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На основу члана 1.3а став (2) Изборног закона Босне 
и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број: 
23/01,7/02, 9/02, 20/02, 25/02,4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 
65/05, 77/05,11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 
18/13, 7/14 и 31/16 ), чл. 36. и 37. Статута општине 
Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“, 
број 6/17 и 3/19), а у вези са чланом 8. став (1) алинеја 
7. Пословника о раду Скупштине општине Вишеград 
(„Службени гласник општине Вишеград“, број 8/17, 
3/19 и 12/19) на основу поднесеног извјештаја 
Верификационе комисије, Скупштина општине 
Вишеград на првој сједници, одржаној 18.11.2021. 
године, д о н о с и 
 
 

О Д Л У К У 
о престанку мандата одборника  

у Скупштини општине Вишеград у сазиву 2016-
2020. година 

 
Члан 1. 

Констатује се престанак мандата одборника у 
Скупштини општине Вишеград у сазиву 2016-2020. 
година, са 1.11.2020. године, због истека мандата од 
четири године од дана објављивања резултата избора 
у „Службеном гласнику Босне и Херцеговине“, број 
82/16, од 1. новембра 2016. године, и то: 
 
САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА 
СНСД-МИЛОРАД ДОДИК 

1. Андрић Дарку 
2. Перишић Недељку 
3. Ђуровић Снежани  
4. Кнежевић Младену 
5. Чаркић Лазу 
6. Савић Марку 
7. Ћећез Горану 

 
СДС-СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА 

1. Шкипина Љубиши 
2. Папић Зорану 
3. Савић Дејану 
4. Николић Дејану 
5. Смиљић Брану 

 

ПДП-ПАРТИЈА ДЕМОКРАТСКОГ ПРОГРЕСА 
1. Јањић Миленку  
2. Савић Мишу 

 
НАРОДНИ ДЕМОКРАТСКИ ПОКРЕТ 

1. Јањић Мирјани 
2. Мајсторовић Мирку 

 
ДНС- ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ 

1. Перић Милу 
2. Пјевчевић Ивани 

СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА 
1. Милићевић Миладину 

 
СДА-СТРАНКА ДЕМОКРАТСКЕ АКЦИЈЕ 

1. Мемишевић Билалу 
 

СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА 
1. Шеврт Жељку 

 
Члан 2. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Вишеград“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД                                             
                                                       ПРЕДСЈЕДНИК 
                                   РАДНОГ ПРЕДСЈЕДНИШТВА                  
Број:01-022-122/21 
Датум: 18.11.2021.г. Јасна Дујмушић-Видаковић,с.р. 
 
 
На основу члана 1.3а став (2) Изборног закона Босне 
и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, бр. 
23/01,7/02, 9/02, 20/02, 25/02,4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 
65/05, 77/05,11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 
18/13, 7/14 и 31/16 ), чл. 39. и 40. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21), чл. 36. и 37. 
Статута општине Вишеград („Службени гласник 
општине Вишеград“, бр. 6/17 и 3/19), а у вези са чл. 
8.и 56. став (1) тачка 2) Пословника о раду 
Скупштине општине Вишеград („Службени гласник 
општине Вишеград“, бр. 8/17, 3/19 и 12/19) на основу 
поднесеног приједлога Верификационе комисије, 
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Скупштина општине Вишеград на првој сједници, 
одржаној 18.11.2021. године, д о н о с и 
 
 

О Д Л У К У 
о верификацији мандата одборника  

у Скупштини општине Вишеград  
у сазиву 2020-2024. година 

 
Члан 1. 

Верификују се мандати одборника у Скупштини 
општине Вишеград у сазиву 2020-2024. година, који 
су им додијељени као кандидатима са листи 
политичких субјекта на основу Одлуке Централне 
изборне комисије о потврђивању и објављивању 
резултата Локалних избора у Босни и Херцеговини 
2020. године, број: 05-1-07-1-2100-1/20, од 
15.12.2020. објављеној у „Службеном гласнику 
Босне и Херцеговине“, број 81/21, од 15.12.2020. 
године, како слиједи: 
 
САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА 
СНСД-МИЛОРАД ДОДИК 

1. Чаркић Лазу 
2. Андрић Дарку 
3. Перишић Недељку 
4. Савић Марку 
5. Ђуровић Снежани  
6. Кнежевић Младену 
7. Перишић Небојши 

СДС-СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА 
6. Николић Марку 
7. Тешовић Ђорђу 
8. Пецикоза Горану 
9. Видаковић Марку 

 
ДНС-ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ 

3. Баранац Српку 
4. Тасић Младенку 

 
ПОКРЕТ ЗА ВИШЕГРАД 

1. Лакић Милу 
 

СПС-СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРПСКЕ-
„БУДУЋНОСТ СРПСКЕ“ 

1. Ристић Марку 
 
ПДП-ПАРТИЈА ДЕМОКРАТСКОГ ПРОГРЕСА 

1. Јањић Миленку  
 
НАРОДНИ ДЕМОКРАТСКИ ПОКРЕТ 

1. Мајсторовић Мирку 
 

УЈЕДИЊЕНА СРПСКА 
1. Дујмушић-Видаковић Јасни 

 
СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА РС-ФБиХ-ЗА 
ПРОМЈЕНЕ 

1. Папић Зорану 
 
СДА-СТРАНКА ДЕМОКРАТСКЕ АКЦИЈЕ 

1. Караман Едину 
 

НАРОД И ПРАВДА 
1. Софовић Муамеру 

 
Члан 2. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Вишеград“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД                                             
                                               ПРЕДСЈЕДНИК 
                                   РАДНОГ ПРЕДСЈЕДНИШТВА                  
Број:01-022-123/21 
Датум: 18.11.2021.г. Јасна Дујмушић-Видаковић,с.р. 
 
 
На основу члана 39. став (2) тачка 21) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број 97/16 и 36/19), члана 36. 
став (2) тачка 23) Статута општине Вишеград 
(„Службени гласник општине Вишеград“, број 6/17 
и 3/19) и члана 8., 56., 57. и 57. Пословника 
Скупштине општине Вишеград („Службени гласник 
општине Вишеград“, број 8/17, 3/19 и 12/19), 
Скупштина општине Вишеград на сједници 
одржаној 18.11.2021. године, д о н о с и 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о избору Комисије за верификацију 

 мандата одборника 
 
1. У Комисију за верификацију мандата одборника, 
бирају се: 
1. Миленко Јањић, предсједник, 
2. Марко Видаковић, члан, 
3. _______________, члан (биће изабран из реда 
одборника Савеза независних социјалдемократа-
СНСД- Милорад Додик, након достављања 
приједлога од Савеза независних социјалдемократа-
СНСД-Милорад Додик). 
 
2. Ова 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 
Предсједник Радног предсједништва на превој 
сједници одржаној 18.11.2021. након обављених 
консултација са представницима политичких 
странака које имају одборнике у Скупштини 
општине у Комисију за верификацију мандата 
одборника предложила је Миленка Јањића, за 
предсједника, и Марка Видаковића.  
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У поступку доношења овог рјешења Скупштина се 
руководила чланом 43. став (1) Пословника о раду 
Скупштине општине Вишеград („Службени гласник 
општине Вишеград“, број 8/17, 3/19 и 12/19) којим се 
прописује да састав радног тијела одговара 
страначкој заступљености у Скупштини, па је 
оставила упражњено мјесто за једног члана из реда 
одборника Савеза независних социјалдемократа-
СНСД-Милорад Додик, који ће бити изабран након 
достављања приједлога од Савеза независних 
социјалдемократа-СНСД-Милорад Додик.  
На основу изложеног, ријешено је као у диспозитиву.  
 
Упутство о правном лијеку: Ово рјешење је 
коначно и против истог није дозвољена жалба, али се 
може покренути управни спор, тужбом Окружном 
суду у Источном Сарајеву, у року од 30 дана од дана 
достављања рјешења.   
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД                                             
                                            ПРЕДСЈЕДНИК 
                                   РАДНОГ ПРЕДСЈЕДНИШТВА                  
Број:01-022-121/21 
Датум: 18.11.2021.г. Јасна Дујмушић-Видаковић,с.р. 
 
 
На основу члана 39. став (2) тачка 21) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број 97/16, 36/19 и 61/21), чл. 36. 
став (2) тачка 23) и 52. ст. (1) и (2) Статута општине 
Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“, 
број 6/17 и 3/19), а у вези са чл. 8, 53., и 55. 
Пословника о раду Скупштине општине Вишеград 
(„Службени гласник општине Вишеград“, број 8/17, 
3/19 и 12/19), Скупштина општине Вишеград на 
првој сједници одржаној 18.11.2021. године,                            
д о н о с и  
 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о избору предсједника и чланова Комисије за 
избор и именовање 

 
1. У Комисију за избор и именовање бирају се: 
1) Миле Лакић, предсједник, 
2) Марко Николић, члан, 
3) Српко Баранац, члан, 
4) Мирко Мајсторовић, члан 
4) Зоран Папић, 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 
Надлежност и поступак избора радних тијела 
скупштине општине уређена је чланом 39. став (2) 
тачка 21) Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, број 97/16, 36/19 и 

61/21) и чл. 36. став (2) тачка 23) и 52. ст. (1) и (2) 
Статута општине Вишеград („Службени гласник 
општине Вишеград“, број 6/17 и 3/19) који на 
идентичан начин прописују надлежност скупштине 
општине да врши избор радних тијела скупштине 
општине, у које према одредби чл. 53. и 55. 
Пословника о раду Скупштине општине Вишеград 
(„Службени гласник општине Вишеград“, број 8/17, 
3/19 и 12/19) спада и Комисија за избор и именовање 
која има предсједника и четири члана који се бирају 
из реда одборника у Скупштини. 
Листу кандидата за избор предсједника и чланова 
Комисије за избор и именовање поднијела је 
предсједавајућа прве сједнице Скупштине, а на 
основу претходних консултација са политичким 
странкама који имају своје одборнике у Скупштини. 
Савез независних социјалдемократа-СНСД- 
Милорад Додик који је освојио највише мандата у 
Скупштини општине одбио је да учествује у 
консултацијама и да предложи члана комисије. Из 
тог разлога, а ради функционалности комисије, члан 
Савеза независних социјалдемократа-СНСД- 
Милорад Додик није биран у ову комисију, већ је у 
другим комисијама остављено мјесто за ову странку, 
уколико буде жељела да предложи своје кандидате. 
Скупштина општине Вишеград прихватила је 
приједлог Комисије за избор и именовање и изабрала 
Комисију за избор и именовање у предложеном 
саставу. 
На основу изложеног, ријешено је као у диспозитиву.  
 
Упутство о правном лијеку: Ово рјешење је 
коначно и против истог није дозвољена жалба, али се 
може покренути управни спор, тужбом Окружном 
суду у Источном Сарајеву, у року од 30 дана од дана 
достављања рјешења.   
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД                                            
                                            ПРЕДСЈЕДНИК 
                                   РАДНОГ ПРЕДСЈЕДНИШТВА                  
Број:01-022-124/21 
Датум: 18.11.2021.г. Јасна Дујмушић-Видаковић,с.р. 

 
 

На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21),), члана 
27. став (1) тачка 2) Закона о статусу функционера 
јединица локалне самоуправе („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 96/05 и 98/13), члана 36. став 
(2) тачка 23) Статута општине Вишеград („Службени 
гласник општине Вишеград“, број 6/17 и 3/19) и 
члана 50. Закона о управним споровима („Службени 
гласник Републике Српске“, број 109/05 и 63/11) 
поступајући по Пресуди Окружног суда у Источном 
Сарајеву, број: 14 0 У 004989 21 У, од 26.10.2021. 
године, Скупштина општине Вишеград на првој 
сједници одржаној 18.11.2021. године, д о н о с и 
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Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о престанку функције предсједника 

 Скупштине општине Вишеград 
 

1) Билалу Мемишевићу, престаје функција 
предсједника Скупштине општине Вишеград, због 
истека мандата на који је биран. 
2) Права по основу радног односа и престанка 
функције именованом из претходне тачке утврдиће 
се посебним актом у складу са законом. 
3) Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Вишеград“. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
Пресудом Окружног суда у Источном Сарајеву, број: 
14 0 У 004989 21 У, од 26.10.2021. године поништено 
је Рјешење Скупштине општине о престанку 
функције предсједника Скупштине општине 
Вишеград. 
Поступајући по Пресуди Окружног суда у Источном 
Сарајеву, број: 14 0 У 004989 21 У, од 26.10.2021. 
године, Скупштина општине Вишеград је, у 
поновном поступку, уважила правно схватање и 
примједбе суда у погледу поступка, те правилном 
примјеном прописа отклонила недостатке у 
поступку доношења Рјешења о престанку функције 
предсједника Скупштине општине Вишеград, на које 
је суд указао у својој пресуди. 
Позив за прву сједницу Скупштине општине у 
складу са чланом 89. Пословника о раду Скупштине 
општине Вишеград упућен је најмање седам дана 
прије одржавања сједнице одборницима, начелнику 
општине, начелницима одјељења општинске управе 
и осталим учесницима, заједно са приједлогом 
дневног реда и припремљеним материјалима по 
појединим тачкама дневног реда, односно 9.11.2021. 
године. 
Првој сједници Скупштине до избора предсједника у 
складу са чланом 44. став (4) и (5) Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16, 36/19 и 61/21), чланом 45. ст. (4) 
и (5) Статута општине Вишеград („Службени 
гласник општине Вишеград“, број 6/17 и 3/19) и 
чланом 7. ст. (4) и (5) Пословника о раду Скупштине 
општине Вишеград („Службени гласник општине 
Вишеград“, број 8/17, 3/19 и 12/19) предсједавао је 
најстарији одборник новог сазива, коме су у раду 
помагала два најмлађа одборника новог сазива који 
су из реда политичких странака које имају највећи 
број одборника у Скупштини. 
Комисија за избор и именовање на сједници 
одржаној 18.11.2021. године констатовала је да је 
мандат скупштине која је изабрала Билала 
Мемишевића за предсједника Скупштине општине 
Вишеград истекао, слиједом наведеног су се стекли 
услови да се констатује и престанак функције 

предсједника Скупштине општине Вишеград, због 
истека мандата на који је изабран, а све у складу са 
чланом 27. став (1) тачка 2) Закона о статусу 
функционера јединица локалне самоуправе. 
Приједлог рјешења о престанку функције 
предсједника Скупштине општине Вишеград, због 
истека мандата на који је биран, прослијеђен је 
Скупштини општине Вишеград на разматрање и 
усвајање. Скупштина општине Вишеград 
прихватила је приједлог Комисије за избор и 
именовање и донијела Рјешење о престанку 
функције предсједника Скупштине општине 
Вишеград, којим се констатује да Билалу 
Мемишевићу престаје функција предсједника 
Скупштине општине Вишеград, због истека мандата 
на који је биран. 
У поступку извршења Пресуде Окружног суда у 
Источном Сарајеву, број: 14 0 У 004989 21 У, од 
26.10.2021. године, у поновном поступку доношења 
Рјешења о престанку функције предсједника 
Скупштине општине Вишеград, Скупштина 
општине Вишеград уважила је све примједбе суда и 
отклонила недостатке у погледу упућивања позива 
за прву сједницу Скупштине и предсједавања првом 
сједницом Скупштине на које је суд указао у својој 
пресуди и правилном примјеном прописа, односно, 
члана 44. став (4) и (5) Закона о локалној самоуправи, 
члана 45. ст. (4) и (5) Статута општине Вишеград и 
члана 7. ст. (4) и (5) Пословника о раду Скупштине 
општине Вишеград отклонила недостатке у 
поступку доношења новог Рјешење о престанку 
функције предсједника Скупштине општине 
Вишеград, због истека мандата на који је биран.  
На основу изложеног, у складу са чланом 39. став 2. 
тачка 21. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 
61/21),), чланом 27. став (1) тачка 2) Закона о статусу 
функционера јединица локалне самоуправе 
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 96/05 и 
98/13), чланом 36. став (2) тачка 23) Статута општине 
Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“, 
број 6/17 и 3/19) и чланом 50. Закона о управним 
споровима („Службени гласник Републике Српске“, 
број 109/05 и 63/11) ријешено је као у диспозитиву 
овог рјешења. 

 
Упутство о правном лијеку: Ово рјешење је 
коначно и против истог није дозвољена жалба, али се  
може покренути управни спор, тужбом Окружном 
суду у Источном Сарајеву, у року од 30 дана од дана 
достављања рјешења.   
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД                                            
                               ПРЕДСЈЕДНИК 

                                   РАДНОГ ПРЕДСЈЕДНИШТВА                  
Број:01-022-125/21 
Датум: 18.11.2021.г. Јасна Дујмушић-Видаковић,с.р. 
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На основу члана 39. став (2) тачка 21) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број 97/16, 36/19 и 6/21), члана 
36. став (2) тачка 23) Статута општине Вишеград 
(„Службени гласник општине Вишеград“, број 6/17 
и 3/19), Скупштина општине Вишеград на првој 
сједници одржаној 18.11.2021. године, д о н о с и  
 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о избору Комисије за провођење гласања и 
утврђивање резултата гласања за избор 

предсједника и потпредсједника Скупштине 
општине и замјеника начелника општине 

 
1. У Комисију за за провођење гласања и утврђивање 
резултата гласања за избор предсједника и 
потпредсједника Скупштине општине и  замјеника 
начелника општине, бирају се: 
1. Горан Пецикоза, предсједник, 
2. Марко Видаковић, члан, 
3. Мирко Мајсторовић, члан. 
 
2. Ова 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 

Надлежност и поступак избора радних тијела 
скупштине општине уређен је чланом 39. став (2) 
тачка 21) Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, број 97/16, 36/19 и 
61/21) и чл. 36. став (2) тачка 23) и 52. ст. (1) и (2) 
Статута општине Вишеград („Службени гласник 
општине Вишеград“, број 6/17 и 3/19) који на 
идентичан начин прописују надлежност скупштине 
општине да врши избор сталних и повремених 
радних тијела скупштине општине, у које спада и 
Комисија за провођење гласања и утврђивање 
резултата гласања за избор предсједника и 
потпредсједника Скупштине општине и замјеника 
начелника општине. 
У складу са одредбама пословника скупштина је 
изабрала комисију од три члана, која руководи 
тајним гласањем за избор предсједника и 
потпредсједника Скупштине општине и замјеника 
начелника општине и утврђује резултате гласања о 
чему сачињава записник и доставља га 
предсједавајућем Скупштине у саставу Горан 
Пецикоза, предсједник, Марко Видаковић, члан, и 
Мирко Мајсторовић, члан. 

 
На основу изложеног, ријешено је као у диспозитиву.  

 
Упутство о правном лијеку: Ово рјешење је 
коначно и против истог није дозвољена жалба, али се 
може покренути управни спор, тужбом Окружном 
суду у Источном Сарајеву, у року од 30 дана од дана 
достављања рјешења.   

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД                                            
                               ПРЕДСЈЕДНИК 

                                   РАДНОГ ПРЕДСЈЕДНИШТВА                  
Број:01-022-126/21 
Датум: 18.11.2021.г. Јасна Дујмушић-Видаковић,с.р. 

 
 

На основу члана 39. став (2) тачка 21) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број 97/16, 36/19 и 61/21), члана 
4. Закона о статусу функционера јединица локале 
самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, 
број 96/05 и 98/13), члана 42. Статута општине 
Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“, 
број 6/17 и 3/19) и члана 8. став (1) и члана 23. 
Пословника Скупштине општине Вишеград 
(„Службени гласник општине Вишеград“, број 8/17, 
3/19 и 12/19), Скупштина општине Вишеград на 
сједници одржаној 18.11.2021. године, д о н о с и 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о избору предсједника 

Скупштине општине Вишеград 
 

1. Муамер Софовић из Вишеграда, изабран је за 
предсједника Скупштине општине Вишеград, на 
вријеме трајања мандата Скупштине општине 
Вишеград. 
2. Именовани из тачке 1. овог рјешења је у складу са 
законом функционер Општине, а своју дужност 
обавља са статусом запосленог лица на основу 
рјешења о радном односу на мандатни период, које 
ће донијети Комисија за избор и именовање 
Скупштине општине. 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Вишеград”. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
Чланом 39. став (2) тачка 21. Закона о локалној 
самоуправи прописано је да Скупштина општине 
бира и разрјешава предсједника скупштине 
општине, потпредсједника скупштине општине, 
замјеника начелника општине, секретара скупштине 
општине и чланове сталних и повремених радних 
тијела скупштине. 
Чланом 4. Закона о статусу функционера у 
јединицама локалне самоуправе прописано је да се 
избор функционера врши у складу са изборним 
прописима, прописима који уређују систем локалне 
самоуправе и пословником о раду скупштине 
јединице локалне самоупаве. 
Чланом 42. Статута општине прописано је да се 
предсједник и потпредсједник бирају на првој 
сједници, из реда одборника, тајним гласањем, 
већином гласова од укупног броја одборника, у 
складу са пословником Скупштине општине 
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Чланом 8. став (1) Пословника Скупштине општине 
Вишеград је прописано да се на првој сједници бира 
предсједник и потпредсједник скупштине. 
С тим у вези, Комисија за избор и именовање, уз 
претходне консултације са представницима 
политичких странака у Скупштини општине, на 
сједници Скупштине одржаној 18.11.2021. године 
предложила је Муамера Софовића за предсједника 
Скупштине општине Вишеград. Након проведеног 
тајног гласања, којим је руководила Комисија за 
провођење гласања и утврђивање резултата гласања 
за избор предсједника и потпредсједника Скупштине 
општине и замјеника начелника општине, за 
предсједника Скупштине општине Вишеград са 11 
гласова „за“ изабран је Муамер Софовић. 
Чланом 2. тачка 7) Закона о статусу функционера 
јединица локалне самоуправе утврђено је да је 
предсједник скупштине функционер јединице 
локалне самоуправе, а чланом 9. истог Закона 
прописано је да функционер своју дужност обавља 
са статусом запосленог лица по основу рјешења о 
раду на мандатни период утврђен Изборним 
законом. 
Чланом 35. Статута општине Вишеград утврђено је 
да су функционери Општине начелник општине, 
замјеник начелника општине, предсједник и 
потпредсједник Скупштине општине. 
Рјешење о радном односу предсједнику Скупштине 
општине донијеће Комисија за избор и именовање 
Скупштине општине, што је регулисано чланом 5. 
став (1) Закона о статусу функционера јединица 
локалне самоуправе 
 
Упутство о правном лијеку: Ово рјешење је 
коначно и против истог није дозвољена жалба, али се 
може покренути управни спор, тужбом Окружном 
суду у Источном Сарајеву, у року од 30 дана од дана 
достављања рјешења. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД                                             
                                              ПРЕДСЈЕДНИК 
                                   РАДНОГ ПРЕДСЈЕДНИШТВА                  
Број:01-022-127/21 
Датум: 18.11.2021.г. Јасна Дујмушић-Видаковић,с.р. 
 
 
На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21),), члана 
27. став (1) тачка 2) Закона о статусу функционера 
јединица локалне самоуправе („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 96/05 и 98/13), члана 36. став 
(2) тачка 23) Статута општине Вишеград („Службени 
гласник општине Вишеград“, број 6/17 и 3/19) и 
члана 50. Закона о управним споровима („Службени 
гласник Републике Српске“, број 109/05 и 63/11) 
поступајући по Пресуди Окружног суда у Источном 
Сарајеву, број: 14 0 У 004987 21 У, од 26.10.2021. 

године, Скупштина општине Вишеград на првој 
сједници одржаној 18.11.2021. године, д о н о с и 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о престанку функције потпредсједника 

Скупштине општине Вишеград 
 

1) Миладину Милићевићу, престаје функција 
потпредсједника Скупштине општине Вишеград, 
због истека мандата на који је биран. 
 2) Права по основу радног односа и престанка 
функције именованом из претходне тачке утврдиће 
се посебним актом у складу са законом. 
3) Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Вишеград“. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
Пресудом Окружног суда у Источном Сарајеву, број: 
14 0 У 004987 21 У, од 26.10.2021. године поништено 
је Рјешење Скупштине општине о престанку 
функције потпредсједника Скупштине општине 
Вишеград 
Поступајући по Пресуди Окружног суда у Источном 
Сарајеву, број: 14 0 У 004987 21 У, од 26.10.2021. 
године, Скупштина општине Вишеград је, у 
поновном поступку, уважила правно схватање и 
примједбе суда у погледу поступка, те правилном 
примјеном прописа отклонила недостатке у 
поступку доношења Рјешења о престанку функције 
предсједника Скупштине општине Вишеград, на које 
је суд указао у својој пресуди. 
Позив за прву сједницу Скупштине општине у 
складу са чланом 89. Пословника о раду Скупштине 
општине Вишеград упућен је најмање седам дана 
прије одржавања сједнице одборницима, начелнику 
општине, начелницима одјељења општинске управе 
и осталим учесницима, заједно са приједлогом 
дневног реда и припремљеним материјалима по 
појединим тачкама дневног реда, односно 9.11.2021. 
године. 
Првој сједници Скупштине до избора предсједника у 
складу са чланом 44. став (4) и (5) Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16, 36/19 и 61/21), чланом 45. ст. (4) 
и (5) Статута општине Вишеград („Службени 
гласник општине Вишеград“, број 6/17 и 3/19) и 
чланом 7. ст. (4) и (5) Пословника о раду Скупштине 
општине Вишеград („Службени гласник општине 
Вишеград“, број 8/17, 3/19 и 12/19) предсједавао је 
најстарији одборник новог сазива, коме су у раду 
помагала два најмлађа одборника новог сазива који 
су из реда политичких странака које имају највећи 
број одборника у Скупштини. 
Комисија за избор и именовање на сједници 
одржаној 18.11.2021. године констатовала је да је 
мандат скупштине која је изабрала Миладина 
Милићевића за потпредсједника Скупштине 
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општине Вишеград истекао, слиједом наведеног су 
се стекли услови да се констатује и престанак 
функције потпредсједника Скупштине општине 
Вишеград, због истека мандата на који је изабран, а 
све у складу са чланом 27. став (1) тачка 2) Закона о 
статусу функционера јединица локалне самоуправе. 
Приједлог рјешења о престанку функције 
потпредсједника Скупштине општине Вишеград, 
због истека мандата на који је биран, прослијеђен је 
Скупштини општине Вишеград на разматрање и 
усвајање. Скупштина општине Вишеград 
прихватила је приједлог Комисије за избор и 
именовање и донијела Рјешење о престанку 
функције потпредсједника Скупштине општине 
Вишеград, којим се констатује да Миладину 
Милићевићу престаје функција потпредсједника 
Скупштине општине Вишеград, због истека мандата 
на који је биран. 
У поступку извршења Пресуде Окружног суда у 
Источном Сарајеву, број: 14 0 У 004987 21 У, од 
26.10.2021. године, у поновном поступку доношења 
Рјешења о престанку функције потпредсједника 
Скупштине општине Вишеград, Скупштина 
општине Вишеград уважила је све примједбе суда и 
отклонила недостатке у погледу упућивања позива 
за прву сједницу Скупштине и предсједавања првом 
сједницом Скупштине на које је суд указао у својој 
пресуди и правилном примјеном прописа, односно, 
члана 44. став (4) и (5) Закона о локалној самоуправи, 
члана 45. ст. (4) и (5) Статута општине Вишеград и 
члана 7. ст. (4) и (5) Пословника о раду Скупштине 
општине Вишеград отклонила недостатке у 
поступку доношења новог Рјешење о престанку 
функције потпредсједника Скупштине општине 
Вишеград, због истека мандата на који је биран.  
На основу изложеног, у складу са чланом 39. став 2. 
тачка 21. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 
61/21),), чланом 27. став (1) тачка 2) Закона о статусу 
функционера јединица локалне самоуправе 
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 96/05 и 
98/13), чланом 36. став (2) тачка 23) Статута општине 
Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“, 
број 6/17 и 3/19) и чланом 50. Закона о управним 
споровима („Службени гласник Републике Српске“, 
број 109/05 и 63/11) 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:01-022-128/21 
Датум: 18.11.2021.г.       Муамер Софовић,с.р. 
 

На основу члана 39. став (2) тачка 21) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број 97/16, 36/19 и 61/21), члана 
4. Закона о статусу функционера јединица локале 
самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, 
број 96/05 и 98/13), члана 42. Статута општине 
Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“, 
број 6/17 и 3/19) и члана 8. Пословника Скупштине 
општине Вишеград („Службени гласник општине 
Вишеград“, број 8/17,3/19 и 12/19), Скупштина 
општине Вишеград на конститутивној сједници 
одржаној 18.11.2021. године, д о н о с и 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о избору потпредсједника 

Скупштине општине Вишеград 
 
1. Марко Николић, изабран је за потпредсједника 
Скупштине општине Вишеград, на вријеме трајања 
мандата Скупштине општине Вишеград. 
 
2. Именовани из тачке 1. овог рјешења је функционер 
општине, а своју дужност обавља са статусом 
запосленог лица по основу рјешења о радном односу, 
које ће донијети предсједник Скупштине општине. 
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Вишеград”. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

Чланом 39. став (2) тачка 21. Закона о локалној 
самоуправи прописано је да Скупштина општине 
бира и разрјешава предсједника скупштине 
општине, потпредсједника скупштине општине, 
замјеника начелника општине, секретара скупштине 
општине и чланове сталних и повремених радних 
тијела скупштине. 
Чланом 4. Закона о статусу функционера у 
јединицама локалне самоуправе прописано је да се 
избор функционера врши у складу са изборним 
прописима, прописима који уређују систем локалне 
самоуправе и пословником о раду скупштине 
јединице локалне самоупаве. 
Чланом 42. Статута општине прописано је да се 
предсједник и потпредсједник Скупштине општине 
бирају на првој сједници, из реда одборника, тајним 
гласањем, већином гласова од укупног броја 
одборника, у складу са Пословником Скупштине 
општине 
Чланом 8. став (1) Пословника Скупштине општине 
Вишеград је прописано да се на првој сједници бира 
предсједник и потпредсједник скупштине. 
С тим у вези, Комисија за избор и именовање, уз 
претходне консултације са представницима 
политичких странака у Скупштини општине, на 
сједници Скупштине одржаној 18.11.2021. године 
предложила је Марка Николића за потпредсједника 
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Скупштине општине Вишеград. Након проведеног 
тајног гласања, којим је руководила Комисија за 
провођење гласања и утврђивање резултата гласања 
за избор предсједника и потпредсједника Скупштине 
општине и замјеника начелника општине, за 
потпредсједника Скупштине општине Вишеград са 
11 гласова „за“ изабран је Марко Николић. 
Чланом 2. тачка 7) Закона о статусу функционера 
јединица локалне самоуправе утврђено је да је 
потпредсједник скупштине функционер јединице 
локалне самоуправе, а чланом 9. истог Закона 
прописано је да функционер своју дужност обавља 
са статусом запосленог лица по основу рјешења о 
раду на мандатни период утврђен Изборним 
законом. 
Чланом 35. Статута општине Вишеград утврђено је 
да су функционери Општине начелник општине, 
замјеник начелника општине, предсједник и 
потпредсједник Скупштине општине. 
Рјешење о радном односу потпредсједнику 
Скупштине општине донијеће предсједник 
Скупштине општине након избора од стране 
Скупштине општине, што је регулисано чланом 5. 
став (2) Закона о статусу функционера јединице 
локалне самоуправе 
На основу напријед наведеног, Скупштина општине 
Вишеград на сједници одржаној18.11.2021. године 
донијела је рјешење као у диспозитиву. 
 
Упутство о правном лијеку: Ово рјешење је 
коначно и против истог није дозвољена жалба, али се 
може покренути управни спор, тужбом Окружном 
суду у Источном Сарајеву, у року од 30 дана од дана 
достављања рјешења. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД                                             
                                          ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Број:01-022-129/21 
Датум: 18.11.2021.г.       Муамер Софовић,с.р. 
 
 
На основу члана 39. став (2) Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16, 36/19 и 61/21), 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 18.11.2021. године, д о н о с и 
 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

1) Скупштина општине Вишеград позива начелника 
општине да сходно одредби члана 56. став (1) Закона 
о локалној самоуправи („Склужбени гласник 
Републике Српске“, број 97/16, 36/19 и 6/21), за 

наставак прве сједнице Скупштине општине 
Вишеград достави: 
    -Приједлог рјешења о престанку функције 
замјеника начелника општине Вишеград; 
    -Приједлог кандидата за замјеника начелника 
општине Вишеград. 
 
2) Скупштина општине Вишеград позива начелника 
општине да сходно одредби члана 59. став (1) тачка 
9) Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, број 97/16, 36/19 и 6/21) 
и члану 66. став (1) тачка 9) Статута општине 
Вишеград која је по свом садржају идентична 
одредби члана 59. став (1) тачка 9) поменутог закона, 
за наставак прве сједнице достави: 
    -Приједлог рјешења о разрјешењу вршиоца 
дужности начелника Одјељења за општу управу; 
    -Приједлог рјешења о именовању вршиоца 
дужности начелника Одјељења за општу управу;  
    -Приједлог рјешења о разрјешењу начелника 
Одјељења за локални развој, привреду и друштвене 
дјелатности; 
    -Приједлог рјешења о именовању вршиоца 
дужности начелника Одјељења за локални развој, 
привреду и друштвене дјелатности;  
    -Приједлог рјешења о разрјешењу начелника 
Одјељења за просторно уређење и стамбено-
комуналне послове; 
    -Приједлог рјешења о именовању вршиоца 
дужности начелника Одјељења за просторно 
уређење и стамбено-комуналне послове; 
    --Приједлог рјешења о разрјешењу вршиоца 
дужности начелника Одјељења за финансије; 
    -Приједлог рјешења о именовању вршиоца 
дужности начелника Одјељења за финансије; 
    -Приједлог рјешења о разрјешењу начелника 
Одјељења за инспекцијске послове; 
    -Приједлог рјешења о именовању вршиоца 
дужности начелника Одјељења за инспекцијске 
послове. 
 
 
3) Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Вишеград“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 
                                              ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Број: 01-022-130/21 
Датум: 18.11.2021. године Муамер Софовић,с.р. 
 
 
На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21), чл. 50. 
и 52. став (3) тачка 1) Закона о службеницима и 
намјешетницима у органима јединице локалне 
самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, 
број 97/16), члана 36. став (2) тачка 23) Статута 
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општине Вишеград („Службени гласник општине 
Вишеград“, број 6/17 и 3/19) и члана 50. Закона о 
управним споровима („Службени гласник Републике 
Српске“, број 109/05 и 63/11) поступајући по 
Пресуди Окружног суда у Источном Сарајеву, број: 
14 0 У 004991 21 У, од 26.10.2021. године, 
Скупштина општине Вишеград на првој сједници 
одржаној 26.11.2021. године, д о н о с и 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрјешењу секретара Скупштине општине 

Вишеград 
 
1. Милан Ђукић, дипломирани правник, разрјешава 
се дужности секретара  Скупштине општине 
Вишеград, са 26.11.2021. године, због истека 
времена на које је именован. 
2. Именовани из тачке 1. овог рјешења, права по 
основу радног односа након разрјешења због истека 
времена на које је именован, 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 
Пресудом Окружног суда у Источном Сарајеву, број: 
14 0 У 004991 21 У, од 26.10.2021. године поништено 
је Рјешење Скупштине општине о разрјешењу 
секретара Скупштине општине Вишеград. 
Поступајући по Пресуди Окружног суда у Источном 
Сарајеву, број: 14 0 У 004991 21 У, од 26.10.2021. 
године, Скупштина општине Вишеград је, у 
поновном поступку, уважила правно схватање и 
примједбе суда у погледу поступка, те правилном 
примјеном прописа отклонила недостатке у 
поступку доношења Рјешења о разрјешењу 
секретара Скупштине општине Вишеград, на које је 
суд указао у својој пресуди. 
Позив за прву сједницу Скупштине општине у 
складу са чланом 89. Пословника о раду Скупштине 
општине Вишеград упућен је најмање седам дана 
прије одржавања сједнице одборницима, начелнику 
општине, начелницима одјељења општинске управе 
и осталим учесницима, заједно са приједлогом 
дневног реда и припремљеним материјалима по 
појединим тачкама дневног реда. 
Првој сједници Скупштине до избора предсједника у 
складу са чланом 44. став (4) и (5) Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16, 36/19 и 61/21), чланом 45. ст. (4) 
и (5) Статута општине Вишеград („Службени 
гласник општине Вишеград“, број 6/17 и 3/19) и 
чланом 7. ст. (4) и (5) Пословника о раду Скупштине 
општине Вишеград („Службени гласник општине 
Вишеград“, број 8/17, 3/19 и 12/19) предсједавао је 
најстарији одборник новог сазива. 

Комисија за избор и именовање на сједници 
одржаној 18.11.2021. године констатовала је да је 
мандат скупштине која је изабрала Милана Ђукића 
за секретара Скупштине општине Вишеград истекао, 
слиједом наведеног су се стекли услови да се донесе 
рјешење о разрјешењу Милана Ђукића, због истека 
времена на које је именован, а све у складу са чл. 50. 
и 52. став (3) тачка 1) тачка 2) ) Закона о 
службеницима и намјешетницима у органима 
јединице локалне самоуправе. Приједлог рјешења о 
разрјешењу секретара Скупштине општине 
Вишеград, због истека времена на које је именован, 
прослијеђен је Скупштини општине Вишеград на 
разматрање и усвајање. Скупштина општине 
Вишеград прихватила је приједлог Комисије за 
избор и именовање и донијела Рјешење о разрјешењу 
секретара Скупштине општине Вишеград, због 
истека времена на које је именован 
У поступку извршења Пресуде Окружног суда у 
Источном Сарајеву, број: 14 0 У 004991 21 У, од 
26.10.2021. године, у поновном поступку доношења 
Рјешења о разрјешењу секретара Скупштине 
општине Вишеград, Скупштина општине Вишеград 
уважила је све примједбе суда и отклонила 
недостатке у погледу упућивања позива за прву 
сједницу Скупштине и предсједавања првом 
сједницом Скупштине на које је суд указао у својој 
пресуди и правилном примјеном прописа, односно, 
члана 44. став (4) и (5) Закона о локалној самоуправи, 
члана 45. ст. (4) и (5) Статута општине Вишеград и 
члана 7. ст. (4) и (5) Пословника о раду Скупштине 
општине Вишеград отклонила недостатке у 
поступку доношења новог Рјешење о разрјешењу 
секретара Скупштине општине Вишеград, због 
истека времена на које је именован.  
На основу изложеног, у складу са чланом 39. став 2. 
тачка 21. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21), 
чл. 50. и 52. став (3) тачка 1) Закона о службеницима 
и намјешетницима у органима јединице локалне 
самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, 
број 97/16), чланом 36. став (2) тачка 23) Статута 
општине Вишеград („Службени гласник општине 
Вишеград“, број 6/17 и 3/19) и чланом 50. Закона о 
управним споровима („Службени гласник Републике 
Српске“, број 109/05 и 63/11) ријешено 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: 01-022-131/21                                                                                         
Датум: 26.11.2021. године       Муамер Софовић, с.р.                                                                                     
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На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16, 
36/19 и 61/21), чл. 252. став 1. тачка 5. и 253. Закона 
о општем управном поступку („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18) и 
члана 36. Статута општине Вишеград („Службени 
гласник општине Вишеград“, бр. 6/17 и 3/19), по 
службеној дужности у поступку извршења Пресуде 
Окружног суда у Источном Сарајеву, број:                        
14 0 У 004975 21 У, од 25.10.2021. године, 
Скупштина општине Вишеград на првој сједници 
одржаној 26.11.2021. године, д о н о с и 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о оглашавању ништавим Рјешења о разрјешењу 

вршиоца дужности секретара Скупштине 
општине Вишеград, број: 01-022-117/21, од 

15.3.2021. године („Службени гласник општине 
Вишеград“, број 4/21) 

 
1) Оглашава се ништавим Рјешење Скупштине 
општине Вишеград о разрјешењу вршиоца дужности 
секретара Скупштине општине Вишеград, број: 01-
022-117/21, од 15.3.2021. године („Службени гласник 
општине Вишеград“, број 4/21), којим је Милан 
Ђукић, дипломирани правник, разријешен дужности 
вршиоца дужности секретара Скупштине општине 
Вишеград, на лични захтјев. 
 
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 

Рјешењем Скупштине општине Вишеград, број:               
01-022-117/21, од 15.3.2021. године („Службени 
гласник општине Вишеград“, број 4/21) Милан 
Ђукић, дипломирани правник, разријешен је 
дужности вршиоца дужности секретара Скупштине 
општине Вишеград, на лични захтјев.  
Наведено рјешење садржи неправилност која је по 
изричитој одредби члана 45. став (6) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21) 
предвиђена као разлог ништавости.Наиме, у току 
предсједавања прве сједнице дошло је до повреде 
члана 44. став (4) поменутог закона и члана 45. 
Статута општине Вишеград, који садржи идентичну 
одредбу у погледу предсједавања сједницом, будући 
да првој сједници није предсједавао најстарији 
одборник новог сазива који има сва права и 
дужности предсједника скупштине у погледу 
предсједавања сједници, већ одборник који није 
испуњавао тај услов. Даље, позив за прву сједницу 
није упућен најмање седам дана прије одржавања 
сједнице одборницима, начелнику општине, 
начелницима одјељења општинске управе и осталим 
учесницима, заједно са приједлогом дневног реда и 

припремљеним материјалима по појединим тачкама 
дневног реда, чиме је повријеђена одредба члана 89. 
Пословника о раду Скупштине општине Вишеград 
(„Службени гласник општине Вишеград“, бр. 8/17, 
3/19 и 12/19). Доводећи у међусобну везу одредбе 
Закона о локалној самоуправи којима се уређује 
поступак сазивања и предсједавања првом сједницом 
и сједницама послије конституисања једне с другим, 
као и у везу са Статутом општине Вишеград и 
Пословником о раду Скупштине општине Вишеград 
и примјењујући их на одржавања прве сједнице 
неспорно је да је дошло до пропуста у поступку 
сазивања и предсједавања првом сједницом, чиме су 
повријеђене наведене одредбе закона, статута и 
пословника, а што је у својој Пресуди, број: 14 0 У 
004975 21 У, од 25.10.2021. године, утврдио и 
Окружни суд у Источном Сарајеву којом је 
поништио Рјешење о именовању вршиоца дужности 
секретара Скупштине општине Вишеград, број: 01-
022-10/21, од 12.1.2021. године („Службени гласник 
општине Вишеград“, број 1/21) и наложио 
Скупштини општине Вишеград да у поновном 
поступку отклони наведене недостатке, а затим 
правилном примјеном прописа донесе нову на 
закону засновану одлуку. С обзиром да је чланом 45. 
став (6) Закона о локалној самоуправи, која уређује 
поступак сазивања и предсједавања сједницом 
скупштине, изричито прописано да сједница сазвана 
супротно одредбама овог члана сматра се 
незаконитом, а донесени акти ништавим, у контексту 
наведеног, због пропуста учињених у поступку 
сазивања и предсједавања првом сједницом и 
поништавања свих аката донесених на тој сједници 
од стране Окружног суда у Источном Сарајеву; има 
се сматрати да ни друга ни трећа сједница нису 
сазване законито, па слиједом наведеног и акти 
донесени на другој и трећој сједници имају се 
сматрати ништавим. Ово стога, што је Рјешење о 
разрјешењу вршиоца дужности секретара 
Скупштине општине Вишеград, број: 01-022-117/21, 
од 15.3.2021. године („Службени гласник општине 
Вишеград“, број 4/21) донесено на трећој редовној 
сједници Скупштине општине Вишеград. 
Надаље, Закон о општем управном поступку 
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 13/02, 
87/07, 50/10 и 66/18) у члану 252. став (1) тачка 5) 
прописује да се ништавим оглашава рјешење које 
садржи неправилност која је по некој изричитој 
законској одредби предвиђена као разлог 
ништавости. Поступак оглашавања ништавим 
рјешења прописан је одредбом члана 253. поменутог 
закона, која прописује да се рјешење у свако доба 
може огласити ништавим по службеној дужности у 
цјелини или дјелимично, да може да га огласи 
ништавим орган који га је донио, а да се 
оглашавањем рјешења ништавим поништавају 
правне посљедице које је такво рјешење произвело. 
Слиједећи наведено, у таквој правној ситуацији при 
чему је пресудом Окружног суда у Источном 
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Сарајеву раније рјешење о именовању вршиоца 
дужности секретара Скупштине општине Вишеград 
поништено и у смислу члана 50. Закона о управним 
споровима споровима („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 109/05 и 63/11) има се 
сматрати да Милан Ђукић није ни именован за 
вршиоца дужности секретара Скупштине, па 
слиједом наведеног ни разријешен те дужности на 
лични захтјев; постоји дужност оглашавања 
ништавим каснијег рјешења о разрјешењу вршиоца 
дужности секретара Скупштине општине Вишеград 
због неправилности које то рјешење садржи, односно 
неправилности поступка који је претходио његовом 
доношењу, а које су изричитом одредбом члана 45. 
став (6) Закона о локалној самоуправи предвиђене 
као разлог ништавости. 
На основу изнесеног, у складу са чланом 39. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21) и чл. 
252. став (1) тачка 5) и 253. 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), 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: 01-022-132/21                                                                                          
Датум: 26.11.2021. године       Муамер Софовић, с.р.                                                                                      
 
 
На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16, 
36/19 и 61/21), чл. 252. став 1. тачка 5. и 253. Закона 
о општем управном поступку („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18) и 
члана 36. Статута општине Вишеград („Службени 
гласник општине Вишеград“, бр. 6/17 и 3/19), по 
службеној дужности у поступку извршења Пресуде 
Окружног суда у Источном Сарајеву, број:                        
14 0 У 004975 21 У, од 25.10.2021. године, 
Скупштина општине Вишеград на првој сједници 
одржаној 26.11.2021. године, д о н о с и 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о оглашавању ништавим Рјешења о именовању 

вршиоца дужности секретара Скупштине 
општине Вишеград, број: 01-022-118/21, од 

15.3.2021. године („Службени гласник општине 
Вишеград“, број 4/21) 

1) Оглашава се ништавим Рјешење Скупштине 
општине Вишеград о именовању вршиоца дужности 
секретара Скупштине општине Вишеград, број: 01-
022-118/21, од 15.3.2021. године („Службени гласник 
општине Вишеград“, број 4/21), којим је Снежана 
Нешковић, дипломирани правник, именована 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 

Рјешењем Скупштине општине Вишеград, број: 01-
022-118/21, од 15.3.2021. године („Службени гласник 
општине Вишеград“, број 4/21) Снежана Нешковић, 
дипломирани правник, именована за вршиоца 
дужности секретара Скупштине општине Вишеград. 
Наведено рјешење садржи неправилност која је по 
изричитој одредби члана 45. став (6) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21) 
предвиђена као разлог ништавости. Наиме, у току 
предсједавања прве сједнице дошло је до повреде 
члана 44. став (4) поменутог закона и члана 45. 
Статута општине Вишеград, који садржи идентичну 
одредбу у погледу предсједавања сједницом, будући 
да првој сједници није предсједавао најстарији 
одборник новог сазива који има сва права и 
дужности предсједника скупштине у погледу 
предсједавања сједници, већ одборник који није 
испуњавао тај услов. Даље, позив за прву сједницу 
није упућен најмање седам дана прије одржавања 
сједнице одборницима, начелнику општине, 
начелницима одјељења општинске управе и осталим 
учесницима, заједно са приједлогом дневног реда и 
припремљеним материјалима по појединим тачкама 
дневног реда, чиме је повријеђена одредба члана 89. 
Пословника о раду Скупштине општине Вишеград 
(„Службени гласник општине Вишеград“, бр. 8/17, 
3/19 и 12/19). Доводећи у међусобну везу одредбе 
Закона о локалној самоуправи којима се уређује 
поступак сазивања и предсједавања првом сједницом 
и сједницама послије конституисања једне с другим, 
као и у везу са Статутом општине Вишеград и 
Пословником о раду Скупштине општине Вишеград 
и примјењујући их на одржавања прве сједнице 
неспорно је да је дошло до пропуста у поступку 
сазивања и предсједавања првом сједницом, чиме су 
повријеђене наведене одредбе закона, статута и 
пословника, а што је у својој Пресуди, број: 14 0 У 
004975 21 У, од 25.10.2021. године, утврдио и 
Окружни суд у Источном Сарајеву којом је 
поништио Рјешење о именовању Милана Ђукића за 
вршиоца дужности секретара Скупштине општине 
Вишеград, број:                  01-022-10/21, од 12.1.2021. 
године („Службени гласник општине Вишеград“, 
број 1/21) и наложио Скупштини општине Вишеград 
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да у поновном поступку отклони наведене 
недостатке, а затим правилном примјеном прописа 
донесе нову на закону засновану одлуку. С обзиром 
да је чланом 45. став (6) Закона о локалној 
самоуправи, која уређује поступак сазивања и 
предсједавања сједницом скупштине, изричито 
прописано да сједница сазвана супротно одредбама 
овог члана сматра се незаконитом, а донесени акти 
ништавим, у контексту наведеног, због пропуста 
учињених у поступку сазивања и предсједавања 
првом сједницом и поништавања свих аката 
донесених на тој сједници од стране Окружног суда 
у Источном Сарајеву; има се сматрати да ни друга ни 
трећа сједница нису сазване законито, па слиједом 
наведеног и акти донесени на другој и трећој 
сједници имају се сматрати ништавим. Ово стога, 
што је Рјешење о именовању вршиоца дужности 
секретара Скупштине општине Вишеград, број: 01-
022-118/21, од 15.3.2021. године („Службени гласник 
општине Вишеград“, број 4/21) донесено на трећој 
редовној сједници Скупштине општине Вишеград. 
Надаље, Закон о општем управном поступку 
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 13/02, 
87/07, 50/10 и 66/18) у члану 252. став (1) тачка 5) 
прописује да се ништавим оглашава рјешење које 
садржи неправилност која је по некој изричитој 
законској одредби предвиђена као разлог 
ништавости. Поступак оглашавања ништавим 
рјешења прописан је одредбом члана 253. поменутог 
закона, која прописује да се рјешење у свако доба 
може огласити ништавим по службеној дужности у 
цјелини или дјелимично, да може да га огласи 
ништавим орган који га је донио, а да се 
оглашавањем рјешења ништавим поништавају 
правне посљедице које је такво рјешење произвело. 
Слиједећи наведено, у таквој правној ситуацији при 
чему је пресудом Окружног суда у Источном 
Сарајеву раније рјешење о именовању вршиоца 
дужности секретара Скупштине општине Вишеград 
поништено и у смислу члана 50. Закона о управним 
споровима споровима („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 109/05 и 63/11) има се 
сматрати да Милан Ђукић није ни именован за 
вршиоца дужности секретара Скупштине, па 
слиједом наведеног ни разријешен те дужности на 
лични захтјев, послије чега је на упражњену 
позицију Снежана Нешковић именована за вршиоца 
дужности секретара; постоји дужност оглашавања 
ништавим каснијег рјешења о именовању Снежане 
Нешковић за вршиоца дужности секретара 
Скупштине општине Вишеград због неправилности 
које то рјешење садржи, односно неправилности 
поступка који је претходио његовом доношењу, а 
које су изричитом одредбом члана 45. став (6) Закона 
о локалној самоуправи предвиђене као разлог 
ништавости. 
На основу изнесеног, у складу са чланом 39. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21) и чл. 

252. став (1) тачка 5) и 253. 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), 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: 01-022-133/21                                                                                         
Датум: 26.11.2021. године       Муамер Софовић, с.р.                                                                                     
 
 
На основу члана 39. став (2) тачка 21) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број 97/16, 36/19 и 61/21), члана 
52. став (4) Закона о службеницима и 
намјештеницима у органима јединице локалне 
самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, 
број 97/16 ), члана 36. став (2) тачка 23) Статута 
општине Вишеград („Службени гласник општине 
Вишеград“, број 6/17 и 3/19) и члана 50. Закона о 
управним споровима („Службени гласник Републике 
Српске“, број 109/05 и 63/11) поступајући по 
Пресуди Окружног суда у Источном Сарајеву, број: 
14 0 У 004975 21 У, од 25.10.2021. године, 
Скупштина општине Вишеград у наставку прве 
сједнице одржане 26.11.2021. године и настављеној 
26.11.2021. године, д о н о с и  
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању вршиоца дужности секретара 

Скупштине општине Вишеград 
 
1. Снежана Нешковић, дипломирани правник, 
именује се за вршиоца дужности секретара 
Скупштине општине Вишеград, са 26.11.2021. 
године, за период до 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 
Пресудом Окружног суда у Источном Сарајеву, број: 
14 0 У 004975 21 У, од 25.10.2021. године поништено 
је Рјешење о именовању вршиоца дужности 
секретара Скупштине општине Вишеград, број: 01-
022-10/21, од 12.01.2021. године. 
Поступајући по Пресуди Окружног суда у Источном 
Сарајеву, број: 14 0 У 004975 21 У, од 25.10.2021. 
године, Скупштина општине Вишеград је, у 
поновном поступку, уважила правно схватање и 



2.12.2021. године                  Службени гласник општине Вишеград број – 6                             13 
 

примједбе суда у погледу поступка, те правилном 
примјеном прописа отклонила недостатке у 
поступку именовања вршиоца дужности секретара 
Скупштине општине Вишеград, на које је суд указао 
у својој пресуди. 
Позив за прву сједницу Скупштине општине у 
складу са чланом 89. Пословника о раду Скупштине 
општине Вишеград упућен је најмање седам дана 
прије одржавања сједнице одборницима, начелнику 
општине, начелницима одјељења општинске управе 
и осталим учесницима, заједно са приједлогом 
дневног реда и припремљеним материјалима по 
појединим тачкама дневног реда. 
Првој сједници Скупштине до избора предсједника у 
складу са чланом 44. став (4) и (5) Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16, 36/19 и 61/21), чланом 45. ст. (4) 
и (5) Статута општине Вишеград („Службени 
гласник општине Вишеград“, број 6/17 и 3/19) и 
чланом 7. ст. (4) и (5) Пословника о раду Скупштине 
општине Вишеград („Службени гласник општине 
Вишеград“, број 8/17, 3/19 и 12/19) предсједавао је 
најстарији одборник новог сазива. 
Комисија за избор и именовање на сједници 
одржаној 26.11.2021. године констатовала је да је 
престао мандат секретару Скупштине општине 
Вишеград из претходног сазива, па је сходно 
одредби члана 52. став (4) Закона о службеницима и 
намјештеницима за вршиоца дужности секретара 
Скупштине општине Вишеград за период до 90 дана 
предложила Снежану Нешковић, која испуњава 
законом прописане услове за именовање на ту 
дужност. 
Скупштина општине Вишеград у наставку прве 
сједнице започете 18.11.2021. године, а настављене 
26.11.2021. године прихватила је приједлог Комисије 
за избор и именовање и донијела рјешење о 
именовању Снежане Нешковић за вршиоца 
дужности секретара, са 26.11.2021. године, за период 
до 90 дана.  
На основу изложеног, у складу са чланом 39. став (2) 
тачка 21) Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, број 97/16, 36/19 и 
61/21), чланом 52. став (4) Закона о службеницима и 
намјештеницима у органима јединице локалне 
самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, 
број 97/16 ), чланом 36. став (2) тачка 23) Статута 
општине Вишеград („Службени гласник општине 
Вишеград“, број 6/17 и 3/19) и чланом 50. Закона о 
управним споровима, ријешено 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: 01-022-134/21                                                                                         
Датум: 26.11.2021. године       Муамер Софовић, с.р.                                                                         
 
 
На основу члана 39. став (2) тачка 21) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број 97/16, 36/19 и 61/21), чл. 36. 
став (2) тачка 23) и 52. ст. (1) и (2) Статута општине 
Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“, 
број 6/17 и 3/19), а у вези са чл. 8, 58. и 59. 
Пословника о раду Скупштине општине Вишеград 
(„Службени гласник општине Вишеград“, број 8/17, 
3/19 и 12/19) и чланом 50 Закона о управним 
споровима („Службени гласник Републике Српске“, 
број 109/05 и 63/11) поступајући по Пресуди 
Окружног суда у Источном Сарајеву, број: 14 0 У 
004997 21 У, од 25.10.2021. године, Скупштина 
општине Вишеград на првој сједници одржаној 
26.11.2021. године,                         д о н о с и  
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о избору Комисије за прописе 

 
1. У Комисију за прописе бирају се: 
1) Миленко Јањић, предсједник, 
2) Ђорђе Тешовић, члан, 
3) _____________, члан (биће изабран из реда 
одборника Савеза независних социјалдемократа-
СНСД- Милорад Додик, након достављања 
приједлога од Савеза независних социјалдемократа-
СНСД-Милорад Додик) 
4) Боро Нинковић, члан, 
5) Радивоје Видаковић, члан. 
 
2. Ступањем на снагу овог рјешења престаје да важи 
Одлука о избору Комисије за прописе („Службени 
гласник општине Вишеград“, број 12/16). 
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 

Пресудом Окружног суда у Источном Сарајеву, број: 
14 0 У 004997 21 У, од 25.10.2021. године поништено 
је Рјешење Скупштине општине Вишеград о избору 
Комисије за прописе, број: 01-022-17/21, од 
12.1.2021. године. 
Поступајући по Пресуди Окружног суда у Источном 
Сарајеву, број: 14 0 У 004997 21 У, од 25.10.2021. 
године, Скупштина општине Вишеград је, у 
поновном поступку, уважила правно схватање и 
примједбе суда у погледу поступка, те правилном 
примјеном прописа отклонила недостатке у погледу 
поступка избора Комисије за прописе на које је суд 
указао у својој пресуди. 
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Позив за прву сједницу Скупштине општине у 
складу са чланом 89. Пословника о раду Скупштине 
општине Вишеград упућен је најмање седам дана 
прије одржавања сједнице одборницима, начелнику 
општине, начелницима одјељења општинске управе 
и осталим учесницима, заједно са приједлогом 
дневног реда и припремљеним материјалима по 
појединим тачкама дневног реда. 
Првој сједници Скупштине до избора предсједника у 
складу са чланом 44. став (1) Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16, 36/19 и 61/21), чланом 45. ст. (4) 
и (5) Статута општине Вишеград („Службени 
гласник општине Вишеград“, број 6/17 и 3/19) и 
чланом 7. ст. (4) и (5) Пословника о раду Скупштине 
општине Вишеград („Службени гласник општине 
Вишеград“, број 8/17, 3/19 и 12/19) предсједавао је 
најстарији одборник новог сазива. 
Комисија за избор и именовање на сједници 
одржаној 26.11.2021. године утврдила је приједлог за 
избор предсједника и чланова Комисије за прописе. 
У поступку утврђивања приједлога комисија се 
руководила чланом 43. став (1) Пословника о раду 
Скупштине општине Вишеград („Службени гласник 
општине Вишеград“, број 8/17, 3/19 и 12/19) којим се 
прописује да састав радног тијела одговара 
страначкој заступљености у Скупштини, па је 
оставила упражњено мјесто за једног члана из реда 
одборника Савеза независних социјалдемократа-
СНСД-Милорад Додик, који ће бити изабран након 
достављања приједлога од Савеза независних 
социјалдемократа-СНСД-Милорад Додик.  
Скупштина општине Вишеград прихватила је 
приједлог Комисије за избор и именовање и изабрала 
Комисију за прописе у предложеном саставу. 
На основу изложеног, на основу члана 39. став (2) 
тачка 21) Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, број 97/16, 36/19 и 
61/21), чл. 36. став (2) тачка 23) и 52. ст. (1) и (2) 
Статута општине Вишеград („Службени гласник 
општине Вишеград“, број 6/17 и 3/19), а у вези са чл. 
8, 58. и 59. Пословника о раду Скупштине општине 
Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“, 
број 8/17, 3/19 и 12/19) и чланом 50 Закона о 
управним споровима („Службени гласник Републике 
Српске“, број 109/05 и 63/11) ријешено је као у 
диспозитиву.  
 
Упутство о правном лијеку: Ово рјешење је 
коначно и против истог није дозвољена жалба, али се 
може покренути управни спор, тужбом Окружном 
суду у Источном Сарајеву, у року од 30 дана од дана 
достављања рјешења.   
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД                                                               
                                                  ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Број: 01-022-135/21                                                                                          
Датум: 26.11.2021. године       Муамер Софовић, с.р.                                                                                      
 

На основу члана 39. став (2) тачка 21) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број 97/16, 36/19 и 61/21), чл. 36. 
став (2) тачка 23) и 52. ст. (1) и (2) Статута општине 
Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“, 
број 6/17 и 3/19), а у вези са чл. 8, 60. и 61. 
Пословника о раду Скупштине општине Вишеград 
(„Службени гласник општине Вишеград“, број 8/17, 
3/19 и 12/19) и чланом 50 Закона о управним 
споровима („Службени гласник Републике Српске“, 
број 109/05 и 63/11) поступајући по Пресуди 
Окружног суда у Источном Сарајеву, број:                             
14 0 У 004979 21 У, од 25.10.2021. године, 
Скупштина општине Вишеград на првој сједници 
одржаној 26.11.2021. године, д о н о с и  
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о избору Комисије за буџет и финансије 

 
1.У Комисију за буџет и финансије бирају се: 
1) Миле Лакић, предсједник, 
2) Ђорђе Тешовић, члан, 
3) _____________, члан (биће изабран из реда 
одборника Савеза независних социјалдемократа-
СНСД- Милорад Додик, након достављања 
приједлога од Савеза независних социјалдемократа-
СНСД-Милорад Додик) 
4) Бране Смиљић, члан, 
5) Бране Топаловић, члан. 
 
2. Ступањем на снагу овог рјешења престаје да важи 
Одлука о избору предсједника и чланова Комисије за 
буџет и финансије („Службени гласник општине 
Вишеград“, број 13/16). 
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 
Пресудом Окружног суда у Источном Сарајеву, број: 
14 0 У 004979 21 У, од 25.10.2021. године поништено 
је Рјешење Скупштине општине Вишеград о избору 
Комисије за буџет и финансије, број: 01-022-18/21, 
од 12.1.2021. године. 
Поступајући по Пресуди Окружног суда у Источном 
Сарајеву, број: 14 0 У 004979 21 У, од 25.10.2021. 
године, Скупштина општине Вишеград је, у 
поновном поступку, уважила правно схватање и 
примједбе суда у погледу поступка, те правилном 
примјеном прописа отклонила недостатке у 
поступку избора Комисије за буџет и финансије, на 
које је суд указао у својој пресуди. 
Позив за прву сједницу Скупштине општине у 
складу са чланом 89. Пословника о раду Скупштине 
општине Вишеград упућен је најмање седам дана 
прије одржавања сједнице одборницима, начелнику 
општине, начелницима одјељења општинске управе 
и осталим учесницима, заједно са приједлогом 
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дневног реда и припремљеним материјалима по 
појединим тачкама дневног реда. 
Првој сједници Скупштине до избора предсједника у 
складу са чланом 44. став (1) Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16, 36/19 и 61/21), чланом 45. ст. (4) 
и (5) Статута општине Вишеград („Службени 
гласник општине Вишеград“, број 6/17 и 3/19) и 
чланом 7. ст. (4) и (5) Пословника о раду Скупштине 
општине Вишеград („Службени гласник општине 
Вишеград“, број 8/17, 3/19 и 12/19) предсједавао је 
најстарији одборник новог сазива. 
Комисија за избор и именовање на сједници 
одржаној 26.11.2021. године утврдила је приједлог за 
избор предсједника и чланова Комисије за буџет и 
финансије. У поступку утврђивања приједлога 
комисија се руководила чланом 43. став (1) 
Пословника о раду Скупштине општине Вишеград 
(„Службени гласник општине Вишеград“, број 8/17, 
3/19 и 12/19) којим се прописује да састав радног 
тијела одговара страначкој заступљености у 
Скупштини, па је оставила упражњено мјесто за 
једног члана из реда одборника Савеза независних 
социјалдемократа-СНСД-Милорад Додик, који ће 
бити изабран након достављања приједлога од 
Савеза независних социјалдемократа-СНСД-
Милорад Додик.  
Скупштина општине Вишеград прихватила је 
приједлог Комисије за избор и именовање и изабрала 
Комисију за буџет и финансије у предложеном 
саставу. 
На основу изложеног, на основу члана 39. став (2) 
тачка 21) Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, број 97/16, 36/19 и 
61/21), чл. 36. став (2) тачка 23) и 52. ст. (1) и (2) 
Статута општине Вишеград („Службени гласник 
општине Вишеград“, број 6/17 и 3/19), а у вези са чл. 
8, 60. и 61. Пословника о раду Скупштине општине 
Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“, 
број 8/17, 3/19 и 12/19) и чланом 50 Закона о 
управним споровима („Службени гласник Републике 
Српске“, број 109/05 и 63/11) ријешено је као у 
диспозитиву.  
 
Упутство о правном лијеку: Ово рјешење је 
коначно и против истог није дозвољена жалба, али се 
може покренути управни спор, тужбом Окружном 
суду у Источном Сарајеву, у року од 30 дана од дана 
достављања рјешења.   
 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД                                                               
                                                  ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Број: 01-022-136/21                                                                                          
Датум: 26.11.2021. године       Муамер Софовић, с.р.                                                                                      
 
 
 
 

На основу чл. 39., 46. и 48. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21), члана 36. став (2) 
тачка 23) Статута општине Вишеград („Службени 
гласник општине Вишеград“, број 6/17 и 3/19) и 
члана 50. Закона о управним споровима („Службени 
гласник Републике Српске“, број 109/05 и 63/11) 
поступајући по Пресуди Окружног суда у Источном 
Сарајеву, број: 14 0 У 004976 21 У, од 27.9.2021. 
године, Скупштина општине Вишеград на првој 
сједници одржаној 26.11.2021. године, д о н о с и 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању Комисије за примопредају 

дужности између директора 
Јавног предузећа за водовод и канализацију „15 

Април“ а.д. Вишеград 
 
1. Именује се Комисија за примопредају дужности 
између директора Јавног предузећа за водовод и 
канализацију „15 Април“ а.д. Вишеград у саставу: 
1) Лепа Цвијетић Васиљевић, предсједник 
    Цвијета Делић, замјеник предсједника 
2) Ковиљка Марковић, члан 
    Бранка Драгичевић, замјеник члана 
3) Рада Јелисавчић, члан 
     Светлана Грујић, замјеник члана. 
2. Задатак комисије је да присуствује примопредаји 
дужности директора Јавног предузећа за водовод и 
канализацију „15 Април“ а.д. Вишеград која 
подразумијева подношење: 
1) извјештаја о обављању послова дјелокруга Јавног 
предузећа за водовод и канализацију „15 Април“ а.д. 
Вишеград, 
2) финансијског извјештаја и извјештаја о 
предузетим, а неизмиреним и неизвршеним 
обавезама, 
3) извјештаја о предметима и пројектима у току, 
4) предају затечених службених аката, печата и 
других списа и извјештаја од значаја за рад Јавног 
предузећа за водовод и канализацију „15 Април“ а.д. 
Вишеград. 
3. Комисија се именује за период од 4 (четири 
године), са могућношћу поновног именовања. 
4. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења,а  
објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Вишеград“. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
Пресудом Окружног суда у Источном Сарајеву, број: 
14 0 У 004976 21 У, од 27.9.2021. године поништено 
је Рјешење Скупштине општине о именовању 
Комисије за примопредају дужности директора. 
Јавног предузећа за водовод и канализацију „15 
Април“ а.д. Вишеград. 
Поступајући по Пресуди Окружног суда у Источном 
Сарајеву, број: 14 0 У 004976 21 У, од 27.9.2021. 
године, Скупштина општине Вишеград је, у 
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поновном поступку, уважила правно схватање и 
примједбе суда у погледу поступка, те правилном 
примјеном прописа отклонила недостатке у 
поступку доношења Рјешења о именовању Комисије 
за примопредају дужности између директора Јавног 
предузећа за водовод и канализацију „15 Април“ а.д. 
Вишеград. 
Позив за прву сједницу Скупштине општине у 
складу са чланом 89. Пословника о раду Скупштине 
општине Вишеград упућен је најмање седам дана 
прије одржавања сједнице одборницима, начелнику 
општине, начелницима одјељења општинске управе 
и осталим учесницима, заједно са приједлогом 
дневног реда и припремљеним материјалима по 
појединим тачкама дневног реда, односно 9.11.2021. 
године. 
Првој сједници Скупштине до избора предсједника у 
складу са чланом 44. став (4) и (5) Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16, 36/19 и 61/21), чланом 45. ст. (4) 
и (5) Статута општине Вишеград („Службени 
гласник општине Вишеград“, број 6/17 и 3/19) и 
чланом 7. ст. (4) и (5) Пословника о раду Скупштине 
општине Вишеград („Службени гласник општине 
Вишеград“, број 8/17, 3/19 и 12/19) предсједавао је 
најстарији одборник новог сазива, коме су у раду 
помагала два најмлађа одборника новог сазива који 
су из реда политичких странака које имају највећи 
број одборника у Скупштини. 
Комисија за избор и именовање на сједници 
одржаној 18.11.2021. године утврдила је приједлог 
рјешења и доставила га Скупштини општине 
Вишеград на разматрање и усвајање. Скупштина 
општине Вишеград прихватила је приједлог 
Комисије за избор и именовање и донијела Рјешење 
о именовању Комисије за примопредају дужности 
између директора Јавног предузећа за водовод и 
канализацију „15 Април“ а.д. Вишеград.. 
У поступку извршења Пресуде Окружног суда у 
Источном Сарајеву, број:                                               14 
0 У 004976 21 У, од 27.9.2021. године, у поновном 
поступку доношења Рјешења о именовању Комисије 
за примопредају дужности између директора Јавног 
предузећа за водовод и канализацију „15 Април“ а.д. 
Вишеград., Скупштина општине Вишеград уважила 
је све примједбе суда и отклонила недостатке у 
погледу упућивања позива за прву сједницу 
Скупштине и предсједавања првом сједницом 
Скупштине на које је суд указао у својој пресуди и 
правилном примјеном прописа, односно, члана 44. 
став (4) и (5) Закона о локалној самоуправи, члана 45. 
ст. (4) и (5) Статута општине Вишеград и члана 7. ст. 
(4) и (5) Пословника о раду Скупштине општине 
Вишеград отклонила недостатке у поступку 
доношења новог рјешења.  
На основу изложеног, у складу са чл. 39., 46. и 48. 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21), чланом 
36. став (2) тачка 23) Статута општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 6/17 
и 3/19) и чланом 50. Закона о управним споровима 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 109/05 
и 63/11) 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: 01-022-137/21                                                                                         
Датум: 26.11.2021. године       Муамер Софовић, с.р 
 
 
На основу чл. 39., 46. и 48. ст. (4) и (6) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21) и члана 
36. Статута општине Вишеград („Службени гласник 
општине Вишеград“, број 6/17 и 3/19), Скупштина 
општине Вишеград на првој сједници одржаној 
26.11.2021. године, д о н о с и 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању Комисије за примопредају 

дужности између функционера  
општине Вишеград 

 
1. У Комисију за примопредају дужности између 
функционера општине Вишеград у случају 
престанака мандата, именују се: 
1) Миле Лакић, предсједник, 
    Миленко Јањић, замјеник предсједника, 
2) Ђорђе Тешовић, члан, 
     Зоран Папић, замјеник члана, 
3) Мирко Мајсторовић, члан, 
    Српко Баранац, 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 функционера 
општине Вишегради 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“. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
Закон о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21) у чл. 39., 
46. и 48. ст. (4) и (6) прописује да комисију за 
примопредају дужности између функционера у 
случају престанка мандата функционера именује 
скупштина, да чланови комисије имају замјенике, а 
да у случају примопредаје дужности између 
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предсједника скупштине комисију чине одборници у 
скупштини.  
Комисија за избор и именовање на сједници 
одржаној 26.11.2021. године утврдила је Приједлог 
рјешења о именовању Комисије за примопредају 
дужности између функционера општине Вишеград и 
доставила га скупштини општине на разматрање и 
усвајање. Скупштина општине Вишеград 
прихватила је приједлог Комисије за избор и 
именовање и донијела Рјешење о именовању 
Комисије за примопредају дужности између 
функционера општине Вишеград. 
На основу изложеног, у складу са чл. 39., 46. и 48. ст. 
(4) и (6) Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21) 
и чланом 36. Статута општине Вишеград 
(„Службени гласник општине Вишеград“, број 6/17 
и 3/19), ријешено је као у диспозитиву овог рјешења. 
 
Упутство о правном лијеку: Ово рјешење је коначно 
и против истог није дозвољена жалба, али се може 
покренути управни спор, тужбом Окружном суду у 
Источном Сарајеву, у року од 30 дана од дана 
достављања рјешења.   
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД                                                               
                                                  ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Број: 01-022-138/21                                                                                          
Датум: 26.11.2021. године       Муамер Софовић, с.р 
 
 
На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16, 
36/19 и 61/21), чл. 252. став 1. тачка 5. и 253. Закона 
о општем управном поступку („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18) и 
члана 36. Статута општине Вишеград („Службени 
гласник општине Вишеград“, бр. 6/17 и 3/19), по 
службеној дужности у поступку оглашавања 
ништавим Рјешења о именовању Комисије за 
примопредају дужности начелника општине и 
између службеника на руководећим радним 
мјестима након престанка мандата, број: 01-022-
96/21, од 15.03.2021. године, Скупштина општине 
Вишеград на првој сједници одржаној 26.11.2021. 
године, д о н о с и 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о оглашавању ништавим Рјешења о именовању 

Комисије за примопредају дужности између 
начелника општине и између службеника на 

руководећим радним мјестима након престанка 
мандата, број: 01-022-96/21, од 15.03.2021. године 

(„Службени гласник општине Вишеград“, 
 број 4/21) 

 
 

1) Оглашава се ништавим Рјешење Скупштине 
општине Вишеград о именовању Комисије за 
примопредају дужности између начелника општине 
и између службеника на руководећим радним 
мјестима након престанка мандата, број: 01-022-
96/21, од 15.03.2021. године („Службени гласник 
општине Вишеград“, број 4/21). 
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 
Рјешењем Скупштине општине Вишеград, број: 01-
022-96/21, од 15.3.2021. године („Службени гласник 
општине Вишеград“, број 4/21) Ковиљка Марковић, 
именована је за предсједника, а Бранка Драгичевић, 
за замјеник предсједника комисије, док су Милан 
Савић и Јелена Савовић-Тодоровић именовани за 
чланове комисије, а за њихове замјенике именовани 
су Ранка Цвијетић и Радмило Михајловић.. 
Наведено рјешење садржи неправилност која је по 
изричитој одредби члана 45. став (6) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21) 
предвиђена као разлог ништавости.Наиме, у току 
предсједавања прве сједнице дошло је до повреде 
члана 44. став (4) поменутог закона и члана 45. 
Статута општине Вишеград, који садржи идентичну 
одредбу у погледу предсједавања сједницом, будући 
да првој сједници није предсједавао најстарији 
одборник новог сазива који има сва права и 
дужности предсједника скупштине у погледу 
предсједавања сједници, већ одборник који није 
испуњавао тај услов. Даље, позив за прву сједницу 
није упућен најмање седам дана прије одржавања 
сједнице одборницима, начелнику општине, 
начелницима одјељења општинске управе и осталим 
учесницима, заједно са приједлогом дневног реда и 
припремљеним материјалима по појединим тачкама 
дневног реда, чиме је повријеђена одредба члана 89. 
Пословника о раду Скупштине општине Вишеград 
(„Службени гласник општине Вишеград“, бр. 8/17, 
3/19 и 12/19). Доводећи у међусобну везу одредбе 
Закона о локалној самоуправи којима се уређује 
поступак сазивања и предсједавања првом сједницом 
и сједницама послије конституисања једне с другим, 
као и у везу са Статутом општине Вишеград и 
Пословником о раду Скупштине општине Вишеград 
и примјењујући их на одржавања прве сједнице 
неспорно је да је дошло до пропуста у поступку 
сазивања и предсједавања првом сједницом, чиме су 
повријеђене наведене одредбе закона, статута и 
пословника, а што је у својим пресудама, бр.14 0 У 
004970 21 У-14 0 У 005000 21 У, утврдио и Окружни 
суд у Источном Сарајеву којимам је поништио 
којима је поништио сва управна акта са прве 
сједнице и наложио Вишеград да Скупштини 
општине у поновном поступку отклони наведене 
недостатке, а затим правилном примјеном прописа 
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донесе нове на закону засноване одлуке. С обзиром 
да је чланом 45. став (6) Закона о локалној 
самоуправи, која уређује поступак сазивања и 
предсједавања сједницом скупштине, изричито 
прописано да сједница сазвана супротно одредбама 
овог члана сматра се незаконитом, а донесени акти 
ништавим, у контексту наведеног, због пропуста 
учињених у поступку сазивања и предсједавања 
првом сједницом и поништавања свих аката 
донесених на тој сједници од стране Окружног суда 
у Источном Сарајеву; има се сматрати да ни друга ни 
трећа сједница нису сазване законито, па слиједом 
наведеног и акти донесени на другој и трећој 
сједници имају се сматрати ништавим. Ово стога, 
што је Рјешење о именовању Комисије за 
примопредају дужности између начелника општине 
и између службеника на руководећим радним 
мјестима након престанка мандата, број: 01-022-
96/21, од 15.3.2021. године („Службени гласник 
општине Вишеград“, број 4/21) донесено на трећој 
редовној сједници Скупштине општине Вишеград. 
Надаље, Закон о општем управном поступку 
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 13/02, 
87/07, 50/10 и 66/18) у члану 252. став (1) тачка 5) 
прописује да се ништавим оглашава рјешење које 
садржи неправилност која је по некој изричитој 
законској одредби предвиђена као разлог 
ништавости. Поступак оглашавања ништавим 
рјешења прописан је одредбом члана 253. поменутог 
закона, која прописује да се рјешење у свако доба 
може огласити ништавим по службеној дужности у 
цјелини или дјелимично, да може да га огласи 
ништавим орган који га је донио, а да се 
оглашавањем рјешења ништавим поништавају 
правне посљедице које је такво рјешење произвело. 
Слиједећи наведено, у таквој правној ситуацији при 
чему су пресудама Окружног суда у Источном 
Сарајеву поништени сви управни акти са прве 
сједнице и у смислу члана 50. Закона о управним 
споровима споровима („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 109/05 и 63/11) има се 
сматрати да иста није ни одржана; постоји дужност 
оглашавања ништавим Рјешења о именовању 
Комисије за примопредају дужности између 
начелника општине и између службеника на 
руководећим радним мјестима након престанка 
мандата, због неправилности које то рјешење 
садржи, односно неправилности поступка који је 
претходио његовом доношењу, а које су изричитом 
одредбом члана 45. став (6) Закона о локалној 
самоуправи предвиђене као разлог ништавости. 
На основу изнесеног, у складу са чланом 39. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21) и чл. 
252. став (1) тачка 5) и 253. 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), 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: 01-022-139/21                                                                                     
Датум: 26.11.2021. године       Муамер Софовић, с.р 
 
 
На основу чл. 39. и 48. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16, 
36/19 и 61/21) и члана 36. Статута општине 
Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“, 
број 6/17 и 3/19), Скупштина општине Вишеград на 
првој сједници одржаној 26.11.2021. године,                              
д о н о с и 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању Комисије за примопредају 

дужности између начелника општине и између 
службеника на руководећим радним мјестима 

након престанка мандата 
 
1) У Комисију за примопредају дужности између 
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“. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
Закон о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21) у чл. 39. 
и 48. прописује да комисију за примопредају 
дужности између начелника општине и између 
службеника на руководећим радним мјестима након 
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престанка мандата именује скупштина, те састав и 
дужност комисије. 
Комисија за избор и именовање на сједници 
одржаној 26.11.2021. године утврдила је Приједлог 
рјешења о именовању Комисије за примопредају 
дужности између начелника општине и између 
службеника на руководећим радним мјестима након 
престанка мандата 
и доставила га скупштини општине на разматрање и 
усвајање. Скупштина општине Вишеград 
прихватила је приједлог Комисије за избор и 
именовање и донијела Рјешење о именовању 
Комисије за примопредају дужности између 
начелника општине и између службеника на 
руководећим радним мјестима након престанка 
мандата. 
На основу изложеног, у складу са чл. 39. и 48. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21) и 
чланом 36. Статута општине Вишеград („Службени 
гласник општине Вишеград“, број 6/17 и 3/19), 
ријешено је као у диспозитиву овог рјешења. 
 
Упутство о правном лијеку: Ово рјешење је 
коначно и против истог није дозвољена жалба, али се 
може покренути управни спор, тужбом Окружном 
суду у Источном Сарајеву, у року од 30 дана од дана 
достављања рјешења. 
 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД                                                               
                                                  ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Број: 01-022-139/21                                                                                          
Датум: 26.11.2021. године       Муамер Софовић, с.р 
 
 
На основу члана 82. став (3) Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске 
број:97/16 и 3/19), члана 6. Уредбе о условима и 
начину плаћања готовим новцем („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 97/03) и члана 
87.Статута Општине Вишеград („Службени гласник 
општине Вишеград“ 6/17 и 3/19),начелник општине 
Вишеград, д о н о с и  
 
 

О Д Л У К У 
о благајничком минимуму и благајичком 

максимуму 
 

I 
У благајни  Општинске управе Општине Вишеград 
може се држати готов новац у износу од 200,00КМ 
(благајнички минимум) до 3.000,00 КМ (благајнички 
максимум). 
 

II 
За спровођење ове Одлуке задужује се начелник 
Одјељења за финансије. 

 
III 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,а 
објавиће се  у  „Службеном гласнику Општине 
Вишеград“. 
 
ОПШТИНА ВИШЕГРАД  

                НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Број: 02-40-8/21 
Датум: 05.01.2021.год.          Младен Ђуревић,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 2. 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 Правилник о унутрашњој 
организацији и систематизацији радних мјеста у  ЈУ 
"Центар за социјални рад" Вишерад, број:                               
УО-5/20 од 28.12.2020. године 
 

II 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења , а биће 
објављена у „Службеном гласнику општине 
Вишеград“ 
 
ОПШТИНА ВИШЕГРАД  

                НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Број: 02-12-11/20 
Датум: 13.01.2021.год.           Младен Ђуревић,с.р.  
 
На основу члана 59. став (18) Закона о локланој 
самоуправи ("Службени гласник Републике Српске " 
број 97/16 и 36/19)  члана 43. и 44. Закона о 
буџетском систему Републике Српске („Службени 
гласник Републике Српске“, број 121/12, 152/14, 
103/15 и 15/16), члана 11. Одлуке о извршењу буџета 
општине Вишеград за 2020. годину („Службени 
гласник општине Вишеград“, број: 16/20), 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 

о одобравању средстава буџетске резерве                                             
 

I 
ОДОБРАВАЈУ СЕ средства буџетске резерве у 
укупном износу од 8.000,00 КМ 
(осамхиљадаконвертибилнихмарака) општини 
Костајница у Републици Српској, у сврху неопходне 
помоћи за санирање настале штете која је 
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проузрокована земљотресом који се догодио дана 
29.12.2020. године.  
 

II 
За реализацију ове одлуке задужује се одјељење за 
фиансије општине Вишеград.   
Одборена средства  уплатити   на рачун за капиталне 
инвестиције општине Костајница (Сбер банка) број: 
567-241-88200-0027-27  
 

III 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављена у „Службеном гласнику Општине 
Вишеград“. 
 
ОПШТИНА ВИШЕГРАД  

                НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Број: 02-40-16/21 
Датум: 26.01.2021.год.           Младен Ђуревић,с.р.  
 
На основу члана 82. став (3) Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске 
број: 97/16 и 36/19),  и члана 87. Статута Општине 
Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“ 
6/17 и 3/19), члана 20. Појединачног  Колективног 
уговора за запослене у Општинској управи 
Вишеград ("Службени гласник општине Вишеград" 
број:17 /17), начелник општине Вишеград, д о н о с и  
 

О Д Л У К У 
о висини просјечне исплаћене плате запослених 

у Општинској управи Вишеград за претходну 
годину 

 
I 

УТВРЂУЈЕ СЕ висина просјечне  плате у 
Општинској управи Општине Вишеград за 
претходну 2020. годину у износу након опорезивања   
941,47 КМ (деветстотиначетрдесетједна 
конвертибилнамарка и 47/100) на основу које ће се 
вршити исплате  новчаних помоћи сходно члану 20. 
Појединачног  Колективног уговора за запослене у 
Општинској управи Вишеград ("Службени гласник 
општине Вишеград" број:17 /17 ). 
 

II 
За реализацију ове одлуке задужује се Одјељење за 
финансије. 

 
III 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,а 
објавиће се  у  „Службеном гласнику Општине 
Вишеград“. 
 
ОПШТИНА ВИШЕГРАД  

                НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Број: 02-131-2/21 
Датум: 27.01.2021.год.             Младен Ђуревић,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 
1.   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“. 
 
ОПШТИНА ВИШЕГРАД  

                НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Број: 02-12-1/21 
Датум: 15.03.2021.год.             Младен Ђуревић,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. став 
1. тачка 4) Закона о систему јавних служби 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 68/07, 
109/12 и 44/16) 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 Правилник о измјенама и 
допунама Правилника о унутрашњој организацији и 
систематизацији радних мјеста Јавне установе  
Рехабилитациони центар "Вилина влас" Вишеград, 
број: 01/11-188/21/20 од 08.03.2021. године 
 

II 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења , а биће 
објављена у „Службеном гласнику општине 
Вишеград“ 
 
ОПШТИНА ВИШЕГРАД  

                НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Број: 02-12-2/21 
Датум: 24.03.2021.год.             Младен Ђуревић,с.р. 
 



2.12.2021. године                  Службени гласник општине Вишеград број – 6                             21 
 

На основу члана 87. став (3) Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“  
број: 97/16 и 36/19), на основу члана 72. став 3. и 4. 
Закона о предшколском васпитању и образовању  
(„Службени гласник Општине Вишеград“, број: 
79/15 и 63/20) , 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 Јавној установи за 
предшкoлско васпитање и образовање „Невен“ 
Вишеград за кориштење колективног годишњег 
одмора у временском периоду од 02.08.2021 до  
23.08.2018. године. 
 

II 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављена «Службеном гласнику општине 
Вишеград». 
 
ОПШТИНА ВИШЕГРАД  

                НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Број: 02-141-2/21 
Датум: 12.05.2021.год.           Младен Ђуревић,с.р.  
 
На основу члана 59. став 1, тачка 12. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), на 
основу члана 19. став 1, 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), начелник општине д о н о с и 
  

О Д Л У К У 
 

I 
ДАЈЕ СЕ сагласност на Правилник о измјенама 
Правилника о унутрашњој организацији и 
систематизацији радних мјеста у Јавној установи за 
предшколско васпитање и образовање "Невен" 
Вишеград број: 399/21 од 27.08.2021. године, усвојен 
од стране Управног одбора Јавне установе за 
предшколско васпитање и образовање "Невен" 
Вишеград, одлуком број 400/21 од 27.08.2021. 
године. 
 

II 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављена у „Службеном гласнику општине 
Вишеград“. 
 
ОПШТИНА ВИШЕГРАД  

                НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Број: 02-023-2/21 
Датум: 10.09.2021.год.           Младен Ђуревић,с.р.  

 
На основу члана 31. Закона о буџетском систему 
Републике Српске („Службени гласник Републике 
Српске“, број 121/12, 52/14,103/15,15/16), и члана 66. 
Статута Општине Вишград („Сл. гласник Општине 
Вишеград“, број: 6/17), Начелник општине 
Вишеград дана  25.11.2021. године,  д о н о с и 
   
 

О Д Л У К У 
о утврђивању нацрта буџета општине 

 Вишеград за 2021. годину 
 

Члан 1. 
Утврђује се нацрт буџета општине Вишеград за 2021. 
годину у износу од 9.646.335,00 КМ. 
 

Члан 2. 
Саставни дио ове одлуке је табеларни преглед 
приједлога буџета општине Вишеград за 2021. 
годину, који чине:  

- Економска класификација буџетских 
средстава, расхода и издатака;  

- Организациона класификација буџетских 
расхода и издатака;  

- Функционална класификација буџетских 
расхода и издатака.  

 
Члан 3. 

Овом одлуком ставља се ван снаге Одлука о  
утврђивању  нацрта буџета општине Вишеград за 
2021. годину број: 02-013-204/20 од 30.10.2020. 
године. 
 

Члан 4. 
Ова одлука  објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Вишеград“.  
 
ОПШТИНА ВИШЕГРАД  

                НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Број: 02-013-162/21 
Датум: 25.11.2021.год.           Младен Ђуревић,с.р.  
 
 
На основу члана 82. став (3) Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16 и 36/19) члана 87. Статута 
општине Вишеград („Службени гласник Општине 
Вишеград“, број 6/17 и 3/19), на основу тачке 49. став 
2. Упутства о канцеларијском пословању 
(«Службени гласник Републике Српске», број 2/05),  
начелник Општине д о н о с и  
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
којим се одређују предмети за које ће се  

водити попис аката 
 
I 
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Предмети за које ће се водити попис аката на 
прописаном обрасцу  који служи за завођење аката 
иасте или сличне врсте који се масовно појављују а 
по којима се води исти поступак су: 
           

- Пријава корупције, 
- Увјерења о регулисању војне обавезе и  

друга увјерења, 
- Увјерења о издржавању из иностранства, 
- Захтјеви за требовање средстава из буџета и 

извјештаји о утрошеним    средствима, 
- Изводи отворених ставки, 
- Административне забране, 
- Увјерења из области  ђачког  и студентског 

стандарда, 
- Увјерења о чињеничном стању објекта, 
- Увјерења која ће се водити у матичној 

евиденцији ( увјерења  из матичне књиге 
рођених, увјерења из матичне књиге 
вјенчаних, увјерења из матичне књиге 
држављана. 

- Рјешења о именовању лица  која ће 
спроводити контролу спровођења уговора 
са добављачима, 

- Пријаве  на конкурс за стипендије, 
- Пријаве на конкурс за додјелу новчаних 

средстава за помоћ подстицају повратка  
избјеглих и интерно расељених лица на 
територији општине Вишеград. 

- Захтјеви за остваривање права на новчане 
подстицаје за развој пољопривреде и села 
општине Вишеград за 2017.годину, 

- Контрола цијене откупа   станова, 
- Комунална накнада  за станове, 
- Комунална накнада за пословне просторе, 
- Комунална накнада за индивидуалну 

стамбене објекте (куће), 
- Комунална накнада за друге објекте, 
- Рјешење о упису права својине у књигу 

уложених уговора  о откупу стамбених 
зграда и станова за 2020. годину 

Попис аката се води и за предмете за које се предвиђа 
да ће у току године бити примљен већи број аката 
(пријаве на конкурс, одговори на расписе). 
 

II 
Oвo рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Вишеград.  
 

                НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Број: 02-052-2/21 
Датум: 04.01.2021.год.           Младен Ђуревић,с.р.  
 
 
На основу члана 82. став (3) Закона о локалној 
самоуправи („Службени  гласник Републике 
Српске“, 97/17 и 36/19) члана 87. Статута општине 
Вишеград („Службени гласник Општине Вишеград“, 

6/17 и 3/19), члана 1. став 2. и  члана 9. став 3.   
Уредбе  о канцеларијском пословању републичких 
органа управе («Службени гласник Републике 
Српске», број  1/04),  начелник  општине д о н о с и  
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о бројчаним ознакама Одјељења Општинске 

управе Општине Вишеград 
 
I 

Овим рјешењем утврђују се бројчане ознаке 
Одјељења Општинске управе  Вишеград, како 
слиједи:  

  
- Скупштина  Општине                                                  01 
- Начелник Општине                                                      02 
- Одјељење за општу управу                                         03 
- Одјељење за локални рзвој, привреду и 
   друштвене дјелатности                                               04 
- Одјељење за просторно уређење и 
  стамбено-комуналне послове                                      05 
- Одјељење за финансије                                                06 
- Одјељење за инспекцијске послове и 
   комуналну полицију                                                     07 
 

II 
Oвo рјешење ступа на снагу даном доношења, а  
објавиће се  у „Службеном гласнику општине 
Вишеград.  
 
ОПШТИНА ВИШЕГРАД  

                НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Број: 02-052-2/21 
Датум: 04.01.2021.год.           Младен Ђуревић,с.р.  
 
 
На основу члана 59. алинеја 8). Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16 и 36/19), члана 48. став (3), (4). и 
(5). Закона о службеницима и намјештеницима у 
органима јединице локалне самоуправе („Службени 
гласник Републике Срспске“, број 97/16) у вези са 
чланом 1. Уредбе о начелима за унутрашњу 
организацију и систематизацију радних мјеста у 
градској, односно општинској управи и члана 1. 
Уредбе о категоријама, звањима и условима за 
обављање послова службеника у јединицама локалне 
самоуправе ("Службени гласник Републике Српске", 
број: 10/17  и 3/18), и члана 66. Статута општине 
Вишеград ("Службени гласник општине Вишеград", 
број 6/17 и 3/19), начелник општине Вишеград,            
д о н о с и 
 

П Р А В И Л Н И К 
о измјенама и допунама Правилника о 

организацији и систематизацији  
радних мјеста Општинске управе општине 

Вишеград 
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Члан 1. 
У Правилнику о организацији и систематизацији 
радних мјеста Општинске управе Општине 
Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“ 
број: 10/17, 3/18, 4/18, 5/18, 6/18, 14/18, 16/18, 
2/19,1/20, 10/20 и 3/21) у члану 16. у табеларном 
прегледу који се односи на ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА 
ФИНАНСИЈЕ  тачка 6. мијења се и гласи"  
 

6. Самостални 
стручни 
сарадник за 
буџетске 
кориснике, 
фискални 
регистар 
непокретности и 
евиденцију 
основних 
средстава, пета 
категорија првог 
звања 

 
ВСС економског 
смјера, 240 ЕЦТС  
1 година радног 
искуства, положен 
стручни испит за 
рад  у органима 
управе 

  
 

 
1 

 
       

 
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине 
Вишеград’’. 
 
ОПШТИНА ВИШЕГРАД  

                 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Број: 02-013-145/21 
Датум: 26.10.2021.год.            Младен Ђуревић,с.р.  
 
На основу члана 59. алинеја 8). Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16 и 36/19), члана 48. став (3), (4). и 
(5). Закона о службеницима и намјештеницима у 
органима јединице локалне самоуправе („Службени 
гласник Републике Срспске“, број 97/16) у вези са 
чланом 1. Уредбе о начелима за унутрашњу 
организацију и систематизацију радних мјеста у 
градској, односно општинској управи и члана 1. 
Уредбе  о категоријама, звањима и условима за 
обављање послова службеника у јединицама локалне 
самоуправе ("Службени гласник Републике Српске", 
број: 10/17  и 3/18), члана 66. Статута општине 
Вишеград ("Службени гласник општине Вишеград", 
број  6/17 и 3/19), начелник општине Вишеград,           
д о н о с и 
 

П Р А В И Л Н И К 
о измјенама   и допунама Правилника о 

организацији и систематизацији радних мјеста 
Општинске управе општине Вишеград 

 
Члан 1. 

У Правилнику о организацији и систематизацији 
радних мјеста Општинске управе Општине 
Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“ 
број: 10/17, 3/18, 4/18, 5/18, 6/18, 14/18, 16/18, 

2/19,1/20, 10/20 и 3/21) у  члану 16. у  табеларном 
прегледу  који се односи на   ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА 
ОПШТУ УПРАВУ  тачка   2. и 4. се мијењају 
односно спајају у једну тачку која гласи "  
 

2. Самостални 
стручни сарадник 
за грађанска 
стања, радне 
односе и 
управљање 
људским 
ресурсима  
Категорија:пета  
Звање: првог 
звања 

 ВСС-правног смјера 
или први циклус 
студија са 
остварених најмање 
240 ECTS бодова 
или еквивалент, 3 
(три)године радног 
искуства и положен 
стручни испит за рад 
у органима управе 

  
 
1 

 
       

 
Остале тачке се помјерају за једно мјесто. 

 
У члану 17.  Одјељак I- Одјељење за општу управу 
тачка   2. и 4. се мијењају односно спајају у једну 
тачку која гласи "  
 
2. Самостални стручни сарадник за грађанска 
стања, радне односе и управљање људским 
ресурсима 
Обавља послове накнадног уписа рођења и смрти, 
промјене личног имена, стицање држављанства РС и 
БиХ и отпуста из држављанства РС и БиХ, 
координира послове матичних канцеларија, одговара 
за законит и благовремен рад матичних канцеларија, 
обавља и остале послове у складу са прописима о 
личном статусу грађана, одговара за правилну 
примјену метода и поступака рада, врши пословну 
комуникацију-контакти унутар  и изван органа у 
којима је потребно да се дјелотворно пренесу 
информације које служе остваривању циљева рада,  
- води све послове и активности из области радних 
односа у складу са важећим Законом,  
- прати прописе из области радних односа, пензионог 
и инвалидског осигурања,  

- израђује рјешења из области радних односа (пријем 
радника у радни однос, престанак радног односа, 
распоред радника на радна мјеста по Правилнику о 
унутрашњој организацији и систематизацији 
радних мјеста, годишњи одмор, пензионисање и 
др.)  

- издаје увјерења из области радних односа, 
 - спроводи све активности везане за објављивање 
огласа и конкурса поводом пријема радника у радни 
однос,  

- ради на пословима пријаве и одјаве радника, те исте 
подноси Пореској управи 

 - учествује у изради Правилника о унутрашњој 
организацији и систематизацији радних мјеста у 

Општинској управи,  
- води матичну књигу запослених радника, 

 - води Регистар запослених у Општинској 
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управи и стара се о тачности и ажурности 
података уписаних у Регистар,  
- доставља податке из Регистра Министарству 
управе и локалне самоуправе за потребе вођења 
јединствене базе података о запосленим у свим 
јединицама локалне самоуправе,  
- врши све послове у вези регистрације 
општинских органа управе у одговарајући досије,  
- води административно-техничке послове у вези 
повреде радне дужности радника, као и 
прописану евиденцију,  
-прати оцјењивања службеника, 
 - прати и организује разне облике стручног 
усавршавања и израђује план и програм стручног 
усавршавања запослених у Општинској управи, 
 - одговара за законито, ажурно и благовремено 
обављање послова и задатака, 
 - обавља и друге послове које му стави у 
надлежност начелник Одјељења, - за свој рад 
одговара начелнику Одјељења.  

Сложеност: - прецизно одређени  сложени послови у 
којима  се примјењују утврђене методе 
рада,   

Самосталност: - самосталност  у раду ограничена је 
повременим надзором и  помоћи 
непосредног руководиоца и његовим 
општим и појединачним упутствима 
за рјешавање сложенијих рутинских  

                   питања,         
Одговорност: - одговорност   за правилну примјену 

метода рада и поступака, 
Пословна  
Комуникација и  
коресподенција:- контакти унутар основне и 

унутрашње организационе 
јединице,  а повремено и изван, ако 
је потребно да се  прикупе   и 
размјене   информације ,   

Статус:                  - службеник, 
 
У члану 17.  Одјељак I- Одјељење за просторно 
уређење и стамбено-комуналне послове  у тачки 2. 
Самостални стручни сарадник из области урбанизма 
и стамбено-комуланих послова иза ријечи води 
регистар судских спорова, додају се ријечи "обавља 
послове из области социјалног становања". 
 
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања, а биће објављен у „Службеном 
гласнику општине Вишеград’’. 
 
ОПШТИНА ВИШЕГРАД  

                НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Број: 02-013-155/21 
Датум: 10.11.2021.год.           Младен Ђуревић,с.р.  
 
 
 

 

О Г Л А С 
Одјељење за просторно уређење и стамбено-
комуналне послове Општине Вишеград ул. 
Андрићград бб на основу рјешења број 05-372-92/20 
од 29.12.2020. године, извршило је у регистру 
заједница етажних власника стамбених зграда број 
број 05-372-91/05 промјену лица овлаштеног за 
заступање ЗЕВ „Цара Лазара 3А“ ул. Цара Лазара 
3А, Вишеград, са сљедећим подацима:  
Уписује се на временски период од 4 године 
овлашћење предсједнику Скупштине ЗЕВ 
Миломиру Кнежевићу из Вишеграда Улица цара 
Лазара бро 3А.  
Претходни заступник ЗЕВ-а Виде Радовић брише се 
из регистра. 
 
ОПШТИНА ВИШЕГРАД 
Одјељење за просторно уређење 
и стамбено комуналне послове  
Број: 05-372-92/20             НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА 
Датум: 29.12.2020. год.    Александар Ђукановић, с.р. 
 
 

О Г Л А С 
Одјељење за просторно уређење и стамбено-
комуналне послове Општине Вишеград ул. 
Андрићград бб на основу рјешења број 05-372-26/21 
од 20.10.2021. године, извршило је промјену лица 
овлашћеног за заступање Заједнице етажних 
власника стамбене зграде „Седмица“ у Улици краља 
Петра број 36  у регистарском листу број 05-372-
63/12, са сљедећи подацима:  
Нови законски заступник заједнице са даном овог 
уписа је Вељко Тасић, умјесто ранијег Слободанке 
Стевановић, која се брише из регистра. 
 
 
ОПШТИНА ВИШЕГРАД 
Одјељење за просторно уређење 
и стамбено комуналне послове  
Број: 05-372-26/21             НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА 
Датум: 20.10.2021. год.    Александар Ђукановић, с.р. 
 


