
 
 

 

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 35. Статута општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 10/08-

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

Вишеград на сједници одржаној 18.12.2012. године, 

д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о избору предсједника Скупштине  

општине Вишеград 

 

1. СУЉО ФЕЈЗИЋ, 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 и 118/05), 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) 

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 35. 

прописује да Скупштина општине Вишеград бира и 

разрјешава предсједника Скупштине општине на 

вријеме трајања мандата Скупштине општине, 

водећи рачуна да начелник општине и предсједник 

Скупштине не могу бити из реда истог 

конститутивног народа и група осталих, осим ако 

један конститутивни народ има натполовичну већину 

на територији општине према посљедњем попису 

становништва.  

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

претходне консултације са представницима 

политичких странака у Скупштини општине, на 

сједници Скупштине одржаној 18.12.2012. године 

предложила је г. Суља Фејзића 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 13 

гласова „за“ изабран је г. Суљо Фејзић.  

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 

                 ПОТПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-151/12                                                               

Датум: 18.12.2012.г.       Миодраг Росић, менаџер, с.р. 

 

На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 101/04, 

42/05 и 118/05), члана 33. Статута општине 
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Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“, 

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

46. и 49. Пословника Скупштине општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 10/08-

Пречишћени текст и 14/08), Скупштина општине 

Вишеград на сједници одржаној 18.12.2012. године, 

д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о избору Комисије за буџет и финансије 
 

Члан 1. 

У Комисију за буџет и финансије, бирају се: 

1) Бране Смиљић, предсједник; 
2) Миодраг Росић. замјеник предсједника; 
3) Милан Комад, члан.  

 

Члан 2. 
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи 

Одлука о избору предсједника и чланова Комисије за 

буџет и финансије („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 12/08 и 3/10). 
 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД  

                         ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број:01-022-152/12 

Датум: 18.12.2012. године           Суљо Фејзић, с.р. 

 

На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 101/04, 

42/05 и 118/05), члана 33. Статута општине 

Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“, 

број 10/08-Пречишћени текст, 3/11 и 5/12), члана 46. 

и 50. Пословника Скупштине општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 10/08-

Пречишћени текст и 14/08), Скупштина општине 

Вишеград на сједници одржаној 18.12.2012. године, 

д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о избору Комисије за вјерска питања 

 

Члан 1. 

У Комисију за вјерска питања, бирају се: 

1) Славиша Инђић, предсједеник; 
2) Билал Мемишевић, замјеник предсједника; 
3) Ранка Кузман, члан. 

 

Члан 2. 
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи 

Одлука о избору Комисије за вјерска питања 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 

13/08). 

 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД  

                         ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број:01-022-153/12 

Датум: 18.12.2012. године           Суљо Фејзић, с.р. 

 

На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 101/04, 

42/05 и 118/05), члана 33. Статута општине 

Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“, 

број 10/08-Пречишћени текст, 3/11 и 5/12), члана 46. 

и 51. Пословника Скупштине општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 10/08-

Пречишћени текст и 14/08), Скупштина општине 

Вишеград на сједници одржаној 18.12.2012. године, 

д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о избору Комисије за борачка питања  

 

Члан 1. 

У Комисију за борачка питања бирају се: 

1) Савић Дејан , предсједник,  
2) Комад Милан, замјеник предсједника. 

 

Члан 2. 

Комисија из члана 1. ове одлуке броји три члана, с 

тим што ће трећи члан бити биран накнадно, по 

достављању приједлога Комисији за избор и 

именовање од Савеза независних социјалдемократа. 

 

Члан 3. 
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи 

Одлука о избору Комисије за борачка питања 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број13/08). 
 

Члан 4. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД  

                         ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број:01-022-154/12 

Датум: 18.12.2012. године           Суљо Фејзић, с.р. 

 

На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 101/04, 

42/05 и 118/05), члана 33. Статута општине 
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Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“, 

број 10/08-Пречишћени текст, 3/11 и 5/12), члана 46. 

и 52. Пословника Скупштине општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 10/08-

Пречишћени текст и 14/08), Скупштина општине 

Вишеград на сједници одржаној 18.12.2012. године, 

д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о избору Комисије за заштиту околине,  

културног и природног насљеђа 

 

Члан 1. 

У Комисију за заштиту околине, културног и 

природног насљеђа, бирају се: 

1) Биљана Јосиповић, предсједница;  
2) Мирослав Крсмановић, члан. 

 

Члан 2. 

Комисија из члана 1. ове одлуке броји три члана, с 

тим што ће трећи члан бити биран накнадно, по 

достављању приједлога Комисији за избор и 

именовање од Савеза независних социјалдемократа. 

 

Члан 3. 
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи 

Одлука о избору Комисије за заштиту околине, 

културног и природног насљеђа („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 13/08). 

 

Члан 4. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД  

                         ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број:01-022-155/12 

Датум: 18.12.2012. године           Суљо Фејзић, с.р. 

 

На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 101/04, 

42/05 и 118/05), члана 33. Статута општине 

Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“, 

број 10/08-Пречишћени текст, 3/11 и 5/12),  члана 46. 

и 53. Пословника Скупштине општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 10/08-

Пречишћени текст и 14/08), Скупштина општине 

Вишеград на сједници одржаној 18.12.2012. године, 

д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о избору Комисије за питања младих 

 

Члан 1. 

У Комисију за питања младих, бирају се: 

1) Марко Недић, предсједник; 
2) Марко Видаковић, замјеник предсједника; 
3) Горан Кујунџић, члан; 

4) ИванаЂурић, члан. 

 

Члан 2. 

Комисија из члана 1. ове одлуке броји пет чланова, с 

тим што ће пети члан бити биран накнадно, по 

достављању приједлога Комисији за избор и 

именовање од Савеза независних социјалдемократа. 

 

Члан 3. 
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи 

Одлука о избору Комисије за награде и призмања 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 

13/08). 

 

Члан 4. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД  

                         ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број:01-022-156/12 

Датум: 18.12.2012. године           Суљо Фејзић, с.р. 

 

На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 101/04, 

42/05 и 118/05), члана 33. Статута општине 

Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“, 

број 10/08-Пречишћени текст, 3/11 и 5/12),  члана 46. 

и 54. Пословника Скупштине општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 10/08-

Пречишћени текст и 14/08), Скупштина општине 

Вишеград на сједници одржаној 18.12.2012. године, 

д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о избору Комисије за равноправност полова 

 

Члан 1. 

У Комисију за равноправност полова, бирају се: 

1) Данка Митровић, предсједница; 
2) Биљана Јосиповић, замјеница предсједнице. 

  

Члан 2. 

Комисија из члана 1. ове одлуке броји пет чланова, с 

тим што ће три недостајућа члана бити бирана 

накнадно, по достављању приједлога Комисији за 

избор и именовање од Савеза независних 

социјалдемократа. 

 

Члан 3. 
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи 

Одлука о избору Комисије за равноправност полова 
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(„Службени гласник општине Вишеград“, број 

13/08). 

 

Члан 4. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД  

                         ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број:01-022-157/12 

Датум: 18.12.2012. године           Суљо Фејзић, с.р. 

 

На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 101/04, 

42/05 и 118/05), члана 33. Статута општине 

Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“, 

број 10/08-Пречишћени текст, 3/11 и 5/12), члана 46. 

и 55. Пословника Скупштине општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 10/08-

Пречишћени текст и 14/08), Скупштина општине 

Вишеград на сједници одржаној 18.12.2012. године, 

д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о избору Комисије за награде и признања 

 

Члан 1. 

У Комисију за награде и призмања, бирају се: 

1) Љубиша Шкипина, предсједник; 
2) Александар Станчић, замјеник предсједника. 
 

Члан 2. 

Комисија из члана 1. ове одлуке броји три члана, с 

тим што ће трећи члан бити биран накнадно, по 

достављању приједлога Комисији за избор и 

именовање од Савеза независних социјалдемократа. 

 

Члан 3. 
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи 

Одлука о избору Комисије за награде и призмања 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 

13/08). 

 

Члан 4. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД  

                         ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број:01-022-158/12 

Датум: 18.12.2012. године           Суљо Фејзић, с.р. 

 

На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 101/04, 

42/05 и 118/05), члана 33. Статута општине 

Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“, 

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

46. и 56. Пословника Скупштине општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 10/08-

Пречишћени текст и 14/08), Скупштина општине 

Вишеград на сједници одржаној 18.12.2012. године, 

д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о избору Комисије за заштиту људских права, 

представке и притужбе грађана 
 

Члан 1. 

У Комисију за заштиту људских права, представке и 

притуже грађана, бирају се: 

1) Дејан Савић, предсједник; 

2) Билал Мемишевић,члан; 

3) Жељко Милошевић,члан; 

4) ДраганаТомић, члан. 
 

Члан 2. 

Комисија из члана 1. ове одлуке броји пет чланова, с 

тим што ће пети члан бити биран накнадно, по 

достављању приједлога Комисији за избор и 

именовање од Савеза независних социјалдемократа. 

 

Члан 3. 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи 

Одлука о избору Комисије за заштиту људских 

права, представке и притужбе грађана („Службени 

гласник општине Вишеград“, број13/08). 
 

Члан 4. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД  

                         ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број:01-022-159/12 

Датум: 18.12.2012. године           Суљо Фејзић, с.р. 

 

На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 101/04, 

42/05 и 118/05), члана 33. Статута општине 

Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“, 

број 10/08-Пречишћени текст, 3/11 и 5/12),  члана 46. 

и 57. Пословника Скупштине општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 10/08-

Пречишћени текст и 14/08), Скупштина општине 

Вишеград на сједници одржаној 18.12.2012. године, 

д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о избору Одбора за локални развој и сарадњу  

са општинама и градовима 
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Члан 1. 

У Одбор за локални развој и сарадњу са општинама 

и градовима, бираjу се: 

1) Бране Смиљић, предсједник; 
2) Мишо Савић, замјеник предсједника. 

 

Члан 2. 

Одбор из члана 1. ове одлуке броји три члана, с тим 

што ће трећи члан бити биран накнадно, по 

достављању приједлога Комисији за избор и 

именовање од Савеза независних социјалдемократа. 

 

Члан 3. 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи 

Одлука о избору Одбора за локални развој и сарадњу 

са општинама и градовима („Службени гласник 

општине Вишеград“, број13/08 и 3/12). 
 

Члан 4. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД  

                         ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број:01-022-160/12 

Датум: 18.12.2012. године           Суљо Фејзић, с.р. 

 

На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 101/04, 

42/05 и 118/05), члана 33. Статута општине 

Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“, 

број 10/08-Пречишћени текст, 3/11 и 5/12),  члана 46. 

и 58. Пословника Скупштине општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 10/08-

Пречишћени текст и 14/08), Скупштина општине 

Вишеград на сједници одржаној 18.12.2012. године, 

д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о избору Етичког одобра  

 

Члан 1. 

У Етички одбор, бирају се: 

1) Данка Митровић, предсједница; 
2) Билал Мемишевић, члан; 

3) Драго Гавриловић, члан; 
4) Рајко Никитовић,члан. 

 

Члан 2. 

Одбор из члана 1. ове одлуке броји пет чланова, с 

тим што ће пети члан бити биран накнадно, по 

достављању приједлога Комисији за избор и 

именовање од Савеза независних социјалдемократа. 

 

 

Члан 3. 
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи 

Одлука о избору Етичког одбора („Службени 

гласник општине Вишеград“, број 13/08 и 4/11). 

 

Члан 4. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД  

                         ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број:01-022-161/12 

Датум: 18.12.2012. године           Суљо Фејзић, с.р. 

 

На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 101/04, 

42/05 и 118/05), члана 33. Статута општине 

Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“, 

број 10/08-Пречишћени текст, 3/11 и 5/12),  члана 46. 

и 59. Пословника Скупштине општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 10/08-

Пречишћени текст и 14/08), Скупштина општине 

Вишеград на сједници одржаној 18.12.2012. године, 

д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о избору Савјета за спорт  

 

Члан 1. 

У Савјет за спорт, бираjу се: 

1) Марко Видаковић, предсједник; 
2) Марко Недић, замјеник предсједника; 
3) Љубиша Шкипина, члан; 

4) Суљо Фејзић,члан;  

5) Мирко Мајсторовић, члан. 

  

Члан 2. 

Савјет из члана 1. ове одлуке броји седам чланова, с 

тим што ће два недостајућа члана бити бирана 

накнадно, по достављању приједлога Комисији за 

избор и именовање од Савеза независних 

социјалдемократа. 

 

Члан 3. 
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи 

Одлука о избору Савјета за спорт („Службени 

гласник општине Вишеград“, број 1/09 и 3/12). 

 

Члан 4. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД  

                         ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број:01-022-162/12 

Датум: 18.12.2012. године           Суљо Фејзић, с.р. 

 

На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 101/04, 

42/05 и 118/05), члана 33. Статута општине 

Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“, 

број 10/08-Пречишћени текст, 3/11 и 5/12), члана 46. 

и 59. Пословника Скупштине општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 10/08-

Пречишћени текст и 14/08), Скупштина општине 

Вишеград на сједници одржаној 18.12.2012. године, 

д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о избору Савјета за културу  

 

Члан 1. 

У Савјет за културу, бирају се: 

1) Данка Митровић, предсједница; 
2) Бојана Сикираш, члан. 

 

Члан 2. 

Савјет из члана 1. ове одлуке броји три члана, с тим 

што ће трећи члан бити биран накнадно, по 

достављању приједлога Комисији за избор и 

именовање од Савеза независних социјалдемократа. 

 

Члан 3. 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи 

Одлука о избору Савјета за културу („Службени 

гласник општине Вишеград“, број 13/08). 

 

Члан 4. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД  

                         ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број:01-022-163/12 

Датум: 18.12.2012. године           Суљо Фејзић, с.р. 

 

На основу члана 22. Породичног закона („Службени 

гласник Републике Српске“, број 54/02  и 41/08) и 

члана 33. Статута општине Вишеград („Службени 

гласник општине Вишеград”, број 10/08-

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

Вишеград на сједници одржаној дана 18.12.2012. 

године, д о н о с и   

 

О Д Л У К У 

о одређивању одборника који ће  

присуствовати закључењу брака 

Члан 1. 

Овом одлуком одређују се одборници у Скупштини 

општине Вишеград који ће присуствовати 

закључењу брака на подручју општине Вишеград, 

како слиједи: 

1) Бране Смиљић, 
2) Данка Митровић, 
3) Милан Комад. 

 

Члан 2. 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи 

Одлука о  делегирању одборника за закључење брака 

(„Службени гласник општине Вишеград”, број 

13/08). 

 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Вишеград”.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД  

                         ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број:01-022-165/12 

Датум: 18.12.2012. године           Суљо Фејзић, с.р. 

 

На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 101/04, 

42/05 и 118/05), члана 17. 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 

сједници одржаној 18.12.2012. године, д о н о с и  

 

О Д Л У К У 

о платама и другим правима функционера 

Општине Вишеград 

 

Члан 1.  

Овом одлуком утврђују се плате функционера 

Општине Вишеград и друга права по основу радног 

односа за вријеме обављања функције, као и права 

након престанка функције.  

 

Члан 2. 

Функционери Општине Вишеград (у даљем тексту: 

функционери) у складу са законом и Статутом 

општине су:  

1. начелник општине,  
2. замјеник начелника општине,   
3. предсједник Скупштине општине,  
4. потпредсједник Скупштине општине (у 

даљем тексту: функционери општине). 
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Члан 3. 

Функционери своју дужност обављају 

професионално са статусом запосленог лица по 

основу рјешења о радном односу на мандатни 

период утврђен Изборним законом.  

 

Члан 4. 

Плате функционера утврђују се на основу просјечне 

плате запослених у Административној служби 

Општине Вишеград за протеклу годину, и то: 

1. начелнику општине у висини  

       од .......................................... 3,50 просјечне плате,  

2. замјенику начелника општине у висини  

       од .......................................... 2,45 просјечне плате, 

3. предсједнику Скупштине општине у висини  

       од ......................................... 2,45 просјечне плате, 

4. потпредсједнику Скупштине општине  
       у висини од ......................... 2,10 просјечне плате. 

 

Члан 5. 

Утврђена плата функционера из члана 4. ове одлуке 

увећава се за 0,5% за сваку годину стажа осигурања. 

 

Члан 6. 

Функционери право на годишњи одмор, плаћено и 

неплаћено одсуство и остала права из радног односа 

остварују у складу са Законом о локалној 

самоуправи, Законом о радним односима у државним 

органима, Законом о раду и колективним уговорима.  

 

Члан 7. 

Функционер по престанку функције има право на 

плату у трајању од шест мјесеци, у висини коју је 

имао у вријеме престанка функције.  

Изузетно ово право може се продужити још шест 

мјесеци уколико функционер у том року остварује 

право на пензију.  

Право из става 1. и 2. овог члана престаје 

заснивањем радног односа или стицањем права на 

пензију према прописима о пензијском и 

инвалидском осигурању.  

 

Члан 8. 

Функционер који буде разријешен функције по 

основу одговорности за кривично дјело за које му је 

правоснажном пресудом изречена безусловна казна 

затвора у трајању дуже од шест мјесеци не остварује 

право из члана 7. ове одлуке.  

 

Члан 9. 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи 

Одлука о платама и другим правима функционера 

општине („Службени гласник општине Вишеград“ 

број“, број 13/08).  

 

 

Члан 11. 

Ова oдлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД  

                         ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број:01-022-166/12 

Датум: 18.12.2012. године           Суљо Фејзић, с.р. 

 

На основу члана 30. и 36. став 3. 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 сједници 

одржаној 18.12.2012. године, д о н о с и  

 

О Д Л У К У 

о накнадама које припадају одборницима  

и члановима радних тијела  

Скупштине општине Вишеград 

 

Члан 1. 

Одборници Скупштине општине Вишеград имају 

право на накнаду за вршење дужности одборника у 

Скупштини општине Вишеград у износу од 250,00 

КМ мјесечно. 

Одборници немају право на посебну накнаду за рад у 

радним тијелима Скупштине општине, већ је иста 

урачуната у мјесечну накнаду.  

 

Члан 2. 

Чланови радних тијела Скупштине општине који 

присуствују сједницама радних тијела и учествују у 

раду истих, а нису из реда одборника и општинских 

службеника, имају право на накнаду у висини пуне 

дневнице за службено путовање у земљи. 

            

Члан 3. 

Одборник који обавља функцију општинског 

функционера, са статусом запосленог лица по основу 

рјешења о раду, нема право на накнаду из члана 1. 

ове одлуке. 

 

Члан 4. 

Накнаде утврђене овом одлуком исплаћују се на 

текући рачун одборницима и члановима радних 

тијела, на основу списка којег овјерава секретар 

Скупштине општине. 

 

Члан 5. 

Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи 

Одлука о накнадама које припадају одборницима и 

члановима радних тијела Скупштине општине 
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Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“, 

број 13/08 и 8/09). 

 

Члан 6. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД  

                         ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број:01-022-167/12 

Датум: 18.12.2012. године           Суљо Фејзић, с.р. 
 

На основу члана 30. и 53. Закона о локаној 

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 сједници 

одржаној 18.12.2012. године, д о н о с и  

 

О Д Л У К У 

о разрјешењу Надзорног одбора  

Општине Вишеград 

 

Члан 1.  

Разрјешавају се дужности чланова Надзорног одбора 

Општине Вишеград, због истека мандата:  

1. Ведрана Ковачевић-дипломирани правник, 

предсједник;  

2. Божидар Тушевља-дипломирани правник, 

члан; 

3. Василије Гиговић-дипломирани економиста, 

члан.  

Члан 2. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД  

                         ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број:01-022-168/12 

Датум: 18.12.2012. године           Суљо Фејзић, с.р. 
 

На основу члана 30. и 53. Закона о локаној 

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 сједници 

одржаној 18.12.2012. године, д о н о с и  

 

О Д Л У К У 

о именовању Надзорног одбора  

Општине Вишеград 

Члан 1.  

У Надзорни одбор Општине Вишеград именују су:  

1) Миладин Милићевић-правник, предсједник;  

2) Марија Пецикоза-дипломирани економиста, 

замјеник предсједника;  

3) Ивана Милутиновић-дипломирани 

економиста, члан.  

 

Члан 2. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД  

                         ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број:01-022-169/12 

Датум: 18.12.2012. године           Суљо Фејзић, 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. Статута општине 

Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“ 

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

Скупштина општине Вишеград на сједници одржаној 

18.12.2012. године, д о н о с и  

 

О Д Л У К У 

о именовању Комисије за планирање  

капиталних инвестиција 

 

Члан 1.  

Именује се Комисија за планирање општинског 

развоја (у даљем тексту: Комисија) у сљедећем 

саставу: 

1) Славиша Мишковић, начелник општине-
предсједник; 

2) Суљо Фејзић, предсједник Скупштине 
општине-замјеник предсједника; 

3) Ковиљка Марковић, дипломирани 
економиста-секретар; 

4) Милан Николић, замјеник начелника 

општине-члан; 

5) Мирослав Нешковић, дипломирани 

инжињер грађевине-члан; 

6) Његош Танасковић, дипломирани 

економиста-члан; 

7) Боса Милетић, предсједница Удружења 
жена „Мост“-члан; 

8) Горан Кујунџић, представник младих-члан; 

9) Милоје Јоксимовић, представник МЗ-члан. 

 

Члан 2. 

Комисија обавља сљедеће послове:  

- промовише ширу заступљеност и ангажованост 

цивилног друштва у активностима које се односе 

на развој општине, 
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- подржава и унапређује механизме за учешће 

грађана у активностима на развоју општине, 

- унифицира методе предлагања пројеката од 

стране локалне заједнице и прати 

имплементацију одобрених пројеката, 

- израђује план капиталних инвестиција за период 

од пет година на основама Стратегије развоја 

општине Вишеград, 

- верификује приједлоге пројекта за капитално 

инвестирање, тј. потврђује да су приједлози 

потпуни, као и да су реални у техничком и 

правном смислу,  

- допуњава потребне податке у приједлозима 

пројекта за капитално инвестирање додавањем 

информација и бројки које недостају, 

- рангира пројекте у складу са прихваћеним 

критеријумима, тако што израчунава број бодова 

за сваки пројекат и рангира сваки пројекат према 

броју добијених бодова,  

- групише пројекте програма капиталних 

инвестиција према усвојеним критеријумима 

(друмски, канализациони итд.), на основу 

бодова, техничких критеријума и процјене 

степена спремности програма за реализацију,  

- распоређује пројекте по годинама реализације, 

на тај начин да пројекти буду разврстани унутар 

категорија, а по основу броја бодова, техничких 

критеријума и процјене степена спремности за 

реализацију, 

- усваја коначну листу пројеката за план 

капиталних инвестиција; 

- анализира и утврђује финансијска средства за 

реализацију пројеката, на основу финансијских 

могућности општине; 

- утврђује план капиталних инвестиција са 

образложењем;  

- доставља план капиталних инвестиција 

Скупштини општине на усвајање,  

- учествује у планирању општинског развоја-
изради Стратегије развоја општине Вишеград, 

- по потреби ажурира Стратегију развоја општине 
Вишеград,  

- врши другe послове везане за развој општине и 

планирање и реализацију капиталних 

инвестиција. 

 

Члан 3.  

Комисија се именује на период трајања мандата 

Скупштине општине Вишеград. 

  

Члан 4.  

Начин рада и доношења одлука, регулише се 

Пословником о раду комисије. 

 

 

 

Члан 5.  

Комисија је за свој рад одговорна Скупштини 

општине. 

Комисија ће Скупштини општине подносити 

шестомјесечно извјештај о раду, а по потреби и 

чешће. 

 

Члан 6. 

Ступањем на снагу ове одлуке, престаје да важи 

Одлука о именовању Комисије за планирање 

општинског развоја („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 1/09, 7/09 и 6/12).  

 

Члан 7. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД  

                         ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број:01-022-170/12 

Датум: 18.12.2012. године           Суљо Фејзић, с.р. 
 

На основу члана 33. Статута општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 10/08-

Пречишћени текст, 3/11 и 5/12), и 133. Пословника 

Скупштине општине Вишеград („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 10/08-Пречишћени текст и 

14/08), Скупштина општине Вишеград на сједници 

одржаној 18.12.2012. године, д о н о с и 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Скупштина општине Вишеград констатује 

да Савез независних социјалдемократа није доставио 

приједлог кандидата за чланове сталних радних 

тијела Скупштине која према изборним резултатима 

припадају овој странци. 

 

2. Скупштина општине Вишеград позива 

Савез независних социјалдемократа да приједлог 

кандидата за чланове сталних радних тијела, достави 

Комисији за избор и именовање најкасније до 

наредне сједнице Скупштине, како би се у 

потпуности извршио избор свих чланова ових тијела. 

 

3. Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД  

                         ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број:01-022-164/12 

Датум: 18.12.2012. године           Суљо Фејзић, с.р. 
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О Г Л А С 

Одјељење за просторно уређење и стамбено-

комуналне послове Општине Вишеград, Улица 

краља Петра број 7 Вишград, на основу рјешења број 

05-372-58/12 од 07.12.2012. године, извршио је у 

регистру заједница зграда, у регистарском листу број 

05-372-58/12 упис оснивања Заједницe етажних 

власника „Козачка 1“ Улица Козачка број 1 

Вишеград са слиједећим подацима: 

Назив и сједиште: Заједница етажних власника 

„Козачка 1“ Улица Козачка број 1 Вишеград. 

Оснивачи: 6 етажних власника зграде.  

Дјелатност: 70320- Управљање зградом за рачун 

етажних власника. Иступа у правном промету 

самостално у оквиру дјелатности, за обавезе 

одговара цјелокупном имовином, чланови одговарају 

супсидијарно до висине удјела у плаћању трошкова 

одржавања зграде. Заступа Нешковић Томислав, 

предсједник Скупштине самостално и без 

ограничења. 

 

ОПШТИНА ВИШЕГРАД 

-Одјељење за просторно уредјење и 

  стамбено-комуналне послове-    

Број:05-372-58/12                Службено лице органа 

Датум:13.12.2012. г.            Биљана Бореновић, с.р. 

 

 

 

 

О Г Л А С 

Одјељење за просторно уређење и стамбено-

комуналне послове Општине Вишеград, Улица 

краља Петра број 7 Вишград, на основу рјешења број 

05-372-63/12 од 13.12.2012. године, извршио је у 

регистру заједница зграда, у регистарском листу број 

05-372-63/12 упис оснивања Заједницe етажних 

власника „Седмица“ Улица краља Петра број 36 

Вишеград са слиједећим подацима: 

Назив и сједиште: Заједница етажних власника 

„Седмица“ Улица краља Петра број 36 Вишеград. 

Оснивачи: 8 етажних власника зграде.  

Дјелатност: 70320- Управљање зградом за рачун 

етажних власника. Иступа у правном промету 

самостално у оквиру дјелатности, за обавезе 

одговара цјелокупном имовином, чланови одговарају 

супсидијарно до висине удјела у плаћању трошкова 

одржавања зграде. Заступа Стевановић 

Слободанка, предсједник Скупштине самостално и 

без ограничења. 

 

ОПШТИНА ВИШЕГРАД 

-Одјељење за просторно уредјење и 

  стамбено-комуналне послове-    

Број:05-372-63/12                Службено лице органа 

Датум:13.12.2012. г.            Биљана Бореновић, с.р. 
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С А Д Р Ж А Ј 
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_______________________________________________________________________________________________ 

И з д а в а ч: Скупштина општине Вишеград-Стручна служба Скупштине општине, Улица краља Петра Првог 

број 7, 73240 Вишеград, телефон: 058/620-823. Излази у складу са потребама. Појединачни примјерак 5 КМ.  

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


