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На основу члана 35. и 47. Статута општине 

Вишеград („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 6/14), а у вези са чланом 9. 

Пословника Скупштине општине Вишеград-

Пречишћени текст („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 13/14), Скупштина општине 

Вишеград на сједници одржаној 25.11.2016. 

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 одборника и верификује 

мандате одборницима у Скупштини општине 

Вишеград, како слиједи: 

1. Дарку Андрићу   

2. Недељку Перишићу  

3. Снежани Ђуровић  

4. Јовани Боровчанин  

5. Лазу Чаркићу  

6. Марку Савићу 

7. Горану Ћећезу 

8. Љубиши Шкипини 

9. Зорану Папићу 

10. Дејану Савићу 

11. Дејану Николићу 

12. Брану Смиљићу 

13. Владану Андрићу 

14. Мишу Савићу 

15. Миодрагу Росићу 

16. Мирку Мајсторовићу 

17. Милу Перићу 

18. Ивани Ђурић 

19. Миладину Милићевићу 

20. Билалу Мемишевићу 

21. Жељку Шеврту       

 

Члан 2. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД   

                                 ПРЕДСЈЕДНИК  

      РАДНОГ ПРЕДСЈЕДНИШТВА 

Број:01-022-82/16    

Датум: 25.11.2016. год.   Миладин Милићевић,с.р. 

 

На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 

101/04, 42/05 и 118/05), члана 35. Статута општине 

Вишеград („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 6/14), члана 34., 40., 52. и 53. 

Пословника Скупштине општине Вишеград-

пречишћени текст („Службени гласник општине 

Вишеград“, број: 13/14), Скупштина општине 

Вишеград на сједници одржаној 25.11.2016. 

године, д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о избору Комисије за прописе 
 

Члан 1. 
У Комисију за прописе, бирају се: 

1) Марко Савић, предсједник; 

2) Миле Перић, замјеник предсједника; 

3) Миладин Милићевић, члан; 

4) Милена Чаркић, члан; 
 

Члан 2. 
Комисија из члана 1. ове одлуке броји пет чланова, 

с тим што ће један недостајући члан бити биран 

накнадно, по достављању приједлога Комисији за 

избор и именовање од стране Српске демократске 

странке. 
 

Члан 3. 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи 

Одлука о избору предсједника, замјеника 

предсједника и чланова Комисије за прописе 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 

6/13).  

 

Члан 4 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“.  



28.11.2016.                                 Службени гласник oпштине Вишеград - Број 12                                    2

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД   

                                 ПРЕДСЈЕДНИК  

      РАДНОГ ПРЕДСЈЕДНИШТВА 

Број:01-022-84/16    

Датум: 25.11.2016. год.   Миладин Милићевић,с.р. 

 

На основу члана 35. Статута општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 

6/14), Скупштина општине Вишеград на сједници 

одржаној 25.11.2016. године, д о н о с и  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању Комисије за верификацију 

мандата одборника Скупштине општине 

Вишеград 2016/2020 година 

 

Члан 1.  

У Комисију за верификацију мандата одборника 

новог сазива Скупштине општине Вишеград, 

именују се:  
 

1. Жељко Шеврт, предсједник,  

2. Ивана Ђурић, члан, 

3. Зоран Папић, члан.  

 

Члан 2. 

Ова рјешењe ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД   

                                 ПРЕДСЈЕДНИК  

      РАДНОГ ПРЕДСЈЕДНИШТВА 

Број:01-022-81/16    

Датум: 25.11.2016. год.   Миладин Милићевић,с.р. 

 

На основу члана 35 и 47 Статута општине 

Вишеград („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 6/14), Скупштина општине 

Вишеград на сједници одржаној 25.11.2016. 

године, д о н о с и  

 

Р Ј Е Ш Њ Е 

о избору предсједника, замјеника предсједника 

и чланова Комисије за избор и именовање 

Члан 1. 

У Комисију за избор и именовање, бирају се:  

1. Дарко Андрић, предсједник, 

2. Недељко Перишић, замјеник предсједника,   

3. Снежана Ђуровић, члан, 

4. Ивана Ђурић, члан,  

5. Мишо Савић, члан.  
 

Члан 2. 

Ступањем на снагу овог рјешења престаје да важи 

Одлука о избору предсједника и чланова Комисије 

за избор и именовање („Службени гласник 

општине Вишеград“ број 6/13 и 2/15).  

 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД   

                                 ПРЕДСЈЕДНИК  

      РАДНОГ ПРЕДСЈЕДНИШТВА 

Број:01-022-83/16    

Датум: 25.11.2016. год.   Миладин Милићевић,с.р. 

 

На основу члана 30. став Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

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

27. Закона о статусу функционера јединица 

локалне самоуправе („Службени гласник 

Републике Српске“, број 96/05 и 98/13) и члана 35. 

Статута општине Вишеград („Службени гласник 

општине Вишеград“, 6/14), Скупштина општине 

Вишеград на сједници одржаној 25.11.2016. 

године, д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о престанку функције предсједника 

Скупштине општине Вишеград 
 

1. СУЉУ ФЕЈЗИЋУ престаје функција 

предсједника Скупштине општине Вишеград, због 

истека мандата на који је биран. 
  

2. Права по основу радног односа и 

престанка функције именовани остварује у складу 

са Законом о статусу функционера јединица 

локалне самоуправе.  
 

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 

Суљо Фејзић изабран је за предсједника 

Скупштине општине Вишеград на сједници 

одржаној 18.12.2012. године, на вријеме трајања 

мандата сазива Скупштине која га је изабрала. 

Како је мандат сазива скупштине Скупштине у 

којој је Суљо Фејзић обављао функцију 

предсједника Скупштине истекао, слиједом 

наведеног истекао је и мандат предсједнику 

Скупштине, чиме Суљу Фејзићу престаје функција 

предсједника Скупштине општине Вишђеград због 

истека мандата. Права по основу радног односа и 

престанка функције именованом ће утврдити 

Комисија за избор и именовање у складу са 

Законом јер је функцију предсједника Скупштине 

обаваљао са статусом запосленог лица по основу 

рјешења о раду.  
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У вези с тим, а у складу са чланом 30. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске”, број 101/04, 42/05, 118/05 и 

98/13), чланом 27. Закона о статусу функционера 

јединица локалне самоуправе („Службени гласник 

Републике Српске“, број 96/05 и 98/13) 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   

                                 ПРЕДСЈЕДНИК  

      РАДНОГ ПРЕДСЈЕДНИШТВА 

Број:01-022-85/16    

Датум: 25.11.2016. год.   Миладин Милићевић,с.р. 

 

На основу члана 35 Статута општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 

6/14) и члана 132. Пословника Скупштине општине 

Вишеград-Пречишћен текст („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 13/14) Скупштина 

општине Вишеград на сједници одржаној 

25.11.2016. године, д о н о с и  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

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 

замјеника предсједника Скупштине и замјеника 

начелника општине, бирају се:  

1. Лазо Чаркић, предсједник, 

2. Миле Перић, замјеник предсједника,   

3. Жељко Шеврт, члан, 

 

Члан 2. 

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД   

                                 ПРЕДСЈЕДНИК  

      РАДНОГ ПРЕДСЈЕДНИШТВА 

Број:01-022-86/16    

Датум: 25.11.2016. год.   Миладин Милићевић,с.р. 

 

На основу члана 30. став 1. алинеја 19. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број 101/04, 42/05, 118/05 и 

98/13), члана 4. Закона о статусу функционера 

јединица локале самоуправе („Службени гласник 

Републике Српске“, број 96/05 и 98/13), члана 33. и 

35. Статута општине Вишеград („Службени 

гласник општине Вишеград“, број 6/14), 

Скупштина општине Вишеград на сједници 

одржаној 25.11.2016. године, д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о избору предсједника  

Скупштине општине Вишеград 

 

1. БИЛАЛ МЕМИШЕВИЋ, бира се за 

предсједника Скупштине општине Вишеград на 

вријеме трајања мандата Скупштине општине.  

2. Именовани из тачке 1. овог рјешења је 

функционер општине, а своју дужност обавља са 

статусом запосленог лица по основу рјешења о 

радном односу, које ће донијети Комисија за избор 

и именовање.  

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 

Закон о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број 101/04, 42/05, 118/05 и 

98/13), у члану 30. став 1. алинеја 19, између 

осталог, прописује да Скупштина општине бира и 

разрјешава предсједника Скупштине општине, а 

Закон о статусу функционера јединица локале 

самоуправе („Службени гласник Републике 

Српске“, број 96/05 и 98/13) у члану 4. прописује 

да се избор функционера врши у складу са 

Изборним законом, Законом о локалној 

самоуправи и статутом јединице локалне 

самоуправе. Статут општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 

6/14) у члану 33. и 35. прописује да Скупштина 

општине Вишеград бира и разрјешава 

предсједника Скупштине општине на вријеме 

трајања мандата Скупштине општине.  

С тим у вези, Комисија за избор и именовање, уз 

претходне консултације са представницима 

политичких странака у Скупштини општине, на 

сједници Скупштине одржаној 25.11.2016. године 

предложила је г. Билала Мемишевића за 

предсједника Скупштине општине Вишеград. 

Након проведеног тајног гласања, којим је 

руководила Комисија за провођење гласања и 

утврђивање резултата гласања за избор 

предсједника и потпредсједника Скупштине 

општине и замјеника начелника општине, за 

предсједника Скупштине општине Вишеград са 12 

гласова „за“ изабран је г. Билал Мемишевић.  

На основу напријед изложеног, а у складу са 

Законом о локалној самоуправи, Законом о статусу  
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функционера јединица локалне самоуправе и 

Статутом општине Вишеград одлучено 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   

                                 ПРЕДСЈЕДНИК  

      РАДНОГ ПРЕДСЈЕДНИШТВА 

Број:01-022-87/16    

Датум: 25.11.2016. год.   Миладин Милићевић,с.р. 

 

На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске”, број 

101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 27. Закона о 

статусу функционера јединица локалне самоуправе 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 96/05 

и 98/13) и члана 35. Статута општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, 6/14), 

Скупштина општине Вишеград на сједници 

одржаној 25.11.2016. године, д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о престанку функције потпредсједника 

Скупштине општине Вишеград 

 

1. МИОДРАГУ РОСИЋУ престаје 

функција потпредсједника Скупштине општине 

Вишеград, због истека мандата на који је биран. 
 

2. Права по основу радног односа и 

престанка функције именовани остварује у складу 

са Законом о статусу функционера јединица 

локалне самоуправе. 
 

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 

Миодраг Росић изабран је за потпредсједника 

Скупштине општине Вишеград Одлуком, број 01-

022-135/12 од 05.12.2012. године, на вријеме 

трајања мандата сазива Скупштине која га је 

изабрала. Како је мандат сазива Скупштине у којој 

је Миодраг Росић обављао функцију 

потпредсједника Скупштине истекао, слиједом 

наведеног истекао је и мандат потпредсједнику 

Скупштине, чиме Миодрагу Росићу престаје 

функција потпредсједника Скупштине општине 

Вишеград, због истека мандата. Како је именовани 

своју дужност обављао са статусом запосленог 

лица по основу рјешења о радном односу, своја 

права из радног односа оствариваће у складу са 

Законом о статусу функционера јединица локалне 

самоуправе. 

У вези с тим, а у складу са чланом 30. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске”, број 101/04, 42/05, 118/05 и 

98/13), чланом 27. Закона о статусу функционера 

јединица локалне самоуправе („Службени гласник 

Републике Српске“, број 96/05 и 98/13) 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   

                                 ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број:01-022-88/16    

Датум: 25.11.2016. год.     Билал Мемишевић,с.р. 

 

На основу члана 30. став 1. алинеја 19. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број 101/04, 42/05, 118/05 и 

98/13), члана 4. Закона о статусу функционера 

јединица локале самоуправе („Службени гласник 

Републике Српске“, број 96/05 и 98/13), члана 33. и 

35. Статута општине Вишеград („Службени 

гласник општине Вишеград“, број 6/14), 

Скупштина општине Вишеград на сједници 

одржаној 25.11.2016. године, д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о избору потпредсједника  

Скупштине општине Вишеград 

 

1. МИЛАДИН МИЛИЋЕВИЋ, бира се за 

потпредсједника Скупштине општине Вишеград на 

вријеме трајања мандата Скупштине општине.  
 

2. Именовани из тачке 1. овог рјешења је 

функционер општине, а своју дужност обавља са 

статусом запосленог лица по основу рјешења о 

радном односу, које ће донијети предсједник 

Скупштине.  
 

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 

Закон о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број 101/04, 42/05, 118/05 и 

98/13), у члану 30. став 1. алинеја 19, између 

осталог, прописује да Скупштина општине бира и 

разрјешава потпредсједника Скупштине општине, 

а  Закон  о  статусу  функционера  јединица  локале  
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самоуправе („Службени гласник Републике 

Српске“, број 96/05 и 98/13) у члану 4. прописује 

да се избор функционера врши у складу са 

Изборним законом, Законом о локалној 

самоуправи и статутом јединице локалне 

самоуправе. Статут општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 

6/14) у члану 33. и 35. прописује да Скупштина 

општине Вишеград бира и разрјешава 

потпредсједника Скупштине општине на вријеме 

трајања мандата Скупштине општине.  

С тим у вези, Комисија за избор и именовање, уз 

претходне консултације са представницима 

политичких странака у Скупштини општине, на 

сједници Скупштине одржаној 25.11.2016. године 

предложила је г. Миладина Милићевића за 

потпредсједника Скупштине општине Вишеград. 

Након проведеног тајног гласања, којим је 

руководила Комисија за провођење гласања и 

утврђивање резултата гласања за избор 

предсједника и потпредсједника Скупштине 

општине и замјеника начелника општине, за 

потпредсједника Скупштине општине Вишеград са 

12 гласова „за“ изабран је г. Миладин Милићевић.  

На основу напријед изложеног, а у складу са 

Законом о локалној самоуправи, Законом о статусу 

функционера јединица локалне самоуправе и 

Статутом општине Вишеград одлучено 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   

                                 ПРЕДСЈЕДНИК СО  

Број:01-022-89/16    

Датум: 25.11.2016. год.     Билал Мемишевић,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), а у вези са чланом 50. 

Закона о управним споровима („Службени гласник 

Републике Српске”, број 109/05 и 63/11), 

Скупштина општине Вишеград на сједници 

одржаној 25.11.2016. године, д о н о с и 

  

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу замјеника  

начелника општине Вишеград 

 

1. МИЛЕНКО ЈАЊИЋ, разрјешава се 

функције замјеника начелника општине Вишеград, 

ради извршења пресуде Окружног суда у 

Источном Сарајеву број 14 0 У 003113 16 У од 

13.10.2016. године. 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објављивиће се у „Службеном 

гласнику општине Вишеград”. 

  

О б р а з л о ж е њ е 

Скупштина општине Вишеград на сједници 

одржаној 26.7.2016. године, након разрјешења 

Милана Николића, за замјеника начелника 

општине Вишеград изабрала је Миленка Јањића. 

Окружни суд у Источном Сарајеву, рјешавајући у 

управном спору по тужби тужиоца Милана 

Николића против рјешења тужене Општине-

Скупштине општине Вишеград, број 01-022-59/16 

од 26.7.2016. године, донио је пресуду број 14 0 У 

003113 16 У од 13.10.2016. године којом је тужбу 

тужиоца уважио и поништио рјешење којим се 

именовани разрјешава функције замјеника 

начелника општине Вишеград, због опозива. 

Поступајући у складу са правним схватањем и 

примједбама суда изнесеним у поменутој пресуди, 

у поновном поступку Скупштина општине 

Вишеград исправљајући указане пропусте 

затражила је од начелника општине, као 

овлашћеног предлагача, да достави образложени 

приједлог за разрјешење замјеника начелника 

општине Вишеград Милана Николића, који ће с 

обзиром на утврђено чињенично стање садржавати 

правне прописе и разлоге (одредбе Статута и 

разлог за разрјешење) који упућују на рјешење 

какво је дато у диспозитиву поништеног рјешења. 

Како у остављеном року начелник општине није 

доставио образложени приједлог којим су 

исправљени указани пропусти, сматра се да према 

природи ствари која је била предмет спора не треба 

умјесто поништеног управног акта доносити нови 

управни акт о разрјешењу тужиоца, па се сходно 

одредби члана 50. Закона о управним споровима 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 

109/05 и 63/11) предмет враћа у стање у коме се 

налазио прије него што је поништени управни акт 

донесен.  

У поступку извршења пресуде Окружног суда у 

Источном Сарајеву, број 14 0 У 003113 16 У од 

13.10.2016. године, а имајући у виду наведену 

одредбу Закона о управним споровима и да 

општина може имати само једног замјеника 

начелника општине, Скупштина општине 

Вишеград ради рјешења предметне управне ствари 

и доношења на закону засноване и правилне 

одлуке разријешила је Миленка Јањића са 

функције замјеника начелника општине Вишеград. 
 

На основу изложеног, а у складу са чланом 30. 

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  
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6/14), а у вези са чланом 50. Закона о управним 

споровима („Службени гласник Републике 

Српске”, број 109/05 и 63/11), 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   

                                 ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број:01-022-90/16    

Датум: 25.11.2016. год.     Билал Мемишевић,с.р. 

 

На основу члана 30. став Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

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

27. Закона о статусу функционера јединица 

локалне самоуправе („Службени гласник 

Републике Српске“, број 96/05 и 98/13) и члана 35. 

Статута општине Вишеград („Службени гласник 

општине Вишеград“, 6/14), Скупштина општине 

Вишеград на сједници одржаној 25.11.2016. 

године, д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о престанку функције замјеника  

начелника општине Вишеград 

 

1. МИЛАНУ НИКОЛИЋУ престаје 

функција замјеника начелника општине Вишеград, 

због истека мандата на који је биран. 
  

2. Права по основу радног односа и 

престанка функције именовани остварује у складу 

са Законом о статусу функционера јединица 

локалне самоуправе. 
 

3. Ово рјешење ступа на снагу наредног 

дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Вишеград”. 
  

О б р а з л о ж е њ е 

Милан Николић изабран је за замјеника начелника 

општине Вишеград Рјешењем број: 01-022-137/12 

од 05.12.2012. године, на вријеме трајања мандата 

начелника општине, односно Скупштине општине. 

Како је мандат начелника општине, односно 

Скупштине општине која је изабрала Милана 

Николића за замјеника начелника општине 

истекао, слиједом наведеног истекао је и мандат 

замјенику начелника општине, чиме Милану 

Николићу престаје функција замјеника начелника 

општине Вишеград, због истека мандата. Права по 

основу радног односа и престанка функције 

именованом ће утврдити начелник општине у 

складу са Законом о статусу функционера јединица 

локалне самоуправе, јер је функцију замјеника 

начелника општине Вишеград обављао са статусом 

запосленог лица по основу рјешења о радном 

односу.  

У вези с тим, а у складу са чланом 30. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске”, број 101/04, 42/05, 118/05 и 

98/13), чланом 27. Закона о статусу функционера 

јединица локалне самоуправе („Службени гласник 

Републике Српске“, број 96/05 и 98/13) 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   

                                 ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број:01-022-91/16    

Датум: 25.11.2016. год.     Билал Мемишевић,с.р. 

 

На основу члана 30. став 1. алинеја 19. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број 101/04, 42/05 118/05 и 

98/13), члана 4. Закона о статусу функционера 

јединица локале самоуправе („Службени гласник 

Републике Српске“, број 96/05 и 98/13), члана 33. и 

61. Статута општине Вишеград („Службени 

гласник општине Вишеград“, 6/14), Скупштина 

општине Вишеград на конститутивној сједници 

одржаној 25.11.2016. године, д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о избору замјеника начелника  

општине Вишеград 
 

1. МЛАДЕНКО ТАСИЋ, инжењер 

машинства, бира се за замјеника начелника 

општине Вишеград на вријеме трајања мандата 

начелника општине, односно Скупштине општине.  
 

2. Именовани из тачке 1. овог рјешења је 

функционер општине, а своју дужност обавља са 

статусом запосленог лица по основу рјешења о 

радном односу, које ће донијети начелник 

општине.  
 

3. Ово рјешење ступа на снагу наредног 

дана од дана објављивања, у „Службеном гласнику 

општине Вишеград”.  

 

О б р а з л о ж е њ е 

Закон о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број 101/04, 42/05 118/05 и 

98/13),  у  члану   30.  став   1.    алинеја  19,  између  
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осталог, прописује да скупштина општине бира и 

разрјешава замјеника начелника општине, а Закон 

о статусу функционера јединица локале 

самоуправе („Службени гласник Републике 

Српске“, број 96/05 и 98/13) у члану 4. прописује 

да се избор функционера врши у складу са 

Изборним законом, Законом о локалној 

самоуправи и статутом јединице локалне 

самоуправе. Статут општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број: 

6/14) у члану 33. и 61. прописује да Скупштина 

општине Вишеград бира и разрјешава замјеника 

начелника општине на приједлог начелника 

општине тајним гласањем путем гласачких 

листића. 

У складу са горе наведеним одредбама, начелник 

општине на сједници Скупштине општине 

одржаној 25.11.2016. године за замјеника 

начелника општине предложио је Младенка Тасића 

инжењера машинства. Након проведеног тајног 

гласања, којим је руководила Комисија за 

провођење гласања и утврђивање резултата 

гласања за избор предсједника и потпредсједника 

Скупштине општине и замјеника начелника 

општине, за замјеника начелника општине 

Вишеград са 12 гласова „за“ изабран је Младенко 

Тасић.  

На основу напријед изложеног, а у складу са 

Законом о локалној самоуправи, Законом о статусу 

функционера јединица локалне самоуправе и 

Статутом општине Вишеград одлучено је као у 

диспозириву 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   

                                 ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број:01-022-92/16    

Датум: 25.11.2016. год.     Билал Мемишевић,с.р. 
 

На основу члана 30. став 1. алинеја 19. 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 

конститутивној сједници одржаној 25.11.2016. 

године, д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу секретара 

Скупштине општине Вишеград  

 

1. Снежана Нешковић, дипломирани 

правник, разрјешава се дужности секретара 

Скупштине општине Вишеград, због истека 

мандата на који је именована. 
 

2. 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 

Снежана Нешковић, дипломирани правник, 

именована је за секретара Скупштине општине 

Вишеград на вријеме трајања мандата сазива 

Скупштине која је именовала. Како је мандат 

сазива Скупштине која је именовала истекао, 

слиједом наведеног престаје и мандат секретару 

Скупштине општине. 
 

У вези с тим, а у складу са чланом 30. став 1. 

алинеја 19. 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 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   

                               ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број:01-022-93/16    

Датум: 25.11.2016. год.     Билал Мемишевић,с.р. 

 

На основу члана 4. тачка 2. Закона о 

министарским, владиним и другим именовањима 

(„Службени гласник Републике Српске”, број 

96/05) и члана 35. Статута општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 

6/14), Скупштина општине Вишеград на 

конститутивној сједници одржаној 25.11.2016. 

године, д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању вршиоца дужности секретара 

Скупштине општине Вишеград 

 

1. Милан Ђукић, дипломирани правник, 

именује се за вршиоца дужности секеретара 

Скупштине општине Вишеград на период од 2 

мјесеца, а најдуже до окончања поступка јавне 

конкуренције. 

 

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног 

дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Вишеград”. 
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О б р а з л о ж е њ е 

Закон о министарским, владиним и другим 

именовањима („Службени гласник Републике 

Српске”, број 96/05) у члану 4. став 2. прописује да 

се именовање на упражњене позиције може 

вршити и на краћи период (највише два мјесеца), 

односно до окончања поступка јавне конкуренције, 

а Статут општине Вишеград („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 6/14) у члану 35. 

прописује да Скупштина општине, између осталог, 

бира и разрјешава секретара Скупштине општине. 

С тим у вези, на приједлог начелника општине 

Скупштина општине Вишеград на сједници 

одржаној 25.11.2016. године са 12 гласова „за“ 

именовала је Милана Ђукића, дипломираног 

правника, за вршиоца дужности секеретара 

Скупштине општине Вишеград на период од 2 

мјесеца, а најдуже до окончања поступка јавне 

конкуренције.  
 

На основу напријед изложеног, а у складу са 

чланом чланом 4. став 2. Закона о министарским, 

владиним и другим именовањима („Службени 

гласник Републике Српске”, број 96/05) 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   

                                ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број:01-022-94/16    

Датум: 25.11.2016. год.     Билал Мемишевић,с.р. 

 

На основу члана 30. став 1. алинеја 19. 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“, 6/14), 

Скупштина општине Вишеград на сједници 

одржаној 25.11.2016. године, д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу начелника  

Одјељења за општу управу 

 

1. Неђо Савић, професор социологије, 

разрјешава се дужности начелника Одјељења за 

општу управу, због истека мандата на који је 

именован. 
 

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног 

дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Вишеград”. 

О б р а з л о ж е њ е 

Неђо Савић, професор социологије, именован је за 

начелника Одјељења за општу управу Рјешењем, 

број 01-022-116/15 од 11.12.2015. године, на 

вријеме трајања мандата сазива Скупштине која га 

је изабрала. Како је мандат сазива Скупштине која 

је изабрала Неђа Савића за начелника Одјељења за 

општу управу истекао, слиједом наведеног истекао 

је и мандат начелнику Одјељења за општу управу, 

чиме су се стекли услови за разрјешење Неђа 

Савића са дужности начелника Одјељења за општу 

управу, због истека мандата.  

У вези с тим, а у складу са чланом 30. 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 

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   

                                 ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број:01-022-95/16    

Датум: 25.11.2016. год.     Билал Мемишевић,с.р. 

 

На основу члана 4. тачка 2. Закона о 

министарским, владиним и другим именовањима 

(„Службени гласник Републике Српске”, број 

96/05) и члана 35. Статута општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 

6/14), Скупштина општине Вишеград на 

конститутивној сједници одржаној 25.11.2016. 

године, д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању вршиоца дужности начелника 

Одјељења за општу управу општине Вишеград 

 

1. Славчо Сандев, дипломирани професор 

руског језика и књижевности, именује се за 

вршиоца дужности начелника Одјељења за општу 

управу општине Вишеград на период од 2 мјесеца, 

а најдуже до окончања поступка јавне 

конкуренције. 

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног 

дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Вишеград”. 
 

О б р а з л о ж е њ е 

Закон о министарским, владиним и другим 

именовањима („Службени гласник Републике 

Српске”, број 96/05) у члану 4. став 2. прописује да 

се именовање на упражњене позиције може 
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вршити и на краћи период (највише два мјесеца), 

односно до окончања поступка јавне конкуренције, 

а Статут општине Вишеград („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 6/14) у члану 35. 

прописује да Скупштина општине, између осталог, 

бира и разрјешава начелника Одјељења за општу 

управу. С тим у вези, на приједлог начелника 

општине Скупштина општине Вишеград на 

сједници одржаној 25.11.2016. године са 12 гласова 

„за“ именовала је Славча Сандева, професора 

руског језика и књижевности, за вршиоца 

дужности начелника Одјељења за општу управу 

општине Вишеград на период од 2 мјесеца, а 

најдуже до окончања поступка јавне конкуренције.  
 

На основу напријед изложеног, а у складу са 

чланом чланом 4. став 2. Закона о министарским, 

владиним и другим именовањима („Службени 

гласник Републике Српске”, број 96/05) 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   

                                 ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број:01-022-96/16    

Датум: 25.11.2016. год.     Билал Мемишевић,с.р. 

 

На основу члана 30. став 1. алинеја 19. 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 

конститутивној сједници одржаној 25.11.2016. 

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, дипломирани 

економиста, разрјешава се дужности начелника 

Одјељења за привреду и друштвене дјелатности, 

због истека мандата на који је именована. 
 

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног 

дана од дана објављивања, у „Службеном гласнику 

општине Вишеград”. 
 

О б р а з л о ж е њ е 

Ковиљка Марковић, дипломирани економиста 

именована је за начелника Одјељења за привреду и 

друштвене дјелатности Рјешењем број: 01-022-

118/15 од 11.12.2015. године, на вријеме трајања 

мандата сазива Скупштине која је изабрала. Како је 

мандат сазива Скупштине која је изабрала 

Ковиљку Марковић за начелника Одјељења за 

привреду и друштвене дјелатности истекао, 

слиједом наведеног истекао је и мандат начелнику 

Одјељења за привреду и друштвене дјелатности, 

чиме су се стекли услови за разрјешење Ковиљке 

Марковић са дужности начелника Одјељења за 

привреду и друштвене дјелатности, због истека 

мандата.  
 

У вези с тим, а у складу са чланом 30. став 1. 

алинеја 19. 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 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   

                                 ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број:01-022-97/16    

Датум: 25.11.2016. год.     Билал Мемишевић,с.р. 

 

На основу члана 4. тачка 2. Закона о 

министарским, владиним и другим именовањима 

(„Службени гласник Републике Српске”, број 

96/05) и члана 35. Статута општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 

6/14), Скупштина општине Вишеград на 

конститутивној сједници одржаној 25.11.2016. 

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. Ана Богдановић дипломирани правник, 

именује се за вршиоца дужности начелника 

Одјељења за привреду и друштвене дјелатности 

општине Вишеград на период од 2 мјесеца, а 

најдуже до окончања поступка јавне конкуренције. 
 

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног 

дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Вишеград”. 
 

О б р а з л о ж е њ е 

Закон о министарским, владиним и другим 

именовањима („Службени гласник Републике 

Српске”, број 96/05) у члану 4. став 2. прописује да 

се именовање на упражњене позиције може 

вршити  и  на  краћи  период (највише два мјесеца),  
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односно до окончања поступка јавне конкуренције, 

а Статут општине Вишеград („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 6/14) у члану 35. 

прописује да Скупштина општине, између осталог, 

бира и разрјешава начелника Одјељења за 

привреду и друштвене дјелатности општине. С тим 

у вези, на приједлог начелника општине, 

Скупштина општине Вишеград на сједници 

одржаној 25.11.2016. године са 12 гласова „за“ 

именовала је Ану Богдановић, дипломираног 

правника за вршиоца дужности начелника 

Одјељења за привреду и друштвене дјелатности 

општине Вишеград на период од 2 мјесеца, а 

најдуже до окончања поступка јавне конкуренције.  
 

На основу напријед изложеног, а у складу са 

чланом чланом 4. став 2. Закона о министарским, 

владиним и другим именовањима („Службени 

гласник Републике Српске”, број 96/05) 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   

                                 ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број:01-022-98/16    

Датум: 25.11.2016. год.     Билал Мемишевић,с.р. 

 

На основу члана 30. став 1. алинеја 19. 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 

конститутивној сједници одржаној 25.11.2016. 

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. Мирослав Нешковић, дипломирани 

грађевински инжењер, 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 наредног 

дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Вишеград”. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Мирослав Нешковић, дипломирани грађевински 

инжењер именован је за начелника Одјељења за 

просторно уређење и стамбено-комуналне послове 

Рјешењем број: 01-022-66/13 од 10.04.2013. године, 

на вријеме трајања мандата сазива Скупштине која 

га је изабрала. Како је мандат сазива Скупштине 

која је изабрала Мирослава Нешковића за 

начелника Одјељења за просторно уређење и 

стамбено-комуналне послове истекао, слиједом 

наведеног истекао је и мандат начелнику Одјељења 

за за просторно уређење и стамбено-комуналне 

послове, чиме су се стекли услови за разрјешење 

Мирослава Нешковића са дужности начелника 

Одјељења за за просторно уређење и стамбено-

комуналне послове, због истека мандата.  
 

У вези с тим, а у складу са чланом 30. став 1. 

алинеја 19. 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 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   

                                 ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број:01-022-99/16    

Датум: 25.11.2016. год.     Билал Мемишевић,с.р. 

 

На основу члана 4. тачка 2. Закона о 

министарским, владиним и другим именовањима 

(„Службени гласник Републике Српске”, број 

96/05) и члана 35. Статута општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 

6/14), Скупштина општине Вишеград на 

конститутивној сједници одржаној 25.11.2016. 

године, д о н о с и 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању вршиоца дужности начелника 

начелника Одјељења за просторно уређење 

 и стамбено-комуналне послове  

 

1. Александар Ђукановић, дипломирани 

правник, именује се за вршиоца дужности 

начелника Одјељења за просторно уређење и 

стамбено-комуналне послове на период од 2 

мјесеца, а најдуже до окончања поступка јавне 

конкуренције. 
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2. Ово рјешење ступа на наредног дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Вишеград”. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Закон о министарским, владиним и другим 

именовањима („Службени гласник Републике 

Српске”, број: 96/05) у члану 4. став 2. прописује 

да се именовање на упражњене позиције може 

вршити и на краћи период (највише два мјесеца), 

односно до окончања поступка јавне конкуренције, 

а Статут општине Вишеград („Службени гласник 

општине Вишеград“, број: 6/14) у члану 35. 

прописује да Скупштина општине на приједлог 

начелника општине бира и именује начелнике 

одјељења Општинске управе. С тим у вези, на 

приједлог начелника општине Скупштина општине 

Вишеград на сједници одржаној 25.11.2016. године 

са 12 гласова „за“ именовала је Александра 

Ђукановића, дипломираног правника, за вршиоца 

дужности начелника Одјељења за просторно 

уређење и стамбено-комуналне послове на период 

од 2 мјесеца, а најдуже до окончања поступка јавне 

конкуренције.  
 

На основу напријед изложеног, а у складу са 

чланом чланом 4. став 2. Закона о министарским, 

владиним и другим именовањима („Службени 

гласник Републике Српске”, број: 96/05) и чланом 

60. 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   

                                 ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број:01-022-100/16    

Датум: 25.11.2016. год.     Билал Мемишевић,с.р. 

 

На основу члана 30. став 1. алинеја 19. 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 

конститутивној сједници одржаној 25.11.2016. 

године, д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу начелника  

Одјељења за финансије  

 

1. Његош Танасковић, дипломирани 

економиста, разрјешава се дужности начелника 

Одјељења за финансије, због истека мандата на 

који је именован. 

 

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног 

дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Вишеград”. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Његош Танасковић, дипломирани економиста 

именован је за начелника Одјељења за финансије 

Рјешењем број: 01-022-70/13 од 10.04.2013. године, 

на вријеме трајања мандата сазива Скупштине која 

га је изабрала. Како је мандат сазива Скупштине 

која је изабрала Његоша Танасковића за начелника 

Одјељења за финансије истекао, слиједом 

наведеног истекао је и мандат начелнику Одјељења 

за финансије, чиме су се стекли услови за 

разрјешење Његоша Танасковића са дужности 

начелника Одјељења за финансије, због истека 

мандата.  
 

У вези с тим, а у складу са чланом 30. став 1. 

алинеја 19. 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 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 

                          ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-101/16                                                               

Датум: 25.11.2016. год.       Билал Мемишевић,с.р. 

 

На основу члана 4. тачка 2. Закона о 

министарским, владиним и другим именовањима 

(„Службени гласник Републике Српске”, број 

96/05) и члана 35. Статута општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 

6/14), Скупштина општине Вишеград на 

конститутивној сједници одржаној 25.11.2016. 

године, д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању вршиоца дужности  

начелника Одјељења за финансије 

 

1. Његош Танасковић, дипломирани 

економиста, именује се за вршиоца дужности 

начелника Одјељења за финансије на период од 2 

мјесеца, а најдуже до окончања поступка јавне 

конкуренције. 
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2. Ово рјешење ступа на наредног дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Вишеград”. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Закон о министарским, владиним и другим 

именовањима („Службени гласник Републике 

Српске”, број 96/05) у члану 4. став 2. прописује да 

се именовање на упражњене позиције може 

вршити и на краћи период (највише два мјесеца), 

односно до окончања поступка јавне конкуренције, 

а Статут општине Вишеград („Службени гласник 

општине Вишеград“, број:6/14) у члану 35. 

прописује да Скупштина општине на приједлог 

начелника општине бира и именује начелнике 

одјељења Општинске управе. С тим у вези, на 

приједлог начелника општине Скупштина општине 

Вишеград на сједници одржаној 25.11.2016. године 

са 12 гласова „за“ именовала је Његоша 

Танасковића, дипломираног економисту, за 

вршиоца дужности начелника Одјељења за 

финансије на период од 2 мјесеца, а најдуже до 

окончања поступка јавне конкуренције.  

На основу напријед изложеног, а у складу са 

чланом чланом 4. став 2. Закона о министарским, 

владиним и другим именовањима („Службени 

гласник Републике Српске”, број 96/05) и чланом 

60. 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   

                                 ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број:01-022-102/16    

Датум: 25.11.2016. год.     Билал Мемишевић,с.р. 

 

На основу члана 30. став 1. алинеја 19. 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 

конститутивној сједници одржаној 25.11.2016. 

године, д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу начелника Одјељења  

за инспекцијске послове  

 

1. Емин Демир, дипломирани машински 

инжењер, разрјешава се дужности начелника 

Одјељења за инспекцијске послове, због истека 

мандата на који је именован. 
 

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног 

дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Вишеград”. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Емин Демир, дипломирани машински инжењер 

именован је за начелника Одјељења за 

инспекцијске послове Рјешењем број: 01-022-72/13 

од 10.04.2013. године, на вријеме трајања мандата 

сазива Скупштине која га је изабрала. Како је 

мандат сазива Скупштине која је изабрала Емина 

Демира за начелника Одјељења за инпекцијске 

послове истекао, слиједом наведеног истекао је и 

мандат начелнику Одјељења за инспекцијске 

послове, чиме су се стекли услови за разрјешење 

Емина Демира са дужности начелника Одјељења за 

инспекцијске послове, због истека мандата.  
 

У вези с тим, а у складу са чланом 30. став 1. 

алинеја 19. 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 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   

                                 ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број:01-022-103/16    

Датум: 25.11.2016. год.     Билал Мемишевић,с.р. 

 

На основу члана 4. тачка 2. Закона о 

министарским, владиним и другим именовањима 

(„Службени гласник Републике Српске”, број 

96/05) и члана 35. Статута општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 

6/14), Скупштина општине Вишеград на 

конститутивној сједници одржаној 25.11.2016. 

године, д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању вршиоца дужности начелника  

Одјељења инспекцијске послове  

 

1. Милица Станчић, дипломирани 

просторни планер именује се за вршиоца дужности 

начелника Одјељења за инспекцијске послове 

општине Вишеград на период од 2 мјесеца, а 

најдуже до окончања поступка јавне конкуренције. 
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2. Ово рјешење ступа на снагу наредног 

дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Вишеград”. 
 

О б р а з л о ж е њ е 

Закон о министарским, владиним и другим 

именовањима („Службени гласник Републике 

Српске”, број 96/05) у члану 4. став 2. прописује да 

се именовање на упражњене позиције може 

вршити и на краћи период (највише два мјесеца), 

односно до окончања поступка јавне конкуренције, 

а Статут општине Вишеград („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 6/14) у члану 35. 

прописује да Скупштина општине, између осталог, 

бира и разрјешава начелника Одјељења за 

инспекцијске послове општине. С тим у вези, на 

приједлог начелника општине, Скупштина 

општине Вишеград на сједници одржаној 

25.11.2016. године са 12 гласова „за“ именовала је 

Милицу Станчић, дипломираног просторног 

планера за вршиоца дужности начелника Одјељења 

за инспекцијске послове општине Вишеград на 

период од 2 мјесеца, а најдуже до окончања 

поступка јавне конкуренције.  
 

На основу напријед изложеног, а у складу са 

чланом чланом 4. став 2. Закона о министарским, 

владиним и другим именовањима („Службени 

гласник Републике Српске”, број 96/05) 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   

                                 ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број:01-022-104/16    

Датум: 25.11.2016. год.     Билал Мемишевић,с.р. 

 

На основу члана 43. и 72. Закона о локалној 

самоуправи  („Службени гласник Републике 

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

60. и 79. Статута општине Вишеград („Службени 

гласник општине Вишеград“, број: 6/14),  члана 3. 

Одлуке о условима и начину остваривања 

новчаних подстицаја за развој пољопривреде и 

села општине Вишеград у 2016. години 

(„Службени гласник општине Вишеград број: 

7/16), начелник општине Вишеград дана 

16.11.2016. године, д о н о с и  

 

 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о формирању Комисије за одабир корисника за 

остваривање новчаних подстицаја за развој 

пољопривреде и села општине Вишеград  

у 2016. години 

 

1. У Комисију за одабир корисника за 

остваривање новчаних подстицаја за развој 

пољопривреде и села општине Вишеград у 2016. 

године именују се: 

- Владимир Крстић, предсједник, 

- марица Јовановић, члан, 

- Радмило Михајловић, члан. 

2. Задатак Комисије из тачке 1. овог рјешења 

је да одмах, а најкасније у року од 15 дана, по 

пријему захтјева за остваривање новчаних 

подстицаја за развој пољопривреде села изврши 

обраду захтјева и провјеру достављене 

документације, донесе одлуке о остваривању права 

на подстицај, а прије исплате обиђе одабране 

кориснике. 

3.Ово рјешење ступа на снагу даном  

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Вишерад“. 

4. Ступањем на снагу овог рјешења престаје 

да важи рјешење о формирању  комисије за одабир 

корисника за остваривање новчаних подстицаја за 

развој пољопривреде и села општине Вишегра ду 

2016. години („Службени гласник општине 

Вишеград број 9/16). 

 

ОПШТИНА ВИШЕГРАД 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ           

     ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 02-013-122/16      

Датум: 16.11.2016. год.  Младен Ђуревић,игж.геод. 

 

На основу члана 43. алинеја 8. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

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

79. Статута Општине Вишеград („Службени 

гласник општине Вишеград“, број 6/14), начелник 

општине Вишеград, д о н о с и 

 

П Р А В И Л Н И К 

о измјени и допуни Правилника о организацији 

и систематизацији радних мјеста Општинске 

управе Општине Вишеград 

 

Члан 1. 

У Правилнику о организацији и систематизацији 

радних мјеста Општинске управе Општине 

Вишеград („Службени гласник општине 

Вишеград“ број: 9/15), у члану 16. у табели која се 

односи на Стручну службу начелника општине 

спаја се редни број 1.и назив радног мјеста 

„Самостални стручни сарадник-шеф кабинета 

начелника општине, пета категорија првог звања“  
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и редни број 2. назив Самостални стручни 

сарадник за послове начелника општине, пета 

категорија првог звања у једно радно мјесто које 

гласи;  

 

Ред. 

број 

Назив радног 

мјеста 

категорија и 

звање 

 

Опис радног 

мјеста 

Број 

изврши

лаца 

1. Сам.стр.сарад

ник за послове  

начелника 

општине-шеф 

кабинета, пета 

категорија 

првог звања 

ВСС правни  

факултет, 3 

године 

радног 

искуства 

положен 

стручни 

испит за рад 

у органима 

управе 

 

 

1 

 

Остали редни бројеви који се односе на табелу 

стручне службе начелника општине се помјерају за 

једно мјесто. 

  

Члан2. 

У Опису радног мјеста у члану 17. Правилника о 

организацији и систематизацији радних мјеста 

Општинске управе Општине Вишеград које се  

односи на Стручну службу начелника општине   

спајају се редни бројеви „1. и 2.“ у једно радно мјесто 

редни број „1.“који  гласи: 

 

 «1. Самостални стручни сарадник за  послове 

начелника општине – шеф кабинета» 

 

Врши координацију у раду кабинета начелника 

општине и Општинске управе, прима странке, 

одговара на захтјеве странака, као и друге послове 

везане за рад начелника општине. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Даје стручна мишљења у вези послова из 

дјелокруга начелника општине, израђује поједине 

нацрте одлука, односно општих аката из 

надлежности начелника општине, обавља 

организационе и техничке послове за одржавање 

сједница Колегијума начелника општине, 

припрема материјале за сједнице Колегијума, као и 

друге послове везане за рад начелника општине. 

 

Члан 3. 

Овај правилник ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Вишеград’’. 

 

ОПШТИНА ВИШЕГРАД 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ           

     ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 02-013-120/16      

Датум: 15.11.2016. год.  Младен Ђуревић,игж.геод. 

 

На основу члана 72. став 3. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 101/04, 42/05 и 118/05) и члан 79. 

Статута Општине Вишеград („Службени гласник 

општине Вишеград“, 6/14), начелник општине 

Вишеград,  д о н о с  и  

 

П Р А В И Л Н И К 

о измјенама Правилника о платама и другим  

примањима запослених у Општинској управ  

и општине Вишеград  

 

Члан 1. 

У Правилнику о платама и другим примањима 

запослених у Општинској управи Вишеград  

(„Службени гласник општине Вишеград“ број, 

13/15, 6/16) у члану 20. приложена табела Стручне 

службе начелника ошштине са прегледом 

коефицијената мијења се и гласи ;   
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СТРУЧНА СЛУЖБА НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ 

 

 

 

Члан 2. 

Овај Правилник ступа на снагу даном доношења, 

објавиће се у „Службеном глансику општине 

Вишееград“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПШТИНА ВИШЕГРАД 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ           

     ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 02-013-121/16      

Датум: 15.11.2016. год.  Младен Ђуревић,игж.геод. 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ред. 

бр. 

Назив 

радног мјеста 

Статус, 

категорија и 

звање 

Стручна 

спрема 

Коефиц

ијент 

Увећање 

по члану 

8.Поједин

ачног 

колектив

ног 

уговора 

Сложеност Услови Коеф. за 

обрачун 

 плате 

 

 

1. 

Самостални 

стручни 

сарадник за  

послове 

начелника 

општине-шеф 

кабинета,  

Службеник, 

V категорија,  

самостални 

стручни 

сарадник 

првог звања  

 

ВСС 

 

7,00 

 

 

 

30% 

 

5% 

 

9,45 
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И з д а в а ч: Скупштина општине Виешград – Стручна служба Скупштине општине Улица краља Петра I  

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


