вишеград на  сједници одржаној дана  03.12.2008
године године, д о н о с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о разрјешењу начелника Одјељења за

привреду и друштвене дјелатности

1.  Ковиљка Марковић, разрјешава се
дужности начелника Одјељења за привреду и
друштвене дјелатности, због истека мандата на
који је именована.

2.   Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се  у  «Службеном гласнику
општине Вишеград».

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  ВИШЕГРАД
    ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-190/08
Датум: 03.12. 2008 год.  мр Билал Мемишевић,с.р.

На основу члана 4. тачка 2. Закона о
министарским, владиним и другим именовањима
(„Сл.гласник РС“, број: 41/03) и члана 33.
Статута општине Вишеград – пречишћени текст
(„Сл. гласник општине Вишеград“, бр. 10/08),
Скупштина општине Вишеград на сједници
одржаној дана 03.12.2008 године , д о н о с и

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

Одјељења за привреду и друштвене
дјелатности

1. Ковиљка Марковић, дипл.економиста,
именује се за вршиоца дужности  начелника
Одјељења за привреду и друштвене дјелатности
на период од 2 мјесеца, а најдуже до окончања
поступка јавне конкуренције.

 2. Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а биће објављено у «Службеном
гласнику општине Вишеград».

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  ВИШЕГРАД
    ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-191/08
Датум: 03.12.2008 год.   мр Билал Мемишевић,с.р.

На основу члана 30. и 33. Закона о локалној
самоуправи („Сл.гласник РС“, број: 101/04, 42/05
и 118/05) и члана 33. Статута Oпштине Вишеград
- пречишћени текст («Службени гласник општине
Вишеград», број: 10/08), Скупштина општине
Вишеград на  сједници одржаној дана  03.12.2008
године године, д о н о с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о разрјешењу начелника Одјељења за

просторно уређење
 и стамбено - комуналне послове

1.  Станко Стојановић, разрјешава се
дужности начелника Одјељења за просторно
уређење и стамбено –  комуналне послове,   због
истека мандата на који је именован.

2.   Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се  у  «Службеном гласнику
општине Вишеград».

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  ВИШЕГРАД
                   ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-192/08
Датум: 03.12. 2008 год.  мр Билал Мемишевић,с.р.

На основу члана 4. тачка 2. Закона о
министарским, владиним и другим именовањима
(„Сл.гласник РС“, број: 41/03) и члана 33.
Статута општине Вишеград – пречишћени текст
(„Сл. гласник општине Вишеград“, бр. 10/08),
Скупштина општине Вишеград на сједници
одржаној дана 03.12.2008 године , д о н о с и

                Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању вршиоца дужности начелника
Одјељења за просторно уређење и стамбено

комуналне послове

1. Станко Стојановић, дипл. инжињер
технолог,  именује се за вршиоца дужности
начелника Одјељења за просторно уређење и
стамбено комуналне послове  на период од 2
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мјесеца, а најдуже до окончања поступка јавне
конкуренције.

 2. Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а биће објављено у «Службеном
гласнику општине Вишеград».

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  ВИШЕГРАД
   ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-193/08
Датум: 03.12.2008 год.   мр Билал Мемишевић,с.р.

На основу члана 30.  и 33.  Закона о локалној
самоуправи („Сл.гласник РС“ број:  101/04, 42/05
и 118/05) и члана 33. Статута Oпштине Вишеград
- пречишћени текст («Службени гласник општине
Вишеград», број: 10/08), Скупштина општине
Вишеград на  сједници одржаној дана  03.12.2008.
године године, д о н о с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о разрјешењу начелника Одјељења за

финансије

1.   Драгомир Мојевић,  разрјешава се
дужности начелника Одјељења за финансије, због
истека мандата на који је именован.

2.   Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења,а објавиће се у  «Службеном гласнику
општине Вишеград».

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  ВИШЕГРАД
  ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-194/08
Датум: 03.12. 2008 год.  мр Билал Мемишевић,с.р.

На основу члана 4. тачка 2. Закона о
министарским, владиним и другим именовањима
(„Сл.гласник РС“, број: 41/03) и члана 33.
Статута општине Вишеград – пречишћени текст
(„Сл. гласник општине Вишеград“, бр. 10/08),
Скупштина општине Вишеград на сједници
одржаној дана 03.12.2008 године , д о н о с и

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

Одјељења за финансије

1. Драгомир Мојевић, дипл.економиста,
именује се за вршиоца дужности  начелника
Одјељења за финансије  на период од 2 мјесеца, а

најдуже до окончања поступка јавне
конкуренције.

2. Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а биће објављено у «Службеном
гласнику општине Вишеград».

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  ВИШЕГРАД
                ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-195/08
Датум: 03.12.2008 год. мр Билал Мемишевић,с.р.

На основу члана 9. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике
Српске («Сл.гласник Републике Српске», бр.
41/03) и члана 33. Статута Општине Вишеград –
пречишћени текст  («Сл.гласник општине
Вишеград», бр. 10/08), Скупштина општине
Вишеград на сједници одржаној дана  03.12.2008.
године,  д о н о с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о   именовању  Комисије  за избор и именовање
начелника  одјељења Административне службе

Општине Вишеград

I
Именује се Комисија за избор и именовање
начелника одјељења Административне службе
Општине Вишеград у саставу:

1. Вељко Савић,предсједник
2. Милан Јакшић, члан
3. Бранка Драгичевић, члан
4. Владимир Гладанац, члан
5. Мишо Савић, члан.

II
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 са кандидатима и након тога  предложи
ранг-листу са кандидатима  начелнику општине.

III
Административне и техничке послове за потребе
Комисије обављаће Стручна служба.

IV
Комисија престаје са радом даном именовања
начелника одјељења.

            V
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења,  а
објавиће се у «Службеном гласнику општине
Вишеград».
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  ВИШЕГРАД
    ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-198/08
Датум: 03.12.2008  год.  мр Билал Мемишевић,с.р.

На основу члана 33. Статута Општине Вишеград –
пречишћеи текст («Сл. гласник Општине
Вишеград», бр. 10/08), након разматрања Одлуке
о утврђивању критерија за избор и именовање
начелника одјељења Административне службе
Општине Вишеград,   Скупштина општине
Вишеград на сједници одржаној дана  03.12.2008
године,   д о н о с и

З А К Љ У Ч А К

1.  Обавезује се  начелник Општине да
прије расписивања јавног  конкурса за избор и
именовање начелника одјељења Општинске
административне службе изврши усклађивање
Правилника о организацији и систематизацији
радних мјеста, којим ће за радно мјесто начелника
Одјељења за привреду и друштвене дјелатности у
погледу стручне спреме бити предвиђена  само
ВСС без навођења смјера.

2.Овај Закључак ступа на снагу даном
доношења,  а биће објављен у «Сл.  гласнику
Општине Вишеград».

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  ВИШЕГРАД
      ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-203/08
Датум: 03.12.2008 год.  мр Билал Мемишевић ,с.р.

На основу  члана 95.  Закона о здравственој
заштити («Сл.гласник РС», бр. 18/99, 58/01 и
62/02) и члана 51. Статута Општине Вишеград
(«Сл.гласник Општине Вишеград» - пречишћени
текст бр. 10/08)), начелник Општине дана
05.11.2008. године,       д о н о с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о  именовању  мртвозорника

           I
Др Љубиша Шкипина именује се за мртвозорника
почев од 05.11.2008 године.

            II
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
биће објављено у «Сл.гласнику Општине
Вишеград».

ОПШТИНА ВИШЕГРАД
                         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Број: 02-013-543/08
Датум: 05.11.2008 год.  Миладин Милићевић,с.р.

О г л а с
Одјељење за просторно уређење и стамбено-
комуналне послове Општине Вишеград, Ул.
краља Петра број 7, Вишеград, на основу рјешења
број: 05-373-191/08 од 11.11.2008 године, извршио
је у регистру заједница етажних власника
стамбених зграда, у регистарском листу број: 05-
372-92/07упис промјене лица овлаштеног за
заступање заједнице етажних власника стамбене
зграде „Старица“, Ул. Ужичког корпуса број 2
Вишеград, са сљедећим подацима:
Дана 11.11.2008 године извршен је упис промјене
лица овлаштеног за заступање заједнице етажних
власника стембне зграде „Старица“ Ул. ужичког
корпуса број 2 у Вишеграду, на основу рјешења
број: 05-372-191/08 од 11.11.208 године; ЗЕВ
заступа Чарапић Драгомир, предсједник
Скупштине ЗЕВ-а самостално и без ограничења.

ОПШТИНА ВИШЕГРАД
Одјељење за просторно уређење
и стамбено комуналне послове

Број: 05-372-191/08      НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Датум: 12.11.2008. г.        Станко Стојановић,с.р.
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