
 
 

Година 30   Службени гласник општине Вишеград - Број 4                 18 март 2021. године  

 

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 

15.03.2021. године, д о н о с и 

 

З А К Љ У Ч А К 

1) Скупштина општине Вишеград изражава 

забринутост због непримјереног понашања 

начелника општине Вишеград, према инситуцији 

Републике Српске, Скупштини општине 

Вишеград, њеног омаловажавања и непоштивања 

одлука исте.  

Начелник је прекршио одредбе статута и 

Пословика у следећим случајевима: 

- Недостављање приједлога кандидата за вршиоце 

дужности начелника одјељења (обавеза која је 

прописана Законом о локалној самоуправи, 

Законом ослужбеницима и намјештеницима у 

органима јединице локалне самуправе Републике 

Српке и Статутом општине Вишеград), 

- Недостављање приједлога замјеника начелника 

општине, 

- Недостављање Нацрта буџета општине за 2021. 

годину, 

- Неизвршавање одлука Скупштине и одбијање 

расписивања јавног конкурса за избор и 

именовање секретара Скупштине, директора Јавне 

спортске установе „Дрина“, 

- Недостављање одговора на одборничка питања, 

- Притисцима на поједине одборнике и давање 

лажних обећања, све у циљу обезбјеђења 

скупштинске већине на својој страни. 

2) Скупштина упозорава начелника општине 

Младена Ђуревића да је одговоран за извршавање 

својих обавеза и позива га да чланом 55. став (4) 

Закона  о службеницима и намјешеницима достави 

приједлоге кандидата за именовање вршилаца 

дужности начелника одјељења општинске 

административне службе и приједлог замјеника 

начелника. 

 

3) За реализацију ових Закључака задужује се 

начелник општине 

4) Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                                          ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-68/21                                                               

Датум: 15.03.2021. 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 

15.03.2021. године, д о н о с и 

 

З А К Љ У Ч А К 

1) Упозорава се начелник општине Вишеград Младен 

Ђуревић да најкаснје до 31.марта2021. године 

достави Скупштини општине Нацрт буџета за 

2021. годину на изјашњавање, што је обавеза 

прописана  чланом 31. тачка д) и е) Закона о 

буџетском систему Републике Српске („Службени 

гласник Републике Српске“, број 12/12 и 52/14) и 

чланом 66. став (1) тачка 3. Статута општине 

Вишеград („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 6/17 и 3/19). 

2) Уколико начелник општине не достави Нацрт 

буџета до 31.марта ове године, обавезује се 

начелник Младен Ђуревић да до 23.марта достави 

приједлог Одлуке и привременом финансирању за 

период 01.01.-30.06.2021. године. 

3) За реализацију ових Закључака задужује се 

начелник општине. 

4) Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                                          ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-69/21                                                               

Датум: 15.03.2021. 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 

15.03.2021. године, д о н о с и 

 

З А К Љ У Ч А К 

у вези са одлагањем отпада из  

Дринског језера изнад ХЕ на Дрини 

 

1) Скупштина општине Вишеград констатује да 

одлагање отпада из Дринског језера изнад ХЕ на 

Дрини на градску депонију у Холујацима 

представља еколошку катастрофу.   

2) У складу са тачком 1) овог закључка, Скупштина 

општине Вишеград позива републичког еколошког 

инспектора и општинског еколошког инспектора 

да утврде чињенично стање везано за одлагање 

отпада на градску депонију.  

3) Скупштина општине Вишеград задужује управу 

Комуналног предузећа „Комуналац“ а.д. Вишеград 

да утврди приједлог накнаде за одлагање отпада из 

Дринског језера изнад ХЕ на Дрини на градску 

депонију у Холујацима. 

4) Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                                          ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-70/21                                                               

Датум: 15.03.2021. 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 у улози скупштине Комуналног 

предузећа „Комуналац“ а.д. Вишеград, на сједници 

одржаној 15.03.2021. године, д о н о с и 

 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

1)Скупштина општине Вишеград констатује да 

одлуке Скупштине општине о изграњи градског 

гробља у Трновачама нису извршене и да градско 

гробље у Трновачама није изграђено.   

2)Скупштина општине Вишеград, задужује управу 

Комуналног предузећа „Комуналац“ а.д. Вишеград 

да на локацији градског гробља у Косовом пољу 

обезбиједи довољан број гробних мјеста до потпуне 

изградње новог градског гробља.  

3)Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                                          ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-71/21                                                               

Датум: 15.03.2021. 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 у на сједници одржаној 

15.03.2021. године, д о н о с и 

 

З А К Љ У Ч А К 

1) Скупштина општине Вишеград, задужује управу 

Комуналног предузећа „Комуналац“ а.д. Вишеград 

да уклони постављене препреке за паркирање 

возила (пластичне стубове) поред рзавског моста 

испред спортске кладионице „Моцарт“.  

2) Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                                          ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-72/21                                                               

Датум: 15.03.2021. 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 15.03.2021. 

године, д о н о с и  
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З А К Љ У Ч А К 

у вези са доношењем Одлуке о стипендирању 

студената у општини Вишеград за школску 

2020/2021 годину 

1) Како начелник општине није поступио по 

закључку Скупштине општине Вишеград број: 01-

022-44/21 од 08.02.2021. године, Скупштина 

општине опет 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: 01-022-73/21                                                               

Датум: 15.03.2021. 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), члана 30. став (10) 

Статута Комуналног предузећа „Комуналац“ а.д. 

Вишеград број 02-018-1/12 од 27.02.2012. године и 

члана 36. став (2) Статута општине Вишеград 

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

3/19), а након разматрања Закључка Надзорног 

одбора Комуналног предузећа „Комуналац“ а.д. 

Вишеград у вези са утврђивањем приједлога 

расподјеле нето добити Комуналног предузећа 

„Комуналац“ а.д. Вишеград остварене у пословној 

2019. години, Скупштина општине Вишеград у улози 

Скупштине акционара Комуналног предузећа 

„Комуналац“ а.д. Вишеград, на сједници одржаној 

15.03.2021. године, д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о расподјели добити Комуналног предузећа 

 „Комуналац“ а.д. Вишеград оставрене у 

пословној 2019. Години 

 

Члан 1. 

Скупштина општине Вишеград доноси одлуку о 

расподјели добити Комуналног предузећа 

„Комуналац“ а.д. Вишеград, остварене у пословој 

2019. години.  

Члан 2. 

Средства наведена у члану 1. ове одлуке распоредиће 

се на следећи начин: 

- 5% износа нето добити у износу од 51,80КМ 

у обавезне законске резерве,  

- 95% износа нето добити у износу од 

984,20КМ да остане као нераспоређена 

добит.  

                               Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                                          ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-74/21                                                               

Датум: 15.03.2021. године          Муамер Софовић,с.р. 

   

На основу члана 19. Закона о систему јавних служби 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 68/07 и 

109/12), члана 82. став (2) 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), а након разматрања 

Извјештаја о пословању ЈЗУ „Апотека Вишеград“ 

Вишеград за 2020. годину, Скупштина општине 

Вишеград на сједници одржаној 15.03.2021. године, 

д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

 

1. Скупштина општине Вишеград усваја Извјештај о 

пословању Јавне здравствене установе „Апотека 

Вишеград“ Вишеград за 2020. годину.  

 

2. Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                                          ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-75/21                                                               

Датум: 15.03.2021. године          Муамер Софовић,с.р. 

                                  

На основу члана 82. став (2) 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 Одлуке о оснивању 

привредног друштва „Андрићев конак“ друштво са 

ограниченом одговорношћу за угоститељство и 

туризам Вишеград („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 11/13, 13/13 и 2/14), а након 

разматрања Извјешаја о пословању Привредног 

друштва „Андрићев конак“ д.о.о. Вишеград за 2020. 

годину, Скупштина општине Вишеград на сједници 

одржаној 15.03.2021. године, д о н о с и 
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О Д Л У К У  

 

1. Скупштина општине Вишеград не усваја Извјештај о 

пословању Привредног друштва „Андрићев конак“ 

д.о.о. Вишеград за 2020. годину. 

 

2. Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                                          ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-76/21                                                               

Датум: 15.03.2021. године          Муамер Софовић,с.р. 

                                

На основу члана 19. Закона о систему јавних служби 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 68/07 и 

109/12), члана 82. став (2) 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), а након разматрања 

Извјештаја о пословању ЈУ „Центар за социјални 

рад“, Вишеград за 2020. годину, Скупштина општине 

Вишеград на сједници одржаној 15.03.2021. године, 

д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

 

1.Скупштина општине Вишеград не усваја Извјештај 

о пословању Јавне установе „Центар за социјални 

рад“ Вишеград за 2020. годину. 

  

2.Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                                          ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-77/21                                                               

Датум: 15.03.2021. године          Муамер Софовић,с.р. 

                                 

На основу члана 19. Закона о систему јавних служби 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 68/07 и 

109/12), члана 82. став (2) 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), а након разматрања 

Извјештаја о пословању ЈУ „Туристичка 

организација општине Вишеград“, Вишеград за 2020. 

годину, Скупштина општине Вишеград на сједници 

одржаној 15.03.2021. године,  д о н о с и 

 

 

О Д Л У К У 

 

1. Скупштина општине Вишеград не усваја Извјештај о 

пословању Јавне установе „Туристичка организација 

општине Вишеград“ Вишеград за 2020. годину.  

 

2. Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                                          ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-78/21                                                               

Датум: 15.03.2021. године          Муамер Софовић,с.р. 

  

На основу члана 5. Закона о јавним предузећима 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 75/04 и 

78/11), члана 82. став (2) 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), а након разматрања 

Извјештаја о пословању финансијког извјештаја ЈП 

„РТВ Вишеград“ д.о.о. Вишеград за 2020. годину, 

Скупштина општине Вишеград на сједници одржаној 

15.03.2021. године, д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

 

1. Скупштина општине Вишеград не усваја Извјештај о 

пословању и финансијки извјештај Јавног предузећа 

„РТВ Вишеград“ д.о.о. Вишеград за 2020. годину.  

 

2. Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                                          ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-79/21                                                               

Датум: 15.03.2021. године          Муамер Софовић,с.р. 

 

На основу члана 5. Закона о јавним предузећима 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 75/04 и 

78/11), члана 82. став (2) 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), а након разматрања 

Извјештаја о пословању ЈП „Дирекција за изградњу и 

развој“ д.о.о. Вишеград за 2020. годину, Скупштина 

општине Вишеград на сједници одржаној 15.03.2021. 

године, д о н о с и 
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О Д Л У К У 

 

1. Скупштина општине Вишеград не усваја 

Извјештај о пословању Јавног предузећа 

„Дирекција за изградњу и развој“ д.о.о. 

Вишеград за 2020. годину.  

 

2. Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                                          ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-80/21                                                               

Датум: 15.03.2021. године          Муамер Софовић,с.р. 

 

На основу члана 19. Закона о систему јавних служби 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 68/07 и 

109/12), члана 82. став (2) 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), а након разматрања 

Извјештаја о пословању ЈУ за културну дјелатност 

„Градска галерија“, Вишеград за 2020. годину, 

Скупштина општине Вишеград на сједници одржаној 

15.03.2021. године, д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

 

1) 1. Скупштина општине Вишеград не усваја 

Извјештај о пословању Јавне установе за културну 

дјелатност „Градска галерија“ Вишеград за 2020. 

годину.  

 

2. Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                                          ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-81/21                                                               

Датум: 15.03.2021. године          Муамер Софовић,с.р. 

                                 

На основу члана 19. Закона о систему јавних служби 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 68/07 и 

109/12), члана 82. став (2) 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), а након разматрања 

Извјештаја о пословању ЈУ „Културни центар Иво 

Андрић“, Вишеград за 2020. годину, Скупштина 

општине Вишеград на сједници одржаној 15.03.2021. 

године, д о н о с и 

О Д Л У К У 

 

1.Скупштина општине Вишеград усваја Извјештај о 

половању Јавне установе „Културни центар Иво 

Андрић“ Вишеград за 2020. годину.  

 

2.Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                                          ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-82/21                                                               

Датум: 15.03.2021. године          Муамер Софовић,с.р. 

  

На основу члана 39. став (2) тачка 21) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, бр. 97/16 и 36/19), члана 55. ст. (1) и (3) 

тачка 1) Закона о службеницима и намјештеницима у 

органима јединице локалне самоуправе („Службени 

гласник Републике Српске“, број 97/16), члана 190. 

Закона о општем управном поступку („Службени 

гласник Републике Српске“, бр. 13/02, 87/07, 50/10 и 

66/18) и члана 36. став (2) тачка 23) Статута општине 

Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“, 

бр. 6/17 и 3/19), у поновном поступку одлучивања о 

разрјешењу начелника Одјељења за просторно 

уређење и стамбено-комуналне послове, Скупштина 

општине Вишеград на сједници одржаној 15.03.2021. 

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 са 12.01.2021. године, 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 

Рјешењем Одбора за жалбе Општине Вишеград, које 

је у другостепеном поступку одлучивало о жалби 

Александра Ђукановића, изјављеној против рјешења 

Скупштине општине Вишеград, број: 01-022-13/21, 

од 12.01.2021. године, поништено је рјешење о 

разрјешењу начелника Одјељења за просторно 

уређење и стамбено-комуналне послове, број: 01-

022-13/21, од 12.01.2021. године, и предмет враћен 
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првостепеном органу на поновни поступак. Иако је у 

смислу одредбе члана 227. став (2) Закона о општем 

управном поступку („Службени гласник Републике 

Српске”, број 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18) 

другостепени орган био дужан својим рјешењем да 

укаже првостепеном органу у ком погледу треба 

употпунити поступак тај орган то није учинио 

(непотпуно рјешење), па је првостепени орган сам 

извео закључак да је предметно рјешење поништено 

из разлога што првостепени орган приликом 

доношења оспореног рјешења није прибавио 

приједлог начелника општине за разрјешење 

начелника Одјељења за просторно уређење и 

стамбено-комуналне послове. 

Поступајући по примједбама и упутама 

другостепеног органа, које нису конкретизоване 

давањем јасне инструкције у ком погледу 

првостепени орган треба употпунити поступак, 

првостепени орган је у поновном поступку од 

начелника општине својим актом број: 01-022-24/21 

од 11.03.2021. године, затражио приједлог за 

разрјешење начелника Одјељења за просторно 

уређење и стамбено-комуналне послове. Међутим, 

иако је уредно позван, начелник општине није 

доставио приједлог за разрјешење начелника 

Одјељења за просторно уређење и стамбено-

комуналне послове до 15.03.2021. године, односно до 

дана одржавања сједнице Скупштине општине 

Вишеград. Узимајући у обзир чињеницу да рјешење 

о разрјешењу начелника Одјељења за просторно 

уређење и стамбено-комуналне послове представља 

декларативни правни акт којим се само утврђује 

испуњење законских услова за настанак нове правне 

ситуације, у конкретном случају утврђивање-

констатовање престанка мандата начелника 

Одјељења за просторно уређење и стамбено-

комуналне послове због престанка мандата сазива 

скупштине који га је изабрао, и да ови акти 

покривају оне правне односе који настају по сили 

закона, Комисија за избор и именовање на сједници 

одржаној 15.03.2021. године утврдила је Приједлог 

рјешења о разрјешењу начелника Одјељења за 

просторно уређење и стамбено-комуналне послове 

којим се Александар Ђукановић разрјешава 

дужности начелника Одјељења за просторно уређење 

и стамбено-комуналне послове по сили закона ex 

lege са 12.01.2021. године, због истека мандата на 

који је именован, а све у складу са чланом 55. ст. (1) 

и (3) тачка 1) Закона о службеницима и 

намјештеницима у органима јединице локалне 

самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16) и чланом 36. став (2) тачка 23) Статута 

општине Вишеград („Службени гласник општине 

Вишеград“, бр. 6/17 и 3/19) и прослиједила га 

Скупштини општине на разматрање и усвајање. 

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

тачка 21) Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19), 

чланом 55. ст. (1) и (3) тачка 1) Закона о 

службеницима и намјешетницима у органима 

јединице локалне самоуправе („Службени гласник 

Републике Српске“, број 97/16), чланом 190. Закона о 

општем управном поступку („Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18) и 

чланом 36. Статута општине Вишеград („Службени 

гласник општине Вишеград“, бр. 6/17 и 3/19) 

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: 01-022-83/21                                                               

Датум: 15.03.2021. године          Муамер Софовић,с.р. 

 

На основу члана 39. став (2) тачка 21) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, бр. 97/16 и 36/19), члана 55. ст. (1) и (3) 

тачка 1) Закона о службеницима и намјештеницима у 

органима јединице локалне самоуправе („Службени 

гласник Републике Српске“, број 97/16), члана 190. 

Закона о општем управном поступку („Службени 

гласник Републике Српске“, бр. 13/02, 87/07, 50/10 и 

66/18) и члана 36. став (2) тачка 23) Статута општине 

Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“, 

бр. 6/17 и 3/19), у поновном поступку одлучивања о 

разрјешењу вршиоца дужности начелника Одјељења 

за општу управу, Скупштина општине Вишеград на 

сједници одржаној 15.03.2021. 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 са 

12.01.2021. године, 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 

Рјешењем Одбора за жалбе Општине Вишеград, које 

је у другостепеном поступку одлучивало о жалби 

Горана Кујунџића, изјављеној против рјешења 

Скупштине општине Вишеград, број: 01-022-11/21, 

од 12.01.2021. године, поништено је рјешење о 

разрјешењу вршиоца дужности начелника Одјељења 

за општу управу, број: 01-022-11/21, од 12.01.2021. 
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године, и предмет враћен првостепеном органу на 

поновни поступак. Иако је у смислу одредбе члана 

227. став (2) Закона о општем управном поступку 

(„Службени гласник Републике Српске”, број 13/02, 

87/07, 50/10 и 66/18) другостепени орган био дужан 

својим решењем да укаже првостепеном органу у 

ком погледу треба употпунити поступак, он то није 

учинио (непотпуно рјешење), па је првостепени 

орган сам извео закључак да је предметно рјешење 

поништено из разлога што првостепени орган 

приликом доношења оспореног рјешења није 

прибавио приједлог начелника општине за 

разрјешење вршиоца дужности начелника Одјељења 

за општу управу.  

Поступајући по примједбама и упутама 

другостепеног органа, које нису конкретизоване 

давањем јасне инструкције у ком погледу 

првостепени орган треба употпунити поступак, 

првостепени орган је у поновном поступку од 

начелника општине својим актом број: 01-022-24/21 

од 11.03.2021. године, затражио приједлог за 

разрјешење вршиоца дужности начелника Одјељења 

за општу управу. Међутим, иако је уредно позван, 

начелник општине није доставио приједлог за 

разрјешење вршиоца дужности начелника Одјељења 

за општу управу до 150.3.2021. године, односно до 

дана одржавања сједнице Скупштине општине 

Вишеград. Узимајући у обзир чињеницу да рјешење 

о разрјешењу вршиоца дужности начелника 

Одјељења за општу управу представља декларативни 

правни акт којим се само утврђује испуњење 

законских услова за настанак нове правне ситуације, 

у конкретном случају утврђивање-констатовање 

престанка мандата вршиоца дужности начелника 

Одјељења за општу управу због престанка мандата 

сазива скупштине који га је изабрао, и да ови акти 

покривају оне правне односе који настају по сили 

закона, а имајући у виду чињеницу да је вршилац 

дужности начелника Одјељења за општу управу 

Горан Кујунџић морао бити разријешен дужности 

вршиоца дужности начелника Одјељења за општу 

управу и прије истека мандата због тога што није 

имао положен стручни испит за рад у управи, који у 

смислу члана 54. став (2) тачка 3) Закона о 

службеницима и намјештеницима у органима 

јединице локалне самоуправе („Службени гласник 

Републике Српске“, број 97/16) представља један од 

посебних услова за именовање начелника одјељења, 

Комисија за избор и именовање на сједници 

одржаној 15.03.2021. године утврдила је Приједлог 

рјешења о разрјешењу вршиоца дужности начелника 

Одјељења за општу управу којим се Горан Кујунџић 

разрјешава дужности вршиоца дужности начелника 

Одјељења за општу управу по сили закона ex lege са 

12.01.2021. године, због истека мандата на који је 

именован, а све у складу са чланом 55. ст. (1) и (3) 

тачка 1) Закона о службеницима и намјештеницима у 

органима јединице локалне самоуправе („Службени 

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

став (2) тачка 23) Статута општине Вишеград 

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

3/19) и прослиједила га Скупштини општине на 

разматрање и усвајање. 

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

тачка 21) Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19), 

чланом 55. ст. (1) и (3) тачка 1) Закона о 

службеницима и намјешетницима у органима 

јединице локалне самоуправе („Службени гласник 

Републике Српске“, број 97/16), чланом 190. Закона о 

општем управном поступку („Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18) и 

чланом 36. Статута општине Вишеград („Службени 

гласник општине Вишеград“, бр. 6/17 и 3/19) 

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: 01-022-84/21                                                               

Датум: 15.03.2021. године          Муамер Софовић,с.р. 

 

На основу члана 39. став (2) тачка 21) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, бр. 97/16 и 36/19), члана 55. ст. (1) и (3) 

тачка 1) Закона о службеницима и намјештеницима у 

органима јединице локалне самоуправе („Службени 

гласник Републике Српске“, број 97/16), члана 190. 

Закона о општем управном поступку („Службени 

гласник Републике Српске“, бр. 13/02, 87/07, 50/10 и 

66/18) и члана 36. став (2) тачка 23) Статута општине 

Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“, 

бр. 6/17 и 3/19), у поновном поступку одлучивања о 

разрјешењу начелника Одјељења за локални развој, 

привреду и друштвене дјелатности, Скупштина 

општине Вишеград на сједници одржаној 15.03.2021. 

године, д о н о с и 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу начелникаОдјељења за локални 

развој, привреду и друштвене дјелатности 

 

1. Ана Богдановић, дипломирани правник, 

разрјешава се дужности начелника Одјељења за 

локални развој, привреду и друштвене дјелатности са 

12.01.2021. године, 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”.  
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          О б р а з л о ж е њ е 

Рјешењем Одбора за жалбе Општине Вишеград, које 

је у другостепеном поступку одлучивало о жалби 

Ане Богдановић, изјављеној против рјешења 

Скупштине општине Вишеград, број: 01-022-12/21, 

од 12.01.2021. године, поништено је рјешење о 

разрјешењу начелника Одјељења за локални развој, 

привреду и друштвене дјелатности, број: 01-022-

12/21, од 12.01.2021. године, и предмет враћен 

првостепеном органу на поновни поступак. Иако је у 

смислу одредбе члана 227. став (2) Закона о општем 

управном поступку („Службени гласник Републике 

Српске”, број 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18) 

другостепени орган био дужан својим решењем да 

укаже првостепеном органу у ком погледу треба 

употпунити поступак тај орган то није учинио 

(непотпуно рјешење), па је првостепени орган сам 

извео закључак да је предметно рјешење поништено 

из разлога што првостепени орган приликом 

доношења оспореног рјешења није прибавио 

приједлог начелника општине за разрјешење 

начелника Одјељења за локални развој, привреду и 

друштвене дјелатности. 

Поступајући по примједбама и упутама 

другостепеног органа, које нису конкретизоване 

давањем јасне инструкције у ком погледу 

првостепени орган треба употпунити поступак, 

првостепени орган је у поновном поступку од 

начелника општине својим актом број: 01-022-24/21 

од 11.03.2021. године, затражио приједлог за 

разрјешење начелника Одјељења за просторно 

уређење и стамбено-комуналне послове. Међутим, 

иако је уредно позван, начелник општине није 

доставио приједлог за разрјешење начелника 

Одјељења за локални развој, привреду и друштвене 

дјелатности до 15.03.2021. године, односно до дана 

одржавања сједнице Скупштине општине Вишеград. 

Узимајући у обзир чињеницу да рјешење о 

разрјешењу начелника Одјељења за локални развој, 

привреду и друштвене дјелатности представља 

декларативни правни акт којим се само утврђује 

испуњење законских услова за настанак нове правне 

ситуације, у конкретном случају утврђивање-

констатовање престанка мандата начелника 

Одјељења за локални развој, привреду и друштвене 

дјелатности због престанка мандата сазива 

скупштине који га је изабрао, и да ови акти 

покривају оне правне односе који настају по сили 

закона, Комисија за избор и именовање на сједници 

одржаној 15.03.2021. године утврдила је Приједлог 

рјешења о разрјешењу начелника Одјељења за 

локални развој, привреду и друштвене дјелатности 

којим се Ана Богдановић разрјешава дужности 

начелника Одјељења за локални развој, привреду и 

друштвене дјелатности по сили закона ex lege са 

12.01.2021. године, због истека мандата на који је 

именована, а све у складу са чланом 55. ст. (1) и (3) 

тачка 1) Закона о службеницима и намјештеницима у 

органима јединице локалне самоуправе („Службени 

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

став (2) тачка 23) Статута општине Вишеград 

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

3/19) и прослиједила га Скупштини општине на 

разматрање и усвајање. 

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

тачка 21) Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19), 

чланом 55. ст. (1) и (3) тачка 1) Закона о 

службеницима и намјешетницима у органима 

јединице локалне самоуправе („Службени гласник 

Републике Српске“, број 97/16), чланом 190. Закона о 

општем управном поступку („Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18) и 

чланом 36. Статута општине Вишеград („Службени 

гласник општине Вишеград“, бр. 6/17 и 3/19) 

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: 01-022-85/21                                                               

Датум: 15.03.2021. године          Муамер Софовић,с.р. 

 

На основу члана 39. став (2) тачка 21) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, бр. 97/16 и 36/19), члана 55. ст. (1) и (3) 

тачка 1) Закона о службеницима и намјештеницима у 

органима јединице локалне самоуправе („Службени 

гласник Републике Српске“, број 97/16), члана 190. 

Закона о општем управном поступку („Службени 

гласник Републике Српске“, бр. 13/02, 87/07, 50/10 и 

66/18) и члана 36. став (2) тачка 23) Статута општине 

Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“, 

бр. 6/17 и 3/19), у поновном поступку одлучивања о 

разрјешењу вршиоца дужности начелника Одјељења 

за финансије, Скупштина општине Вишеград на 

сједници одржаној 15.03.2021. године, д о н о с и 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу вршиоца дужности 

начелникаОдјељења за финансије  

 

1. Милан Јакшић, дипломирани економиста, 

разрјешава се дужности вршиоца дужности 

начелника Одјељења за финансије са 12.01.2021. 

године, 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”.  
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              О б р а з л о ж е њ е 

Рјешењем Одбора за жалбе Општине Вишеград, које 

је у другостепеном поступку одлучивало о жалби 

Милана Јакшића, изјављеној против рјешења 

Скупштине општине Вишеград, број: 01-022-14/21, 

од 12.01.2021. године, поништено је рјешење о 

разрјешењу начелника Одјељења за финансије, број: 

01-022-14/21, од 12.01.2021. године, и предмет 

враћен првостепеном органу на поновни поступак. 

Иако је у смислу одредбе члана 227. став (2) Закона о 

општем управном поступку („Службени гласник 

Републике Српске”, број 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18) 

другостепени орган био дужан својим решењем да 

укаже првостепеном органу у ком погледу треба 

употпунити поступак тај орган то није учинио 

(непотпуно рјешење), па је првостепени орган сам 

извео закључак да је предметно рјешење поништено 

из разлога што првостепени орган приликом 

доношења оспореног рјешења није прибавио 

приједлог начелника општине за разрјешење 

вршиоца дужности начелника Одјељења за 

финансије. 

Поступајући по примједбама и упутама 

другостепеног органа, које нису конкретизоване 

давањем јасне инструкције у ком погледу 

првостепени орган треба употпунити поступак, 

првостепени орган је у поновном поступку од 

начелника општине својим актом број: 01-022-24/21 

од 11.03.2021. године, затражио приједлог за 

разрјешење вршиоца дужности начелника Одјељења 

за финансије. Међутим, иако је уредно позван, 

начелник општине није доставио приједлог за 

разрјешење вршиоца дужности начелника Одјељења 

за финансије до 15.03.2021. године, односно до дана 

одржавања сједнице Скупштине општине Вишеград. 

Узимајући у обзир чињеницу да рјешење о 

разрјешењу вршиоца дужности начелника Одјељења 

за финансије представља декларативни правни акт 

којим се само утврђује испуњење законских услова 

за настанак нове правне ситуације, у конкретном 

случају утврђивање-констатовање престанка мандата 

вршиоца дужности начелника Одјељења за 

финансије због престанка мандата сазива скупштине 

који га је изабрао, и да ови акти покривају оне 

правне односе који настају по сили закона, Комисија 

за избор и именовање на сједници одржаној 

15.03.2021. године утврдила је Приједлог рјешења о 

разрјешењу вршиоца дужности начелника Одјељења 

за финансије којим се Милан Јакшић разрјешава 

дужности вршиоца дужности начелника Одјељења за 

финансије по сили закона ex lege са 12.01.2021. 

године, због истека мандата на који је именован, а 

све у складу са чланом 55. ст. (1) и (3) тачка 1) 

Закона о службеницима и намјештеницима у 

органима јединице локалне самоуправе („Службени 

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

став (2) тачка 23) Статута општине Вишеград 

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

3/19) и прослиједила га Скупштини општине на 

разматрање и усвајање. 

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

тачка 21) Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19), 

чланом 55. ст. (1) и (3) тачка 1) Закона о 

службеницима и намјешетницима у органима 

јединице локалне самоуправе („Службени гласник 

Републике Српске“, број 97/16), чланом 190. Закона о 

општем управном поступку („Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18) и 

чланом 36. Статута општине Вишеград („Службени 

гласник општине Вишеград“, бр. 6/17 и 3/19) 

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: 01-022-86/21                                                               

Датум: 15.03.2021. године          Муамер Софовић,с.р. 

 
На основу члана 39. став (2) тачка 21) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, бр. 97/16 и 36/19), члана 55. ст. (1) и (3) 

тачка 1) Закона о службеницима и намјештеницима у 

органима јединице локалне самоуправе („Службени 

гласник Републике Српске“, број 97/16), члана 190. 

Закона о општем управном поступку („Службени 

гласник Републике Српске“, бр. 13/02, 87/07, 50/10 и 

66/18) и члана 36. став (2) тачка 23) Статута општине 

Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“, 

бр. 6/17 и 3/19), у поновном поступку одлучивања о 

разрјешењу начелника Одјељења за инспекцијске 

послове, Скупштина општине Вишеград на сједници 

одржаној 15.03.2021. 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 са 12.01.2021. године, 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 

Рјешењем Одбора за жалбе Општине Вишеград, које 

је у другостепеном поступку одлучивало о жалби 

Милице Станчић, изјављеној против рјешења 

Скупштине општине Вишеград, број: 01-022-15/21, 
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од 12.01.2021. године, поништено је рјешење о 

разрјешењу начелника Одјељења за инспекцијске 

послове, број: 01-022-15/21, од 12.01.2021. године, и 

предмет враћен првостепеном органу на поновни 

поступак. Иако је у смислу одредбе члана 227. став 

(2) Закона о општем управном поступку („Службени 

гласник Републике Српске”, број 13/02, 87/07, 50/10 

и 66/18) другостепени орган био дужан својим 

решењем да укаже првостепеном органу у ком 

погледу треба употпунити поступак тај орган то није 

учинио (непотпуно рјешење), па је првостепени 

орган сам извео закључак да је предметно рјешење 

поништено из разлога што првостепени орган 

приликом доношења оспореног рјешења није 

прибавио приједлог начелника општине за 

разрјешење начелника Одјељења за инспекцијске 

послове. 

Поступајући по примједбама и упутама 

другостепеног органа, које нису конкретизоване 

давањем јасне инструкције у ком погледу 

првостепени орган треба употпунити поступак, 

првостепени орган је у поновном поступку од 

начелника општине својим актом број: 01-022-24/21 

од 11.03.2021. године, затражио приједлог за 

разрјешење начелника Одјељења за инспекцијске 

послове. Међутим, иако је уредно позван, начелник 

општине није доставио приједлог за разрјешење 

начелника Одјељења за инспекцијске послове до 

15.03.2021. године, односно до дана одржавања 

сједнице Скупштине општине Вишеград. Узимајући 

у обзир чињеницу да рјешење о разрјешењу 

начелника Одјељења за инспекцијске послове и 

представља декларативни правни акт којим се само 

утврђује испуњење законских услова за настанак 

нове правне ситуације, у конкретном случају 

утврђивање-констатовање престанка мандата 

начелника Одјељења за инспекцијске послове због 

престанка мандата сазива скупштине који га је 

изабрао, и да ови акти покривају оне правне односе 

који настају по сили закона, Комисија за избор и 

именовање на сједници одржаној 15.03.2021. године 

утврдила је Приједлог рјешења о разрјешењу 

начелника Одјељења за инспекцијске послове којим 

се Милица Станчић разрјешава дужности начелника 

Одјељења за инспекцијске послове по сили закона ex 

lege са 12.01.2021. године, због истека мандата на 

који је именована, а све у складу са чланом 55. ст. (1) 

и (3) тачка 1) Закона о службеницима и 

намјештеницима у органима јединице локалне 

самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16) и чланом 36. став (2) тачка 23) Статута 

општине Вишеград („Службени гласник општине 

Вишеград“, бр. 6/17 и 3/19) и прослиједила га 

Скупштини општине на разматрање и усвајање. 

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

тачка 21) Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19), 

чланом 55. ст. (1) и (3) тачка 1) Закона о 

службеницима и намјешетницима у органима 

јединице локалне самоуправе („Службени гласник 

Републике Српске“, број 97/16), чланом 190. Закона о 

општем управном поступку („Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18) и 

чланом 36. Статута општине Вишеград („Службени 

гласник општине Вишеград“, бр. 6/17 и 3/19) 

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: 01-022-87/21                                                               

Датум: 15.03.2021. године          Муамер Софовић,с.р. 

 

На основу члана 18. став (2) Закона о систему јавних 

служби („Службени гласник Републике Српске“, 

брoj 68/07 и 109/12), члана 73. став (2) Закона о 

здравственој заштити („Службени гласник 

Републике Српске“, број 106/09) и члана 36. став (2) 

Статута општине Вишеград („Службени гласник 

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

општине Вишеград, у улози оснивача „Дом здравља 

Вишеград“, на сједници одржаној 15.03.2021. године, 

д о н о с и 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу директора Јавне здравствене 

установе„Дом здравља“ Вишеград 

 

1. Снежана Ђуровић, доктор медицине, разрјешава се 

дужности директора Јавне здравствене установе 

„Дом здравља Вишеград“, због недостављања 

Извјештаја о раду Јавне здравствене установе „Дом 

здравља“ Вишеград за 2020. годину. 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном     гласнику општине 

Вишеград“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Снежана Ђуровић именована је на мјесто директора 

Јавне здравствене установе „Дом здравља“ Вишеград 

рјешењем Скупштине општине Вишеград број: 01-

022-286/17 од 28.01.2017. године. 

Како је именована није доставила извјештај о раду 

Јавне здравствене установе „Дом здравља“ 

Вишеград, а за који је била обавезна по Закону о 

систем јавних служби, Комисија за избор и 

именовање на сједници одржаној 12.03.2021. 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.  



18.03.2021. године                                  Службени гласник Општине Вишеград – 4                                                         11 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                                          ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-88/21                                                               

Датум: 15.03.2021. године          Муамер Софовић,с.р. 

 

На основу члана 18. став (2) Закона о систему јавних 

служби („Службени гласник Републике Српске“, 

брoj 68/07 и 109/12), члана 73. став (2) Закона о 

здравственој заштити („Службени гласник 

Републике Српске“, број 106/09)  и члана 36. став (2) 

Статута општине Вишеград („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 6/17), Скупштина општине 

Вишеград, у улози оснивача Јавне здравствене 

установе „Дом здравља Вишеград“,  на сједници 

одржаној 15.03.2021. године, д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању вршиоца дужности директора 

 Јавне здравствене установе „Дом здравља“ 

Вишеград 

 

1. Соња Митрашиновић, доктор медицине, 

ЈМБ 1911969138642, именује се за вршиоца 

дужности директора Јавне здравствене установе 

„Дом здравља Вишеград“ на период од 90 дана, а 

најдуже до окончања поступка јавне конкуренције. 

2. Обим овлаштења: без ограничења. 

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 18. став (2) Закона о систему јавних служби 

(„Службени гласник Републике Српске“, брoj 68/07 и 

109/12), члана 73. став (2) Закона о здравственој 

заштити („Службени гласник Републике Српске“, 

број 106/09)  прописано је да директора именије и 

разрјешава оснивач, у овом случају Скупштина 

општине Вишеград. 

С тим у вези, Комисија за избор и именовање је на 

сједници одржаној 12.03.2021. године, утврдила је 

приједлог рјешења о именовању вршиоца дужности 

директора Јавне здравствене установе „Дом 

здравља“ Вишеград и предложила докторицу Соњу 

Митрашиновић, радника Јавне здравствене установе 

„Дом здравља Вишеград“. 

 

На основу напријед изложеног, а у складу са чланом 

18. став (2) Закона о систему јавних служби и чланом 

73. став (2) Закона о здравственој заштити и чланом 

36. став (2) Статута општине Вишеград, 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: 01-022-89/21                                                               

Датум: 15.03.2021. године          Муамер Софовић,с.р. 

 

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

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16), члана 18. Закона о систему јавних 

служби („Службени гласник Републике Српске“, 

број 68/07 и 109/12), члана 87. Закона о социјалној 

заштити Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“, број 37/12 и 90/16) и члана 36. 

став (2) Статута општине Вишеград („Службени 

гласник општине Вишеград“, број 6/17 i 3/19), 

Скупштина општине Вишеград у улози оснивача 

Јавне установе „Центар за социјални рад“ Вишеград 

на сједници одржаној 15.03.2021. године, д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу директора Јавне установе „Центар 

за социјални рад“ Вишеград 

 

1. Дејан Савић, дипл. правник, разрјешава се 

дужности директора Јавне установе „Центар за 

социјални рад“ Вишеград, због неусвајања 

Извјештаја о раду за 2020. годину.  

 

2. Ово рјешење ступа на даном доношења, а објавиће 

се у „Службеном гласнику општине Вишеград“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Скупштина општине Вишеград је Рјешењем број: 01-

022-128/18 од 24.07.2018. године именовала Дејана 

Савића на мјесто директора Јавне установе „Центар 

за социјални рад“ Вишеград. 

Чланом 18. Закона о систему јавних служби 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 68/07 и 

109/12) прописано је да директора установе чији је 

оснивач или суоснивач јединица локалне самоуправе 

именује скупштина општине, док је чланом 87. 

Закона о социјалној заштити Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 37/12 и 

90/16) прописано је да установом социјалне заштите 

руководи директор којег именује и разрјешава 

оснивач. 

С тим у вези, Комисија за избор и именовање је на 

сједници одржаној 12.03.2021. године, утврдила је 

приједлог рјешења о именовању вршиоца дужности 

директора Јавне установе „Центар за социјални рад“ 

Вишеград и предложила Зорана Папића.  

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

(2) Закона о локалној самоуправи („Службени 
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гласник Републике Српске“, број 97/16), чланом 18. 

Закона о систему јавних служби („Службени гласник 

Републике Српске“, број 68/07 и 109/12), чланом 87. 

Закона о социјалној заштити Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 37/12 и 

90/16) и чланом 36. став (2) Статута општине 

Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“, 

број 6/17 и 3/19), 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.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                                          ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-90/21                                                               

Датум: 15.03.2021. године          Муамер Софовић,с.р. 

 

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

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16), члана 18. став (2) Закона о систему 

јавних служби („Службени гласник Републике 

Српске“, број 68/07 и 109/12), члана 87. Закона о 

социјалној заштити Републике Српске („Службени 

гласник Републике Српске“, број 37/12 и 90/16) и 

члана 36. став (2) Статута општине Вишеград 

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

3/19), Скупштина општине Вишеград у улози 

оснивача Јавне установе „Центар за социјални рад“ 

Вишеград,  на сједници одржаној 15.03.2021. године, 

д о н о с и 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању вршиоца дужности директора Јавне 

установе „Центар за социјални рад“ Вишеград 

 

1. Зоран Папић, дипломирани менаџер, ЈМБ 

2809967133656, именује се за вршиоца дужности 

директора Јавне установе „Центар за социјални 

рад“ Вишеград, на период од 90 дана, а најдуже до 

окончања поступка јавне конкуренције. 

2. Обим овлаштења: Без ограничења. 

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 18. Закона о систему јавних служби 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 68/07 и 

109/12) прописано је да директора установе чији је 

оснивач или суоснивач јединица локалне самоуправе 

именује скупштина општине, док је чланом 87. 

Закона о социјалној заштити Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 37/12 и 

90/16) прописано је да установом социјалне заштите 

руководи директор којег именује и разрјешава 

оснивач. 

С тим у вези, Комисија за избор и именовање је на 

сједници одржаној 12.03.2021. године, утврдила је 

приједлог рјешења о именовању вршиоца дужности 

директора Јавне установе „Центар за социјални рад“ 

Вишеград и предложила Зорана Папића.  

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

(2) Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“, број 97/16), чланом 18. 

Закона о систему јавних служби („Службени гласник 

Републике Српске“, број 68/07 и 109/12), чланом 87. 

Закона о социјалној заштити Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 37/12 и 

90/16) и чланом 36. став (2) Статута општине 

Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“, 

број 6/17 и 3/19), 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.  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                                          ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-91/21                                                               

Датум: 15.03.2021. године          Муамер Софовић,с.р. 

 

На основу члана 157. 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 15.03.2021. године, д о н о с и  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу чланова Одбора за жалбе  

Општине Вишеград 

 

1. Разрјешавају се дужности чланови Одбора за 

жалбе Општине Вишеград, и то: 

1) Станка Нишић, предсједник; 

2) Марија Шимшић, члан 

3) Ведрана Павловић, члан, 

због несавјесног извршавања дужности.  

 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 

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

Скупштина општине Вишеград донијела је Рјешење 

о именовању чланова Одбора за жалбе Општине 

Вишеград број број: 01-022-176/18 од 12.12.2018. 

године („Службени гласник општине Вишеград“, 

број 16/18).                                                        .  

Чланом 157. Закона о службеницима и 

намјештеницима је прописано да Одбору за жалбе 

престаје мандат између осталог и због несавјесног 

извршавања дужности. 

Одбор за жалбе општине Вишеград од свог 

именовања није поднио извјештај о свом раду чиме 

је прекршен члан 154. Закона о службеницима и 

намјештеницима који прописује да Одбор за жалбе о 

свом раду подноси извјештај скупштини најмање 

једног годишње. Поред наведеног, приликом 

рјешавања по жалби на рјешења о разрјешењу 

начелника одјељења општинске управе општине 

Вишеград прекршен је члан 55. став (1) Закона о 

службеницима и намјештеницима који прописује да 

мандат начелника одјељења или службе траје до 

краја мандата сазива скупштине који га је изабрао. 

Поништавањем рјешења о разрјешењу којим је 

констатован престанак мандата начелника одјељења 

општинске управе општине Вишеград, а због истека 

мандата, Одбор за жалбе је прекорачио своја 

овлаштења и на незаконит начин продужио мандат 

начелницима одјељења општинске управе општине 

Вишеград. 

На основу наведеног, Комисија за избор и 

именовање на сједници одржаној 12.03.2021. године 

донио је приједлог рјешења 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: 01-022-92/21                                                               

Датум: 15.03.2021. године          Муамер Софовић,с.р. 

 

На основу члана 155. 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 15.03.2021. године,  д о н о с и  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању вршилаца дужности чланова  

   Одбора за жалбе Општине Вишеград 

 

1. За вршиоце дужности чланова Одбора за жалбе 

Општине Вишеград до окончања поступка избора, 

а најдуже период од 90 дана именују се: 

1) Радивоје Видаковић, предсједник, 

2) Гордана Кривошија, члан, 

3) Боро Нинковић, члан. 

 

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 

Скупштина општине Вишеград на сједници одржаној 

15.03.2021. године, на приједлог Комисије за избор и 

именовање, за вршиоце дужности чланова Одбора за 

жалбе Општине Вишеград до окончања поступка 

именовања, а најдуже за период од 90 дана, 

именовала је Радивоја Видаковића, за председника, 

Гордану Кривошију и Бору Нинковића  за чланове. 

На основу наведеног, а у складу 155. 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), ријешено је 

као у диспозитиву овог рјешења. 

 

Упутство о правном лијеку: Ово рјешење је 

коначно и против истог није дозвољена жалба али се 

може покренути  управни спор, тужбом  Окружном 

суду у Источном Сарајеву, у року од 30 дана од дана 

достављања рјешења. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                                          ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-93/21                                                               

Датум: 15.03.2021. године          Муамер Софовић,с.р. 

 

На основу члана 39. и 48. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16 и 36/19) и члана 36. Статута општине 

Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“, 

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

сједници одржаној 15.03.2021. године, д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О именовању комисије за примопредају  

дужности између директора Јавне здравствене 

установе „Дом здравља“ Вишеград 

 

1) У комисију за примопредају дужности између 

директора Јавне здравствене установе „Дом 

здравља“ Вишеград, именују се: 

1. Ковиљка Марковић, предсједник 

Радмило Михајловић, замјеник предсједника, 

2. Бранка Драгичевић, члан, 
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Јелена Савовић Тодоровић, замјеник члана, 

3. Весна Радојичић члан, 

Марица Миличевић замјеник члана. 

 

2) Комисија се именује на период од четири године, са 

могућношћу поновног именовања. 

 

3) Комисија из тачке 1) овог рјешења присуствује 

примопредаји дужности између директора Јавне 

здравствене установе „Дом здравља“ Вишеград и 

сачињава записник о примопредаји у складу са 

законом. 

 

4) Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                                          ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-94/21                                                               

Датум: 15.03.2021. године          Муамер Софовић,с.р. 

 

На основу члана 39. и 48. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16 и 36/19) и члана 36. Статута општине 

Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“, 

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

сједници одржаној 15.03.2021. године, д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању комисије за примопредају  дужности 

између директора Јавне установе „Центар за 

социјални рад“ Вишеград 

 

1) У комисију за примопредају дужности 

између директора Јавне установе „Центар за 

социјални рад“ Вишеград, именују се: 

1. Ковиљка Марковић, предсједник 

Радмило Михајловић, замјеник предсједника, 

2. Бранка Драгичевић, члан, 

Јелена Савовић Тодоровић, замјеник члана 

3. Бојана Сикираш, члан, 

Нада Божић, замјеник члана. 

 

2) Комисија се именује на период од четири године, 

са могућношћу поновног именовања. 

 

3) Комисија из тачке 1) овог рјешења присуствује 

примопредаји дужности између директора Јавне 

установе „Центар за социјални рад“ Вишеград и 

сачињава записник о примопредаји у складу са 

законом. 

 

4) Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

                                                                                                               

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                                          ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-95/21                                                               

Датум: 15.03.2021. године          Муамер Софовић,с.р. 

 

На основу члана 39. и 48. Закона о локалној 

самоуправи („Службрни гласник Републике Српске“, 

број 97/16 и 36/19) и члана 36. Статута општине 

Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“, 

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

сједници одржаној 15.03.2021. године, д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању Комисије за примопредају дужности 

начелника општине и између службеника на 

руководећим радним мјестима након престанка 

мандата 

 

1) У Комисију за примопредају дужности начелника 

општине и између службеника на руководећим 

радним мјестима након престанка мандата, 

именују се: 

1. Ковиљка Марковић, предсједник, 

Бранка Драгичевић, замјеник предсједника 

2. Милан Савић, члан 

Ранка Цвијетић, замјеник члана 

3.Јелена Савовић Тодоровић, члан, 

Радмило Михајловић, замјеник члана. 

 

2) Комисија се именује на период од четири године, 

са могућношћу поновног именовања. 

 

3) Комисија из тачке 1) овог рјешења присуствује 

примопредаји дужности између начелника 

општине и између службеника на руководећим 

радним мјестима након престанка мандата и 

сачињава записник о примопредаји у складу са 

законом. 

 

4) Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                                          ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-96/21                                                               

Датум: 15.03.2021. године          Муамер Софовић,с.р. 

 

На основу члана 16. став (1) Закона о систему јавних 

служби („Службени гласник Републике Српске“, 

брoj 68/07 и 109/12) и члана 36. Статута општине 
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Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“, 

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

сједници одржаној 15.03.2021. године, д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу чланова Управног одбора  

Јавне установе Рехабилитациони центар  

„Вилина влас“ Вишеградска бања Вишеград 

 

1. Разрјешавају се дужности чланови 

Управног одбора Јавне установе Рехабилитациони 

центар „Вилина вас“ Вишеградска бања Вишеград:  

1) Рацковић Саша, економиста, 

2) Перо Крстић, дипломирани правник, 

3) Небојша Бенђо, професор географије, 

због недостављања извјештаја о раду Јавне установе 

Рехабилитациони центар „Вилина влас“ Вишеград за 

2020. годину. 

 

 2. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                                          ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-97/21                                                               

Датум: 15.03.2021. године          Муамер Софовић,с.р. 

 

На основу члана 4. Закона о министарским, 

владиним и другим именовањима („Службени 

гласник Републике Српске”, број 96/05), члана 16. 

став (1) Закона о систему јавних служби („Службени 

гласник Републике Српске“, брoj 68/07 и 109/12) и 

члана 36. Статута општине Вишеград („Службени 

гласник општине Вишеград“, бр. 6/17 и 3/19), 

Скупштина општине Вишеград на сједници одржаној 

15.03.2021. године, д о н о с и  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању вршилаца дужности чланова  

Управног одбора ЈУ РХЦ „Вилина влас“ 

Вишеград 

 

1. За вршиоце дужности чланова Управног одбора ЈУ 

РХЦ „Вилина влас“ Вишеград, на период до 2 

мјесеца, а најдуже до окончања поступка јавне 

конкуренције, именују се:  

1) Бојан Милетић, ВСС, 

2) Милорад Килибарда, ССС, 

3) Стефан Никитовић, ССС. 

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 

Скупштина општине Вишеград на сједници одржаној 

15.03.2021. године разријешила је дужности чланове 

Управног одбора ЈУ РХЦ „Вилина влас“ Вишеград. 

Како су мјеста чланова Управног одбора ЈУ РХЦ 

„Вилина влас“ Вишеград остала упражњена, било је 

неопходно именовати вршиоце дужности чланова 

Управног одбора на период до 2 мјесеца, а најдуже 

до завршетка поступка јавне конкуренције. Комисија 

за избор и именовање Скупштине општине 

Вишеград, на сједници одржаној 15.3.2021. године 

утврдила је Приједлог рјешења о именовању 

вршилаца дужности чланова управног одбора ЈУ 

РХЦ „Вилина влас“ Вишеград и предложила 

Скупштини општине доношење рјешења као у 

диспозитиву.  

На основу наведеног, а у складу са чланом 4. Закона 

о министарским, владиним и другим именовањима 

Републике Српске („Службени гласник Републике 

Српске“, број 41/03), чланом 16. став 1. Закона о 

систему јавних служби („Службени гласник 

Републике Српске“, број 68/07 и 109/12) и чланом 36. 

Статута општине Вишеград („Службени гласник 

општине Вишеград“, бр. 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: 01-022-98/21                                                               

Датум: 15.03.2021. године          Муамер Софовић,с.р. 

 

На основу члана 16. став (1) Закона о систему јавних 

служби („Службени гласник Републике Српске“, 

брoj 68/07 и 109/12), члана 73. Закона о здравственој 

заштити („Службени гласник Републике Српске“, 

број 106/09)  и члана 36. Статута општине Вишеград 

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

3/19), Скупштина општине Вишеград на сједници 

одржаној 15.03.2021. године, д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу чланова Управног одбора  

Јавне здравствене установе „Дом здравља“ 

Вишеград 

 

1. Разрјешавају се дужности чланови Управног 

одбора Јавне здравствене установе „Дом здравља“ 

Вишеград:  

1) Стефан Буквић, дипломирани стоматолог, 

2) Милена Дубравац Танасковић, доктор медицине, 

3) Дарко Инђић, дипломирани менаџер јавне управе, 

због недостављања извјештаја о раду Јавне 

здравствене установе „Дом здравља“ Вишеград за 

2020. годину. 
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2.Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                                          ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-99/21                                                               

Датум: 15.03.2021. године          Муамер Софовић,с.р. 

 

На основу члана 4. Закона о министарским, 

владиним и другим именовањима („Службени 

гласник Републике Српске”, број 96/05), члана 16. 

став (1) Закона о систему јавних служби („Службени 

гласник Републике Српске“, брoj 68/07 и 109/12), 

члана 73. став (2) Закона о здравственој заштити 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 106/09) 

и члана 36. Статута општине Вишеград („Службени 

гласник општине Вишеград“, бр. 6/17 и 3/19), 

Скупштина општине Вишеград на сједници одржаној 

15.03.2021. године, д о н о с и  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању вршилаца дужности чланова 

Управног одбора Јавне здравствене установе 

„Дом здравља Вишеград“  

 

1. За вршиоце дужности чланова Управног одбора 

Јавне здравствене установе „Дом здравља 

Вишеград“, на период до 2 мјесеца, а најдуже до 

окончања поступка јавне конкуренције, именују се:  

1) Милош Тешевић, менаџер безбједности, 

2) Предраг Маљукан, доктор стоматологије, 

3) Слађана Вуковић, магистар економских наука. 

 

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 

Скупштина општине Вишеград на сједници одржаној 

15.03.2021. године разријешила је дужности чланове 

Управног одбора Јавне здравствене установе „Дом 

здравља Вишеград“. 

Како су мјеста чланова Управног одбора Јавне 

здравствене установе „Дом здравља Вишеград“ 

остала упражњена, било је неопходно именовати 

вршиоце дужности чланова Управног одбора на 

период до 2 мјесеца, а најдуже до завршетка 

поступка јавне конкуренције. Комисија за избор и 

именовање Скупштине општине Вишеград, на 

сједници одржаној 15.03.2021. године утврдила је 

Приједлог рјешења о именовању Милоша Тешевића, 

менаџера безбједности, Предрага Маљукана, доктора 

стоматологије, и Слађане Вуковић, магистра 

економских наука, за вршиоце дужности чланова 

Управног одбора Јавне здравствене установе „Дом 

здравља Вишеград и предложила Скупштини 

општине доношење рјешења као у диспозитиву.  

На основу наведеног, а у складу са чланом 4. Закона 

о министарским, владиним и другим именовањима 

Републике Српске („Службени гласник Републике 

Српске“, број 41/03), чланом 16. став 1. Закона о 

систему јавних служби („Службени гласник 

Републике Српске“, број 68/07 и 109/12), чланом 73. 

став (2) Закона о здравственој заштити („Службени 

гласник Републике Српске“, број 106/09) и чланом 

36. Статута општине Вишеград („Службени гласник 

општине Вишеград“, бр. 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: 01-022-100/21                                                               

Датум: 15.03.2021. године          Муамер Софовић,с.р. 

 

На основу члана 16. став (1) и став (4) Закона о 

систему јавних служби („Службени гласник 

Републике Српске“, брoj 68/07 и 109/12) и члана 36. 

Статута општине Вишеград („Службени гласник 

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

општине Вишеград на сједници одржаној 15.03.2021. 

године, д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу чланова Управног одбора Јавне 

установе „Центар за социјални рад“ Вишеград 

 

1. Разрјешавају се дужности чланови Управног 

одбора Јавне установе „Центар за социјални рад “ 

Вишеград:  

1. Жељана Пејовић, професор разредне наставе, 

2. Бранкица Видаковић, машински инжењер, 

3. Оливера Милисављевић, професор разредне 

наставе.   

због неусвајања Извјештаја о раду Јавне установе 

„Центар за социјални рад“ Вишеград. 

 

2.Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                                          ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-101/21                                                               

Датум: 15.03.2021. године          Муамер Софовић,с.р. 

 

На основу члана 4. Закона о министарским, 

владиним и другим именовањима („Службени 

гласник Републике Српске”, број 96/05), члана 16. 

став (1) Закона о систему јавних служби („Службени 

гласник Републике Српске“, брoj 68/07 и 109/12), 

члана 88. Закона о социјалној заштити („Службени 
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гласник Републике Српске“, бр. 37/12, 90/16, 94/19 и 

42/20) и члана 36. Статута општине Вишеград 

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

3/19), Скупштина општине Вишеград на сједници 

одржаној 15.03.2021. године, д о н о с и  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању вршилаца дужности чланова 

Управног одбора Јавне установе „Центар за 

социјални рад“  

 

1. За вршиоце дужности чланова Управног одбора 

Јавне установе „Центар за социјални рад“, на период 

до 2 мјесеца, а најдуже до окончања поступка јавне 

конкуренције, именују се:  

1) Љиљана Недић, ВСС, 

2) Петар Матић, ВСС, 

3) Ведрана Лимић, ВСС. 

 

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 

Скупштина општине Вишеград на сједници одржаној 

15.03.2021. године разријешила је дужности чланове 

Управног одбора Јавне установе „Центар за 

социјални рад“.  

Како су мјеста чланова Управног одбора 

Јавне установе „Центар за социјални рад“. остала 

упражњена, било је неопходно именовати вршиоце 

дужности чланова Управног одбора на период до 2 

мјесеца, а најдуже до завршетка поступка јавне 

конкуренције. Комисија за избор и именовање 

Скупштине општине Вишеград, на сједници 

одржаној 15.03.2021. године утврдила је Приједлог 

рјешења о именовању Љиљанe Недић, Петра Матића 

и Ведрана Лимић, сви са ВСС, за вршиоце дужности 

чланова Управног одбора Јавне установе „Центар за 

социјални рад“ и предложила Скупштини општине 

доношење рјешења као у диспозитиву.  

На основу наведеног, а у складу са чланом 4. Закона 

о министарским, владиним и другим именовањима 

Републике Српске („Службени гласник Републике 

Српске“, број 41/03), чланом 16. став 1. Закона о 

систему јавних служби („Службени гласник 

Републике Српске“, број 68/07 и 109/12), чланом 88. 

Закона о социјалној заштити („Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 37/12, 90/16, 94/19 и 42/20) и 

чланом 36. Статута општине Вишеград („Службени 

гласник општине Вишеград“, бр. 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: 01-022-102/21                                                               

Датум: 15.03.2021. године          Муамер Софовић,с.р. 

 

На основу члана 16. став (1) Закона о систему јавних 

служби („Службени гласник Републике Српске“, 

брoj 68/07 и 109/12), члана 73. Закона о здравственој 

заштити („Службени гласник Републике Српске“, 

број 106/09) и члана 36. став (2) Статута општине 

Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“, 

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

сједници одржаној 15.03.2021. године, д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу чланова Управног одбора Јавне 

здравствене установе „Апотека Вишеград“ 

Вишеград 

 

1. Разрјешавају се дужности чланови Управног 

одбора Јавне здравствене установе „Апотека 

Вишеград“ Вишеград:  

1) Весна Фуртула, дипломирани економиста, 

2) Драгана Кнежевић, дипломирани економиста, 

3) Тања Милисављевић, дипломирана медицинска 

    сестра. 

 

2.Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                                          ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-103/21                                                               

Датум: 15.03.2021. године          Муамер Софовић,с.р. 

 

На основу члана 4. Закона о министарским, 

владиним и другим именовањима („Службени 

гласник Републике Српске”, број 96/05), члана 16. 

став (1) Закона о систему јавних служби („Службени 

гласник Републике Српске“, брoj 68/07 и 109/12), 

члана 73. став (2) Закона о здравственој заштити 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 106/09) 

и члана 36. Статута општине Вишеград („Службени 

гласник општине Вишеград“, бр. 6/17 и 3/19), 

Скупштина општине Вишеград на сједници одржаној 

15.03.2021. године, д о н о с и  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању вршилаца дужности чланова 

Управног одбора Јавне здравствене установе 

„Апотека Вишеград“  

 

1. За вршиоце дужности чланова Управног одбора 

Јавне здравствене установе „Апотека Вишеград“, на 

период до 2 мјесеца, а најдуже до окончања поступка 

јавне конкуренције, именују се:  
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1) Јована Марковић, струковни инжењер заштите 

животне средине, 

2) Љубомир Крсмановић, дипломирани економиста, 

3) Владимир Вајић, дипломирани правник. 

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 

Скупштина општине Вишеград на сједници одржаној 

15.03.2021. године разријешила је дужности чланове 

Управног одбора Јавне здравствене установе 

„Апотека Вишеград“. 

Како су мјеста чланова Управног одбора Јавне 

здравствене установе „Апотека Вишеград“ остала 

упражњена, било је неопходно именовати вршиоце 

дужности чланова Управног одбора на период до 2 

мјесеца, а најдуже до завршетка поступка јавне 

конкуренције. Комисија за избор и именовање 

Скупштине општине Вишеград, на сједници 

одржаној 15.03.2021. године утврдила је Приједлог 

рјешења о именовању Јоване Марковића, струковног 

инжењера заштите животне средине, Љубомира 

Крсмановић, дипломираног економисте, и 

Владимира Вајића, дипломираног правника, за 

вршиоце дужности чланова Управног одбора Јавне 

здравствене установе „Апотека Вишеград“ и 

предложила Скупштини општине доношење рјешења 

као у диспозитиву.  

На основу наведеног, а у складу са чланом 4. Закона 

о министарским, владиним и другим именовањима 

Републике Српске („Службени гласник Републике 

Српске“, број 41/03), чланом 16. став 1. Закона о 

систему јавних служби („Службени гласник 

Републике Српске“, број 68/07 и 109/12), чланом 73. 

став (2) Закона о здравственој заштити („Службени 

гласник Републике Српске“, број 106/09) и чланом 

36. Статута општине Вишеград („Службени гласник 

општине Вишеград“, бр. 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: 01-022-104/21                                                               

Датум: 15.03.2021. године          Муамер Софовић,с.р. 

 

На основу члана 16. став (1) Закона о систему јавних 

служби („Службени гласник Републике Српске“, 

брoj 68/07 и 109/12) и члана 36. Статута општине 

Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“, 

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

сједници одржаној 15.03.2021. године, д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу чланова Управног одбора  

Јавне установе „Културни центар Иво Андрић“ 

Вишеград 

 

1. Разрјешавају се дужности чланови Управног 

одбора Јавне установе „Културни центар Иво 

Андрић “ Вишеград:  

1) Сандра Пецикоза, дипломирани педагог, 

2) Наташа Ђурић, дипломирани графички дизајнер, 

3) Вања Крсмановић, дипломирани педагог. 

 

2.Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                                          ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-105/21                                                               

Датум: 15.03.2021. године          Муамер Софовић,с.р. 

 

На основу члана 4. Закона о министарским, 

владиним и другим именовањима („Службени 

гласник Републике Српске”, број 96/05), члана 16. 

став (1) Закона о систему јавних служби („Службени 

гласник Републике Српске“, брoj 68/07 и 109/12) и 

члана 17. Закона о култури („Службени гласник 

Републике Српске“, број 66/18) и члана 36. Статута 

општине Вишеград („Службени гласник општине 

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

Вишеград на сједници одржаној 15.03.2021. године, 

д о н о с и  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању вршилаца дужности чланова 

Управног одбора Јавне установе „Културни 

центар Иво Андрић“ Вишеград“  

 

1. За вршиоце дужности чланова Управног одбора 

Јавне установе Јавне установе „Културни центар Иво 

Андрић“ Вишеград“, на период до 2 мјесеца, а 

најдуже до окончања поступка јавне конкуренције, 

именују се:  

1) Живко Ушћумлић, ССС, 

2) Велибор Зековић, ССС, 

3) Емин Демир, ВСС. 

 

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 

Скупштина општине Вишеград на сједници одржаној 

15.03.2021. године разријешила је дужности чланове 

Управног одбора „Културни центар Иво Андрић“ 

Вишеград“.  

Како су мјеста чланова Управног одбора „Културни 

центар Иво Андрић“ Вишеград остала упражњена, 

било је неопходно именовати вршиоце дужности 
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чланова Управног одбора на период до 2 мјесеца, а 

најдуже до завршетка поступка јавне конкуренције. 

Комисија за избор и именовање Скупштине општине 

Вишеград, на сједници одржаној 15.03.2021. године 

утврдила је Приједлог рјешења о именовању 

вршилаца дужности чланова Управног одбора Јавне 

установе „Културни центар Иво Андрић“ Вишеград 

и предложила Скупштини општине доношење 

рјешења као у диспозитиву.  

На основу наведеног, а у складу са чланом 4. Закона 

о министарским, владиним и другим именовањима 

Републике Српске („Службени гласник Републике 

Српске“, број 41/03), чланом 16. став 1. Закона о 

систему јавних служби („Службени гласник 

Републике Српске“, број 68/07 и 109/12), чланом 17. 

Закона о култури („Службени гласник Републике 

Српске“, број 66/18) и чланом 36. Статута општине 

Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“, 

бр. 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: 01-022-106/21                                                               

Датум: 15.03.2021. године          Муамер Софовић,с.р. 

 

На основу члана 16. став (6) Закона о систему јавних 

служби („Службени гласник Републике Српске“, 

брoj 68/07 и 109/12) и члана 36. Статута општине 

Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“, 

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

сједници одржаној 15.03.2021. године, д о н о с и 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу чланова Управног одбора  

Јавне спортске установе „Дрина“ Вишеград 

 

1. Разрјешавају се дужности чланови Управног 

одбора Јавне спортске установе „Дрина“ Вишеград:  

1) Небојша Перишић, дипломирани економиста, 

2) Петар Матић, струковни инжињер заштите 

животне средине и заштите на раду, 

3) Дарко Фргања, дипломирани инжињер машинства, 

због недостављања извјештаја о раду Јавне спортске 

установе „Дрина“ Вишеград за 2020. годину. 

 

2.Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                                          ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-107/21                                                               

Датум: 15.03.2021. године          Муамер Софовић,с.р. 

 

На основу члана 4. Закона о министарским, 

владиним и другим именовањима („Службени 

гласник Републике Српске”, број 96/05), члана 16. 

став (1) Закона о систему јавних служби („Службени 

гласник Републике Српске“, брoj 68/07 и 109/12) и 

члана 36. Статута општине Вишеград („Службени 

гласник општине Вишеград“, бр. 6/17 и 3/19), 

Скупштина општине Вишеград на сједници одржаној 

15.03.2021. године, д о н о с и  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању вршилаца дужности чланова  

Управног одбора JСУ „Дрина“ Вишеград 

 

1. За вршиоце дужности чланова Управног одбора 

ЈСУ „Дрина“ Вишеград, на период до 2 мјесеца, а 

најдуже до окончања поступка јавне конкуренције, 

именују се:  

1) Емин Демир, ВСС, 

2) Синиша Спасојевић, ССС, 

3) Борис Тасић, ССС. 

 

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 

Скупштина општине Вишеград на сједници одржаној 

15.03.2021. године разријешила је дужности чланове 

Управног одбора ЈСУ „Дрина“ Вишеград. 

Како су мјеста чланова Управног одбора ЈСУ 

„Дрина“ Вишеград остала упражњена, било је 

неопходно именовати вршиоце дужности чланова 

Управног одбора на период до 2 мјесеца, а најдуже 

до завршетка поступка јавне конкуренције. Комисија 

за избор и именовање Скупштине општине 

Вишеград, на сједници одржаној 15.03.2021. године 

утврдила је Приједлог рјешења о именовању 

вршилаца дужности чланова Управног одбора ЈСУ 

„Дрина“ Вишеград и предложила Скупштини 

општине доношење рјешења као у диспозитиву.  

На основу наведеног, а у складу са чланом 4. Закона 

о министарским, владиним и другим именовањима 

Републике Српске („Службени гласник Републике 

Српске“, број 41/03), чланом 16. став 1. Закона о 

систему јавних служби („Службени гласник 

Републике Српске“, број 68/07 и 109/12) и чланом 36. 

Статута општине Вишеград („Службени гласник 

општине Вишеград“, бр. 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 
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суду у Источном Сарајеву, у року од 30 дана од дана 

достављања рјешења. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                                          ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-108/21                                                               

Датум: 15.03.2021. године          Муамер Софовић,с.р. 

 

На основу члана 16. став (1) Закона о систему јавних 

служби („Службени гласник Републике Српске“, 

брoj 68/07 и 109/12) и члана 36. Статута општине 

Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“, 

број 6/14 и 3/19), Скупштина општине Вишеград на 

сједници одржаној 15.03.2021. године, д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу чланова Управног одбора  

Јавне установе „Туристичка организација 

општинеВишеград“ Вишеград 

 

1. Разрјешавају се дужности чланови Управног 

одбора Јавне установе „Туристичка организација 

општине Вишеград “ Вишеград:  

1) Дамјан Кокошар, дипломирани инжењер 

машинства, 

2) Боса Милетић, дипломирани економиста 

3) Јелена Симеуновић, професор филозофије. 

због неусвајања Извјештаја о раду Јавне установе 

„Туристичка организација општине Вишеград“ 

Вишеград. 

 

2.Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                                          ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-109/21                                                               

Датум: 15.03.2021. године          Муамер Софовић,с.р. 

 

На основу члана 4. Закона о министарским, 

владиним и другим именовањима („Службени 

гласник Републике Српске”, број 96/05), члана 16. 

став (1) Закона о систему јавних служби („Службени 

гласник Републике Српске“, брoj 68/07 и 109/12) и 

члана 36. Статута општине Вишеград („Службени 

гласник општине Вишеград“, бр. 6/17 и 3/19), 

Скупштина општине Вишеград на сједници одржаној 

15.03.2021. године, д о н о с и  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању вршилаца дужности чланова 

Управног одбора ЈУ „Туристичка организација 

Вишеград“  

 

1. За вршиоце дужности чланова Управног одбора ЈУ 

„Туристичка организација Вишеград“, на период до 

2 мјесеца, а најдуже до окончања поступка јавне 

конкуренције, именују се:  

1) Емин Демир, ВСС, 

2) Марко Лорић, ССС, 

3) Игор Крлић, ССС. 

 

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 

Скупштина општине Вишеград на сједници одржаној 

15.03.2021. године разријешила је дужности чланове 

Управног одбора ЈУ „Туристичка организација 

Вишеград. 

Како су мјеста чланова Управног одбора ЈУ 

„Туристичка организација Вишеград“ остала 

упражњена, било је неопходно именовати вршиоце 

дужности чланова Управног одбора на период до 2 

мјесеца, а најдуже до завршетка поступка јавне 

конкуренције. Комисија за избор и именовање 

Скупштине општине Вишеград, на сједници 

одржаној 15.03.2021. године утврдила је Приједлог 

рјешења о именовању вршилаца дужности чланова 

Управног одбора ЈУ „Туристичка организација 

Вишеград“ и предложила Скупштини општине 

доношење рјешења као у диспозитиву.  

На основу наведеног, а у складу са чланом 4. Закона 

о министарским, владиним и другим именовањима 

Републике Српске („Службени гласник Републике 

Српске“, број 41/03), чланом 16. став 1. Закона о 

систему јавних служби („Службени гласник 

Републике Српске“, број 68/07 и 109/12) и чланом 36. 

Статута општине Вишеград („Службени гласник 

општине Вишеград“, бр. 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: 01-022-110/21                                                               

Датум: 15.03.2021. године          Муамер Софовић,с.р. 

 

На основу члана 16. став (6) Закона о систему јавних 

служби („Службени гласник Републике Српске“, 

број 68/07 и 109/12) и члана 36. Статута општине 

Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“, 

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

сједници одржаној 15.03.2021. године, д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу чланова Управног одбора  

Јавне установе за културну дјелатност 

 „Градска галерија “ Вишеград 
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1. Разрјешавају се дужности чланови Управног одбора 

Јавне установе за културну дјелатност „Градска 

галерија“ Вишеград: 

1) Милица Глоговац, професор разредне наставе, 

2) Јована Савић, дипломирани новинар, 

3)Николина Кнежевић, дипломирани економиста. 

због неусвајања извјештаја о раду Јавне установе за 

културну дјелатност „Градска галерија“  Вишеград. 

 

2.Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                                          ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-111/21                                                               

Датум: 15.03.2021. године          Муамер Софовић,с.р. 

 

На основу члана 4. Закона о министарским, 

владиним и другим именовањима („Службени 

гласник Републике Српске”, број 96/05), члана 16. 

став (1) Закона о систему јавних служби („Службени 

гласник Републике Српске“, брoj 68/07 и 109/12) и 

члана 17. Закона о култури („Службени гласник 

Републике Српске“, број 66/18) и члана 36. Статута 

општине Вишеград („Службени гласник општине 

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

Вишеград на сједници одржаној 15.03.2021. године, 

д о н о с и  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању вршилаца дужности чланова 

Управног одбора Јавне установе за културну 

дјелатност „Градска галерија Вишеград“  

 

1. За вршиоце дужности чланова Управног одбора 

Јавне установе за културну дјелатност „Градска 

галерија Вишеград“, на период до 2 мјесеца, а 

најдуже до окончања поступка јавне конкуренције, 

именују се:  

1) Ивана Николић, ССС, 

2) Сара Рајковић, ССС, 

3) Даница Балчаковић, ССС. 

 

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 

Скупштина општине Вишеград на сједници одржаној 

15.03.2021. године разријешила је дужности чланове 

Управног одбора Јавне установе за културну 

дјелатност „Градска галерија Вишеград“.  

Како су мјеста чланова Управног одбора Јавне 

установе за културну дјелатност „Градска галерија 

Вишеград“ остала упражњена, било је неопходно 

именовати вршиоце дужности чланова Управног 

одбора на период до 2 мјесеца, а најдуже до 

завршетка поступка јавне конкуренције. Комисија за 

избор и именовање Скупштине општине Вишеград, 

на сједници одржаној 15.03.2021. године утврдила је 

Приједлог рјешења о именовању Иване Николић, 

ССС, Саре Рајковић, ССС, и Данице Балчаковић, 

ССС за вршиоце дужности чланова Управног одбора 

Јавне установе за културну дјелатност „Градска 

галерија Вишеград“ и предложила Скупштини 

општине доношење рјешења као у диспозитиву.  

На основу наведеног, а у складу са чланом 4. Закона 

о министарским, владиним и другим именовањима 

Републике Српске („Службени гласник Републике 

Српске“, број 41/03), чланом 16. став 1. Закона о 

систему јавних служби („Службени гласник 

Републике Српске“, број 68/07 и 109/12), чланом 17. 

Закона о култури („Службени гласник Републике 

Српске“, број 66/18) и чланом 36. Статута општине 

Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“, 

бр. 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: 01-022-112/21                                                               

Датум: 15.03.2021. године          Муамер Софовић,с.р. 

 

На основу члана 5. Закона о јавним предузећима 

(„Службени гласник Републике Српске“, брoj 75/04 и 

78/11) и члана 36. Статута општине Вишеград 

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

3/19), Скупштина општине Вишеград на сједници 

одржаној 15.03.2021. године, д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу чланова Надзорног одбора Јавног 

предузећа „Радио-телевизија Вишеград“ д.о.о. 

Вишеград 

 

1. Разрјешавају се дужности чланови Надзорног 

одбора Јавног предузећа „Радио-телевизија 

Вишеград “ д.о.о. Вишеград:  

1) Данка Зечевић, дипломирани економиста, 

2) Рената Елез, дипломирани економиста, 

3) Милена Ђогић, дипломирани економиста. 

због неусвајања Извјештаја о раду Јавног предузећа 

„Радио-телевизија Вишеград“ д.о.о. Вишеград. 

 

2.Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                                          ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-113/21                                                               

Датум: 15.03.2021. године          Муамер Софовић,с.р. 

 

На основу члана 5. и 6. Закона о јавним 

предузећима(„Службени гласник Републике 

Српске“, бр. 75/04 и 78/11), члана 4. Закона о 

министарским, владиним и другим именовањима 

(„Службени гласник Републике Српске”, број 96/05) 

и члана 36. Статута општине Вишеград („Службени 

гласник општине Вишеград“, бр. 6/17 и 3/19), 

Скупштина општине Вишеград на сједници одржаној 

15.03.2021. године, д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању в.д. чланова Надзорног одбора  

ЈП „Радио-телевизија Вишеград“ Вишеград 

 

1. За вршиоце дужности чланова Надзорног одбора 

ЈП „Радио-телевизија Вишеград“ Вишеград, на 

период до 2 мјесеца, а најдуже до окончања поступка 

јавне конкуренције, именују се:  

1) Оливера Ђуровић, ВСС, 

2) Бојана Пецикоза, ВСС, 

3) Милица Папић, ВСС. 

 

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 

Скупштина општине Вишеград на сједници одржаној 

15.03.2021. године разријешила је дужности чланове 

Надзорног одбора ЈП „Радио-телевизија Вишеград“ 

Вишеград. 

Како су мјеста чланова Надзорног одбора ЈП „Радио-

телевизија Вишеград“ Вишеград остала упражњена, 

било је неопходно именовати вршиоце дужности 

чланова Надзорног одбора ЈП „Радио-телевизија 

Вишеград“ Вишеград на период до 2 мјесеца, а 

најдуже до завршетка поступка јавне конкуренције. 

Комисија за избор и именовање Скупштине општине 

Вишеград, на сједници одржаној 15.03.2021. године 

утврдила је Приједлог рјешења о именовању 

вршилаца дужности чланова Надзорног одбора ЈП 

„Радио-телевизија Вишеград“ Вишеград и 

предложила Скупштини општине доношење рјешења 

као у диспозитиву.  

На основу наведеног, а у складу са чланом 5. и 6. 

Закона о јавним предузећима(„Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 75/04 и 78/11), чланом 4. 

Закона о министарским, владиним и другим 

именовањима („Службени гласник Републике 

Српске”, број 96/05) и чланом 36. Статута општине 

Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“, 

бр. 6/17 и 3/19)4., 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: 01-022-114/21                                                               

Датум: 15.03.2021. године          Муамер Софовић,с.р. 

 

На основу члана 5. Закона о јавним предузећима 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 75/04 и 

78/11), члана 36. став 2. Статута општине Вишеград 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 6/17 И 

3/19), а у вези са чланом 30. Одлуке о оснивању 

акционарског друштва КП „Комуналац“ Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 11/11, 

6/13 и 11/13), Скупштина општине Вишеград у 

функцији Скупштине акционара Комуналног 

предузећа „Комуналац“ а.д. Вишеград, на сједници 

одржаној 15.03.2021. године, д о н о с и     

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу чланова Надзорног одбора  

Комуналног предузећа „Комуналац а.д. Вишеград 

 

1.Разрјешавају се чланови Надзорног одбора 

Комуналног предузећа „Комуналац“ а.д. Вишеград и 

то: 

1) Драгана Томић, дипломирани правник, 

2) Владимир Гладанац, дипломирани инжењер 

саобраћаја-мастер, 

3) Тања Јевтић-Рацковић, професор енглеског језика 

и књижевности. 
 

2.Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                                          ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-115/21                                                               

Датум: 15.03.2021. године          Муамер Софовић,с.р. 
 

На основу члана 5. и 6. Закона о јавним 

предузећима(„Службени гласник Републике 

Српске“, бр. 75/04 и 78/11), члана 4. Закона о 

министарским, владиним и другим именовањима 

(„Службени гласник Републике Српске”, број 96/05) 

и члана 36. Статута општине Вишеград („Службени 

гласник општине Вишеград“, бр. 6/17 и 3/19), 

Скупштина општине Вишеград на сједници одржаној 

15.03.2021. године, д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању в.д. чланова Надзорног одбора  

ЈKП „Комуналац“ Вишеград 
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1. За вршиоце дужности чланова Надзорног одбора 

ЈКП „Комуналац“ Вишеград, на период до 2 мјесеца, 

а најдуже до окончања поступка јавне конкуренције, 

именују се:  

1) Александар Гавриловић, ВСС, 

2) Сандра Крсмановић, ВСС, 

3) Бојан Крсмановић, ВСС. 

 

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 

Скупштина општине Вишеград на сједници одржаној 

15.03.2021. године разријешила је дужности чланове 

Надзорног одбора ЈКП „Комуналац“ Вишеград. 

Како су мјеста чланова Надзорног одбора ЈП „Радио-

телевизија Вишеград“ Вишеград остала упражњена, 

било је неопходно именовати вршиоце дужности 

чланова Надзорног одбора ЈКП „Комуналац“ 

Вишеград на период до 2 мјесеца, а најдуже до 

завршетка поступка јавне конкуренције. Комисија за 

избор и именовање Скупштине општине Вишеград, 

на сједници одржаној 15.03.2021. године утврдила је 

Приједлог рјешења о именовању вршилаца дужности 

чланова Надзорног одбора ЈКП „Комуналац“ 

Вишеград и предложила Скупштини општине 

доношење рјешења као у диспозитиву.  

На основу наведеног, а у складу са чланом 5. и 6. 

Закона о јавним предузећима(„Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 75/04 и 78/11), чланом 4. 

Закона о министарским, владиним и другим 

именовањима („Службени гласник Републике 

Српске”, број 96/05) и чланом 36. Статута општине 

Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“, 

бр. 6/17 и 3/19)4., 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: 01-022-116/21                                                               

Датум: 15.03.2021. 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), Скупштина општине 

Вишеград на сједници одржаној 15.03.2021. године, 

д о н о с и 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу вршиоца дужности секретара 

Скупштине општине Вишеград  

 

1. Милан Ђукић, дипломирани правник, разрјешава 

се дужности вршиоца дужности секретара 

Скупштине општине Вишеград, на лични захтјев. 

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 

вршиоца дужности секретара Скупштине општине 

Вишеград на период од 90 дана.  

Како је именовани 08.03.2021. поднио оставку на 

мјесто вршиоца дужности секретара Скупштине 

општине Вишеград, Комисија за избор и именовање 

на сједници одржаној 08.03.2021. 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) и чланом 36. Статута општине Вишеград 

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

3/19) 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: 01-022-117/21                                                               

Датум: 15.03.2021. 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. став (4) 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), Скупштина општине 

Вишеград на сједници одржаној 15.03.2021. године, 

д о н о с и 
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Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању вршиоца дужности секретара 

Скупштине општине Вишеград  

 

1. Снежана Нешковић, дипломирани правник, 

именује се за вршиоца дужности 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, на лични 

захтјев, 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 

поступка именовања секретара скупштине у складу 

са овим законом именује вршиоца дужности 

секретара, а најдуже на период до 90 дан. 

Сходно напријед наведеном, Комисија за избор и 

именовање на сједници одржаној 08.03.2021. године 

утврдила је приједлог рјешења и предложила 

Скупштини доношење истог. 

Скупштина општине је на трећој редовној сједници 

одржаној 15.03.2021. 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: 01-022-118/21                                                               

Датум: 15.03.2021. године          Муамер Софовић,с.р. 

 

   На основу члана 23. став (1) тачка 2) члан 59. став (1) 

тачка 10) Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“, број 7/16 и 36/19), члана 

22. Закона о заштити и спасавању у ванредним 

ситуацијама ("Службени гласник Републике Српске", 

број:121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити 

становништва од заразних болести ("Службени 

гласник Републике Српске", број: 90/17, 42/20 и 

98/20), Одлуке о проглашењу ванредне ситуације у 

Реублици Српској („Службени гласник Републике 

Српске“, број 25/20), Закључка Владе Републике 

Српске о обавезном провођењу мјера за реаговање на 

појаву болести изазване новим вирусом корона 

COVID-19 у Републици Српској број:69-1/21 од 

04.03.2021. године, запримљеног дaна 10.03.2021. 

године и члана 87 .Статута Општине Вишеград 

(„Службени гласник Општине Вишеград“, број: 6/17 

и 3/19), у сарадњи са Општинским штабом за 

ванредне ситуације, начелник општине Вишеград у 

функцији команданта општинскпог штаба: д о н о с и  

 

О Д Л У К У 

о обавезном  о провођењу мјера заштите за 

реаговање на појаву болести изазване новим 

вурусом корона ( COVID-19) у Републици Српској 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком прописују се мјере у циљу 

превенције ширења вируса  корона  

„COVID – 19“ болести на територији Републике 

Српске на подручју општине Вишеград. 

 

Члан 2. 

1. У циљу спречавања ширења вируса корона SARS-

CoV-2  и COVD-19 болести на  

територији Републике Српске и заштите и спасавања 

становништва    

до 11.03.2021. године забрањују се: 

1) сва јавна окупљања у групама већим од 50 лица,   

2) сва  приватна окупљања у групама већим од 10 

лица (свадбе, крштења, рођендани, прославе и други 

породични скупови сличне природе), 

3) рад фитнес центрима (фитнес, боди - билдинг 

клубовима и сличнм облицима организовања), 

4) организација и извођење музике уживо у 

угоститељским  обкектима за смјештај, исхрну и 

пиће. 

2. Обавезују се грађани да у затвореном простору 

носе заштитну маску (прекривена уста, нос и брада), 

да се придржавају заштитне мјере физичког 

растојања од два метра како у затореном тако и 

отвореном простору те да се придржавају упуства 

ЈЗУ "Институт  за јавно здравство Републике 

Српске" за боравак у затвореном простору, у 

зависности од дјелатности која се обавља. 

3. Препоручује се грађанима да на отвореном 

простору користе заштитне маске уколико није 

могуће одржавати фзичку  дистанцу од два метра, а у 

складу са упутством ЈЗУ "Институт  за јавно 

здравство Републике Српске" за коришћење 

заштитне маске на отворнеом простору. 

4. Изузетно од подтачке тачке 2. обавезе ношења 

заштитне маске су изузета: 

1)  дјеца млађа од 7 година живота, 

2)  лица са инвалидитетом и дјеца са сметњама у 

развоју, 
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3) лица која обављају физичку, спортску и 

рекреативну активност у оквиру спортских објеката. 

5. Обавезују се правна лица, преузетници и физичка 

лица који у директном контакту пружају услуге 

грађанима да: 

1) услуге  пружају заштићени маском, 

2) обавезно спроводе мјере дезинфекције, 

3) обезбједе маску грађанима који користе њихове 

услуге, а немју их, 

4) придржавају се упутстава ЈЗУ"Института за јавно 

здравство Републике Српске" за организовање рада  

у зависности од дјелатности коју обављају. 

6. До 11.03.2021. године ограничава се радно вријеме 

у периоду од 06:00 до 22:00 часа свим  врстама 

угоститељских објеката  за исхрану и пиће без 

обзира да ли послују самосталноили у оквиру других 

објекат у којима се обавља привредна дјелантост 

(бензинске пумпне станице, објекти за смјештај и 

др.) 

  

7. До 11.03.2021.ограничава се радно вријеме у 

периоду од 06:00 до 22:00 часа свим прерађивачима 

игара на срећу (кладионице, аутомат клубови, казина 

томболе и др.). 

8. До 11.03.3021. године, у периоду од 22:00 до 06:00 

часова, драгстори могу радити искључиво путем 

шалтерске продаје. 

9. До 11.03.2021.године, ограничава се број 

присутних особа у угоститељским објектима на 

начин да се број истих одређује у складу са важећим 

препорукама ЈЗУ "Института за Јавно здравство 

Републике Српске" стим да се присуство на једној 

етажи угоститељског објекта ограничава на 

максимално 50 посјетилаца. 

10. До 11.03.2021. године забрањују  се рекреативне  

активности спортских тренажни процеси и 

такмичарске активности спортских организација и 

спортиста свих узраста осим професионалних 

спортских активности укључујући и тренажни 

процес истих. 

 11.  Субјекти који обављају регистровану дјелатност 

дужни су да услове за обављање дјелатности 

прилагоде мјерама прописаним од стране ЈЗУ 

"Института  за јавно здравство Републике Српске" за 

спречавање појаве и ширења вируса COVD-19 

болести на радном мјесту. 

12. Субјекти који пружају услуге  из области 

угоститељства, умјетности и забаве (биоскопи, 

позоришта, музеји и сл.) дужни су: 

1) организовати свој рад уз примјену прописаних 

епидемиолошкох мјера од стране ЈЗУ "Института  за 

јавно здравство Републике Српске" са посебном 

пажњом на ограничење броја лица у објекту у 

зависности од површине простора и уз обавезно 

поштовање прописаног физичког растојања. 

2) на улазу у објекат поставити обавјештење о 

укупном броју лица која могу боравити у односу на 

његову површину. 

13. Субјекти који обављају регистровану дјелатност 

могу самостално обављати дезинфекцију пословних 

просторија у складу са упутством ЈЗУ "Институт  за 

јавно здравство Републике Српске". 

14. Републички органи управе, органи јединице 

локалне управе и остали субјекти који врше јавна 

овлашћења дужни су организовати свој рад са 

грађанима на сљедећи начин: 

1) на улазу у све службене просторије ограничити 

број особа које иствовремено могу да уђу и бораве у 

просторијма органа,  

2) одржавати растојање између грађана у затвореним 

просторима од најмање два метра, уз предузимање 

мјера дезинфекције и појачане хигјене, 

3)омогућити рад шалтер сале и матичне службе у 

јединицама локалне самоуправе уз обезбјеђење 

физичке провидне баријере на радном мјесту која 

пружа довољну заштиту запосленом кориснику, 

15. Правни субјeкти као и републички органи праве, 

органи јединица  локалне самоуправе и остали 

субјекти који врше јавна овлашћења требају 

оргнизовати рад од куће за раднике за послове за 

које је то могуће. 

16. Надзор над спровођењем ове одлуке спроводи 

Министарстов унутрашњих послова, Републичка  

управа за инспекцијске послове путем надлежних 

инспектора, и инспектора у саставу јединица локалне 

самоуправе и Комунална полиција. 

17. Непоштовање мјера забране из тачке 1. и 2. ове 

Одлуке санкционисат ће се у складу са Законом о 

јавном реду и миру ("Слубени гласник Републике 

Српске" број, 11/15 и 58/19) и Законом о заштити 

становништва од заразних болести ("Слубени 

гласник Републике Српске" број: 90/17, 42/20 и 

98/20). 

18. Наредба о обавезном спрвођењу мјера за 

реаговање на појаву болести изазване новим вирусом 

корона (COVD-19) у здравственим установама и 

установама совијалне заштите у Републици Српској 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 23/20) 

и наредба о обавезној контроли лица којима је 

одређена кућна изолација због новог вируса корона 

(COVD-19) у Републици Српској („Службени 

гласник Републике Српске“, број 24/20) се 

примјењују уз овај закључак.  

 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у "Службеном гласнику општине 

Вишеград". 
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Члан 4. 

Ступањем на снагу ове Одлуке, престраје да важи 

Одлука обавезном спровођењу мјера за реаговање на 

појаву болести изазване новим вирусом корона 

(COVID-19) на подручју општине Вишеград, број: 

02-500-4/21 од 23.02.2021. године. 

 

                   КОМАНДАНТ ОПШТИНСКОГ ШТАБА  

Број: 02-500-5/21                                                               

Датум: 10.03.2021. године     Младен Ћуревић, с.р 

 

   На основу члана 23. став   (1) тачка 2) члан 59. став 

(1)  тачка  10) Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 7/16 и 

36/19), члана 22. Закона о заштити и спасавању у 

ванредним ситуацијама ("Службени гласник 

Републике Српске", број:121/12 и 46/17), члана 43. 

Закона о заштити становништва од заразних болести  

("Службени гласник Републике Српске", број: 90/17, 

42/20 и 98/20), Одлуке о проглашењу ванредне 

ситуације у Реублици Српској („Службени гласник 

Републике Српске“, број 25/20),  Закључка Владе 

Републике Српске о обавезном провођењу мјера за 

реаговање на појаву болести изазване новим вирусом 

корона COVID-19 у Републици Српској број:70-1/21 

од 11.03.2021.  године, члана 87 .Статута Општине 

Вишеград („Службени гласник Општине Вишеград“, 

број: 6/17 и 3/19), на приједлог Општинског штаба за 

ванредне ситуације, начелник општине Вишеград у 

функцији команданта општинскпог штаба:  

  д о н о с и  

 

О Д Л У К У 

о обавезном о провођењу мјера заштите за 

реаговање на појаву болести изазване новим  

вурусом   корона ( COVID-19)у Републици 

Српској 
 

Члан 1. 

Овом Одлуком прописују се мјере у циљу 

превенције ширења вируса корона  

„COVID - 19“ болести на територији Републике 

Српске на подручју општине Вишеград. 
 

Члан 2. 

1. У циљу спречавања ширења вируса корона SARS-

CoV-2  и COVD-19 болести на  

територији Републике Српске и заштите и спасавања 

становништва    

до 18.03.2021. године забрањују се: 

1) сва јавна окупљања у групама већим од 50 лица,   

2) сва  приватна окупљања у групама већим од 10 

лица (свадбе, крштења, рођендани, прославе и други 

породични скупови сличне природе), 

3) рад фитнес центрима (фитнес, боди - билдинг 

клубовима и сличнм облицима организовања), 

4) организација и извођење музике уживо у 

угоститељским  обкектима за смјештај, исхрну и 

пиће. 

2. Обавезују се грађани да у затвореном простору 

носе заштитну маску (прекривена уста, нос и брада), 

да се придржавају заштитне мјере физичког 

растојања од два метра како у затореном тако и 

отвореном простору те да се придржавају упуства 

ЈЗУ "Институт  за јавно здравство Републике 

Српске" за боравак у затвореном простору, у 

зависности од дјелатности која се обавља. 

3. Препоручује се грађанима да на отвореном 

простору користе заштитне маске уколико није 

могуће одржавати фзичку  дистанцу од два метра, а у 

складу са упутством ЈЗУ "Институт  за јавно 

здравство Републике Српске" за коришћење 

заштитне маске на отворнеом простору. 

4. Изузетно од подтачке   тачке 2. обавезе ношења 

заштитне маске су изузета: 

1)  дјеца млађа од 7 година живота, 

2)  лица са инвалидитетом и дјеца са сметњама у 

развоју, 

3) лица која обављају физичку, спортску и 

рекреативну активност у оквиру спортских објеката. 

5. Обавезују се правна лица, преузетници и физичка 

лица који у директном контакту пружају услуге 

грађанима да: 

1) услуге  пружају заштићени маском, 

2) обавезно спроводе мјере дезинфекције, 

3) обезбједе маску грађанима који користе њихове 

услуге, а немју их, 

4) придржавају се упутстава ЈЗУ"Института за јавно 

здравство Републике Српске" за организовање рада  

у зависности од дјелатности коју обављају. 

6. До 18.03.2021. године ограничава се радно вријеме 

у периоду од 06:00 до 22:00 часа свим  врстама 

угоститељских објеката  за исхрану и пиће без 

обзира да ли послују самосталноили у оквиру других 

објекат у којима се обавља привредна дјелантост 

(бензинске пумпне станице, објекти за смјештај и 

др.) 

7. До 18.03.2021.ограничава се радно вријеме у 

периоду од 06:00 до 22:00 часа свим прерађивачима 

игара на срећу (кладионице, аутомат клубови, казина 

томболе и др.). 

8. До 18.03.3021. године, у периоду од 22:00 до 06:00 

часова, драгстори могу радити искључиво путем 

шалтерске продаје. 

9. До 11.03.2021.године, ограничава се број 

присутних особа у угоститељским објектима на 

начин да се број истих одређује у складу са важећим 

препорукама ЈЗУ "Института за Јавно здравство 

Републике Српске" стим да се присуство на једној 

етажи угоститељског објекта ограничава на 

максимално 50 посјетилаца. 
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10. До 18.03.2021. године забрањују  се рекреативне  

активности спортских тренажни процеси и 

такмичарске активности спортских организација и 

спортиста свих узраста осим професионалних 

спортских активности укључујући и тренажни 

процес истих. 

11. Субјекти који обављају регистровану дјелатност 

дужни су да услове за обављање дјелатности 

прилагоде мјерама прописаним од стране ЈЗУ 

"Института  за јавно здравство Републике Српске" за 

спречавање појаве и ширења вируса COVD-19 

болести на радном мјесту. 

12. Субјекти који пружају услуге  из области 

угоститељства, умјетности и забаве (биоскопи, 

позоришта, музеји и сл.) дужни су: 

1) организовати свој рад уз примјену прописаних 

епидемиолошкох мјера од стране ЈЗУ "Института  за 

јавно здравство Републике Српске" са посебном 

пажњом на ограничење броја лица у објекту у 

зависности од површине простора и уз обавезно 

поштовање прописаног физичког растојања. 

2) на улазу у објекат поставити обавјештење о 

укупном броју лица која могу боравити у односу на 

његову површину. 

13. Субјекти који обављају регистровану дјелатност 

могу самостално обављати дезинфекцију пословних 

просторија у складу са упутством ЈЗУ "Институт  за 

јавно здравство Републике Српске". 

14. Републички органи управе, органи јединице 

локалне управе и остали субјекти који врше јавна 

овлашћења дужни су организовати свој рад са 

грађанима на сљедећи начин: 

1) на улазу у све службене просторије ограничити 

број особа које иствовремено могу да уђу и бораве у 

просторијма органа,  

2) одржавати растојање између грађана у затвореним 

просторима од најмање два метра, уз предузимање 

мјера дезинфекције и појачане хигјене, 

3)омогућити рад шалтер сале и матичне службе у 

јединицама локалне самоуправе уз обезбјеђење 

физичке провидне баријере на радном мјесту која 

пружа довољну заштиту запосленом кориснику, 

15. Правни субјeкти као и републички органи праве, 

органи јединица  локалне самоуправе и остали 

субјекти који врше јавна овлашћења требају 

оргнизовати рад од куће за раднике за послове за 

које је то могуће. 

16. Надзор над спровођењем ове одлуке спроводи 

Министарстов унутрашњих послова, Републичка  

управа за инспекцијске послове путем надлежних 

инспектора, и инспектора у саставу јединица локалне 

самоуправе и Комунална полиција. 

17. Непоштовање мјера забране из тачке 1. и 2. ове 

Одлуке санкционисат ће се у складу са Законом о 

јавном реду и миру ("Слубени гласник Републике 

Српске" број, 11/15 и 58/19) и Законом о заштити 

становништва од заразних болести ("Слубени 

гласник Републике Српске" број: 90/17, 42/20 и 

98/20). 

18. Наредба о обавезном спрвођењу мјера за 

реаговање на појаву болести изазване новим вирусом 

корона (COVD-19) у здравственим установама и 

установама совијалне заштите у Републици Српској 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 23/20) 

и наредба о обавезној контроли лица којима је 

одређена кућна изолација због новог вируса корона 

(COVD-19) у Републици Српској („Службени 

гласник Републике Српске“, број 24/20) се 

примјењују уз овај закључак.  
 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у "Службеном гласнику општине 

Вишеград". 

Члан 4. 

Ступањем на снагу ове Одлуке, престраје да важи 

Одлука обавезном спровођењу мјера за реаговање на 

појаву болести изазване новим вирусом корона 

(COVID-19) на подручју општине Вишеград, број: 

02-500- 5 /21  од 10.03.2021. године. 

                                                                      

КОМАНДАНТ ОПШТИНСКОГ ШТАБА  

Број: 02-500-6/21                                                               

Датум: 12.03.2021. године      Младен Ћуревић, с.р. 

 

На основу члана 59. тачка 12) Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број: 97/16 и 3/19), на основу члана 19. тачка 4) 

Закона о систему јавних служби („Службени гласник 

Републике Српске“, број:  68/07) и члана 87. Статута 

Општине Вишеград („Службени гласник Општине 

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

д о н о с и  
 

О Д Л У К У 
 

I 

ДАЈЕ СЕ сагласност на измјену и допуну Статута 

Јавне установе за културну дјелатност "Градска 

Галерија" Вишеград УО број: 01-24/2 од 25.02.2021. 

године и Правилник о  о унутрашњој организацији и 

систематизацији послова  и радних мјеста Јавне 

установе за културну дјелатност "Градска галерија"    

Вишерад, УО број: 01-29/21. 
 

II 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења , а биће 

објављена у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“ 

 

                                               НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-12-1/21 

Датум: 15.03.2021. године      Младен Ђуревић, с.р 
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И з д а в а ч: Скупштина општине Вишеград, Aндрићград бб 73240 Вишеград, телефон: 058/620-823. Излази у 

складу са потребама 
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