
 
 

 

На основу члана 30. алинеја 23. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске”, број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и 

члана 35. Статута општине Вишеград („Службени 

гласник општине Вишеград“, број 6/14), 

Скупштина oпштине Вишеград на сједници 

одржаној 02.12.2014. године, д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о измјени Пословника  

Скупштине општине Вишеград 

 

Члан 1. 

У Пословнику Скупштине општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 

4/13, 13/13 и 7/14) у члану 37. у ставу 3. послије 

ријечи „Колегијум Скупштине“ запета се 

замјењује тачком, а текст „водећи рачуна да сваки 

одборник може бити члан највише три стална 

радна тијела Скупштине“ брише се.  

 

Члан 2. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                ПОТПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-132/14                                         

Датум: 02.12.2014. године      Миодраг Росић,с.р. 

 

На основу члана 7. Закона о министарским, 

владиним и другим именовањима Републике 

Српске („Службени гласник Републике Српске“, 

број 41/03), члана 87. став (2) и члана 91. став (1) 

и (2) Закона о социјалној заштити („Службени 

гласник Републике Српске“, број 37/12), члана 18. 

став (4) Закона о систему јавних служби 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 

68/07 и 109/12) и члана 35. Статута општине 

Вишеград („Службени гласник општине 

Вишеград“,    број   6/14),   Скупштина   општине  

 

 

Вишеград на сједници одржаној 02.12.2014. 

године, д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о утврђивању стандарда и критеријума за 

избор и именовање директора Јавне установе 

„Центар за социјални рад“ Вишеград 

 

Члан 1. 

Овом одлуком ближе се утврђују стандарди и 

критеријуми за избор и именовање директора 

Јавне установе „Центар за социјални рад“ 

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 установе „Центар 

за социјални рад“ Вишеград, поред услова 

прописаних Законом о министарским, владиним и 

другим именовањима Републике Српске, морају 

испуњавати опште и посебне критеријуме и 

услове утврђене овом одлуком.  

 

Општи услови: 

1. да су држављани Републике Српске или 

Босне и Херцеговине; 

2. да су старији од 18 година; 

3. да нису отпуштени из државне службе на 

основу дисциплинске мјере на било којем 

нивоу власти у периоду од 3 (три) године 

прије дана објављивања конкурса; 

4. да нису осуђивани за кривично дјело које 

их чини неподобним за обављање 

послова у наведеном органу; 

5. да се против њих не води кривични 

поступак; 

6. да се на њих не односи члан 9. став 1. 

Устава БиХ. 
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Посебни услови:  

1. завршен први циклус образовања у 

трајању од најмање три, а највише четири године 

које се вреднује са најмање 180, односно 240 

ECTS бодова, односно стручна спрема стечена 

према закону који регулише високо образовање, 

одговарајућег усмјерења: дипломирани социјални 

радник, дипломирани правник, дипломирани 

психолог, дипломирани социолог, дипломирани 

педагог, дипломирани специјални педагог и 

дипломирани дефектолог (дипломирани 

специјални едукатор и рехабилитатор); 

2. најмање пет година радног искуства у 

струци; 

3. положен стручни испит за рад у органима 

управе. 

 

Члан 3. 
Директора Јавне установе „Центар за социјални 

рад“ Вишеград, на основу спроведеног јавног 

конкурса и приједлога Комисије за избор, именује 

Скупштина општине Вишеград.   

Комисију за избор именује Скупштина општине 

Вишеград, у складу са критеријумима утврђеним 

овом одлуком. 

  

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. 

Комисију за избор чини пет чланова, од којих су 

три члана општински службеници, док су остала 

два члана лица која познају надлежност директора 

и поступак избора.  

        

Члан 5. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                ПОТПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-140/14                                         

Датум: 02.12.2014. године      Миодраг Росић,с.р. 

 

На основу члана 8. Закона о министарским, 

владиним и другим именовањима Републике 

Српске („Службени гласник Републике Српске“, 

број 41/03) и члана 35. Статута општине 

Вишеград („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 6/14), Скупштина општине 

Вишеград на сједници одржаној 02.12.2014. 

године, д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о расписивању Јавног конкурса за избор и 

именовање директора Јавне установе „Центар 

за социјални рад“ Вишеград 

 

Члан 1. 

Расписује се Јавни конкурс за избор и именовање 

директора Јавне установе „Центар за социјални 

рад“ Вишеград. 

 

Члан 2. 

Општи и посебни услови и критеријуми за избор 

и именовање директора Јавне установе „Центар за 

социјални рад“ Вишеград прописани су Одлуком 

Скупштине општине Вишеград о утврђивању 

стандарда и критеријума за избор и именовање 

директора Јавне установе „Центар за социјални 

рад“ Вишеград. 

 

Члан 3. 

Рок за подношење пријава на конкурс из члана 1. 

ове одлуке је 15 дана од дана расписивања Јавног 

конкурса. 

Јавни конкурс за избор и именовање директора 

Јавне установе „Центар за социјални рад“ 

Вишеград објавиће се у „Службеном гласнику 

Републике Српске“ и дневном листу „Вечерње 

новости“. 

 

Члан 4. 

Поступак избора, укључујући преглед приспјелих 

пријава на конкурс и предлагање кандидата у 

складу са утврђеним критеријумима, извршиће 

Комисија за избор директора Јавне установе 

„Центар за социјални рад“ Вишеград. 

 

Члан 5. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                ПОТПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-141/14                                         

Датум: 02.12.2014. године      Миодраг Росић,с.р. 

 

На основу члана 2.12. став (5) Изборног закона 

БиХ Босне и Херцеговине („Службени гласник 

БиХ“, број 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 

20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 

32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13 и 7/14), члана 7. 

тачка а) Упутства о утврђивању квалификација, 

броја и именовању чланова општинске изборне 

комисије основне изборне јединице у Босни и 

Херцеговини („Службени гласник БиХ“, број 

9/10, 37/10 и 74/11) и члана 35. Статута општине 

Вишеград (“Службени гласник општине 
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Вишеград“, број 6/14), Скупштина општине 

Вишеград на сједници одржаној 02.12.2014. 

године, д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о објављивању Јавног огласа за именовање 

два члана Општинске изборне комисије 

Вишеград 

 

Члан 1. 

(1) Скупштина општине Вишеград објављује 

Јавни оглас за именовање два члана Општинске 

изборне комисије Вишеград (у даљем 

тексту:Општинска изборна комисија). 

(2) Састав Општинске изборне комисије је 

мултиетничан, тако да одражава заступљеност 

конститутивних народа, укључујући и остале, у 

изборној јединици за коју се орган надлежан за 

провођење избора оснива, водећи рачуна о 

посљедњем попису становништва спроведеном на 

државном нивоу. 

(3) Састав Општинске изборне комисије ће, у 

правилу, одражавати равноправну заступљеност 

полова, односно у саставу општинске изборне 

комисије обезбиједиће се да број чланова мање 

заступљеног пола буде најмање 40% од укупног 

броја чланова. 

 

Члан 2. 

(1) Чланове Општинске изборне комисије именује 

Скупштина општине Вишеград, уз сагласност 

Централне изборне комисије Босне и Херцеговине 

на период од 7 (седам) година, на основу јавног 

огласа по процедури коју утврђује Централна 

изборна комисија БиХ посебним прописом. 

 

Члан 3. 

(1) Општи услови које кандидати морају 

испуњавати (члан 2.2. Изборног закона БиХ) су 

сљедећи: 

а) члан Oпштинске изборне комисије је 

лице са правом гласа, 

б) члан Општинске изборне комисије је 

лице са одговарајућом стручношћу и искуством у 

провођењу избора. 

(2) Посебни услови које кандидати морају 

испуњавати (члан 2. Упутства о утврђивању 

квалификација, броја и именовању чланова 

изборне комисије основне изборне јединице у 

Босни и Херцеговини) су сљедећи: 

а) да има пребивалиште у општини 

Вишеград; 

б) да има завршен правни факултет, 

односно VII/1 степен стручне спреме друштвеног 

смјера или завршену вишу школу, односно VI/1 

степен стручне спреме друштвеног смјера, 

ц) да посједује искуство у провођењу 

избора. 

(3) Под искуством у провођењу избора 

подразумијева се: 

а) чланство у изборној комисији, 

б) чланство у бирачком одбору, 

ц) рад у стручним органима који су 

пружали помоћ у провођењу избора и 

д) објава стручних и научних радова из 

области избора. 

(4) Изузетно од одредбе из става 2. тачка б) овог 

члана, члан изборне комисије може бити лице са 

VII/1 степеном стручне спреме и другог смјера 

уколико посједује искуство у раду изборне 

комисије у трајању од најмање двије године од 

дана ступања на снагу Изборног закона Босне и 

Херцеговине.   

(5) Изузетно од одредбе из става 2. тачка ц) овог 

члана, члан изборне комисије може бити лице 

које има завршен правни факултет, односно VII/1 

стечне стручне спреме. 

 

Члан 4. 

(1) За члана Општинске изборне комисије не 

може бити именовано лице (члан 2.3. Изборног 

закона БиХ): 

1. које се не може кандидовати у смислу 

одредби чланова 1.6, 1.7 и 1.7а Изборног закона 

БиХ, 

2. које је члан највишег извршно-

политичког органа политичке странке или 

коалиције (предсједник, потпредсједник, 

генерални секретар или члан извршног одбора 

или главног одбора), 

3. које је носилац изабраног мандата или 

је члан извршног органа власти, осим у 

случајевима предвиђеним чланом 2.12 став (4) 

Изборног закона БиХ, 

4. које је кандидат за изборе за било који 

ниво власти и 

5. којем је изречена казна за радњу која 

представља тежу повреду изборних закона или 

прописа за коју је лично одговорно, у посљедње 

четири године, рачунајући од дана 

правоснажности одлуке. 

6. Члан општинске изборне комисије не 

може бити заступник, односно пуномоћник 

политичког субјекта који учествује на изборима, 

нити лице које је правоснажном судском 

пресудом осуђено на казну затвора у трајању од 

шест мјесеци или дуже (члан 2.12. став (7) 

Изборног закона БиХ). 

(2) Централна изборна комисија БиХ одлучиће да 

ли тежина повреде или лична одговорност у 

смислу тачке 5. овог члана чине лице неподобним 

да буде члан изборне комисије. 
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Члан 5. 

(1) Рок за подношење пријава на јавни оглас из 

члана 1. ове одлуке је 8 дана од дана објављивања 

јавног огласа. 

(2) Јавни оглас за именовање два члана 

Општинске изборне комисије Вишеград објавиће 

се у „Службеном гласнику Републике Српске“, 

дневном листу „Вечерње новости“ и Wеb 

страници oпштине Вишеград. 

 

Члан 6. 

(1) Поступак по јавном огласу провешће Комисија 

за провођење поступка по Јавном огласу (у даљем 

тексту: Конкурсна комисија) коју именује 

Скупштина општине Вишеград. 

(2) По затварању јавног огласа конкурсна 

комисија из става један овог члана поднијеће 

Скупштини општине Вишеград писани извјештај 

који ће садржавати податке о свим кандидатима, 

извјештај о проведеном интервјуу са кандидатима 

који испуњавају услове јавног огласа и ранг-листу 

са редослиједом кандидата према постигнутом 

успјеху. 

 

Члан 7. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                ПОТПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-143/14                                         

Датум: 02.12.2014. године      Миодраг Росић,с.р. 

 

На основу члана 30. алинеја 11. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“ број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и 

члана 35. Статута општине Вишеград (,,Службени 

гласник општине Вишеград“, број 6/14) 

Скупштина општине Вишеград на сједници 

одржаној 02.12.2014. године, д о н о с и 

 

О Д Л У К У  

о додјели на коришћење пословног простора 

Сталној радној групи за регионални рурални 

развој југоисточне Европе (SWG) 

 

Члан 1. 

Сталној радној групи за регионални рурални 

развој југоисточне Европе (SWG), Булевар Гоце 

Делчева, зграда МРТВ, 12 спрат поштанско 

сандуче 659, 1000 Скопље, Македонија, 

Регистрациони број 6498264, Централни регистар 

Републике Македоније, коју представља 

генерални секретар SWG Бобан Илић, додјељује 

се на коришћење пословни простор у Улици Вука 

Караџића број 2 у Вишеграду, на коме је општина 

Вишеград уписана са правом посједништва и 

власништва 1/1. 

Пословни простор се састоји од двије канцеларије 

број 8 и 9 укупне површине 29,19m
2
.   

 

Члан 2. 

Сврха додјеле пословног простора из члана 1. ове 

одлуке је осигурање простора Секретаријата 

јединице за имплементирање пројекта у ,,Дрина-

Тара” прекограничном региону, за спровођење 

пројекта који финансира ЕУ ,,Припрема за 

имплементацију приступа базираног на развоју 

територије (АБД) у земљама западног балкана” са 

сједиштем канцеларије у Вишеграду. 

Обавезује се Стална радна група за регионални 

рурални развој југоисточне Европе (SWG) да 

једном годишње Скупштини општине Вишеград 

поднесе информацију о реализованим 

пројекатима у току календарске године на 

подручју општине Вишеград.. 

  

Члан 3. 

Додјела пословног простора из члана 1. ове 

одлуке врши се без накнаде, на период до 

31.12.2016. године. 

 

Члан 4. 

Право коришћења предметног пословног 

простора неће се евидентирати у катастарској и 

земљишнокњижној евиденцији. 

 

Члан 5. 

На основу ове одлуке са Сталном радном групом 

за регионални рурални развој  југоисточне Европе 

(SWG) 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 

                ПОТПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-145/14                                         

Датум: 02.12.2014. године      Миодраг Росић,с.р. 

 

На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске”, број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и 

члана 35. Статута општине Вишеград („Службени 

гласник општине Вишеград“, број 6/14), 
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Скупштина oпштине Вишеград на сједници 

одржаној 02.12.2014. године, д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о престанку важења Oдлуке о одређивању 

органа Oпштине за изјашњавање о праву 

прече куповине, број 01-022-44/09  

од 12.3.2009. године 

 

Члан 1. 

Престаје да важи Oдлука о одређивању органа 

Oпштине за изјашњавање о праву прече куповине, 

број 01-022-44/09 од 12.3.2009. године 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 

3/09). 

 

Члан 2. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                ПОТПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-146/14                                         

Датум: 02.12.2014. године      Миодраг Росић,с.р. 

 

На основу члана 30. алинеја 19., члана 111б. став 

3. и члана 147. став 1. тачка 3. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и 

члана 35. Статута општине Вишеград („Службени 

гласник општине Вишеград“, број 6/14), 

Скупштина општине Вишеград на сједници 

одржаној 02.12.2014. године, д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу начелника Одјељења за 

привреду и друштвене дјелатности 

 

 1. Славко Андрић, дипломирани 

економиста, разрјешава се дужности начелника 

Одјељења за привреду и друштвене дјелатности 

са 02.11.2014. године, прије истека мандата на 

који је именован, због испуњавања услова за 

одлазак у пензију. 

 

 2. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

гласнику општине Вишеград“.  

 

О б р а з л о ж е њ е 

Скупштина општине Вишеград на сједници 

одржаној 10. априла 2013. године, рјешењем број 

01-022-68/13 од 10.4.2013. године („Службени 

гласник општине Вишеград“, број 4/13), 

именовала је Славка Андрића, дипломираног 

економисту, за начелника Одјељења за привреду 

и друштвене дјелатности на вријеме трајања 

мандата Скупштине општине Вишеград. 

Именовани је 02. новембра 2014. године навршио 

65 година живота, чиме је у смислу одредбе члана 

147. став 1. тачка 3. Закона о локалној самоуправи 

испунио услове за одлазак у пензију, а самим тим 

и за разрјешење са дужности начелника Одјељења 

за привреду и друштвене дјелатности прије истека 

мандата на који је именован. С тим у вези, 

начелник општине предложио је Скупштини 

општине Вишеград да због испуњавања услова за 

одлазак у пензију разријеши Славка Андрића 

дужности начелника Одјељења за привреду и 

друштвене дјелатности. 

 

На основу напријед изложеног, а у складу са 

чланом 30. алинеја 19., чланом 111б. став 3. и 

чланом 147. став 1. тачка 3. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и 

чланом 35. Статута општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 

7/14), 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 

                ПОТПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-133/14                                         

Датум: 02.12.2014. године      Миодраг Росић,с.р. 

 

На основу члана 111б. став 4. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и 

члана 35. Статута општине Вишеград („Службени 

гласник општине Вишеград“, број 6/14), 

Скупштина општине Вишеград на сједници 

одржаној 02.12.2014. 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, дипломирани 

економиста, именује се за вршиоца дужности 

начелника Одјељења за привреду и друштвене 

дјелатности до окончања поступка именовања 

начелника Одјељења за привреду и друштвене 

дјелатности, а најдуже на период од 90 дана. 
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2. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

oпштине Вишеград“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Скупштина општине Вишеград имајући у виду 

чињеницу да је Славку Андрићу престао мандат 

начелника Одјељења за привреду и друштвене 

дјелатности због испуњавања услова за одлазак у 

пензију, за вршиоца дужности начелника 

Одјељења за привреду и друштвене дјелатности 

до окончања поступка именовања начелника 

Одјељења за привреду и друштвене дјелатности, а 

најдуже на период од 90 дана, на приједлог 

начелника општине именовала је Ковиљку 

Марковић, дипломираног економисту. 

На основу напријед изложеног, а у складу са 

чланом 111б. став 4. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и 

чланом 35. Статута општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 

7/14), 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 

                ПОТПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-134/14                                         

Датум: 02.12.2014. године      Миодраг Росић,с.р. 

 

На основу члана 30. алинеја 19., члана 111б. став 

3. и члана 147. став 1. тачка 1. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и 

члана 35. Статута општине Вишеград („Службени 

гласник општине Вишеград“, број 6/14), 

Скупштина општине Вишеград на сједници 

одржаној 02.12.2014. године, д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу начелника Одјељења  

за општу управу 

 

 1. Добривоје Станојевић, професор 

социологије, разрјешава се дужности начелника 

Одјељења за општу управу са 17.11.2014. године, 

прије истека мандата на који је именован, због 

смрти. 

 

 2. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

гласнику општине Вишеград“.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                ПОТПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-135/14                                         

Датум: 02.12.2014. године      Миодраг Росић,с.р. 

 

На основу члана 111б. став 4. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и 

члана 35. Статута општине Вишеград („Службени 

гласник општине Вишеград“, број 6/14), 

Скупштина општине Вишеград на сједници 

одржаној 02.12.2014. године, д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању вршиоца дужности начелника 

Одјељења за општу управу 

 

1. Неђо Савић, професор социологије, 

именује се за вршиоца дужности начелника 

Одјељења за општу управу до окончања поступка 

именовања начелника Одјељења за општу управу, 

а најдуже на период од 90 дана. 

 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

oпштине Вишеград“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Скупштина општине Вишеград имајући у виду 

чињеницу да је Добривоју Станојевићу престао 

мандат начелника Одјељења за општу управу због 

смрти, за вршиоца дужности начелника Одјељења 

за општу управу до окончања поступка 

именовања начелника Одјељења за општу управу, 

а најдуже на период од 90 дана, на приједлог 

начелника општине именовала је Неђа Савића, 

професорa социологије.  

На основу напријед изложеног, а у складу са 

чланом 111б. став 4. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и 

чланом 35. Статута општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 

7/14), 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. 
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                ПОТПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-136/14                                         

Датум: 02.12.2014. године      Миодраг Росић,с.р. 

 

На основу члана 9. Закона о министарским 

владиним и другим именовањима  Републике 

Српске („Службени гласник Републике Српске“, 

број 41/03) и члана 35. Статута општине 

Вишеград („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 6/14), Скупштина општине 

Вишеград на сједници одржаној 02.12.2014. 

године, д о н о с и 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о измјени Рјешења о именовању Комисије за 

избор чланова управних одбора јавних 

установа чији је оснивач Општина Вишеград 

 

1. У Рјешењу о именовању Комисије за избор 

чланова управних одбора јавних установа чији је 

оснивач Општина Вишеград („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 8/13) у тачки 1. у 

подтачки 1) и 2) ријечи „1) Добривоје Станојевић, 

предсједник, и 2) Славко Андрића, члан“ 

замјењују се ријечима „1) Неђо Савић, 

предсједник, и 2) Ковиљка Марковић, члан“. 

 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

oпштине Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                ПОТПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-137/14                                         

Датум: 02.12.2014. године      Миодраг Росић,с.р. 

 

На основу члана 30. алинеја 27. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 

18. став (2) и (3а) Закона о систему јавних служби 

(„Службени гласник Републике Српске“, брoj 

68/07 и 109/12), члана 87. став (1) Закона о 

социјалној заштити („Службени гласник 

Републике Српске“, број 37/12) и члана 35. 

Статута општине Вишеград („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 6/14), Скупштина 

општине Вишеград на сједници одржаној 

02.12.2014. године, д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу директора Јавне установе 

„Центар за социјални рад“ Вишеград 

 

 1. Мила Дикић, професор социологије, 

разрјешава се дужности директора Јавне установе 

„Центар за социјални рад“ Вишеград, због истека 

периода на који је именована.  

 

 2. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

гласнику општине Вишеград“.  

 

О б р а з л о ж е њ е 

Мила Дикић, професор социологије, именована је 

за директора Јавне установе „Центар за социјални 

рад“ Вишеград, на период од 4 годинe, рјешењем 

Скупштине општине Вишеград број 01-022-52/10 

од 07.4.2010. године. Имајући у виду чињеницу да 

је истекао период на који је Мила Дикић 

именована за директора Јавне установе „Центар за 

социјални рад“ Вишеград, створене су 

претпоставке за разрјешење именоване са 

дужности директора Јавне установе „Центар за 

социјални рад“ Вишеград. 
 

На основу напријед изложеног, а у складу са 

чланом 30. алинеја 27. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), 

чланом 18. став (2) и (3а) Закона о систему јавних 

служби („Службени гласник Републике Српске“, 

брoj 68/07 и 109/12), чланом 87. став (1) Закона о 

социјалној заштити („Службени гласник 

Републике Српске“, број 37/12) и чланом 35. 

Статута општине Вишеград („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 7/14), 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 

                ПОТПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-138/14                                         

Датум: 02.12.2014. године      Миодраг Росић,с.р. 

 

На основу члана 30. алинеја 27. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 

18. став (2) и (3а) Закона о систему јавних служби 

(„Службени гласник Републике Српске“, брoj 

68/07 и 109/12), члана 87. став 1. Закона о 

социјалној заштити („Службени гласник 

Републике Српске“, број 37/12), члана 4. став (2) 

Закона о министарским, владиним и другим 

именовањима Републике Српске („Службени 

гласник Републике Српске”, број 41/03) и члана 

35. Статута општине Вишеград („Службени 

гласник општине Вишеград“, број 6/14), 
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Скупштина општине Вишеград на сједници 

одржаној 02.12.2014. године, д о н о с и   

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању вршиоца дужности директора 

Јавне установе „Центар за социјални рад“ 

Вишеград 

 

1. Миладин Баранац, дипломирани 

социјални радник, именује се за вршиоца 

дужности директора Јавне установе „Центар за 

социјални рад“ Вишеград, до окончања поступка 

јавне конкуренције.  
 

2. Вршилац дужности директора заступа 

јавну установу из тачке 1. овог рјешења без 

ограничења овлашћења.  
 

3. 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 имајући у виду 

чињеницу да је Мила Дикић разријешена 

дужности директора Јавне установе „Центар за 

социјални рад“ Вишеград због истека периода на 

који је именована, за вршиоца дужности 

директора Јавне установе „Центар за социјални 

рад“ Вишеград до окончања поступка јавне 

копнкуренције на приједлог Комисије за избор и 

именовање именовала је Миладина Баранца, 

дипломираног социјалног радника. 

 

На основу изложеног, а у складу са чланом 30. 

алинеја 27. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 

101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), чланом 18. став (2) 

и (3а) Закона о систему јавних служби 

(„Службени гласник Републике Српске“, брoj 

68/07 и 109/12), чланом 87. став 1. Закона о 

социјалној заштити („Службени гласник 

Републике Српске“, број 37/12), чланом 4. став (2) 

Закона о министарским, владиним и другим 

именовањима Републике Српске („Службени 

гласник Републике Српске”, број 41/03) и чланом 

35. Статута општине Вишеград („Службени 

гласник општине Вишеград“, број 6/14), 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 

                ПОТПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-139/14                                         

Датум: 02.12.2014. године      Миодраг Росић,с.р. 

 

На основу члана 9. Закона о министарским, 

владиним и другим именовањима Републике 

Српске („Службени гласник Републике Српске“, 

број 41/03) и члана 35. Статута општине 

Вишеград („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 6/14), Скупштина општине 

Вишеград на сједници одржаној 02.12.2014. 

године, д о н о с и  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању Комисије за избор директора  

Јавне установе „Центар за социјални рад“ 

Вишеград 

 

1. Именује се Комисија за избор 

директора Јавне установе „Центар за социјални 

рад“ Вишеград, у саставу: 

1) Неђо Савић, предсједник; 

2) Ковиљка Марковић, члан; 

3) Драгомир Мојевић, члан; 

4) Бране Смиљић, члан; 

5) Марко Недић, 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 са кандидатима и 

након тога предложи ранг-листу са кандидатима 

Скупштини општине. 

 

3. Административне и техничке послове 

за потребе комисије обављаће Стручна служба 

Скупштине општине. 

 

4. Комисија престаје са радом даном 

именовања директора Јавне установе „Центар за 

социјални рад“ Вишеград.  

            

5. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                ПОТПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-142/14                                         

Датум: 02.12.2014. године      Миодраг Росић,с.р. 

 

Ha основу члана 7. тачка а) Упутства о 

утврђивању квалификација, броја и именовању 

чланова изборне комисије основне изборне 
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јединице у Босни и Херцеговини („Службени 

гласник БиХ“, број 9/10 и 37/10) и члана 35. 

Статута општине Вишеград (“Службени гласник 

општине Вишеград“ број 6/14), Скупштина 

општине Вишеград на сједници одржаној 

02.12.2014. године, д о н о с и  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању Комисије за провођење поступка 

по Јавном огласу за именовање два члана 

Општинске изборне комисије Вишеград 

 

1. Именује се Комисија за провођење 

поступка по Јавном огласу за именовање два 

члана Општинске изборне комисије Вишеград (у 

даљем тексту: Конкурсна комисија), у саставу 

1) Неђо Савић, предсједник, 

2) Ковиљка Марковић, члан, 

3) Неџад Мухић, члан, 

4) Дејан Савић, члан, 

5) Бојан Пецикоза, члан. 

 

2. Конкурсна комисија из тачке 1. овог 

рјешења, пo затварању Јавног огласа поднијеће 

писани извјештај Скупштини општине Вишеград, 

у којем ће навести све релевантне податке за 

свако лице које je поднијело захтјев пo Јавном 

огласу, са извршеном класификацијом кандидата 

на оне који испуњавају услове тражене Јавним 

огласом и на оне који не испуњавају услове. Са 

кандидатима који испуњавају услове Јавног 

огласа Конкурсна комисија обавиће интервју, 

након чега ће сачинити ранг-листу са 

редослиједом кандидата према успјеху 

постигнутом на интервјуу и исту доставити 

Скупштини општине Вишеград. 

 

3. Административно-техничке послове за 

потребе Конкурсне комисије обављаће Стручна 

служба Скупштине општине. 

 

4. Конкурсна комисија престаје са радом 

даном именовања два члана Општинске изборне 

комисије. 

 

5. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                ПОТПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-144/14                                         

Датум: 02.12.2014. године      Миодраг Росић,с.р. 

 

На основу члана 35. Статута општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 

6/14), а након разматрања Захтјева за 

омогућавање преласка пјешака преко ћуприје на 

Дрини у току паузе на радовима санације, 

Скупштина општине Вишеград на сједници 

одржаној 02.12.2014. године, д о н о с и 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Скупштина општине Вишеград 

констатује да забрана преласка пјешака преко 

ћуприје на Дрини у току паузе на радовима 

санације представља тешкоће у свакодневном 

животу и раду грађана Вишеграда. 

 

2. Скупштина општине Вишеград тражи 

од релевантних органа да пронађу начин на који 

ће се омогућити прелазак пјешака преко старог 

моста у периоду обуставе радова.  

  

3. Скупштина општине Вишеград 

задужује начелника општине за реализацију овог 

закључка. 

 

4. Овај закључак доставиће се свим 

потписницима Протокола о санацији и 

рестаурацији Моста Мехмед-паше Соколовића. 

 

5. Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                ПОТПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-130/14                                         

Датум: 02.12.2014. године      Миодраг Росић,с.р. 

 

На основу члана члана 35. Статута општине 

Вишеград („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 6/14), члана 141 и 149 

Пословника Скупштине општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 

4/13, 13/13 и 7/14), а након разматрања Извјештаја 

о извршењу буџета општине Вишеград за период 

01.01-30.6.2014. године, Скупштина општине 

Вишеград на сједници одржаној 02.12.2014. 

године, д о н о с и 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Скупштина општине Вишеград усваја 

Извјештај о извршењу буџета општине Вишеград 

за период 01.01-30.6.2014. године.  

 

2. Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Вишеград“. 
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                ПОТПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-131/14                                         

Датум: 02.12.2014. године      Миодраг Росић,с.р. 

 

На основу члана члана 35. Статута општине 

Вишеград („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 6/14), а након разматрања 

захтјева ЈУ Народна библиотека „Иво Андрић“ 

Вишеград за достављање доказа о обављању 

дужности директора јавне установе, Скупштина 

општине Вишеград на сједници одржаној 

02.12.2014. године, д о н о с и 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Скупштина општине Вишеград 

констатује да je Ивана Мачар (рођена Шијаковић), 

дипломирани библиотекар, разријешена дужности 

директора Јавне установе Народна библиотека 

„Иво Андрић“ Вишеград рјешењем Скупштине 

општине Вишеград, број 01-022-212/13 од 

22.10.2013. године („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 11/13). 

2. Скупштина општине Вишеград 

констатује да je Бојан Пецикоза, дипломирани 

библиотекар и компаративиста, именован за 

вршиоца дужности директора Јавне установе 

Народна библиотека „Иво Андрић“ Вишеград 

рјешењем Скупштине општине Вишеград, број 

01-022-213/13 од 22.10.2013. године („Службени 

гласник општине Вишеград“, број 11/13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Скупштина општине Вишеград 

констатује да je Бојан Пецикоза, дипломирани 

библиотекар и компаративиста, разријешен 

дужности вршиоца дужности директора Јавне 

установе Народна библиотека „Иво Андрић“ 

Вишеград рјешењем Скупштине општине 

Вишеград, број 01-022-272/13 од 30.12.2013. 

године („Службени гласник општине Вишеград“, 

број 14/13). 

4. Скупштина општине Вишеград 

констатује да je Бојан Пецикоза, дипломирани 

библиотекар и компаративиста, именован за 

директора Јавне установе Народна библиотека 

„Иво Андрић“ Вишеград рјешењем Скупштине 

општине Вишеград, број 01-022-273/13 од 

30.12.2013. године („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 11/13). 

5. Скупштина општине Вишеград 

констатује да Бојан Пецикоза, дипломирани 

библиотекар и компаративиста, обавља дужност 

директора Јавне установе Народна библиотека 

„Иво Андрић“ Вишеград и данас. 

6. Скупштина општине Вишеград је 

сагласна да овај закључак служи као доказ у сврху 

промјене уписа лица овлашћеног за заступање 

Јавне установе Народна библиотека „Иво 

Андрић“ Вишеград у судском регистру код 

Окружног привредног суда у Источном сарајеву. 

7. Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                ПОТПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-147/14                                         

Датум: 02.12.2014. године      Миодраг Росић,с.р. 
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И з д а в а ч: Скупштина општине Вишеград-Стручна служба Скупштине општине, Улица краља Петра 

Првог број 7, 73240 Вишеград, телефон: 058/620-823. Излази у складу са потребама. Појединачни примјерак 

5 КМ. Уплата претплате се врши на жиро рачун број: 562-0060000126204, Развојна банка Вишеград 


