
 

На основу члана 34. Статута општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 

10/08-Пречишћени текст, 3/11 и 5/12), 

Скупштина општине Вишеград на сједници 

одржаној 05.12.2012. године, д о н о с и  

 

О Д Л У К У 

о избору Радног предсједништва 

конститутивне сједнице 

Скупштине општине Вишеград  

 

Члан 1. 

У Радно предсједништво конститутивне 

сједнице Скупштине општине Вишеград, бирају 

се: 

1. Љубиша Шкипина, предсједник  
2. Винко Дроца, члан  
3. Миодраг Росић, члан. 

 

Члан 2. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД  

              ПРЕДСЈЕДНИК СО

      ИЗ ПРЕТХОДНОГ САЗИВА 

Број:01-022-126/12    

Датум: 05.12.2012. г.  Мр Билал Мемишевић, с.р. 

 

На основу члана 33. и 34. Статута општине 

Вишеград („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 10/08-Пречишћени текст, 3/11 и 

5/12), Скупштина општине Вишеград на 

сједници одржаној 05.12.2012. године, д о н о с и  

 

О Д Л У К У 

о именовању Комисије за  

верификацију мандата 

 

Члан 1.  

У Комисију за верификацију мандата одборника 

новог сазива Скупштине општине Вишеград, 

именују се:  

 

1. Бојан Пецикоза, предсједник,  
2. Предраг Маљукан, члан, 
3. Милан Комад, члан.  

 

Члан 2. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД  

                 ПРЕДСЈЕДНИК  

   РАДНОГ ПРЕДСЈЕДНИШТВА 

Број:01-022-127/12    

Датум: 05.12.2012.г.  Др Љубиша Шкипина, с.р. 

 

На основу члана 33. и 34. Статута општине 

Вишеград („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 10/08-Пречишћени текст, 3/11 и 

5/12), Скупштина општине Вишеград на 

сједници одржаној 05.12.2012. 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. Марку Недићу, 
2. Дејану Савићу,  
3. Брану Смиљићу,  
4. Љубиши Шкипини, 
5. Славиши Инђићу, 
6. Биљани Јосиповић,  
7. Данки Митровић, 
8. Марку Видаковићу,  
9. Горану Лончаревићу, 
10. Снежани Ђуровић,  
11. Браниславу Топаловићу, 
12. Винку Дроци, 
13. Синиши Ђорђићу, 
14. Бојану Рацковићу,  
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15. Бојану Пецикози, 
16. Мишу Савићу, 
17. Билалу Мемишевићу,  
18. Суљу Фејзићу,  
19. Предрагу Маљукану, 
20. Миодрагу Росићу, 
21. Милану Комаду. 

 

Члан 2. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД  

                                          ПРЕДСЈЕДНИК  

                              РАДНОГ ПРЕДСЈЕДНИШТВА 

Број:01-022-128/12    

Датум: 05.12.2012.г.  Др Љубиша Шкипина, с.р. 

 

На основу члана 33. и 34. Статута општине 

Вишеград („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 10/08-Пречишћени текст, 3/11 и 

5/12), Скупштина општине Вишеград на 

сједници одржаној 05.12.2012. године, д о н о с и  

 

О Д Л У К У 

о избору предсједника, замјеника 

предсједника и чланова   

Комисије за избор и именовање 
 

Члан 1. 

У Комисију за избор и именовање, бирају се:  

1. Бране Смиљић, предсједник, 
2. Милан Комад, замјеник предсједника,   
3. Марко Видаковић, члан, 
4. Винко Дроца, члан,  
5. Бојан Пецикоза, члан.  

 

Члан 2. 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи 

Одлука о избору  предсједника и чланова 

Комисије за избор и именовање („Службени 

гласник општине Вишеград“ број 12/08).  
 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД  

                                          ПРЕДСЈЕДНИК  

                              РАДНОГ ПРЕДСЈЕДНИШТВА 

Број:01-022-129/12    

Датум: 05.12.2012.г.  Др Љубиша Шкипина, с.р. 

 

На основу члана 33. Статута општине Вишеград 

(„Сллужбени гласник општине Вишеград“, број 

10/08-Пречишћени текст, 3/11 и 5/12) и члана 

111. став 3. Пословника Скупштине општине  

Вишеград („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 10/08-Пречишћени текст и 

14/08), Скупштина општине Вишеград на 

сједници одржаној дана 05.12.2012. године,         

д о н о с и  

 

О Д Л У К У 

о избору Комисије за провођење гласања и 

утврђивање резултата гласања за избор 

предсједника и потпредсједника Скупштине 

општине и замјеника начелника општине 

  

Члан 1.  

У Комисију за провођење гласања и утврђивање 

резултата гласања за избор предсједника и 

потпредсједника Скупштине општине и  

замјеника начелника општине, бирају се:  

1. Биљана Јосиповић, предсједник,  
2. Синиша Ђорђић, члан, 
3. Бојан Пецкоза, члан.  

 

Члан 2.  

Комисија из члана 1. ове одлуке руководиће 

гласањем и утврдити резултате гласања за 

предсједника и потпредсједника Скупштине 

општине, као и за замјеника начелника општине. 

 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД  

                                          ПРЕДСЈЕДНИК  

                              РАДНОГ ПРЕДСЈЕДНИШТВА 

Број:01-022-131/12    

Датум: 05.12.2012.г.  Др Љубиша Шкипина, с.р. 

 

На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 33. 

и 35. Статута општине Вишеград („Службени 

гласник општине Вишеград“, број 10/08-

Пречишћени текст, 3/11 и 5/12), Скупштина 

општине Вишеград на сједници одржаној 

05.12.2012. године, д о н о с и  

 

О Д Л У К У 

о избору потпредсједника Скупштине 

општине Вишеград 

 

Члан 1. 

За потпредсједника Скупштине општине 

Вишеград изабран је Миодраг Росић 

дипломирани менаџер за финансије. 
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Члан 2. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

   ПРЕДСЈЕДНИК 

   РАДНОГ ПРЕДСЈЕДНИШТВА 

Број: 01-022-135/12                                         

Датум: 05.12.2012. г.    др Љубиша Шкипина, с.р. 

 

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

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

члана 27. став 1. тачка 2.  Закона о статусу 

функционера јединица локалне самоуправе 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 

96/05), члана 33. и 38. Статута општине 

Вишеград („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 10/08-Пречишћени текст, 3/11 и 

5/12), Скупштина општине Вишеград на 

конститутивној сједници одржаној 05.12.2012. 

године, д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о престанку функције предсједника 

Скупштине општине Вишеград 

 

1. БИЛАЛУ МЕМИШЕВИЋУ престаје 

функција предсједника Скупштине општине 

Вишеград, због истека мандата на који је биран. 

  

2. Права по основу радног односа и 

престанка функције именованом ће утврдити 

Комисија за избор и именовање у складу са 

Законом. 

 

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 статусу функционера јединица локалне 

самоуправе („Службени гласник Републике 

Српске“, број 96/05) у члану 27. прописује да 

функционеру јединице локалне самоуправе, 

између осталог, функција престаје и истеком 

мандата на који је биран. Билал Мемишевић 

изабран је за предсједника Скупштине општине 

Вишеград на конститутивној сједници 

Скупштине општине одржаној 03.12.2008. 

године, на временски период трајања мандата 

Скупштине. Мандат Скупштини претходног 

сазива истекао је даном објављивања резултата 

избора у „Службеном гласнику БиХ“, па због 

истека мандата Скупштине престаје и функција 

предсједника Скупштине општине из претходног 

сазива. 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.  

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

алинеја 19. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске”, број 

101/04, 42/05 и 118/05), чланом 27. став 1. тачка 

2. Закона о статусу функционера јединица 

локалне самоуправе („Службени гласник 

Републике Српске“, број 96/05), чланом 33. и 38. 

Статута општине Вишеград („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 10/08-Пречишћени 

текст, 3/11 и 5/12), 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: 01-022-130/12                                         

Датум: 05.12.2012. г.    др Љубиша Шкипина, с.р. 

 

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

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

члана 27. став 1. тачка 2.  Закона о статусу 

функционера јединица локалне самоуправе 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 

96/05), члана 33. и 38. Статута општине 

Вишеград („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 10/08-Пречишћени текст, 3/11 и 

5/12), Скупштина општине Вишеград на 

конститутивној сједници одржаној 05.12.2012. 

године, д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о престанку функције потпредсједника 

Скупштине општине Вишеград 

 

1. РЕЏЕПУ ЈЕЛАЧИЋУ престаје 

функција потпредсједника Скупштине општине 

Вишеград, због истека мандата на који је биран. 

 

2. Права по основу радног односа и 

престанка функције именованом ће утврдити 

Комисија за избор и именовање у складу са 

Законом. 
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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 статусу функционера јединица локалне 

самоуправе („Службени гласник Републике 

Српске“, број 96/05) у члану 27. прописује да 

функционеру јединице локалне самоуправе, 

између осталог, функција престаје и истеком 

мандата на који је биран. Реџеп Јелачић изабран 

је за потпредсједника Скупштине општине 

Вишеград на конститутивној сједници 

Скупштине општине одржаној 03.12.2008. 

године, на временски период трајања мандата 

Скупштине. Мандат Скупштини претходног 

сазива истекао је даном објављивања резултата 

избора у „Службеном гласнику БиХ“, па због 

истека мандата Скупштине престаје и функција 

потпредсједника Скупштине општине из 

претходног сазива. 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.  

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

алинеја 19. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске”, број 

101/04, 42/05 и 118/05), чланом 27. став 1. тачка 

2. Закона о статусу функционера јединица 

локалне самоуправе („Службени гласник 

Републике Српске“, број 96/05), чланом 33. и 38. 

Статута општине Вишеград („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 10/08-Пречишћени 

текст, 3/11 и 5/12), 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: 01-022-132/12                                         

Датум: 05.12.2012. г.    др Љубиша Шкипина, с.р. 

 

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

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

члана 27. став 1. тачка 2.  Закона о статусу 

функционера јединица локалне самоуправе 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 

96/05) и члана 33. Статута општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 

10/08-Пречишћени текст, 3/11 и 5/12), 

Скупштина општине Вишеград, на 

конститутивној сједници одржаној 05.12.2012. 

године, д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о престанку функције замјеника  

начелника општине Вишеград 

 

1. ВИНКУ ДРОЦИ престаје функција 

замјеника начелника општине Вишеград, због 

истека мандата на који је биран. 

2. Права по основу радног односа и 

престанка функције именованом ће утврдити 

начелник општине у складу са Законом. 

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 статусу функционера јединица локалне 

самоуправе („Службени гласник Републике 

Српске“, број 96/05) у члану 27. прописује да 

функционеру јединице локалне самоуправе, 

између осталог, функција престаје и истеком 

мандата на који је биран. Винко Дроца изабран 

је за замјеника начелника општине Вишеград на 

сједници Скупштине општине одржаној 

07.4.2010. године, до краја мандата начелника 

општине, односно Скупштине општине. Мандат 

начелнику општине и Скупштини општине 

претходног сазива истекао је даном овјере 

мандата начелнику од стране Изборне комисије 

Босне и Херцеговине, односно даном 

објављивања резултата избора у „Службеном 

гласнику БиХ“, па због истека мандата престаје 

и функција замјеника начелника општине. Како 

је именовани своју дужност обављао са статусом 

запосленог лица по основу рјешења о радом 

односу, своја права из радног односа 

оствариваће у складу са Законом о статусу 

функционера јединица локалне самоуправе.  

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

алинеја 19. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске”, број 

101/04, 42/05 и 118/05), чланом 27. став 1. тачка 

2. Закона о статусу функционера јединица 

локалне самоуправе („Службени гласник 

Републике Српске“, број 96/05) и чланом 33. 

Статута општине Вишеград („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 10/08-Пречишћени 

текст, 3/11 и 5/12), ријешено је као у 

диспозитиву овог рјешења. 

 

Упутство о правном лијеку: Ово рјешење је 

коначно и против истог није дозвољена жалба, 

Година 21           Број: 14              Општина Вишеград 06.12.2012. године                          Страна 4 



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: 01-022-134/12                                         

Датум: 05.12.2012. г.    др Љубиша Шкипина, с.р. 

 

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

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

члана 4. Закона о статусу функционера јединица 

локале самоуправе („Службени гласник 

Републике Српске“, број 96/05), члана 33. и 54. 

Статута општине Вишеград („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 10/08-Пречишћени 

текст, 3/11 и 5/12), Скупштина општине 

Вишеград на конститутивној сједници одржаној 

05.12.2012. године, д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о избору замјеника начелника општине 

Вишеград 

 

         1. МИЛАН НИКОЛИЋ, дипломирани 

економиста, 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 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 и 

118/05), у члану 30. став 1. алинеја 19, између 

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) 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 10/08-Пречишћени 

текст, 3/11 и 5/12) у члану 33. и 54. 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 05.12.2012. године за замјеника 

начелника општине предложио је Милана 

Николића, дипломираног економисту. 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 Милан Николић.  

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 

             ПОТПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-137/12                                         

Датум: 05.12.2012.г. Миодраг Росић,менаџер,с.р.  

 

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

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

и члана 33. Статута општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 

10/08-Пречишћени текст, 3/11 и 5/12), 

Скупштина општине Вишеград, на 

конститутивној сједници одржаној 05.12.2012. 

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 
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Вишеград на вријеме трајања мандата 

Скупштине. Како је мандат Скупштине општине 

претходног сазива истекао, самим тим престаје и 

мандат секретару Скупштине општине. 

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

алинеја 19. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске”, број 

101/04, 42/05 и 118/05), и чланом 33. Статута 

општине Вишеград („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 10/08-Пречишћени 

текст, 3/11 и 5/12), 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: 01-022-138/12                                         

Датум: 05.12.2012.г. Миодраг Росић,менаџер,с.р.  

 

На основу члана 4. тачка 2. Закона о 

министарским, владиним и другим именовањима 

(„Службени гласник Републике Српске”, број 

96/05) и члана 33. Статута општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 

10/08-Пречишћени текст, 3/11 и 5/12), 

Скупштина општине Вишеград на 

конститутивној сједници одржаној 05.12.2012. 

године, д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању вршиоца дужности секретара 

Скупштине општине Вишеград 
 

            1. Снежана Нешковић, 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 даном 

доношења, а објавиће се 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 

10/08-Пречишћени текст, 3/11 и 5/12) у члану 33. 

прописује да Скупштина општине, између 

осталог, бира и разрјешава секретара Скупштине 

општине. С тим у вези, на приједлог Комисије за 

избор и именовање, Скупштина општине 

Вишеград на сједници одржаној 05.12.2012. 

године са 12 гласова „за“ именовала је Снежану 

Нешковић, 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 33. Статута општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 

10/08-Пречишћени текст, 3/11 и 5/12), 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: 01-022-139/12                                        

Датум: 05.12.2012.г. Миодраг Росић,менаџер,с.р.  

 

На основу члана 35. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 60. 

Статута општине Вишеград („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 10/08-Пречишћени 

текст, 3/11 и 5/12), Скупштина општине 

Вишеград на конститутивној сједници одржаној 

05.12.2012. 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, због истека мандата 

на који је именован. 

 

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 

Добривоје Станојевић, професор социологије 

именован је за начелника Одјељења за општу 

управу на вријеме трајања мандата Скупштине 

Година 21           Број: 14              Општина Вишеград 06.12.2012. године                          Страна 6 



општине. Како је мандат Скупштине општине 

претходног сазива истекао, самим тим престаје и 

мандат начелнику Одјељења за општу управу. 

С тим у вези, а у складу са чланом 35. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

и чланом 60. Статута општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 

10/08-Пречишћени текст, 3/11 и 5/12), 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: 01-022-140/12                                         

Датум: 05.12.2012.г. Миодраг Росић,менаџер,с.р.  

 

На основу члана 4. тачка 2. Закона о 

министарским, владиним и другим именовањима 

(„Службени гласник Републике Српске”, број 

96/05) и члана 60. Статута општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 

10/08-Пречишћени текст, 3/11 и 5/12), 

Скупштина општине Вишеград на 

конститутивној сједници одржаној 05.12.2012. 

године, д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању вршиоца дужности начелника 

Одјељења за општу управу  

 

           1. Добривоје Станојевић, професор 

социологије, именује се за вршиоца дужности 

начелника Одјељења за општу управу на период 

од 2 мјесеца, а најдуже до окончања поступка 

јавне конкуренције. 
 

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 

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 

10/08-Пречишћени текст, 3/11 и 5/12) у члану 60. 

прописује да Скупштина општине на приједлог 

начелника општине бира и именује начелнике 

одјељења Општинске административне службе. 

С тим у вези, на приједлог начелника општине 

Скупштина општине Вишеград на сједници 

одржаној 05.12.2012. године са 12 гласова „за“ 

именовала је Добривоја Станојевића, професора 

социологије, за вршиоца дужности начелника 

Одјељења за општу управу 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 

10/08-Пречишћени текст, 3/11 и 5/12), 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: 01-022-141/12                                        

Датум: 05.12.2012.г. Миодраг Росић,менаџер,с.р.  

 

На основу члана 35. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 60. 

Статута општине Вишеград („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 10/08-Пречишћени 

текст, 3/11 и 5/12), Скупштина општине 

Вишеград, на конститутивној сједници одржаној 

05.12.2012. 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, 

због истека мандата на који је именован. 
 

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 

Славко Андрић, дипломирани економиста, 

именован је за начелника Одјељења за привреду 

и друштвене дјелатности на вријеме трајања 

мандата Скупштине општине. Како је мандат 
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Скупштине општине претходног сазива истекао, 

самим тим престаје и мандат начелнику 

Одјељења за привреду и друштвене дјелатности. 

С тим у вези, а у складу са чланом 35. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

и чланом 60. Статута општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 

10/08-Пречишћени текст, 3/11 и 5/12), 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: 01-022-142/12                                         

Датум: 05.12.2012.г. Миодраг Росић,менаџер,с.р.  

 

На основу члана 4. тачка 2. Закона о 

министарским, владиним и другим именовањима 

(„Службени гласник Републике Српске”, број 

96/05) и члана 60. Статута општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 

10/08-Пречишћени текст, 3/11 и 5/12), 

Скупштина општине Вишеград на 

конститутивној сједници одржаној 05.12.2012. 

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. Славко Андрић, дипломирани 

економиста, именује се за вршиоца дужности 

начелника Одјељења за привреду и друштвене 

дјелатности на период од 2 мјесеца, а најдуже до 

окончања поступка јавне конкуренције. 
 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се 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 

10/08-Пречишћени текст, 3/11 и 5/12) у члану 60. 

прописује да Скупштина општине на приједлог 

начелника општине бира и именује начелнике 

одјељења Општинске административне службе. 

С тим у вези, на приједлог начелника општине 

Скупштина општине Вишеград на сједници 

одржаној 05.12.2012. године са 12 гласова „за“ 

именовала је Славка Андрића, дипломираног 

економисту, за вршиоца дужности начелника 

Одјељења за привреду и друштвене дјелатности 

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 

10/08-Пречишћени текст, 3/11 и 5/12), 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: 01-022-143/12                                         

Датум: 05.12.2012.г. Миодраг Росић,менаџер,с.р.  

 

На основу члана 35. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 101/04, 42/05 и 118/05), и члана 60. 

Статута општине Вишеград („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 10/08-Пречишћени 

текст, 3/11 и 5/12), Скупштина општине 

Вишеград, на конститутивној сједници одржаној 

05.12.2012. 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. Биљана Бореновић, дипломирани 

инжињер архитектуре, разрјешава се дужности 

начелника Одјељења за просторно уређење и 

стамбено-комуналне послове, због истека 

мандата на који је именован. 
 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Вишеград”. 
 

О б р а з л о ж е њ е 

Биљана Бореновић, дипломирани инжињер 

архитектуре, именована је за начелника 
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Одјељења за просторно уређење и стамбено-

комуналне послове на вријеме трајања мандата 

Скупштине општине. Како је мандат Скупштине 

општине претходног сазива истекао, самим тим 

престаје и мандат начелнику Одјељења за 

просторно уређење и стамбено-комуналне 

послове. 

С тим у вези, а у складу са чланом 35. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

и чланом 60. Статута општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 

10/08-Пречишћени текст, 3/11 и 5/12), 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: 01-022-144/12                                         

Датум: 05.12.2012.г. Миодраг Росић,менаџер,с.р.  

 

На основу члана 4. тачка 2. Закона о 

министарским, владиним и другим именовањима 

(„Службени гласник Републике Српске”, број 

96/05) и члана 60. Статута општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 

10/08-Пречишћени текст, 3/11 и 5/12), 

Скупштина општине Вишеград на 

конститутивној сједници одржаној 05.12.2012. 

године, д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању вршиоца дужности начелника 

Одјељења за просторно уређење и  

стамбено-комуналне послове 

 

           1. Биљана Бореновић, дипломирани 

инжињер архитектуре, 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. 

 

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 

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 

10/08-Пречишћени текст, 3/11 и 5/12) у члану 60. 

прописује да Скупштина општине на приједлог 

начелника општине бира и именује начелнике 

одјељења Општинске административне службе. 

С тим у вези, на приједлог начелника општине 

Скупштина општине Вишеград на сједници 

одржаној 05.12.2012. године са 12 гласова „за“ 

именовала је Биљану Бореновић, дипломираног 

инжињера архитектуре, 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 

10/08-Пречишћени текст, 3/11 и 5/12), 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: 01-022-145/12                                         

Датум: 05.12.2012.г. Миодраг Росић,менаџер,с.р.  

 

На основу члана 35. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 101/04, 42/05 и 118/05), и члана 60. 

Статута општине Вишеград („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 10/08-Пречишћени 

текст, 3/11 и 5/12), Скупштина општине 

Вишеград, на конститутивној сједници одржаној 

5.12.2012. 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. 
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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 

Његош Танасковић, дипломирани економиста, 

именован је за начелника Одјељења за финансије 

на вријеме трајања мандата Скупштине 

општине. Како је мандат Скупштине општине 

претходног сазива истекао, самим тим престаје и 

мандат начелнику Одјељења за финансије. 

С тим у вези, а у складу са чланом 35. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

и чланом 60. Статута општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 

10/08-Пречишћени текст, 3/11 и 5/12), 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: 01-022-146/12                                         

Датум: 05.12.2012.г. Миодраг Росић,менаџер,с.р.  

 

На основу члана 4. тачка 2. Закона о 

министарским, владиним и другим именовањима 

(„Службени гласник Републике Српске”, број 

96/05) и члана 60. Статута општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 

10/08-Пречишћени текст, 3/11 и 5/12), 

Скупштина општине Вишеград на 

конститутивној сједници одржаној 05.12.2012. 

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. 

 

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 

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 

10/08-Пречишћени текст, 3/11 и 5/12) у члану 60. 

прописује да Скупштина општине на приједлог 

начелника општине бира и именује начелнике 

одјељења Општинске административне службе. 

С тим у вези, на приједлог начелника општине 

Скупштина општине Вишеград на сједници 

одржаној 05.12.2012. 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 

10/08-Пречишћени текст, 3/11 и 5/12), 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: 01-022-147/12                                         

Датум: 05.12.2012.г. Миодраг Росић,менаџер,с.р.  

 

На основу члана 33. Статута општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 

10/08-Пречишћени текст, 3/11 и 5/12), и члана 

46. и 48. Пословника општине Вишеград  

(„Службени гласник општине Вишеград“,  број 

10/08-Пречишћени текст и 14/08), Скупштина 

општине Вишеград на сједници одржаној 

05.12.2012. године, д о н о с и  

 

О Д Л У К У 

о избору предсједника, замјеника  

предсједника и чланова Комисије за прописе 

 

Члан 1. 

У Комисију за прописе, бирају су: 

1. Дејан Савић, предсједник; 

2. Снежана Ђуровић, замјеник предсједника; 

3. Љубиша Шкипина, члан; 

4. Душанка Крчо, члан; 

5. Суљо Фејзић, члан. 
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Члан 2. 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи 

Одлука о избору предсједника и чланова 

Комисије за прописе („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 12/08).  

 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД  

                   ПОТПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број:01-022-148/12     

Датум: 05.12.2012.г. Миодраг Росић,менаџер,с.р.  

 

На основу члана 33. Статута општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 

10/08-Пречишћени текст, 3/11 и 5/12), члана 2. и 

133. Пословника Скупштине општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 

10/08-Пречишћени текст и 14/08), а након 

разматрања ситуације настале неизбором 

предсједника Скупштине општине, Скупштина 

општине Вишеград на сједници одржаној 

05.12.2012. године, д о н о с и 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Скупштина општине Вишеград 

констатује да предсједник Скупштине општине 

није изабран на конститувној сједници 

Скупштине, из разлога што предложени 

кандидат за предсједника СО Билал Мемишевић 

није добио потребну већину гласова, а након 

обављеног другог круга консултација са 

представницима политичких странака Комисија 

за избор и именовање нема приједлог другог 

кандидата за предсједника Скупштине општине 

који би био из реда бошњачког народа, јер је 

представник СДА затражио додатно вријеме да 

би консултовао органе странке по овом питању, 

што је и други одборник са листе ове странке г. 

Суљо Фејзић лично изјавио у свом јавном 

обраћању Скупштини.  
 

 2. Скупштина општине Вишеград ће 

оставити упражњено мјесто предсједника 

Скупштине општине до наредне сједнице 

Скупштине. 
 

 

 

 

 

 

 

 3. Скупштина општине Вишеград 

задужује Комисију за избор и именовање да 

обави додатне консултације са политичким 

странкама и на наредној сједници СО предложи 

кандидата за предсједника Скупштине општине, 

водећи рачуна о члану 3. став 2. Закона о 

локалној самоуправи (ова функција припада 

кандидату из бошњачког народа). 
 

 4. Скупштина општине ће наставити 

конститутивну сједницу СО у складу са 

усвојеним дневним редом.  
 

 5. Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД  

                 ПРЕДСЈЕДНИК 

                РАДНОГ ПРЕДСЈЕДНИШТВА 

Број:01-022-133/12     

Датум: 05.12.2012. г.   Др Љубиша Шкипина, с.р. 

     

На основу члана 33. Статута општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 

10/08-Пречишћени текст, 3/11 и 5/12), члана 2. и 

133. Пословника Скупштине општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 

10/08-Пречишћени текст и 14/08), а након 

разматрања ситуације настале неизбором 

предсједника Скупштине општине, Скупштина 

општине Вишеград на сједници одржаној 

05.12.2012. године, д о н о с и 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Потпредсједник Супштине општине 

Вишеград Миодраг Росић преузима даље вођење 

сједнице Скупштине општине Вишеград.  

 

2. Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД  

                ПРЕДСЈЕДНИК 

                РАДНОГ ПРЕДСЈЕДНИШТВА 

Број:01-022-136/12     

Датум: 05.12.2012. г.   др Љубиша Шкипина, с.р. 
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