
 
Година 30   Службени гласник општине Вишеград - Број 1              18 јануар 2021.одинe 

 

На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и 

36/19), члана 36. Статута општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 6/17 и 

3/19) и члана 8., 41., 56. и 57. Пословника Скупштине 

општине Вишеград („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 8/17, 3/19 и 12/19), Скупштина 

општине Вишеград на конститутивној сједници 

одржаној 12.01.2021. године, д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању Комисије за верификацију 

 мандата одборника 

 

Члан 1. 

У Комисију за верификацију мандата одборника, 

именују се:  

1. Миленко Јањић, предсједник,  

2. Марко Видаковић, члан, 

3. Зоран Папић, члан.  

 

Члан 2. 

Ова рјешење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“.  
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД    

                                                  ПРЕДСЈЕДНИК  

          РАДНОГ ПРЕДСЈЕДНИШТВА 

Број:01-022-1/21     

Датум: 12.01.2021. године          Миле Лакић,с.р. 

 

На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и 

36/19), члана 36. Статута општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 6/17 и 

3/19) и члана 8., 41., 54. и 55. Пословника Скупштине 

општине Вишеград („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 8/17, 3/19 и 12/19), Скупштина 

општине Вишеград на конститутивној сједници 

одржаној 12.01.2021. године,  д о н о с и 
 

Р Ј Е Ш Њ Е 

о избору предсједника и чланова 

Комисије за избор и именовање 

 

Члан 1. 

У Комисију за избор и именовање, бирају се:  

 

1. Миле Лакић, предсједник, 

2. Марко Николић, члан 

3. Мирко Мајсторовић, члан,   

4. Зоран Папић, члан. 

 

Члан 2. 

Ступањем на снагу овог рјешења престаје да важи 

Рјешење о избору предсједника и чланова Комисије за 

избор и именовање („Службени гласник општине 

Вишеград“ број 12/16).  

 

Члан 3. 

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД    

                                                  ПРЕДСЈЕДНИК  

          РАДНОГ ПРЕДСЈЕДНИШТВА 

Број:01-022-2/21     

Датум: 12.01.2021. године          Миле Лакић,с.р. 

 

На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске”, број 97/16 и 

36/19), члана 27. Закона о статусу функционера 

јединица локалне самоуправе („Службени гласник 

Републике Српске“, број 96/05 и 98/13) и члана 36. 

Статута општине Вишеград („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 6/17 и 3/19), Скупштина 

општине Вишеград на конситутивној сједници 

одржаној 12.01.2021. 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 из претходне тачке 

утврдиће надлежни орган у складу са 

Законом о статутусу функционера јединица 

локалне самоуправе. 
 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном 
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доношења, објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Вишеград”. 

  

О б р а з л о ж е њ е 

У складу са чланом 2. Закона о статусу функционера 

јединица локалне самоуправе предсједник 

Скупштине општине има статус функционера 

локалне самоуправе. Чланом 27. истог закона 

прописано је 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 сједници одржаној 

25.11.2016. године, на вријеме трајања мандата сазива 

Скупштине која га је изабрала. 

Истеком мандата Скупштине општине из претходног 

сазива истекао је мандат и предсједнику Скупштине 

општине из претходног сазива. 

На основу наведеног, Комисија за избор и именовање 

на сједници одржаној 12.01.2021. године, утврдила је 

приједлог рјешења као у диспозитиву и предложила 

Скупштини општине доношење истог. 

Скупштина општине Вишеград на конститутивној 

сједници одржаној 12.01.2021. године донијела је 

рјешење као у диспозитиву.. 

 

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:01-022-3/21     

Датум: 12.01.2021. године          Миле Лакић,с.р. 

 

На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и 

36/19), члана 36. Статута општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 6/17 и 

3/19) и члана 8. Пословника Скупштине општине 

Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“, 

број 8/17, 3/19 и 12/19), Скупштина општине 

Вишеград на конститутивној сједници одржаној 

12.01.2021. 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. Марко Видаковић, предсједник, 

2. Миленко Јањић, члан,   

3. Зоран Папић, 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:01-022-4/21     

Датум: 12.01.2021. године          Миле Лакић,с.р. 

 

На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и 

36/19), члана 4. Закона о статусу функционера 

јединица локале самоуправе („Службени гласник 

Републике Српске“, број 96/05 и 98/13), члана 36. 

Статута општине Вишеград („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 6/17 и 3/19) и члана 8. 

Пословника Скупштине општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 8/17, 

3/19 и 12/19) Скупштина општине Вишеград на 

конститутивној сједници одржаној 12.01.2021. 

године, д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о избору предсједника  

Скупштине општине Вишеград 

 

1. Муамер Софовић, 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 

Чланом 39. став (2) тачка 21. Закона о локалној 

самоуправи прописано је да Скупштина општине 

бира и разрјешава предсједника скупштине општине, 

потпредсједника скупштине општине, замјеника 

начелника општине, секретара скупштине општине и 

чланове сталних и повремених радних тијела 

скупштине.  

Чланом 4. Закона о статусу функционера јединица 

локалне самоуправе прописано је да се избор 

функционера врши у складу са изборним прописима, 

прописима који уеђују систем локалне самоуправе и 

пословником о раду скупштине јединице локалне 

самоупаве.  
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Чланом 8. Пословника Скупштине општине 

Вишеград прописано је да Скупштина општине на 

првој сједници бира предсједника и потпредсједника 

скупштине.  

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

претходне консултације са представницима 

политичких странака у Скупштини општине, на 

сједници Скупштине одржаној 12.01.2021. године 

предложила је г. Муамера Софовића 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 11 гласова „за“ изабран је г. 

Муамер Софовић.  

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  

          РАДНОГ ПРЕДСЈЕДНИШТВА 

Број:01-022-5/21     

Датум: 12.01.2021. године          Миле Лакић,с.р. 

 

На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске”, број 97/16 и 

36/19), члана 27. Закона о статусу функционера 

јединица локалне самоуправе („Службени гласник 

Републике Српске“, број 96/05 и 98/13) и члана 36. 

Статута општине Вишеград („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 6/17 и 3/19), Скупштина 

општине Вишеград на конситутивној сједници 

одржаној 12.01.2021. године, д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о престанку функције потпредсједника 

Скупштине општине Вишеград 

 

1. Миладину Милићевићу, престаје функција 

потпредсједника Скупштине општине 

Вишеград, због истека мандата на који је 

биран. 

2. Права по основу радног односа и престанка 

функције именованом из претходне тачке 

утврдиће надлежни орган у складу са Законом 

о статусу функционера јединица локалне 

самоупаве. 

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 и 98/13) у члану 27. прописује да 

функционеру јединице локалне самоуправе, између 

осталог, функција престаје и истеком мандата на који 

је биран. 

Миладин Милићевић изабран је за потпредсједника 

Скупштине општине Вишеград на конститутивној 

сједници одржаној 25.11.2016. године, на вријеме 

трајања мандата сазива Скупштине која га је 

изабрала. 

Истеком мандата Скупштине општине претходног 

сазива истекао је и мандат потпредсједнику 

Скупштине општине из претходног сазива. 

На основу наведеног, Комисија за избор и именовање 

на сједници одржаној 12.01.2021. године, утврдила је 

приједлог рјешења као у диспозитиву и предложила 

Скупштини општине доношење истог. 

У вези с тим, а у складу са чланом 39. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске”, број 97/16 и 36/19), члана 27. Закона о 

статусу функционера јединица локалне самоуправе 

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

98/13) и члана 36. Статута општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 6/17 и 

3/19), 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: 01-022-6/21                                                                      

Датум: 12.01.2021. године         Муамер Софовић,с.р. 

 

На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и 

36/19), члана 4. Закона о статусу функционера 

јединица локалне самоуправе („Службени гласник 

Републике Српске“, број 96/05 и 98/13) , члана 36. и 

42. Статута општине Вишеград („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 6/17 и 3/19) и члана 8. 

Пословника о раду Скупштине општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 8/17, 

3/19 и 12/19), Скупштина општине Вишеград на 

конститутивној сједници одржаној 12.01.2021. 

године, д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о избору потпредсједника  

Скупштине општине Вишеград 

 

1. Марко Ристић, бира се за потпредсједника 

Скупштине општине Вишеград на вријеме 

трајања мандата Скупштине општине.  

 



18.01.2021. године                                    Службени гласник Општине Вишеград – 1                                                         4 
 

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 

Чланом 39. Закона о локалној самоуправи прописано 

је да Скупштина општине бира и разрјешава 

предсједника скупштине општине, потпредсједника 

скупштине општине, замјеника начелника општине, 

секретара скупштине општине и чланове сталних и 

повремених радних тијела скупштине.  

Чланом 4. Закона о статусу функционера јединица 

локалне самоуправе прописано је да се избор 

функционера врши у складу са изборним прописима 

који уређују систем локалне самоуправе и 

пословником о раду скупштине јединице локалне 

самоупаве.  

Чланом 42. Статута општине Вишеград, прописано је 

да се предсједник и потпредсједник Скупштине 

општине бирају на првој сједници, из реда одборника, 

тајним гласањем, већином гласова од укупног броја 

одборника, у складу са Пословником 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 12.01.2021. године 

предложила је Марка Ристића 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 11 

гласова „за“ изабран је Марко Ристић.  

Чланом 2. Закона о статусу функционера јединица 

локалне самоуправе утврђено је да је потпредсједник 

скупштине функционер јединице локалне 

самоуправе, а чланом 9. истог Закона прописано је да 

функционер своју дужност обавља са статусом 

запосленог лица по основу рјешења о раду на 

мандатни период утврђен Изборним законом.  

Чланом 35. Статута општине Вишеград утврђено је да 

су функционери Општине начелник општине, 

замјеник начелника општине, предсједник и 

потпредсједник Скупштине општине.  

Рjeшeњe o рaднoм oднoсу пoтпрeдсjeднику 

Скупштинe oпштинe дoниjeћe прeдсjeдник 

Скупштинe oпштинe нaкoн избoрa oд стрaнe 

Скупштинe oпштинe, штo je рeгулисaнo члaнoм 5. 

стaв 2. Зaкoнa o стaтусу функциoнeрa jeдиницe 

лoкaлнe сaмoупрaвe.  

Нa oснoву нaприjeд нaвeдeнoг Скупштинa oпштине 

Вишеград на конситуттивној сједници одржаној 

12.01.2021. године донијела рјешење као у 

диспозитиву. 
 

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: 01-022-7/21                                                                      

Датум: 12.01.2021. године         Муамер Софовић,с.р. 

 

На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске”, број 97/16 и 

36/19), члана 27. Закона о статусу функционера 

јединица локалне самоуправе („Службени гласник 

Републике Српске“, број 96/05 и 98/13), члана 36. 

Статута општине Вишеград („Службени гласник 

општине Вишеград“, 6/17 и 3/19), Скупштина 

општине Вишеград на конститутивној сједници 

одржаној 12.01.2021. године, д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о престанку функције замјеника  

начелника општине Вишеград 

 

1. Младенку Тасићу престаје функција 

замјеника начелника општине Вишеград, због истека 

мандата на који је биран. 

 2. Именовани из тачке 1. овог рјешења, права 

по основу радног односа након разрјешења због 

истека мандата, остварује у складу са законом, а на 

основу рјешења надлежног органа 

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 и 98/13) у члану 27. прописује да 

функционеру јединице локалне самоуправе, између 

осталог, функција престаје и истеком мандата на који 

је биран. 

Младенко Тасић изабран је за замјеника начелника 

општине Вишеград на коститутивној сједници 

Скупштине општине Вишеград одржаној 25.11.2016. 

године, на вријеме трајања мандата Скупштине 

општине. 

Истеком мандата Скупштине општине претходног 

сазива истекао је и мандат замјенику Начелника 

општине из претходног сазива. 

У вези с тим, а у складу са чланом 39. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске”, број 97/16 и 36/19), чланом 27. Закона о 
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статусу функционера јединица локалне самоуправе 

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

98/13), чланом 36. Статута општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, 6/17 и 

3/19), 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: 01-022-8/21                                                                      

Датум: 12.01.2021. године         Муамер Софовић,с.р. 

 

На основу члана 39. став (2) Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16 и 36/19), члана 50. и 52. Закона о 

службеницима и намјешетницима у органима 

јединице локалне самоуправе („Службени гласник 

Републике Српске“, број 97/16), члана 36. Статута 

општине Вишеград („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 6/17 и 3/19), члана 32. Пословника 

Скупштине општине Вишеград („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 8/17, 3/19 и 12/19), 

Скупштина општине Вишеград на конститутивној 

сједници одржаној 12.01.2021. године, д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу секретара  

Скупштине општине Вишеград 

 

1. Милан Ђукић, дипломирани правник, 

разрјешава се дужности секретара 

Скупштине општине Вишеград, због истека 

мандата на који је именован. 

 

2. Именовани из тачке 1. овог рјешења, права 

по основу радног односа након разрјешења 

због истека мандата, остварује у складу са 

законом, а на основу рјешења надлежног 

органа. 

 

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 

Милан Ђукић, дипломирани правник, именован је за 

секретара Скупштине општине Вишеград на вријеме 

трајања мандата сазива Скупштине која је именовала.  

Како је мандат сазива Скупштине општине престао у 

складу са законом, то значи да је истекао мандат на 

који је именован секретар Скупштине општине.  

Комисија за избор и именовање на сједници одржаној 

12.01.2021. године утврдила је приједлог рјешења и 

предложила Скупштини доношење истог. 

На основу наведеног, а у складу са чланом 39. став (2) 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19), чланом 50. и 

52. Закона о службеницима и намјешетницима у 

органима јединице локалне самоуправе („Службени 

гласник Републике Српске“, број 97/16), чланом 36. 

Статута општине Вишеград („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 6/17 и 3/19) и чланом 32. 

Пословника Скупштине општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 8/17, 

3/19 и 12/19), одлучано је као у диспозитиву овог 

рјешења. 

 

Упутство о правном лијеку: Против овог рјешења 

може се изјавити жалба Одбору за жалбе општине 

Вишеград, у року од 15 дана од дана достављања 

рјешења.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД  

                                         ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-9/21                                                                      

Датум: 12.01.2021. године         Муамер Софовић,с.р. 

 

На основу члана 39. став (2) Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16 и 36/19), члана 52. Закона о службеницима 

и намјешетницима у органима јединице локалне 

самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16), члана 36. Статута општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 6/17 и 

3/19), члана 8. Пословника Скупштине општине 

Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“, 

број 8/17, 3/19 и 12/19), Скупштина општине 

Вишеград на конститутивној сједници одржаној 

12.01.2021. 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 

секретара Скупштине општине 

Вишеград, на период од 90 дана. 

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 

Како је Милан Ђукић разријешен дужности секретара 

Скупштине општине Вишеград, због истека мандата 

на који је именован, мјесто секретара остало је 

упражњено, те је неопходно именовати вршиоца 

дужности секретара Скупштине општине до 

завршетка постпупка по јавном конкурсу за избор и 

именовање секретара Скупштине општине.  

Чланом 52. став (4) Закона о службеницима и 

намјештеницима у органима јединице локалне 

самоуправе прописано је да након престанка мандата 

секретара скупштине, скупштина до окончања 
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поступка именовања секретара скупштине у складу са 

овим законом именује вршиоца дужности секретара,а 

најдуже на период до 90 дан. Чланом 8. Пословника о 

раду Скупштине општине Вишеград прописано је да 

Скупштина општине, на првој сједници Скупштине 

општине именује вршиоца дужности секретара 

Скупштине. 

Сходно напријед наведеном, Комисија за избор и 

именовање на сједници одржаној 12.01.2021. године 

утврдила је приједлог рјешења и предложила 

Скупштини доношење истог. 

Скупштина општине је на конститутивној сједници 

одржаној 12.01.2021. године донијела рјешење као у 

диспозитиву. 

 

Упутство о правном лијеку: Против овог рјешења`` 

може се изјавити жалба Одбору за жалбе општине 

Вишеград, у року од 15 дана од дана достављања 

рјешења.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД  

                                         ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-10/21                                                                      

Датум: 12.01.2021. године         Муамер Софовић,с.р. 

 

На основу члана 39. став (2) Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број: 97/16 и 36/19), члана 50. и 55. Закона о 

службеницима и намјешетницима у органима 

јединице локалне самоуправе („Службени гласник 

Републике Српске“, број 97/16), члана 36. Статута 

општине Вишеград („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 6/17 и 3/19), члана 8. Пословника 

Скупштине општине Вишеград („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 8/17, 3/19 и 12/19), 

Скупштина општине Вишеград на конститутивној 

сједници одржаној 12.01.2021. године, д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу вршиоца дужности начелника 

Одјељења за општу управу 

 

1. Горан Кујунџић, дипломирани економиста, 

разрјешава се дужности вршиоца дужности 

начелника Одјељења за општу управу, због 

истека мандата на који је именован. 

2. Именовани из тачке 1. овог рјешења, права 

по основу радног односа након разрјешења 

због истека мандата, остварује у складу са 

законом, а на основу рјешења надлежног 

органа.  

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 

Горан Кујунџић, дипломирани економиста, именован 

је рјешењем Скупштине општине Вишеград број: 01-

022-182/19 од 30.09.2019. године за вршиоца 

дужности начелника Одјељења за општу управу за 

вријеме трајања мандата сазива Скупштине која га је 

изабрала.  

Како је мандат сазива Скупштине која је изабрала 

Горана Кијинџића за вршиоца дужности начелника 

Одјељења за општу управу престао у складу са 

законом, то значи да је истекао и мандат на који је 

именован и начелник Одјељења за општу управу 

општине Вишеград. 

На основу наведеног, а у складу са чланом 39. став (2) 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19), чланом 50. и 

55. Закона о службеницима и намјешетницима у 

органима јединице локалне самоуправе („Службени 

гласник Републике Српске“, број 97/16), чланом 36. 

Статута општине Вишеград („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 6/17 и 3/19), чланом 8. 

Пословника Скупштине општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 8/17, 

3/19 и 12/19), одлучено је као у диспозитиву овог 

рјешења. 

 

Упутство о правном лијеку: Против овог рјешења 

може се изјавити жалба Одбору за жалбе општине 

Вишеград, у року од 15 дана од дана достављања 

рјешења.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД  

                                         ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-11/21                                                                      

Датум: 12.01.2021. године         Муамер Софовић,с.р. 

 

На основу члана 39. став (2) Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16 и 36/19), члана 50. и 55. Закона о 

службеницима и намјешетницима у органима 

јединице локалне самоуправе („Службени гласник 

Републике Српске“, број 97/16), члана 36. Статута 

општине Вишеград („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 6/17 и 3/19), члана 8. Пословника 

Скупштине општине Вишеград („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 8/17, 3/19 и 12/19), 

Скупштина општине Вишеград на конститутивној 

сједници одржаној 12.01.2021. године, д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу начелника Одјељења за локални 

развој, привреду и друштвене дјелатности 

 

1. Ана Богдановић, дипломирани правник, 

разрјешава се дужности начелника 

Одјељења за локални развој, привреду и 

друштвене дјелатносзи, због истека 

мандата на који је именована. 

2. Именована из тачке 1. овог рјешења, 

права по основу радног односа након 

разрјешења због истека мандата, 

остварује у складу са законом, а на 

основу рјешења надлежног органа. 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном 
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гласнику општине Вишеград”. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Ана Богдановић, дипломирани правник, именована је 

Рјешењем Скупштине општине Вишеград број: 01-

022-56/17 од 27.02.2017. године за начелника 

Одјељења за локални развој, привреду и друштвене 

дјелатности за вријеме трајања мандата сазива 

Скупштине која је изабрала.  

Како је мандат сазива Скупштине која је изабрала Ану 

Богдановић за начелника Одјељења за локални развој, 

привреду и друштвене дјелатности престао у складу 

са законом, то значи да је истекао и мандат на који је 

именован и начелник Одјељења за локални развој, 

привреду и друштвене дјелатности општине 

Вишеград. 

На основу наведеног, а у складу са чланом 39. став (2) 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19), чланом 50. и 

55. Закона о службеницима и намјешетницима у 

органима јединице локалне самоуправе („Службени 

гласник Републике Српске“, број 97/16), чланом 36. 

Статута општине Вишеград („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 6/17 и 3/19), чланом 8. 

Пословника Скупштине општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 8/17, 

3/19 и 12/19), одлучено је као у диспозитиву овог 

рјешења. 

Упутство о правном лијеку: Против овог рјешења 

може се изјавити жалба Одбору за жалбе општине 

Вишеград, у року од 15 дана од дана достављања 

рјешења.  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД  

                                         ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-12/21                                                                      

Датум: 12.01.2021. године         Муамер Софовић,с.р. 

 

На основу члана 39. став (2) Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број: 97/16 и 36/19), члана 50. и 55. Закона о 

службеницима и намјешетницима у органима 

јединице локалне самоуправе („Службени гласник 

Републике Српске“, број 97/16), члана 36. Статута 

општине Вишеград („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 6/17 и 3/19), члана 8. Пословника 

Скупштине општине Вишеград („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 8/17, 3/19 и 12/19), 

Скупштина општине Вишеград на конститутивној 

сједници одржаној 12.01.2021. 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. Александар Ђукановић, дипломирани 

правник, разрјешава се дужности начелника 

Одјељења за просторно уређење и стамбено-

комуналне послове, због истека мандата на 

који је именован. 

2. Именовани из тачке 1. овог рјешења, права 

по основу радног односа након разрјешења 

због истека мандата, остварује у складу са 

законом, а на основу рјешења надлежног 

органа. 

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 

Александар Ђукановић, дипломирани правник, 

именован је рјешењем Скупштине општине број: 01-

022-52/17 од 27.02.2017. године за начелника 

Одјељења за просторно уређење и стамбено-

комуналне послове за вријеме трајања мандата сазива 

Скупштине која га је изабрала.  

Како је мандат сазива Скупштине која је изабрала 

Александра Ђукановића за начелника Одјељења за 

просторно уређење и стамбено-комуналне послове 

престао у складу са законом, то значи да је истекао и 

мандат на који је именован и начелник Одјељења за 

просторно уређење и стамбено-комуналне послове 

општине Вишеград. 

На основу наведеног, а у складу са чланом 39. став (2) 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19), чланом 50. и 

55. Закона о службеницима и намјешетницима у 

органима јединице локалне самоуправе („Службени 

гласник Републике Српске“, број 97/16), чланом 36. 

Статута општине Вишеград („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 6/17 и 3/19), чланом 8. 

Пословника Скупштине општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 8/17, 

3/19 и 12/19), одлучено је као у диспозитиву овог 

рјешења. 

Упутство о правном лијеку: Против овог рјешења 

може се изјавити жалба Одбору за жалбе општине 

Вишеград, у року од 15 дана од дана достављања 

рјешења.  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД  

                                         ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-13/21                                                                      

Датум: 12.01.2021. године         Муамер Софовић,с.р. 

 

На основу члана 39. став (2) Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број: 97/16 и 36/19), члана 50. и 55. Закона о 

службеницима и намјешетницима у органима 

јединице локалне самоуправе („Службени гласник 

Републике Српске“, број 97/16), члана 36. Статута 

општине Вишеград („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 6/17 и 3/19), члана 8. Пословника 

Скупштине општине Вишеград („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 8/17, 3/19 и 12/19), 
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Скупштина општине Вишеград на конститутивној 

сједници одржаној 12.01.2021. године, д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу вршиоца дужности начелника 

Одјељења за финансије 

 

1. Милан Јакшић, дипломирани економиста, 

разрјешава се дужности вршиоца дужности 

начелника Одјељења за финансије, због 

истека мандата на који је именован. 

2. Именовани из тачке 1. овог рјешења, права по 

основу радног односа након разрјешења због 

истека мандата, остварује у складу са законом, 

а на основу рјешења надлежног органа. 

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 

Милан Јакшић, дипломирани економиста, именован 

је рјешењем Скупштине општине Вишеград број 01-

022-197/19 од 14.10.2019. године за вршиоца 

дужности начелника Одјељења за финансије за 

вријеме трајања мандата сазива Скупштине која га је 

изабрала.  

Како је мандат сазива Скупштине која је изабрала 

Милана Јакшића за вршиоца дужности начелника 

Одјељења за финансије престао у складу са законом, 

то значи да је истекао и мандат на који је именован и 

начелник Одјељења за финансије општине Вишеград. 

  

На основу наведеног, а у складу са чланом 39. став (2) 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19), чланом 50. и 

55. Закона о службеницима и намјешетницима у 

органима јединице локалне самоуправе („Службени 

гласник Републике Српске“, број 97/16), чланом 36. 

Статута општине Вишеград („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 6/17 и 3/19), чланом 8. 

Пословника Скупштине општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 8/17, 

3/19 и 12/19), одлучено је као у диспозитиву овог 

рјешења. 
 

Упутство о правном лијеку: Против овог рјешења 

може се изјавити жалба Одбору за жалбе општине 

Вишеград, у року од 15 дана од дана достављања 

рјешења.  
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД  

                                         ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-14/21                                                                      

Датум: 12.01.2021. године         Муамер Софовић,с.р.  

 

На основу члана 39. став (2) Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број: 97/16 и 36/19), члана 50. и 55. Закона о 

службеницима и намјешетницима у органима 

јединице локалне самоуправе („Службени гласник 

Републике Српске“, број 97/16), члана 36. Статута 

општине Вишеград („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 6/17 и 3/19), члана 8. Пословника 

Скупштине општине Вишеград („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 8/17, 3/19 и 12/19), 

Скупштина општине Вишеград на конститутивној 

сједници одржаној 12.01.2021. године, д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу начелника Одјељења за 

инспекцијске послове 

 

1. Милица Станчић, дипломирани просторни 

планер, разрјешава се дужности начелника 

Одјељења за инспекцијске послове, због 

истека мандата на који је именована. 

2. Именована из тачке 1. овог рјешења, права по 

основу радног односа након разрјешења због 

истека мандата, остварује у складу са законом, 

а на основу рјешења надлежног органа. 

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 

Милица Станчић, дипломирани просторни планер, 

именована је рјешењем Скупштине општине 

Вишеград број: 01-022-58/17 од 27.02.2017. године за 

начелника Одјељења за инспекцијске послове за 

вријеме трајања мандата сазива Скупштине која га је 

изабрала.  

Како је мандат сазива Скупштине која је изабрала 

Милицу Станчић за начелника Одјељења за 

инспекцијске послове престао у складу са законом, то 

значи да је истекао и мандат на који је именован и 

начелник Одјељења за инспекцијске послове општине 

Вишеград.  

На основу наведеног, а у складу са чланом 39. став (2) 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19), чланом 50. и 

55. Закона о службеницима и намјешетницима у 

органима јединице локалне самоуправе („Службени 

гласник Републике Српске“, број 97/16), чланом 36. 

Статута општине Вишеград („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 6/17 и 3/19), чланом 8. 

Пословника Скупштине општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 8/17, 

3/19 и 12/19), одлучено је као у диспозитиву овог 

рјешења. 

Упутство о правном лијеку: Против овог рјешења 

може се изјавити жалба Одбору за жалбе општине 

Вишеград, у року од 15 дана од дана достављања 

рјешења.  
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД  

                                         ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-15/21                                                                      

Датум: 12.01.2021. године         Муамер Софовић,с.р.  

 

На основу члана 39., а у вези члана 46. и 48. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
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Српске“, број 97/16 и 36/19) и члана 36. Статута 

општине Вишеград („Службениу гласник општине 

Вишеград“, број 6/17 и 3/19), Скупштина општине на 

конситутивној сједници одржаној 12.01.2021. године, 

д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању Комисије за примопредају дужности 

између фунционера општине Вишеград 

 

Члан 1. 

Именује се Комисија за примопредају дужности 

између функционера општине Вишеград у саставу: 

1. Миле Лакић, члан, 

Миленко Јањић, замјеник члана, 

2. Тешовић Ђорђе, члан, 

Зоран Папић, замјеник члана, 

3. Мирко Мајсторовић, члан, 

Српко Баранац, замјеник члана. 

 

Члан 2. 

Комисија се именује за период од 4 (четири године), 

са могућношћу поновног именовања. 

 

Члан 3. 

Ово рјешење ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД  

                                         ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-16/21                                                                      

Датум: 12.01.2021. године         Муамер Софовић,с.р.  

 

На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и 

36/19), члана 36. Статута општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 6/17 и 

3/19) и члана 8. 41., 58. и 59. Пословника Скупштине 

општине Вишеград („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 8/17, 3/19 и 12/19), Скупштина 

општине Вишеград на конститутивној сједници 

одржаној 12.01.2021. године,  д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о избору Комисије за прописе 

 

Члан 1. 

У Комисију за прописе бирају се: 
 

1. Миленко Јањић, предсједник,  

2. Ђорђе Тешовић, члан, 

3. Српко Баранац, члан, 

4. Боро Нинковић, члан, 

5. Радивоје Видаковић, члан. 

 

Члан 2. 
Ступањем на снагу овог рјешења престаје да важи 

Одлука о избору Комисије за прописе („Службени 

гласник општине Вишеград“, број 12/16). 

 

Члан 3. 

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД  

                                         ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-17/21                                                                      

Датум: 12.01.2021. године         Муамер Софовић,с.р.  

 

На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и 

36/19), члана 36. Статута општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 6/17 и 

3/19) и члана 8., 41., 60. и 61. Пословника Скупштине 

општине Вишеград („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 8/17, 3/19 и 12/19), Скупштина 

општине Вишеград на конститутивној сједници 

одржаној 12.01.2021. године,  д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о избору Комисије за буџет и финансије 

 

Члан 1. 

У Комисију за буџет и финансије, бирају се: 
 

1. Мирко Мајсторовић , предсједник, 

2. Миле Лакић, члан, 

3. Ђорђе Тешовић, члан, 

4. Бране Смиљић, члан 

5. Миодраг Росић, члан.  

 

Члан 2. 
Ступањем на снагу овог рјешења престаје да важи 

Одлука о избору предсједника и чланова Комисије за 

буџет и финансије („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 13/16). 

 

Члан 3. 

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД  

                                         ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-18/21                                                                      

Датум: 12.01.2021. године         Муамер Софовић,с.р.  

 

На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и 

36/19), члана 36. Статута општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 6/17 и 

3/19) и члана 8. 41., 62. и 63. Пословника Скупштине 

општине Вишеград („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 8/17, 3/19 и 12/19), Скупштина 

општине Вишеград на конститутивној сједници 

одржаној 12.01.2021. године,  д о н о с и 
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Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о избору Комисије за награде и признања 

 

Члан 1. 

У Комисију за награде и признања, бирају се: 
 

1. Марко Видаковић, предсједник, 

2. Горан Пецикоза, члан. 
 

Члан 2. 
Ступањем на снагу овог рјешења престаје да важи 

Одлука о избору Комисије за награде и признања 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 13/16 

и 8/17). 
 

Члан 3. 

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД  

                                         ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-19/21                                                                      

Датум: 12.01.2021. године         Муамер Софовић,с.р 

 

На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и 

36/19), члана 36. Статута општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 6/17 и 

3/19) и члана 8., 41., 64. и 65. Пословника Скупштине 

општине Вишеград („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 8/17, 3/19 и 12/19), Скупштина 

општине Вишеград на конститутивној сједници 

одржаној 12.01.2021. године,  д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о избору Комисије за вјерска питања 

 

Члан 1. 

У Комисију за вјерска питања, бирају се: 
 

1. Марко Николић, предсједеник, 

2. Горан Пецикоза, члан. 
 

Члан 2. 
Ступањем на снагу овог рјешења престаје да важи 

Одлука о избору Комисије за вјерска питања 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 13/16). 

 

Члан 3. 

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД  

                                         ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-20/21                                                                      

Датум: 12.01.2021. године         Муамер Софовић,с.р 

 

На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и 

36/19), члана 36. Статута општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 6/17 и 

3/19) члана 8., 41., 66. и 67. Пословника Скупштине 

општине Вишеград („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 8/17, 3/19 и 12/19), Скупштина 

општине Вишеград на конститутивној сједници 

одржаној 12.01.2021. године,  д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о избору Комисије за борачка питања 

 

Члан 1. 

У Комисију за борачка питања бирају се: 
 

1. Српко Баранац, предсједник,  

2. Миле Лакић, члан, 

3. Мирко Мајсторовић, члан, 

4. Миро Вуковић, члан, 

5. Новак Полуга, члан. 

 

Члан 2. 
Ступањем на снагу овог рјешења престаје да важи 

Одлука о избору Комисије за борачка питања 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 13/16). 

 

Члан 3. 

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД  

                                         ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-21/21                                                                      

Датум: 12.01.2021. године         Муамер Софовић,с.р 

 

На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и 

36/19), члана 36. Статута општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 6/17 и 

3/19) и члана 8., 41., 68. и 69. Пословника Скупштине 

општине Вишеград („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 8/17, 3/19 и 12/19), Скупштина 

општине Вишеград на конситутивној сједници 

одржаној 12.01.2021. године, д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о избору Kомисије за мјесне заједнице 

 

Члан 1. 

У Комисију за мјесне заједнице, бирају се: 

 

1. Зоран Папић, предсједник, 

2. Миленко Јањић, члан, 

 

Члан 2. 

Ступањем на снагу овог рјешења престаје да важи 

Одлука о избору Комисије  за мјесне заједнице 

(„Службени глсник општине Вишеград“, број 13/16). 

Члан 3. 

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
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објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД  

                                         ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-22/21                                                                      

Датум: 12.01.2021. године         Муамер Софовић,с.р 

 

На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и 

36/19), члана 36. Статута општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 6/17 и 

3/19) и члана 8., 41., 70. и 71. Пословника Скупштине 

општине Вишеград („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 8/17, 3/19 и 12/19), Скупштина 

општине Вишеград на конститутивној сједници 

одржаној 12.01.2021. године,  д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о избору Комисије за заштиту околине,  

културног и природног насљеђа 

 

Члан 1. 

У Комисију за заштиту околине, културног и 

природног насљеђа, бирају се: 

 

1. Српко Баранац, предсједник, 

2. Ђорђе Тешовић, члан. 

 

Члан 2. 
Ступањем на снагу овог рјешења престаје да важи 

Одлука о избору Комисије за заштиту околине, 

културног и природног насљеђа („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 13/16 и 8/17). 

 

Члан 3. 

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД  

                                         ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-23/21                                                                      

Датум: 12.01.2021. године         Муамер Софовић,с.р 

 

На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и 

36/19), члана 36. Статута општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 6/17 и 

3/19) и члана 8., 41., 72. и 73. Пословника Скупштине 

општине Вишеград („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 8/17, 3/19 и 12/19), Скупштина 

општине Вишеград на конситутивној сједници 

одржаној 12.01.2021. године,  д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о избору Комисије за равноправност полова 

 

Члан 1. 

У Комисију за равноправност полова, бирају се: 

1. Зоран Папић, предсједник,  

2. Миленко Јањић, члан,, 

 

Члан 2. 
Ступањем на снагу овог рјешења престаје да важи 

Одлука о избору Комисије за равноправност полова 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 13/16). 

 

Члан 3. 

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД  

                                         ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-24/21                                                                      

Датум: 12.01.2021. године         Муамер Софовић,с.р 

 

На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и 

36/19), члана 36. Статута општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 6/17 и 

3/19) и члана 8., 41., 74. и 75. Пословника Скупштине 

општине Вишеград („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 8/17, 3/19 и 12/19), Скупштина 

општине Вишеград на конситутивној сједници 

одржаној 12.01.2021. године,  д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о избору Комисије за праћење јавне потрошње и 

управљање и располагање имовином 

 

Члан 1. 

У Комисију за праћење јавне потрошње и управљање 

и располагање имовином, бираjу се: 
 

1. Боро Нинковић, предсједник; 

2. Радивоје Видаковић, члан; 

3. Јасмин Хајдаревић, члан. 

 

Члан 2. 
Ступањем на снагу овог рјешења престаје да важи 

Рјешење о избору Комисије за праћење јавне 

потрошње и управљање и располагање имовином 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 9/17 и 

9/19). 

 

Члан 3. 

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД  

                                         ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-25/21                                                                      

Датум: 12.01.2021. године         Муамер Софовић,с.р 

 

На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и 

36/19), члана 36. Статута општине Вишеград 
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(„Службени гласник општине Вишеград“, број 6/17 и 

3/19) и члана 8., 41., 76. и 77. Пословника Скупштине 

општине Вишеград („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 8/17, 3/19 и 12/19), Скупштина 

општине Вишеград на конститутивној сједници 

одржаној 12.01.2021. године, д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о избору Oдбора за заштиту људских права, 

друштвени надзор, представке  

и притужбе грађана 

 

Члан 1. 

У Одбору за заштиту људских права, друштвени 

надзор, представке и притужбе грађана, бирају се: 
 

1. Мирко Мајсторовић, предсједник, 

2. Горан Пацикоза, члан, 

3. Зоран Папић, члан, 

 

Члан 2. 
Ступањем на снагу овог рјешења престаје да важи 

Одлука о избору Комисије за заштиту људских права, 

представке и притужбе грађана („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 13/16 и 8/17). 

 

Члан 3. 

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД  

                                         ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-26/21                                                                      

Датум: 12.01.2021. године         Муамер Софовић,с.р 

 

На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и 

36/19), члана 36. Статута општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 6/17 и 

3/19) и члана 8. 41., 78. и 79. Пословника Скупштине 

општине Вишеград („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 8/17, 3/19 и 12/19), Скупштина 

општине Вишеград на конситутивној сједници 

одржаној 12.01.2021. године,  д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о избору Одбора за регионалну  

и међународну сарадњу 

 

Члан 1. 

У Одбор за регионалну и међународну сарадњу, 

бираjу се: 
 

1. Муамер Софовић, предсједник; 

2. Српко Баранац, члан; 

3. Миле Лакић, члан. 

 

Члан 2. 
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД  

                                         ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-27/21                                                                      

Датум: 12.01.2021. године         Муамер Софовић,с.р 

 

На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и 

36/19), члана 36. Статута општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 6/17 и 

3/19) и члана 8., 41., 80. и 81. Пословника Скупштине 

општине Вишеград („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 8/17, 3/19 и 12/19), Скупштина 

општине Вишеград на конститутивној сједници 

одржаној 12.01.2021. године,  д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о избору Етичког одобра 

 

Члан 1. 

1. У Етички одбор, бирају се: 

2. Миленко Јањић, предсједник, 

3. Ђорђе Тешовић, члан, 

4. Александар Фулурија, члан, 

5. Бранко Никитовић,члан. 

 

Члан 2. 
Ступањем на снагу овог рјешење престаје да важи 

Одлука о избору Етичког одбора („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 13/16). 

 

Члан 3. 

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД  

                                         ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-28/21                                                                      

Датум: 12.01.2021. године         Муамер Софовић,с.р 

 

На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и 

36/19), члана 36. Статута општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 6/17 и 

3/19) и члана 8., 41., 82. и 83. Пословника Скупштине 

општине Вишеград („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 8/17, 3/19 и 12/19), Скупштина 

општине Вишеград на конситутивној сједници 

одржаној 12.01.2021. године,  д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о избору Савјета за спорт 

 

Члан 1. 

У Савјет за спорт, бираjу се: 
 

1. Марко Видаковић, предсједник, 

2. Српко Баранац, замјеник предсједника, 
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3. Марко Николић, члан, 

4. Марко Милисављевић,члан,  

5. Наталија Филиповац, члан, 

6. Јасмин Хајдаревић, члан. 

 

Члан 2. 
Ступањем на снагу овог рјешења престаје да важи 

Одлука о избору Савјета за спорт („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 13/16). 

 

Члан 3. 

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД  

                                         ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-29/21                                                                      

Датум: 12.01.2021. године         Муамер Софовић,с.р 

 

На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и 

36/19), члана 36. Статута општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 6/17 и 

3/19) и члана 8., 41., 84. и 85. Пословника Скупштине 

општине Вишеград („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 8/17, 3/19 и 12/19), Скупштина 

општине Вишеград на конситутивној сједници 

одржаној 12.01.2021. године,  д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о избору Савјета за културу 

 

Члан 1. 

У Савјет за културу, бирају се: 
 

1. Мирко Мајсторовић, предсједник, 

2. Миленко Јањић, члан, 

 

Члан 2. 
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи 

Одлука о избору Савјета за културу („Службени 

гласник општине Вишеград“, број 13/16). 

 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД  

                                         ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-30/21                                                                      

Датум: 12.01.2021. године         Муамер Софовић,с.р 

 

На основу члана 39. став 2. а у вези члана 46. и 48. 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број 97/16 и 36/19) и члана 36. 

Статута општине Вишеград („Службениу гласник 

општине Вишеград“, број 6/17 и 3/19), Скупштина 

општине на конситутивној сједници одржаној 

12.01.2021. године, д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању Комисије за примопредају дужности 

директора Јавног предузећа за водовод и 

канализацију „15 Април“ а.д. Вишеград 

 

Члан 1. 

Именује се Комисија за примопредају дужности 

директора Јавног предузећа за водовод и 

канализацију „15 Април“ а.д. Вишеград у саставу: 

1. Лепа Цвијетић Васиљевић, дипломирани 

правник, 

Цвијета Делић, замјеник члана, 

2. Ковиљка Марковић, дипломирани 

економиста, члан, 

Бранка Драгичевић, дипломирани 

економиста, замјеник члана, 

3. Рада Јелисавчић, дипломирани економиста, 

члан, 

Грујић Светлана, дипл. инж. грађ., замјеник 

члана. 

 

Члан 2. 

Задатак комисије је да извши примопредају дужности 

директора Јавног предузећа за водовод и 

канализацију „15 Април“ а.д. Вишеград која 

подразумијева подношење: 

а) извјештаја о обављању послова дјелокруга Јавног 

предузећа за водовод и канализацију „15 Април“ а.д. 

Вишеград, 

б) финансијског извјештаја и извјештаја о 

предузетим, а неизмиреним и неизвршеним 

обавезама, 

в) извјештаја о предметима и пројектима у току, 

г) предају затечених службених аката, печата и 

других списа и извјештаја од значаја за рад Јавног 

предузећа за водовод и канализацију „15 Април“ а.д. 

Вишеград. 

 

Члан 3. 

Комисија се именује за период од 4 (четири године), 

са могућношћу поновног именовања. 

 

Члан 4. 

Ово рјешење ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД  

                                         ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-31/21                                                                      

Датум: 12.01.2021. године         Муамер Софовић,с.р 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА ВИШЕГРАД 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

-Комисија за избор и именовање- 

Број: 01-120-1/21 

Датум: 15.01.2021. године 
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На основу члана 5. став (1) Закона о статусу 

функционера јединица локалне самоуправе 

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

98/13) и Рјешења Скупштине општине Вишеград о 

избору предсједника Скупштине општине Вишеград 

број 01-022-5/21 од 12.01.2021. године, Комисија за 

избор и именовање Скупштине општине Вишеград на 

сједници одржаној 15.01.2021. године, д о н о с и  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  

о радном односу предсједника Скупштине 

општине Вишеград 

 

1. Муамер Софовић, на конситутивној сједници 

Скупштине општине Вишеград одржаној 

12.01.2021. године, изабран је за 

предсједника Скупштине општине Вишеград 

на временски период трајања мандата 

Скупштине општине. 

2. Имановани има право на плату која ће бити 

утврђена у складу са Одлуком о платама и 

другим правима функционера Општине 

Вишеград („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 2/15 и 13/18). 

3. Право на годишњи одмор, плаћено и 

неплаћено одсуство као и друга права из 

радног односа именовани остварује у складу 

са Законом о локалној самоуправи, законом о 

радним односима у државним органима, 

Законом о раду и колективним уговорима. 

4. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Вишеград“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Скупштина општине Вишеград Рјешењем број: 01-

022-5/21 од 12.01.2021. године  изабрала је г-дина 

Муамера Софовића на фнкцију предсједника 

Скупштине општине Вишеград на временски период 

трајања мандата Скупштине општине Вишеград. 

Законом о статусу функционера локалне самоуправе 

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

98/13) у члану 5. став (1) прописује да рјешење о 

радном односу предсједнику скупштине јединице 

локалне самоуправе након избора од стране 

скупштине доноси комисија за избор и именовање.  

За вријеме трајања мандата именовани има право на 

плату у смислу члана 17. Закона о статусу 

функционера јединице локалне самоуправе у висини 

одређеној Одлуком о платама и другим правима 

функционера Општине Вишеград. 

На основу наведеног одлучено је као у диспозитиву 

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.  

ПРЕДСЈЕДНИК 

                     КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ 

Миле Лакић,с.р. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА ВИШЕГРАД 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

-Предсједник Скупштине општине- 

Број: 01-022-32/21 

Датум: 15.01.2021. године 

 

На основу члана 5. став (2) Закона о статусу 

функционера јединица локалне самоуправе 

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

98/13) и Рјешења Скупштине општине Вишеград број 

01-022-7/21, предсједник Скупштине општине 

Вишеград, д о н о с и  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о радном односу потпредсједника  

Скупштине општине Вишеград 

 

1. Марко Ристић, изабран је за потпредсједника 

Скупштине општине Вишеград на сједници 

одржаној 12.01.2021. године, на временски 

период трајања мандата Скупштине општине 

Вишеград. 

2. Имановани има право на плату која ће бити 

утврђена у складу са Одлуком о платама и 

другим правима функционера Општине 

Вишеград („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 2/15 и 13/18). 

3. Право на годишњи одмор, плаћено и 

неплаћено одсуство као и друга права из 

радног односа именовани остварује у складз 

са Законом о локалној самоуправи, законом о 

радним односима у државним органима, 

Законом о раду и колективним уговорима. 

4. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Скупштина општине Вишеград Рјешењем број: 01-

022-7/21 од 12.01.2021. године изабрала је г-дина 

Марка Ристића за функцију потпредсједника 

Скупштине општине Вишеград на временски период 

трајања мандата Скупштине општине Вишеград. 

Законом о статусу функционера локалне самоуправе 

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

98/13) у члану 5. став (2) прописује да 

потпредсједнику скупштине јединице локалне 

самоуправе, након избора од стране скупштине, 

рјешење о радном односу доноси предсједник 
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скупштине општине. 

За вријеме трајања мандата именовани има право на 

плату у смислу члана 17. Закона о статусу 

функционера јединице локалне самоуправе и висини 

утврђеној Одлуком о платама и другим правима 

функционера Општине Вишеград.    

На основу наведеног одлучено је као у диспозитиву 

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.  

 

  ПРЕДСЈЕДНИК СО 

                                         Муамер Софовић,с.р. 
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