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Службени гласник општине Вишеград - Број 2

На основу члана 133. Пословника Скупштине
општине Вишеград („Службени гласник општине
Вишеград“, број 8/17, 3/19 и 12/19), Скупштина
општине Вишеград на сједници одржаној 08.02.2021.
године, д о н о с и
ПРОГРАМ РАДА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
ЗА 2021. ГОДИНУ
I-УВОДНИ ДИО
Програм рада Скупштине општине Вишеград за
2021. годину утврђује питања која ће Скупштина
општине разматрати у 2021. години, рокове у којима
ће се поједина питања разматрати, као и обрађиваче
материјала.
Поред прoписаних задатака из надлежности
Скупштине општине, програм рада ће обухватити и
теме о актуелним животним питањима грађана, а у
надлежности других институција и виших нивоа
власти, а посебно питања у области просторног
уређења и планирања, образовања, културе, спорта,
здравствене заштите и слично. Скупштина ће
разматрати и питања као што су избори и
именовања, доношење одређених одлука, закључака
рјешења и других аката.
Радна тијела Скупштине, у складу са овим
програмом и својим надлежностима, разматраће
материјале припремљене за Скупштину, о чему ће у
оквиру својих надлежности давати мишљења,
подносити приједлоге и одговарајуће извјештаје.
Скупштина општине ће редовно захтијевати од
начелника и Општинске управе, те других органа,
институција и установа да поднесе извјештаје и
информације о реализацији одлука, закључака и
других аката донесених на сједницама Скупштине.
У оквиру својих надлежности Скупштина општине
ће стварати што повољнији амбијент за улагање
домаћег и страног капитала као и подстицајно
дјеловати на привредни развој општине кроз пласман
средстава остварених по основу закона.
Скупштина општине ће и даље редовно сарађивати
са средствима јавног информисања, у циљу бољег
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информисања грађана о раду Скупштине и њених
радних тијела.
Поред питања садржаних у овом програму,
Скупштина ће, у складу са својим надлежностима и
према указаној потреби, разматрати и друга питања
која нису предвиђена овим програмом рада, а за
чијим разматрањем се укаже потреба.
Програм рада Скупштине општине Вишеград за
2021. годину је основа за благовремено и редовно
планирање сједница Скупштине и њених радних
тијела.
II-САДРЖАЈ ПРОГРАМА
Прво тромјесечје (јануар-март)
1. Извјештај о реализацији новчаних средстава
датих у 2020. години на основу Одлуке о
условима и критеријумима за остваривање
права на стимулисање наталитета у општини
Вишеград;
Обрађивач: Одјељење за локални развој,
привреду и друштвене дјелатности
2. Извјештај о раду начелника општине и
Општинске управе општине Вишеград за
2020. годину;
Обрађивач:
Начелник
општине
и
Општинска управа општине Вишеград
3. Извјештај о извршењу буџета општине
Вишеград за 2020. годину;
Обрађивач: Одјељење за финансије
4. Извјештај о реализацији новчаних средстава
датих у 2020. години на основу Одлуке о
условима и начину остваривања новчаних
постицаја за развој пољопривреде у
општини Вишеград у 2020. години;
Обрађивач: Одјељење за локални развој,
привреду и друштвене дјелатности
5. Приједлог плана капиталних улагања за
2021. годину;
Обрађивач: Стручна служба начелника
општине
6. Информација о раду Републичког јавног
правобранилаштва-сједиште Фоча за 2020.
годину ;
Обрађивач: РЈП-сједиште Фоча
7. Одлука о условима и начину остваривања
новчаних подстицаја за развој пољопривреде
у општини Вишеград за 2020. годину;
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Обрађивач: Одјељење за локални развој,
привреду и друштвене дјелатности
8. Извјештај
о
реализацији
Програма
кориштења средстава остварених по основу
накнада за кориштење шума и шумског
земљишта за 2020. годину;
Обрађивач: Одјељење за локални развој,
привреду и друштвене дјелатности
9. Извјештај
о
реализацији
Програма
кориштења прихода остварених по основу
водних накнада за 2020. годину;
Обрађивач:Одјељење за локални развој,
привреду и друштвене дјелатности и
Одјељење за просторно уређење и
стамбено-комуналне послове
10. Извјештај о раду начелника општине у
Скупштини Предузећа за водовод и
канализацију „15. април“ а.д. Вишеград у
2020. години;
Обрађивач: Начелник општине
11. Извјештај о раду ОО Црвени крст Вишеград;
Обрађивач: ОО Црвени крст
12. Извјештај о утрошку средстава за 2020.
годину по основу Закона о заштити од
пожара;
Обрађивач: Одјељење за општу управу-ТВЈ
Вишеград
13. Информација о стипендирању студената за
2020. годину;
Обрађивач: Одјељење за локални развој,
привреду и друштвене дјелатности
14. Извјештај о пословању за 2020. годину
јавних установа чији је оснивач општина
Вишеград;
Обрађивачи: јавне установе
15. Извјештај о раду представника општине у
Скупштини „Андрићград“ д.о.о. Вишеград у
2020. години;
Обрађивач:
представник
општине
у
Скупштини „Андрићград“ д.о.о. Вишеград,
16. Приједлог Програма уређења градског
грађевинског земљишта за 2021. годину;
Обрађивач: Одјељење за просторно уређење
и стамбено-комуналне послове
17. Одлука о усвајању Програма кориштења
средстава остварених по основу накнада за
кориштење шума и шумског земљишта за
2021. годину;
Обрађивач: Одјељење за локални развој,
привреду и друштвене дјелатности и
Одјељење за просторно уређење и
стамбено-комуналне послове
18. Одлука о усвајању Програма кориштења
прихода остварених по основу водних
накнада за 2021. годину;
Обрађивач: Одјељење за локални развој,
привреду и друштвене дјелатности и

2

Одјељење за просторно уређење и
стамбено-комуналне послове
19. Извјештај о пословању и завршни рачун ЈП
„Дирекција за изградњу и развој“ д.о.о. Вишеград
за 2020. годину;
Обрађивач: ЈП Дирекција за изградњу и развој
д.о.о. Вишеград
20. Извјештај о пословању привредног друштва
„Андрићев конак“ д.о.о. Вишеград за 2020.
годину;
Обрађивач: привредно друштво „Андрићев
конак“ д.о.о. Вишеград
21. Приједлог одлуке о висини трошкова уређења
градског грађевинског земљишта за
2021. годину;
Обрађивач: Одјељење за просторно уређење
и стамбено-комуналне послове
22. Приједлог одлуке о утврђивању просјечно остварене
накнаде трошкова уређења градског грађевинског
земљишта за 2021. годину;
Обрађивач: Одјељење за просторно уређење
и стамбено-комуналне послове
23. Приједлог одлуке о усвајању плана
одржавања, заштите, реконструкције и
изградње локалних и некатегорисаних
путева за 2021. годину;
Обрађивач: Одјељење за просторно уређење
и стамбено-комуналне послове
24. Извјештај о раду и финасијски извјештај
БОРС Вишеград за 2020. годину;
Обрађивч: БОРС Вишеград.
25. Извјештај о пословању и финасијски
извјештај ЈП „РТВ Вишеград“ д.о.о.
Вишеград за 2020. годину;
Обрађивач: ЈП „РТВ Вишеград“ д.о.о.
26. Извјештај о пословању који укључује
финансијски извјештај, ревизорски извјештај
и извјештај о раду КП „Комуналац“ а.д.
Вишеград за 2020. годину;
Обрађивач: КП „Комуналац“ а.д. Вишеград
27. Приједлог Одлуке о расподјели нето добити
април-мај 2021. године
Обрађивач: КП „Комуналац“ а.д. Вишеград

1.

2.

3.

4.

Друго тромјесечје (април-јун)
Годишњи програм рада и финансијски план
за 2021. годину јавних установа чији је
оснивач општина Вишеград;
Обрађивачи: јавне установе
План рада и финансијски план ЈП „РТВ
Вишеград“ д.о.о. Вишеград за 2021. годину;
Обрађивач: ЈП „РТВ Вишеград“ д.о.о.
Вишеград
План пословања КП „Комуналац“ а.д.
Вишеград за 2021. годину;
Обрађивач: КП „Комуналац“ а.д. Вишеград
План пословања привредног друштва
„Андрићев конак“ д.о.о. Вишеград за 2021.
годину;
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Обрађивач: привредно друштво „Андрићев
конак“ д.о.о. Вишеград
5. Годишњи програм рада и финансијски план
за 2021. годину Јавног предузећа „Дирекција
за изградњу и развој“ д.о.о. Вишеград
Обрађивач: ЈП „Дирекција за изградњу и
развој“ д.о.о. Вишеград
6. Информација о остваривању здравствене
заштите
становништва
на
подручју
општине Вишеград;
Обрађивач: ЈУ Дом здравља Вишеград
7. Информација о стању спорта на подручју
општине Вишеград;
Обрађивач:Одјељење за локални развој,
привреду и друштвене дјелатности
8. Информација о положају младих на подручју
општине Вишеград;
Обрађивач: Одјељење за локални развој,
привреду и друштвене дјелатности
9. Информација о стању путне инфраструктуре
на подручју општине Вишеград;
Обрађивач: Одјељење за просторно уређење
и стамбено-комуналне послове
10. Информација о извршењу буџета општине
Вишеград за период 01.01-31.3.2021. године;
Обрађивач: Одјељење за финансије
11. Извјештај о стању у области цивилне
заштите и реализацији мјера противпожарне
заштите на подручју општине Вишеград;
Обрађивач: Одјељење за општу управу-ТВЈ
Вишеград
12. Информација
о
водоснабдијевању
становништва
на
подручју
општине
Вишеград;
Обрађивач: Предузеће за водовод и
канализацију „15. април“ а.д. Вишеград

1.

2.

3.

4.

5.

Треће тромјесечје (јул-септембар)
Информација о раду средње школе са
посебним освртом на успјех ученика у
школској 2020/2021. години;
Обрађивач: ЈУ Средњошколски центар „Иво
Андрић“ Вишеград;
Информација о раду основне школе са
посебним освртом на успјех ученика у
школској 2020/2021. години;
Обрађивач: ЈУ ОШ „Вук Караџић“
Вишеград
Информација о упису ученика основне
школе у школску 2020/2021 годину;
Обрађивач: Обрађивач:ЈУ ОШ
„Вук
Караџић“ Вишеград
Информација о упису ученика средње школе
у школску 2020/2021 годину;
Обрађивач:ЈУ Средњошколски центар „Иво
Андрић“ Вишеград
Извјештај о извршењу буџета општине
Вишеград за период 01.01-30.06.2021.
године;
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Обрађивач: Одјељење за финансије
Информација о стању криминалитета и
јавног реда и мира на подручју општине
Вишеград;
Обрађивач: Полицијска станица Вишеград
7. Информација
о
безбједности
јавног
саобраћаја на подручју општине Вишеград;
Обрађивач:
Полицијска
станица
за
безбједност саобраћаја Вишеград
8. Извјештај о годишњем пословању и
годишњем обрачуну за радну 2020/2021
годину Јавне установе за предшколско
васпитање и образовање „Невен“ Вишеград;
Обрађивач: Јавна установе за предшколско
васпитање и образовање „Невен“ Вишеград
9. Годишњи програм рада и финансијски план
за радну 2020/2021 годину Јавне установе за
предшколско васпитање и образовање
„Невен“ Вишеград;
Обрађивач: Јавна установa за предшколско
васпитање и образовање „Невен“ Вишеград.
6.

Четврто тромјесечје (октобар-децембар)
1. Информација о коришћењу, узгоју и
заштити шума на подручју општине
Вишеград;
Обрађивач: ЈП“Шуме Српске“Соколац,
ШГ“Панос“Вишеград
2. Информација о насиљу у породици;
Обрађивач: Одјељење за локални развој,
привреду и друштвене дјелатности
3. Информација о извршењу буџета за период
01.01-30.9.2021. године;
Обрађивач: Одјељење за финансије
4. Информација о стању електроенергетске
мреже на подручју општине Вишеград и
припремама за зимски период;
Обрађивач: „Електродистрибуција“ ПалеРЈ Вишеград
5. Информација о остваривању права из
области борачко-инвалидске заштите;
Обрађивач: Одјељење за општу управу
6. Програм заједничке комуналне потрошње за
2022. годину;
Обрађивач: Одјељење за просторно уређење
и стамбено-комуналне послове
7. Нацрт буџета општине Вишеград за 2022.
годину;
Обрађивач: Одјељење за финансије
8. Одлука о усвајању буџета општине
Вишеград за 2022. годину;
Обрађивач: Одјељење за финансије
9. Одлука о извршењу буџета општине
Вишеград за 2022. годину;
Обрађивач: Одјељење за финансије
10. План капиталних улагања за 2022. годину;
Обрађивач: Стручна служба начелника
општине
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11. Програм
рада
Скупштине
општине
Вишеград за 2022. годину;
Обрађивач: Стручна служба СО
12. Одлука о стипендирању студената у
општини Вишеград за академску 2021/2022
годину;
Обрађивач: Одјељење за локални развој,
привреду и друштвене дјелатности
Стручни обрађивачи и предлагачи материјала,
одређени овим програмом, одговорни су за
благовремену, квалитетну и стручну припрему
материјала, као и за законитост поднесених
приједлога аката.
Материјал се доставља Секретару Скупштине
општине у остављеном року у писаном и
електронском облику, умножен у 35 примјерака.
Предсједник Скупштине општине стараће се о
спровођењу овог програма, а уколико се укаже
потреба, може помјерати рокове разматрања
појединих питања утврђених овим програмом.
III-ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Овај програм ће се објавити у „Службеном гласнику
општине Вишеград“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01-022-43/21
Датум: 08.02.2021. 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 120. тачка а) Закона о
привредним друштвима
(„Службени гласник
Републике Српске“, број 127/08, 58/09, 100/11, 67/13,
100/17 и 82/19) и члана 36. став (2) Статута општине
Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“,
број 6/17 и 3/19), Скупштина општине Вишеград на
сједници одржаној 08.02.2021. године, д о н о с и
ОДЛУКУ
о престанку важења Одлуке о давању сагласности
на уступање и пренос удјела између чланова у
привредном друштву „Андрићград“ д.о.о.
Вишеград
Члан 1.
Престаје да важи Одлука о давању сагласности на
уступање и пренос удјела између чланова у
првредном друштву „Андрићград“ д.о.о. Вишеград
(„Службени гласник општине Вишеград, број 12/20).
Члан 2.
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: 01-022-45/21
Датум: 08.02.2021. 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) и члана 36. став (2) Статута
општине Вишеград („Службени гласник општине
Вишеград“, број 6/17 и 3/19), Скупштина општине
Вишеград на сједници одржаној 08.02.2021. године,
доноси
ОДЛУКУ
о престанку важења Одлуке о додјели на
коришћење пословног простора Јавној установи
Јавног Фонда за дјечију заштиту са сједиштем
у Бијељини
Члан 1.
Престаје да важи Одлука о додјели на коришћење
пословног простора Јавног простора Јавној установи
Јавног Фонда за дјечију заштиту са сједиштем у
Бијељини („Службени гласник општине Вишеград“,
број 12/20).
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања
у
„Службеном
гласнику
општинеВишеград“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01-022-46/21
Датум: 08.02.2021. године
Муамер Софовић,с.р.
На основу члана 18. Закона о систему јавних служби
(„Службени гласник Републике Српске“, број 68/07 и
109/12) и члана 36. став (2) Статута општине
Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“,
број 6/17 и 3/19), Скупштина општине Вишеград на
сједници одржаној 08.02.2021. године, д о н о с и
ОДЛУКУ
о поништењу Одлуке о расписивању Јавног
конкурса за избор и именовање директора Јавне
установе за културне дјелатности
„Дом културе“ Вишеград
Члан 1.
Поништава се Одлука о расписивању Јавног
конкурса за избор и именовање директора Јавне
установе за културне дјелатности „Дом културе“
Вишеград број: 01-022-67/19 од 09.04.2019. године
(„Службени гласник општине Вишеград“, број 5/19).
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Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине
Вишеград“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01-022-47/21
Датум: 08.02.2021. године
Муамер Софовић,с.р.
На основу члана 18. Закона о систему јавних служби
(„Службени гласник Републике Српске“, број 68/07 и
109/12) и члана 36. став (2) Статута општине
Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“,
број 6/17 и 3/19), Скупштина општине Вишеград на
сједници одржаној 08.02.2021. године, д о н о с и
ОДЛУКУ
о поништењу Одлуке о утврђивању стандарда и
критеријума за избор и именовање директора
Јавне установе за културне дјелатности
„Дом културе“ Вишеград
Члан 1.
Поништава се Одлука о утврђивању стандарда и
критеријума за избор и именовање директора Јавне
установе за културне дјелатности „Дом културе“
Вишеград број: 01-022-66/19 од 09.04.2019. године
(„Службени гласник општине Вишеград“, број 5/19).
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине
Вишеград“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01-022-48/21
Датум: 08.02.2021. године
Муамер Софовић,с.р.
На основу члана 18. Закона о систему јавних служби
(„Службени гласник Републике Српске“, број 68/07 и
109/12), члана 8. Закона о министарским, владиним и
другим именовањима Републике Српске („Службени
гласник Републике Српске“, број 41/03), члана 36.
став (2) Статута општине Вишеград („Службени
гласник општине Вишеград“, број 6/17 и 3/19) и
члана 25. Статута Јавне установе „Културни центар
Иво Андрић“ Вишеград број: 34/20 од 20.03.2020.
године, Скупштина општине Вишеград на сједници
одржаној 08.02.2021. године, д о н о с и
ОДЛУКУ
о расписивању Јавног конкурса за избор и
именовање директора Јавне установе „Културни
центар Иво Андрић“ Вишеград
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Члан 1.
Расписује се Јавни конкурс за избор и именовање
директора Јавне установе „Културни Центар Иво
Андрић“ Вишеград.
Члан 2.
Општи и посебни услови и критеријуми за избор и
именовање директора Јавне установе „Културни
центар Иво Андрић“ Вишеград прописани су
Одлуком Скупштине општине Вишеград о
утврђивању стандарда и критеријума за избор и
именовање директора Јавне установе „Културни
центар Иво Андрић“ Вишеград.
Члан 3.
Рок за подношење пријава на конкурс из члана 1. ове
одлуке је 15 дана од дана расписивања Јавног
конкурса.
Јавни конкурс за избор и именовање директора Јавне
установе „Културни центар Иво Андрић“ Вишеград
објавиће се у „Службеном гласнику Републике
Српске“ и дневном листу „Вечерње новости“.
Члан 4.
Поступак избора, укључујући преглед приспјелих
пријава на конкурс и предлагање кандидата у складу
са утврђеним критеријумима, извршиће Комисија за
избор директора Јавне установе „Културни центар
Иво Андрић“ Вишеград.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине
Вишеград“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01-022-50/21
Датум: 08.02.2021. године
Муамер Софовић,с.р.
На основу члана 18. став (4) Закона о систему јавних
служби („Службени гласник Републике Српске“,
број 68/07 и 109/12), члана 7. Закона о
министарским, владиним и другим именовањима
Републике Српске („Службени гласник Републике
Српске“, број 41/03), члана 25. Статута Јавне
установе „Културни центар Иво Андрић“ Вишеград
број: 34/20 од 20.03.2020. године и члана 36. став (2)
Статута општине Вишеград („Службени гласник
општине Вишеград“, број 6/17 и 3/19), Скупштина
општине Вишеград на сједници одржаној 08.02.2021.
године, д о н о с и
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ОДЛУКУ
о утврђивању стандарда и критеријума за избор и
именовање директора Јавне установе „Културни
центар Иво Андрић“ Вишеград
Члан 1.
Овом одлуком ближе се одређују услови и
критеријуми за избор и именовање директора Јавне
установе „Културни центар Иво Андрић“ Вишеград.
Под критеријумима за избор и именовање из
претходног става сматрају се општи и посебни
услови утврђени овом одлуком.
Члан 2.
Општи услови које треба да испуњавају кандидати за
избор директора су:
- да су држављани БиХ и РС,
- да су старији од 18 година,
- да имају општу здравствену способност,
- да нису отпуштени из државне службе због
дисциплинске мјере, на било којем нивоу
власти БиХ или ентитета у периоду од 3
(три) године прије дана објављивања
конкурса,
- да нису осуђивани за кривична дјела која их
чине неподобним за обављање послова
директора,
- да се против њих не води кривични потупак,
- да се на кандидате не односи члан IX став
(1) Устава БиХ,
- да не обављају дужност, активности или да
се не налазе на положају који доводи до
сукоба интереса у складу са позитивним
прописима.
Члан 3.
Посебни услови које треба да испуњавају кандидати
за избор директора су:
- висока
или
виша
стручна
спрема
друштвеног смјера,
- најмање 3 (три) године радног искуства.
Члан 4.
Директора Јавне установе „Културни центар Иво
Андрић“ Вишеград на основу спроведеног јавног
конкурса и приједлога Комисије за избор директора
Јавне установе „Културни центар Иво Андрић“
Вишеград, именује Скупштина општине Вишеград.
Члан 5.
У Комисије за избор директора Јавне установе
„Културни центар Иво Андрић“ Вишеград
именоваће се лица која имају професионално знање
на истом или вишем нивоу за које се спроводи
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поступак, те лица која су упозната са одредбама
Закона о министарским, владиним и другим
именовањима Републике Српске.
Комисију за избор чини пет чланова, од којих су три
члана општински службеници, док су остала два
члана лица која познају надлежност директора и
поступак избора.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине
Вишеград“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01-022-51/21
Датум: 08.02.2021. 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. Закона о службеницима
и намјештеницима у органима јединице локалне
самоуправе („Службени гласник Републике Српске“,
број 97/16) и члана 36. став (2) Статута општине
Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“,
број 6/17 и 3/19), Скупштина општине Вишеград на
сједници одржаној 08.02.2021. године, д о н о с и
ОДЛУКУ
о расписивању Јавног конкурса за избор и
именовање секретара Скупштине општине
Вишеград
Члан 1.
Расписује се Јавни конкурс за избор и именовање
секретара Скупштине општине Вишеград.
Члан 2.
Општи и посебни услови и критеријуми за избор и
именовање из члана 1. ове одлуке прописани су
Одлуком Скупштине општине Вишеград о
утврђивању стандарда и критеријума за избор и
именовање
секретара
Скупштине
општине
Вишеград.
Члан 3.
Јавни конкурс за избор и именовање секретара
Скупштине општине Вишеград објавиће се у
„Службеном гласник Републике Српске“ и дневном
листу „Глас Српске“.
Рок за подношење пријава на конкурс је 15 дана од
дана расписивања Јавног конкурса.
Пријаве се могу подносити лично или путем поште,
на адресу:
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Општина Вишеград, Андрићград бб, Пријава на
конкурс за избор и именовање секретара Скупштине
општине Вишеград.
Члан 4.
Поступак избора, укључујући преглед приспјелих
понуда на конкурс и предлагање кандидата, у складу
са утврђеним критеријумима, извршиће Комисија за
избор секретара Скуштине општине Вишеград.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине
Вишеград“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01-022-53/21
Датум: 08.02.2021. 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 51. и 67. Закона о о
службеницим и намјештеницима у органима
јединице локалне самоуправе („Службени гласник
Републике Српске“, број 97/16) и члана 36. став (2)
Статута општине Вишеград („Службени гласник
општине Вишеград“, број 6/17 и 3/19), Скупштина
општине Вишеград на сједници одржаној 08.02.2021.
године, д о н о с и
ОДЛУКУ
о утврђивању стандарда и критеријума за избор
и именовање секретара Скупштине општине
Вишеград
Члан 1.
Овом одлуком ближе се утврђују стандарди и
критеријуми за избор и именовање секретара
Скупштине општине Вишеград.
Под критеријумима за избор и именовање из
претходног става сматрају се степен образовања,
стручно занимање, радно искуство, као и други
услови и стандарди утврђени овом одлуком.
Члан 2.
Кандидат за секретара Скупштине општине
Вишеград треба да испуњавају сљедеће услове.
Општи услови:
- да је држављани Републике Српске односно
Босне и Херцеговине,
- да је старији од 18 година,
- да има општу здравствену способност,
- да није отпуштен из органа управе као
резултата дисциплинске мјере на било којем
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нивоу власти у Босни и Херцеговини три
године прије објављивања конкурса,
- да није осуђиван за кривично дјело на
безусловну казну затвора од најмање шест
мјесеци или за кривично дјело које га чини
неподобним за обављање послова у,
општинској управи,
- да није у сукобу интереса, односно да не
обавља дужност која је неспојива са
дужношћу службеника у општинској управи.
Посебни услови:
- да има завршен четверогодишњи студиј са
звањем дипломирани правник или први
циклус студија са звањем дипломирани
правник и остварених најмање 240 ECTS
бодова или еквивалент,
- најмање три године радног искуства у
струци
- положен стручни испит за рад у управи.
Члан 3.
Уз пријаву на конкурс, кандидати су дужни
доставити доказе о испуњавању општих и
посебних услова, и то:
- Увјерење о држављанству
- Извод из матичне књиге рођених,
- Увјерење
о
општој
здравственој
способности (кандидат који буде
изабран накнадно ће доставити),
- Овјерену изјаву да није отпуштен из
органа
управе
као
резултата
дисциплинске мјере на било којем нивоу
власти у Босни и Херцеговини три
године прије објављивања конкурса,
- Увјерење да није осуђиван за кривично
дјело на безусловну казну затвора од
најмање шест мјесеци или за кривично
дјело које га чини неподобним за
обављање послова у, општинској
управи,
- Увјерење да се против кандидата неводи
кривични поступак,
- Диплому
о
завршеном
четверогодишњем студију са звањем
дипломирани правник или први циклус
студија са звањем дипломирани правник
и остварених најмање 240 ECTS бодова
или еквивалент,
- Овјерену изјаву да какндидат није у
сукобу интереса,
- Потврду о радном искуству,
- Увјерење о положеном стручном испиту
за рад у управи.
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Докази о испуњавању општих и посебних услова
достављају се у оргиналу или овјереном препису и не
могу бити старији од 6 (шест) мјесеци.
Члан 4.
Свим кандидатима који уђу у ужи избор обавиће се
интрвју, о чему ће кандидати бити благовремено
обавјештени на адресу коју су навели у пријави.
Пријаве се могу подносити лично или путем поште,
на адресу: Општина Вишеград, Андрићград бб,
Пријава на конкурс за избор и именовање секретара
Скупштине општине Вишеград.
Члан 5.
Секретара Скупштине општине, на основу
спроведеног Јавног конкурса и приједлога Комисије
за избор секретара Скупштине општине Вишеград,
именује Скупштина општине.Вишеград.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине
Вишеград“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01-022-54/21
Датум: 08.02.2021. године
Муамер Софовић,с.р.
На основу члана члана 18. Закона о систему јаних
служби („Службени гласник Републике Српске“,
број 68/07 и 109/12), члана 8. Закона о
министарским, владиним и другим именовањима
Републике Српске („Службени гласник Републике
Српске“, број 41/03), члана 36. став (2) Статута
општине Вишеград („Службени гласник општине
Вишеград, број 6/17 и 3/19) и члана 34. Статута Јавне
апоратке установе „Дрина“ Вишеград број 12-02/10
од 10.02.2010. године, Скупштина општине
Вишеград на сједници одржаној 08.02.2021. године,
доноси
ОДЛУКУ
о расписивању Јавног конкурса за избор и
именовањедиректора Јавне спортске установе
„Дрина“ Вишеград
Члан 1.
Расписује се Јавни конкурс за избор и именовање
директора Јавне спортске установе „Дрина“
Вишеград.
Члан 2.
Директор Јавне спортске установе заступа Јавну
спортску установу без ограничења, одговара за
законитост рада, организује и води Јавну спортску
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установу, предлаже основе пословне политике,
предлаже акта која доноси Управни одбор, извршава
одлуке Управног одбора, потписује колективне
уговоре, удлучује у првом степену о појединачним
правима запослених, а обавља и друге послове по
одлуци Управног одбора.
Члан 3.
Општи и посебни услови одређени су Одлуком о
утврђивању стандарда и критеријума за избор и
именовање директора Јавне спортске установе
„Дрина“ Вишеград.
Члан 4.
Поступак избора, укључујући преглед приспјелих
пријава на конкурс, у складу са утврђеним
критеријумима, извршиће Комисија за избор
директора Јавне спортске установе „Дрина“
Вишеград.
Члан 5.
У комисију за избор именоваће се лица која имају
професионално знање, на истом или вишем нивоу за
које се спроводи поступак, те лица која су упозната
са одредбама Закона о министарским, владиним и
другим именовањима Републике Српске.
Комисија за избор се састоји од пет (5) чланова, и то
три (3) из реда општинских службеника и два (2) из
реда лица која познају област за коју се врши
именовање.
Члан 6.
Јавни конкурс за избор и именовање директора Јавне
спортске установе „Дрина“ Вишеград објавиће се у
„Службеном гласнику Републике Српске“ и у
дневном листу „Вечерње новости“.
Рок за подношење пријава на конкурс је 15
(петнаест) дана од дана расписивања Јавног
конкурса.
Члан 7.
За спровођење овог конкурса задужује се Секретар
Скупштине општине Вишеград.
Члан 8.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине
Вишеград“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01-022-56/21
Датум: 08.02.2021. године
Муамер Софовић,с.р.
На основу члана 18. став (4) Закона о систему јавних
служби („Службени гласник Републике Српске“,
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брoj 68/07 и 109/12), члана 7. Закона о
министарским, владиним и другим именовањима
Републике Српске („Службени гласник Републике
Српске“, број 41/03), члана 36. став (2) Статута
општине Вишеград („Службени гласник општине
Вишеград“, број 6/17 и 3/19) и члана 35. Статута
Јавне спортске установе „Дрина“ Вишеград број 1202/10 од 10.02.2010. године, Скупштина општине
Вишеград на сједници одржаној 08.02.2021. године,
доноси
ОДЛУКУ
о утврђивању стандарда и критеријума за избор и
именовање директора Јавне спортске установе
„Дрина“ Вишеград
Члан 1.
Овом одлуком утврђују се стандарди и критеријуми
за избор и именовање директора Јавне спортске
установе „Дрина“ Вишеград.
Под критеријумима за избор и именовање из
претходног става сматрају се општи и посебни
услови утврђени овом одлуком.
Члан 2.
Кандидати за директора Јавне спортске установе
„Дрина“ Вишеград треба да испуњавају следеће
услове:
1. Општи услови:
да су држављани Републике Српске
односно Босне и Херцеговине,
да су старији од 18 година,
да нису отпуштени из државне службе
на основу дисциплинске мјере на било
ком нивоу власти у периоду од 3 (три)
године
прије
дана
објављивања
конкурса,
да нису осуђивани за кривично дјело
које их чини неподобним за обављање
послова у наведеном органу,
да се против њих не води кривични
поступак
да се на њих не односи члан IX Устава
БиХ.
2. Посебни услови:
Најмање VI степен стручне спреме,
најмање три године радног искуства,
понуђен Програм рада у наредне четири
године.
Члан 3.
Уз пријаву на конкурс, кандидати су дужни
доставити доказе о испуњавању општих и
посебних услова, и то:
- Увјерење о држављанству
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Извод из матичне књиге рођених,
Увјерење
о
општој
здравственој
способности (кандидат који буде
изабран накнадно ће доставити),
- Писмену изјаву да нису отпуштени из
државне
службе
на
основу
дисциплинске мјере на било којем нивоу
власти у БиХ иу Републици Српској, у
периоду од 3 (три) године прије
објављивања овог конкурса, овјерену од
стране надлежног органа,
- Увјерење да нису осуђивани а кривична
дјела која их чине неподобним за
вршење дужности,
- Увјерење да се против кандидата неводи
кривични поступак,
- Овјерену копију дипломе,
- Биографију,
- Потврду о радном искуству,
- Писмену изјаву да се на њих не односи
члан IX Устава БиХ,
- Понуђен програм рада установе у
наредне четири године.
Докази о испуњавању општих и посебних услова
достављају се у оргиналу или овјереном препису и не
могу бити старији од 6 (шест) мјесеци.
-

Члан 4.
Рок за подношење пријава на конкурс је 15 дана од
дана објављивања конкурса. Ако конкурс небуде
објављен истовремено, рок ће се рачунати од дана
последњег објављивања.
Јавни конкурс биће објављен у „Службеном
гласнику Републике Српске“, у дневном листу
„Вечерње новости“ и на веб-страници општине
Вишеград.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у
разматрање.
Члан 5.
Свим кандидатима који уђу у ужи избор обавиће се
интрвју, о чему ће кандидати бити благовремено
обавјештени на адресу коју су навели у пријави.
Пријаве се могу подносити лично или путем поште,
на адресу: Општина Вишеград, Андрићград бб,
Пријава на конкурс за избор и именовање директора
Јавне спортске установе „Дрина“ Вишеград.
Члан 6.
Поступак избора, укључујући преглед приспјелих
пријава на конкурс, у складу са утврђеним
критеријумима, извршиће Комисија за избор
директора Јавне спортске установе „Дрина“
Вишеград.
Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине
Вишеград“.
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01-022-57/21
Датум: 08.02.2021. 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. и 86. Статута општине Вишеград
(„Службени гласник општине Вишеград“, број 6/17 и
3/19) и члана 137. и 144. Пословника Скупштине
општине Вишеград („Службени гласник општине
Вишеград“, број 8/17, 3/19 и 12/19), Скупштина
општине Вишеград на сједници одржаној 08.02.2021.
године, д о н о с и
ЗАКЉУЧАК
у вези са доношењем Одлуке о стипендирању
студената у општини Вишеград за школску
2020/2021 годину
1) Скупштина општине Вишеград задужује
начелника општине да за наредну сједницу
Скупштине општине Вишеград предложи
одлуку о стипендирању студената у
општини Вшеград за школску 2020/2021
годину.
2) Овај Закључак ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном
гласнику општине Вишеград“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01-022-44/21
Датум: 08.02.2021. године
Муамер Софовић,с.р.
На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи
(„Склужбени гласник Републике Српске“, број 97/16
и 36/19), члана 36. и 86. Статута општине Вишеград
(„Службени гласник општине Вишеград“, број 6/17 и
3/19) и члана 137. и 144. Пословника Скупштине
општине Вишеград („Службени гласник општине
Вишеград“, број 8/17, 3/19 и 12/19), Скупштина
општине Вишеград на сједници одржаној 08.02.2021.
године, д о н о с и
ЗАКЉУЧАК
у вези са доношењем Одлуке о обезбјеђивању
дијела трошкова лијечења ковид обољелих
пацијената из буџета Општине Вишеград
1) Скупштина општине Вишеград констатује
да лијечење ковид пацијената изискује
велике трошкове.
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2) Скупштина општине Вишеград, ради
помоћи у лијечењу ковид пацијентима,
задужује начелника општине Вишеград да за
наредну сједницу Скупштине општине
Вишеград предложи одлуку којом би се
утврдили услови и начин додјеле помоћи из
буџета општине Вишеград лицима која се
лијече од ковид-19.
3) Овај закључак ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном
гласнику општине Вишеград“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01-022-59/21
Датум: 08.02.2021. године
Муамер Софовић,с.р.
На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи
(„Склужбени гласник Републике Српске“, број 97/16
и 36/19), члана 36. и 86. Статута општине Вишеград
(„Службени гласник општине Вишеград“, број 6/17 и
3/19) и члана 137. и 144. Пословника Скупштине
општине Вишеград („Службени гласник општине
Вишеград“, број 8/17, 3/19 и 12/19), Скупштина
општине Вишеград на сједници одржаној 08.02.2021.
године, д о н о с и
ЗАКЉУЧАК
у вези са обезбјеђивањем средстава из буџета
општине Вишеград за оспособљавање дијела
простора старе зграде Дјечијег диспанзера или
Службе хитне помоћи у ковид амбуланти
1) Скупштина општине Вишеград констатује
да се у ЈЗУ „Дом здравља“ Вишеград
преглед ковид пацијената и пацијената код
којих се сумња на ковид-19 врши у
неусловном контејнеру, претвореном у
ковид амбуланту.
2) Скупштина општине Вишеград, ради бољих
услова лијечења ковид пацијената, задужује
начелника општине да из буџета општине
Вишеград обезбједи средства која ће бити
инврстирана у оспособљавање дијела
простора старе зграде Дјечијег диспанзера
или Службе хитне помоћи у ковид
амбуланту, а све у договору са директором
ЈЗУ „Дом здравља“ Вишеград.
3) Скупштина општине Вишеград задужује
начелника општине Вишеград да на
наредној сједници Скупштине општине
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Вишеград поднесе извјештај о реализацији
овог закључка.
4) Овај закључак ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном
гласнику општине Вишеград“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01-022-60/21
Датум: 08.02.2021. године
Муамер Софовић,с.р.
На основу члана 18. Закона о систему јавних служби
(„Службени гласник Републике Српске“, број 68/07 и
109/12) и члана 36. став (2) Статута општине
Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“,
број 6/17 и 3/19), Скупштина општине Вишеград на
сједници одржаној 08.02.2021. године, д о н о с и
Р Ј ЕШ Е Њ Е
Члан 1.
Поништава се Рјешење о именовању Комисије за
избор и именовање директора Јавне установе за
културне дјелатности „Дом културе“ Вишеград број:
01-022-68/19 од 09.04.2019. године („Службени
гласник општине Вишеград“, број 5/19), због
непровођења конкурса за избор и именовање
директора Јавне установе за културне дјелатности
„Дом културе“ Вишеград.
Члан 2.
Ово рјешење ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине
Вишеград“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01-022-49/21
Датум: 08.02.2021. године
Муамер Софовић,с.р.
На основу члана члана 18. Закона о систему јавних
служби („Службени гласник Републике Српске“,
брoj 68/07 и 109/12), члана 9. Закона о
министарским, владиним и другим именивањима
Републике Српске („Службени гласник Републике
Српске“, број 41/03), члана 36. став (2) Статута
општине Вишеград („Службени гласник општине
Вишеград“, број 6/17 и 3/19) и члана 25. Статута
Јавне установе „Културни центар Иво Андрић“
Вишеград број 34/20 од 20.03.2020. године,
Скупштина општине Вишеград на сједници одржаној
08.02.2021. године, д о н о с и

11

РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за избор директора
Јавне установе „Културни центар Иво Андрић“
Вишеград
Члан 1.
Именује се Комисија за избор директора Јавне
установе „Културни центар Иво Андрић“ Вишеград,
у саставу:
1) Ђорђе Тешовић, предсједник,
2) Зоран Папић, члан,
3) Радмило Михајловић, члан,
4) Ковиљка Марковић, члан,
5) Милан Савић, члан.
Члан 2.
Задатак Комисије за избор је да размотри све пријаве
приспјеле на конкурс, сачини листу са ужим избором
кандидата који испуњавају критеријуме за
именовање, по потреби прикупи и додатне
информације о кандидатима, обави интервјуе са
кандидатима и након тога предложи ранг-листу са
кандидатима Скупштини општине.
Члан 3.
Административне и техничке послове за потребе
комисије обављаће стручна служба начелника
општине.
Члан 4.
Комисија престаје са радом даном именовања
директора Јавне установе „Културни центар Иво
Андрић“ Вишеград.
Члан 5.
Ово рјешење ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине
Вишеград“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01-022-52/21
Датум: 08.02.2021. 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 53. Закона о
службеницима и намјештеницима у органима
јединица локалне самоуправе („Службени гласник
Републике Српске“, број 97/16) и члана 36. став (2)
Статута општине Вишеград Вишеград („Службени
гласник општине Вишеград“, број 6/17 и 3/19),
Скупштина општине Вишеград на сједници одржаној
08.02.2021. године, д о н о с и
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РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за избор и именовање
секретара Скупштине општине Вишеград
1. Именује се Комисија за избор и именовање
секретара Скупштине општине Вишеград, у саставу:
1) Миленко Јањић, предсједник,
2) Марко Николић, члан,
3) Боро Нинковић, члан,
4) Радмило Михајловић, члан,
5) Ковиљка Марковић, члан.
2. Задатак Комисије за избор и именовање
секретара Скупштине општине Вишеград је да
размотри све пријаве приспјеле на конкурс, сачини
листу са ужим избором кандидата који испуњавају
критеријуме за именовање, по потреби прикупи
додатне информације о кандидатима, обави
интервјуе са кандидатима и након тога предложи
ранг-листу са кандидатима Скупштини општине.
3. Административне и техничке послове за
потребе комисије обављаће Стручна служба
начелника општине.
4. Комисија престаје са радом даном именовања
секретара Скупштине општине Вишеград.
5. Ово рјешење ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Вишеград“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01-022-55/21
Датум: 08.02.2021. године
Муамер Софовић,с.р.
На основу члана 18. Закона о систему јавних служби
(„Службени гласник Републике Српске“, брoj 68/07 и
109/12), члана 9. Закона о министарским, владиним и
другим именовањима Републике Српске („Службени
гласник Републике Српске“, број 41/03), члана 36.
став (2) Статута општине Вишеград („Службени
гласник општине Вишеград“, број 6/17 и 3/19) и
члана 34. Статута Јавне спортске установе „Дрина“
Вишеград број 12-02/10 од 10.02.2010. године,
Скупштина општине Вишеград на сједници одржаној
08.02.2021. године, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за избор директора
Јавне спортске установе „Дрина“ Вишеград
1.

Именује се Комисија за избор директора Јавне
спортске установе „Дрина“ Вишеград у саставу:
1) Ђорђе Тешовић, предсједник,

2)
3)
4)
5)
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Зоран Папић, члан,
Радмило Михајловић, члан,
Ковиљка Марковић, члан,
Милан Савић, члан.

2.

Задатак Комисије за избор је да размотри све
пријаве приспјеле на конкурс, сачини листу са
ужим избором кандидата који испуњавају
критеријуме за именовање, по потреби прикупи
додатне информације о кандидатима, обави
интервјуе и након тога предложи ранг-листу,
која се упућује Скупштини општине Вишеград
ради доношења рјешења о именовању директора
Јавне спортске установе „Дрина“ Вишеград.

3.

Комисија се именује на вријеме трајања мандата
Скупштине општине Вишеград.

4.

Административно-техничке послове за потребе
комисије обављаће Стручна служба начелника
општине.

5.

Ово рјешење ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине
Вишеград“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01-022-58/21
Датум: 08.02.2021. 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), а у вези са чланом 79. Закона о
службеницима и намјешеницима у органима локалне
самоуправе („Службени гласник Републике Српске“,
број 97/16) и члана 36. став (2) Статута општине
Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“,
број 6/17 и 3/19), Скупштина општине на сједници
одржаној 08.02.2021. године, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
о утврђивању листе стручњака
Утврђује се листа стручњака са које
начелник општине, приликом провођења
поступка за пријем службеника, именује за
чланове Комисије за спровођење поступка за
пријем службеника у општинску управу,
како слиједи:
1) Бране Смиљић, дипломирани економиста,
2) Боро Нинковић, дипломирани правник,
3) Радмила
Драгичевић,
дипломирани
економиста
1.
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4) Зоран Папић, дипломирани пословни
менаџер,
5) Бранислав
Топаловић,
дипломирани
економиста,
6) Мирко
Мајсторовић,
дипломирани
економиста,
7) Мирослав Нешковић, дипломрани инжињер
грађевине,
8) Слађана Вуковић, дипломирани економиста,
9) Петар Микавица, дипломирани економиста,
10) Милан Савић, дипломирани инжињер
саобраћаја,
11) Соња Митрашиновић, доктор медицине,
12) Предраг Маљукан, доктор стоматологије,
13) .Мишо Савић, дипломирани инжињер
машинства,
14) Радојко
Сташевић,
мастер
инжињер
елетротехнике,
15) Небојша Бјелица, средња стручна спрема,
16) .Сања Крсмановић, професор енглеског
језика,
17) Ђорђе Марковић. Дипломирани криминолог.
2.

Ово рјешење ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Вишеград“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01-022-61/21
Датум: 08.02.2021. 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 36. став (2) Статута
општине Вишеград („Службени гласник општине
Вишеград, број 6/17 и 3/19) и члана 41. Пословника
Скупштине општине Вишеград („Службени гласник
општине Вишеград“, број 8/17, 3/19 и 12/19),
Скупштина општине Вишеград на сједници одржаној
08.02.2021. године, д о н о с и
Р ЈЕШЕЊЕ
о формирању Комисије за анализу утрошених
средстава из Програма капиталних инвестиција
за период 2017-2020 година и праћење утрошка
средстава из Програма капиталних улагања за
период 2021-2024 година
1.Именује се Комисија за анализу утрошених
средстава из Програма капиталних инвестиција за
период 2017-2024 година и праћење утрошка
средстава из Програма капиталних улагања за
период 2021-2024 година у саставу:.

1)
2)
3)
4)
5)
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Миле Лакић, предсједник,
Српко Баранац, члан,
Ђорђе Тешовић, члан,
Бране Смиљић, члан,
Боро Нинковић, члан.

2. Задатак Комисије из члана 1. овог рјешења јесте да
подноси тромјесечни извјештај Скупштини општине
Вишеград.
3.Ово рјешење ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине
Вишеград“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01-022-62/21
Датум: 08.02.2021. 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 36. став (2) Статута
општине Вишеград („Службени гласник општине
Вишеград“, број 6/17 и 3/19) и члана 41., 66. и 67.
Пословника
Скупштине
општине
Вишеград
(„Службени гласник општине Вишеград“, број 8/17,
3/19 и 12/19), Скупштина општине Вишеград на
сједници одржаној 08.02.2021. године, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
о измјени рјешења о избору Комисије за борачка
питања
Члан 1.
У Рјешењу о именовању Комисије за борачка питања
(„Службени гласник општине Вишеград“, број 1/21)
мијења се у члану 1, под бројем 4 и 5 и гласи:
1) Мирослав Вуковић, члан,
2) Обрад Полуга, члан.
Члан 2.
Ово рјешење ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине
Вишеград“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01-022-63/21
Датум: 08.02.2021. године
Муамер Софовић,с.р.
На основу члана 131. став (1) Закона о привредним
друштвима („Службени гласник Републике Српске),
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број 27/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 и 82/19),
члана 9. став (4) Уговора о оснивању „Андрићград“
друштво са ограниченом одговорношћу Вишеград
број ОПУ-620/2011 од 15.04.2011. године и члана 36.
став (2) Статута општине Вишеград („Службени
гласник општине Вишеград“, број 6/17 и 3/19),
Скупштина општине на сједници одржаној
08.02.2021. године, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу представника Општине Вишеград у
Скупштини „Андрићград“ друштво са
ограниченом одговорношћу Вишеград
1.

Дарко Андрић, разрјешава се дужности
представника
Општине
Вишеград
у
Скупштини „Андрићград“ друштво са
ограниченом одговорношћу Вишеград.

2.

Ставља се ван снаге Рјешење Скупштине
општине Вишеград број 01-022-139/16 од
12.12.2016. године („Службени гласник
општине Вишеград“, број 13/16)

3.

Ово рјешење ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Вишеград“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01-022-64/21
Датум: 08.02.2021. године
Муамер Софовић,с.р.
На основу члана 131. став (1) Закона о привредним
друштвима („Службени гласник Републике Српске),
број 27/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 и 82/19),
члана 9. став (4) Уговора о оснивању „Андрићград“
друштво са ограниченом одговорношћу Вишеград
број ОПУ-620/2011 од 15.04.2011. године и члана 36.
став (2) Статута општине Вишеград („Службени
гласник општине Вишеград“, број 6/17 и 3/19),
Скупштина општине на сједници одржаној
08.02.2021. године, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
о именовању представника Општине Вишеград у
Скупштини „Андрићград“ друштво са
ограниченом одговорношћу Вишеград
1.

Бране Смиљић, дипломирани економиста,
именује се за представника Општине
Вишеград у Скупштини „Андрићград“
друштво са ограниченом одговорношћу
Вишеград.
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2.

Именовани је дужан да заступа интересе
Општине Вишеград у Скупштини друштва
са ограниченом одговорношћу из тачке 1.
овог рјешења, а на основу Смјерница о
начину поступања представника Општине
Вишеград
у
Скупштини
капиатала
„Андрићград“ друштво са ограниченом
одговорношћу Вишеград.

3.

Именовани ће заступати интересе Општине
Вишеград у Скупштини друштва са
ограниченом одговорношћу из тачке 1. овог
рјешења, до опозива.

4.

Ово рјешење ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Вишеград“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01-022-65/21
Датум: 08.02.2021. 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 5. Закона о јавним
предузећима
(„Службени
гласник
Републике
српске“, број 75/04 и 78/11) и члана 21. Статута
Јавног предузећа „Дирекција за изградњу и развој“
д.о.о. Вишеград („Службени гласник општине
Вишеград“, број 13/18 i 17/18), Скупштина општине
Вишеград у функцији скупштине предузећа на
сједници одржаној 08.02.2021. године, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу вршилаца дужности чланова
Надзорног одбора Јавног предузећа „Дирекција за
изградњу и развој“ д.о.о. Вишеград
Разрјешавају се дужности вршиоци
дужности чланова Надзорног одбора Јавног
предузећа „Дирекција за изградњу и развој“
д.о.о. Вишеград:
- Вања Андрић, дипломирани економиста,
- Слађана Росић, дипломирани машински
инжињер,
- Мирјана Савић, економиста,
због нерасписивања конкурса за избор директора
Јавног предузећа „Дирекција за изградњу и
развој“ д.о.о. Вишеград.
1.

2.

Ово Рјешење ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Вишеград“.
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Oбразложење
Скупштина општине Вишеград Рјешењем број: 01022-161/18 од 23.10.2018. године именовала је Вању
Андрић, дипломираног економисту, Слађану Росић
дипломираног машинског инжењера и Мирјану
Савић, економисту, за вршиоце дужности чланова
Надзорног одбора Јавног предузећа „Дирекција за
изградњу и развој“ д.о.о. Вишеград („Службени
гласник општине Вишеград“, број.13/18).
Чланом 39. став (2) Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласинк Републике Српске“, број: 97/16)
прописано је да Скупштина бира и разрјешава
предсједника
скупштине,
потпредсједника
скупштине, замјеника градоначелника, односно
начелника општине и чланове сталних и повремених
радних тијела скупштине, именује и разрјешава
секретара скупштине и начелника одјељења, односно
службе и врши избор, именовања и разрјешења на
другим позицијама у складу са законом. Чланом 5.
Закона о јавним предузећима („Службени гласник
Републике српске“, број 75/04 и 78/11) прописано је
да Скупштина предузећа именује и разрјешава
надзорни одбор.
Сходно горе
диспозитиву.

наведеном,

одлучено

је

као

у

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: 01-022-66/21
Датум: 08.02.2021. 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), а у вези са чланом 4. Закона о
министарским, владиним и другим именовањима
Републике Српске („Службени гласник Републике
Српске“, број: 41/03) и члана 5. Закона о јавним
предузећима
(„Службени
гласник
Републике
српске“, број 75/04 и 78/11) ) и члана 21. Статута
Јавног предузећа „Дирекција за изградњу и развој“
д.о.о. Вишеград („Службени гласник општине
Вишеград“, број 13/18 и 17/18), Скупштина општине
Вишеград у функцији скупштине предузећа на
сједници одржаној 08.02.2021 године, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
о именовању вршилаца дужности чланова
Надзорног одбора Јавног предузећа „Дирекција за
изградњу и развој“ д.о.о. Вишеград
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1. За вршиоце дужности чланова Надзорног
одбора Јавног предузећа „Дирекција за изградњу
и развој“ д.о.о. Вишеград на период од два
мјесеца, именују се:
- Немања Тохољ,
- Ратко Суботић,
- Дарко Вучићевић.
2.Ово Рјешење ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Вишеград“.
Oбразложење
Чланом 39. став (2) Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласинк Републике Српске“, број: 97/16)
прописано је да Скупштина бира и разрјешава
предсједника
скупштине,
потпредсједника
скупштине, замјеника градоначелника, односно
начелника општине и чланове сталних и повремених
радних тијела скупштине, именује и разрјешава
секретара скупштине и начелника одјељења, односно
службе и врши избор, именовања и разрјешења на
другим позицијама у складу са законом. Члан 4.
Закона о министарским, владиним и другим
именовањима Републике Српске („Службени
гласник Републике Српске“, број: 41/03) односи се на
изузећа у примјени од тог закона, тј. на именовања
на краћи период, под којим се подразумјевају
именовања на највише 2 мјесеца која се не могу
поновити и за која укупна накнада за цијели период
не износи више од пет хиљада КМ (5.000). Чланом 5.
Закона о јавним предузећима („Службени гласник
Републике српске“, број 75/04 и 78/11) прописано је
да Скупштина предузећа именује и разрјешава
надзорни одбор.
Сходно горе наведеном, одлучено је 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: 01-022-67/21
08.02.2021.године
Муамер Софовић,с.р.
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