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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. т. 3. и 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, Скупштина општине Вишеград 

на другој редовној сједници одржаној 30.12.2021. 

године, д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о оглашавању ништавим Рјешења о именовању 

вршиоца дужности директора Јавне здравствене 

установе „Дом здравља“ Вишеград, број: 01-022-

89/21, од 15.3.2021. године („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 4/21) 

 

1. Оглашава се ништавим Рјешење 

Скупштине општине Вишеград о именовању 

вршиоца дужности директора Јавне здравствене 

установе „Дом здравља“ Вишеград, број: 01-022-

89/21, од 15.3.2021. године („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 4/21), којим је Соња 

Митрашиновић, доктор медицине, именована за 

вршиоца дужности директора Јавне здравствене 

установе „Дом здравља“ Вишеград на период од 90 

дана, а најдуже до окончања поступка јавне 

конкуренције. 

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-

022-89/21, од 15.3.2021. године („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 4/21) Соња 

Митрашиновић, доктор медицине, именована је за 

вршиоца дужности директора Јавне здравствене 

установе „Дом здравља“ Вишеград на период од 90 

дана, а најдуже до окончања поступка јавне 

конкуренције. 

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 утврдио 

Окружни суд у Источном Сарајеву пресудама, бр. 14 

0 У 004970 21 У-14 0 У 005000 21 У, којима је 

поништио 31 управни акт са прве сједнице одржане 

12.1.2021. године и наложио Скупштини општине 

Вишеград да у поновном поступку отклони наведене 

недостатке, а затим правилном примјеном прописа 

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 
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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 

директора Јавне здравствене установе „Дом здравља“ 

Вишеград, број: 01-022-89/21, 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. т. 3. 5. 

прописује да се ништавим оглашава рјешење чије 

извршење није могуће и 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. 

У вези с наведеним, оглашавањем ништавим 

Рјешења о именовању вршиоца дужности директора 

ЈЗУ „Дом здравља“ Вишеград због неправилности 

поступка који је претходио његовом доношењу, а 

које су изричитом одредбом члана 45. став (6) Закона 

о локалној самоуправи предвиђене као разлог 

ништавости, уклањају се из правног поретка акти 

који нису засновани на закону. Даље, Пресудом 

Окружног суда у Источном Сарајеву, број:                        

14 0 У 004935 21 У, од 24.8.2021. године, поништено 

је Рјешење о разрјешењу директора Јавне 

здравствене установе „Дом здравља“ Вишеград, број: 

01-022-88/21, од 15.3.2021. године, па се има 

сматрати да дужност директора Јавне здравствене 

установе „Дом здравља“ Вишеград врши Снежана 

Ђуровић, која је разријешена поништеним рјешењем, 

а не Соња Митрашиновић која је именована за 

вршиоца дужности директора те установе, након 

разрјешења именоване. Такође, Рјешење о 

именовању вршиоца дужности директора Јавне 

здравствене установе „Дом здравља“ Вишеград 

формално-правно никад није извршено, с обзиром да 

Снежана Ђуровић, разријешени директор, није 

предала дужност директора Соњи Митрашиновић, 

вршиоцу дужности директора, већ је ту дужност 

вршила и врши у пуном капацитету, а доношењем 

предметне пресуде његово извршење није ни могуће. 

Оглашавањем ништавим Рјешења о именовању 

вршиоца дужности директора ЈЗУ „Дом здравља“ 

Вишеград због неправилности које садржи и чије 

извршење није могуће истовремено се извршава и 

предметна пресуда Окружног суда у Источном 

Сарајеву. 

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. т. 

3. и 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: 01-022-142/21                                                       

Датум: 30.12.2021. 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), члана 50. Закона о управним 

споровима („Службени гласник Републике Српске“, 

бр. 109/05 и 63/11) и члана 36. Статута општине 

Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“, 

бр. 6/17 и 3/19), поступајући по Пресуди Окружног 

суда у Источном Сарајеву, број: 14 0 У 004935 21 У, 

од 24.8.2021. године, Скупштина општине Вишеград 

на другој редовној сједници одржаној 30.12.2021. 

године, д о н о с и  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о извршењу правоснажне Пресуде Окружног суда 

у Источном Сарајеву, број: 14 0 У 004935 21 У, 

 од 24.8.2021. године 

 

1. Извршава се правоснажна Пресуда 

Окружног суда у Источном Сарајеву, број: 14 0 У 

004935 21 У, од 24.8.2021. године, којом је Рјешење о 

разрјешењу директора Јавне здравствене установе 

„Дом здравља“ Вишеград, број: 01-022-88/21, од 

15.3.2021. године, поништено, те се Снежана 

Ђуровић, доктор медицине, враћа на мјесто 

директора на основу Рјешења о именовању директора 

Јавне здравствене установе „Дом здравља“ 

Вишеград, број: 01-022-286/17, од 28.11.2017. године 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 

17/17). 

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 004935 21 У, од 24.8.2021. године, поништено 

је Рјешење о разрјешењу директора Јавне 

здравствене установе „Дом здравља“ Вишеград, број: 
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01-022-88/21, од 15.3.2021. године, којим је Снежана 

Ђуровић, доктор медицине, разријешена дужности 

директора Јавне здравствене установе „Дом здравља“ 

Вишеград.  

Када суд у управном спору поништи оспорени акт, 

предмет се враћа у стање у коме се налазио прије него 

је оспорени акт донијет. У овој управној ствари, 

поништењем рјешења поништавају се правне 

посљедице које је такво рјешење произвео, а то значи 

да се у смислу одредбе члана 50. Закона о управним 

споровима („Службени гласник Републике Српске“, 

бр. 109/05 и 63/11), у вези са чланом 254. став 1. 

Закона о општем управном поступку („Службени 

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

66/18) има сматрати као да то рјешење никада није ни 

донијето. Поништењем Рјешења о разрјешењу 

директора Јавне здравствене установе „Дом здравља“ 

Вишеград, које формално-правно није ни извршено 

будући да именована до данас обавља дужност 

директора у пуном капацитету, то рјешење губи 

дејство од дана његовог доношења и својство 

директора се поново успоставља, тј. Рјешење о 

именовању Снежане Ђуровић, доктора медицине, за 

директора Јавне здравствене установе „Дом здравља“ 

Вишеград, број: 01-022-286/17, од 28.11.2017. године 

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

има правно дејство и ствара се правна презумпција да 

Снежана Ђуровић има право и обавезу вршити 

дужност директора Јавне здравствене установе „Дом 

здравља“ Вишеград.  

На основу наведеног, у складу са чланом 39. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21), чланом 50. Закона 

о управним споровима  („Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 109/05 и 63/11) 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: 01-022-143/21                                                       

Датум: 30.12.2021. 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, Скупштина општине Вишеград 

на другој редовној сједници одржаној 30.12.2021. 

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 

директора Јавне здравствене установе „Дом 

здравља“ Вишеград, број: 01-022-94/21, 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 

директора Јавне здравствене установе „Дом здравља“ 

Вишеград, број: 01-022-94/21, од 15.03.2021. године 

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

којим су у Комисију за примопредају дужности 

између директора Јавне здравствене установе „Дом 

здравља“ Вишеград именовани: Ковиљка Марковић, 

за предсједника, Радмило Михајловић, за замјеника 

предсједника, Бранка Драгичевић, за члана, Јелена 

Савовић Тодоровић, за замјеника члана, Весна 

Радојичић, за члана, и Марица Миличевић, за 

замјеника члана. 

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-

022-94/21, од 15.3.2021. године („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 4/21), у Комисију за 

примопредају дужности између директора Јавне 

здравствене установе „Дом здравља“ Вишеград 

именовани су: Ковиљка Марковић, за предсједника, 

Радмило Михајловић, за замјеника предсједника, 

Бранка Драгичевић, за члана, Јелена Савовић 

Тодоровић, за замјеника члана, Весна Радојичић, за 

члана, и Марица Миличевић, за замјеника члана. 

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 
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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 утврдио 

Окружни суд у Источном Сарајеву пресудама, бр. 14 

0 У 004970 21 У-14 0 У 005000 21 У, којима је 

поништио 31 управни акт са прве сједнице одржане 

12.1.2021. године и наложио Скупштини општине 

Вишеград да у поновном поступку отклони наведене 

недостатке, а затим правилном примјеном прописа 

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 директора Јавне 

здравствене установе „Дом здравља“ Вишеград, број: 

01-022-94/21, од 15.03.2021. 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. 

У вези с наведеним, оглашавањем ништавим 

Рјешења о именовању Комисије за примопредају 

дужности између директора Јавне здравствене 

установе „Дом здравља“ Вишеград, број: 01-022-

94/21, од 15.03.2021. године („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 4/21) због неправилности 

поступка који је претходио његовом доношењу, а 

које су изричитом одредбом члана 45. став (6) Закона 

о локалној самоуправи предвиђене као разлог 

ништавости, уклањају се из правног поретка акти 

који нису засновани на закону.  

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: 01-022-144/21                                                       

Датум: 30.12.2021. 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. т. 3. и 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, Скупштина општине Вишеград 

на другој редовној сједници одржаној 30.12.2021. 

године, д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о оглашавању ништавим Рјешења о именовању 

вршиоца дужности директора Јавне установе 

„Центар за социјални рад“ Вишеград, број: 01-

022-91/21, од 15.03.2021. године („Службени 

гласник општине Вишеград“, број 4/21) 

 

1. Оглашава се ништавим Рјешење 

Скупштине општине Вишеград о именовању 

вршиоца дужности директора Јавне установе 

„Центар за социјални рад“ Вишеград, број: 01-022-

91/21, од 15.03.2021. године („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 4/21) којим је Зоран Папић, 

дипломирани менаџер, именован за вршиоца 

дужности директора Јавне установе „Центар за 

социјални рад“ Вишеград на период од 90 дана, а 

најдуже до окончања поступка јавне конкуренције. 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

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

Рјешењем Скупштине општине Вишеград, број: 01-

022-91/21, од 15.3.2021. године („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 4/21), Зоран Папић, 

дипломирани менаџер, именован је за вршиоца 

дужности директора Јавне установе „Центар за 

социјални рад“ Вишеград на период од 90 дана, а 

најдуже до окончања поступка јавне конкуренције. 

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 утврдио 

Окружни суд у Источном Сарајеву пресудама, бр. 14 

0 У 004970 21 У-14 0 У 005000 21 У, којима је 

поништио 31 управни акт са прве сједнице одржане 

12.1.2021. године и наложио Скупштини општине 

Вишеград да у поновном поступку отклони наведене 

недостатке, а затим правилном примјеном прописа 

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 вршиоца дужности 

директора Јавне установе „Центар за социјални рад“ 

Вишеград, број: 01-022-91/21, од 15.03.2021. 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. т. 3. и 5. 

прописује да се ништавим оглашава рјешење чије 

извршење није могуће и 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. 

У вези с наведеним, оглашавањем ништавим 

Рјешења о именовању вршиоца дужности директора 

Јавне установе „Центар за социјални рад“ Вишеград, 

број: 01-022-91/21, од 15.03.2021. године („Службени 

гласник општине Вишеград“, број 4/21) због 

неправилности поступка који је претходио његовом 

доношењу, а које су изричитом одредбом члана 45. 

став (6) Закона о локалној самоуправи предвиђене 

као разлог ништавости, уклањају се из правног 

поретка акти који нису засновани на закону.  

Даље, Пресудом Окружног суда у Источном 

Сарајеву, број: 14 0 У 004936 21 У, од 25.8.2021. 

године, поништено је Рјешење о разрјешењу 

директора Јавне установе „Центар за социјални рад“ 

Вишеград, број: 01-022-90/21, од 15.03.2021. године, 

па се има сматрати да дужност директора Јавне 

установе „Центар за социјални рад“ Вишеград врши 

Дејан Савић, која је разријешен поништеним 

рјешењем, а не Зоран Папић који је именован за 

вршиоца дужности директора те установе, након 

разрјешења именованог. Такође, Рјешење о 

именовању вршиоца дужности директора Јавне 

установе „Центар за социјални рад“ Вишеград 

формално-правно никад није извршено, с обзиром да 

Дејан Савић, разријешени директор, није предао 

дужност директора Зорану Папићу, вршиоцу 

дужности директора, већ је ту дужност вршио и врши 

у пуном капацитету, а доношењем предметне 

пресуде његово извршење није ни могуће. 

Оглашавањем ништавим Рјешења о именовању 

вршиоца дужности директора Јавне установе 

„Центар за социјални рад“ Вишеград због 

неправилности које садржи и чије извршење није 

могуће истовремено се извршава и предметна 

пресуда Окружног суда у Источном Сарајеву. 

На основу изнесеног, у складу са чланом 39. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
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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: 01-022-145/21                                                       

Датум: 30.12.2021. 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), члана 50. Закона о управним 

споровима („Службени гласник Републике Српске“, 

бр. 109/05 и 63/11) и члана 36. Статута општине 

Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“, 

бр. 6/17 и 3/19), поступајући по Пресуди Окружног 

суда у Источном Сарајеву, број: 14 0 У 004936 21 У, 

од 25.8.2021. године, Скупштина општине Вишеград 

на другој редовној сједници одржаној 30.12.2021. 

године, д о н о с и  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о извршењу правоснажне Пресуде Окружног суда 

у Источном Сарајеву, број: 14 0 У 004936 21 У, 

 од 25.8.2021. године 

 

1. Извршава се правоснажна Пресуда 

Окружног суда у Источном Сарајеву, број: 14 0 У 

004936 21 У, од 25.8.2021. године, којом је Рјешење о 

разрјешењу директора Јавне установе „Центар за 

социјални рад“ Вишеград, број: 01-022-90/21, од 

15.3.2021. године, поништено, те се Дејан Савић, 

дипломирани правник, враћа на мјесто директора на 

основу Рјешења о именовању директора Јавне 

установе „Центар за социјални рад“, Вишеград, број: 

01-022-128/18, од 24.7.2018. године („Службени 

гласник општине Вишеград“, број 10/18). 

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 004936 21 У, од 25.8.2021. године, поништено 

је Рјешење о разрјешењу директора Јавне установе 

„Центар за социјални рад“ Вишеград, број: 01-022-

90/21, од 15.3.2021. године, којим је Дејан Савић, 

дипломирани правник, разријешен дужности 

директора Јавне установе „Центар за социјални рад“ 

Вишеград. 

Када суд у управном спору поништи оспорени акт, 

предмет се враћа у стање у коме се налазио прије него 

је оспорени акт донијет. У овој управној ствари, 

поништењем рјешења поништавају се правне 

посљедице које је такво рјешење произвео, а то значи 

да се у смислу одредбе члана 50. Закона о управним 

споровима („Службени гласник Републике Српске“, 

бр. 109/05 и 63/11), у вези са чланом 254. став 1. 

Закона о општем управном поступку („Службени 

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

66/18) има сматрати као да то рјешење никада није ни 

донијето. Поништењем Рјешења о разрјешењу 

директора Јавне установе „Центар за социјални рад“ 

Вишеград, које формално-правно није ни извршено 

будући да именовани до данас обавља дужност 

директора у пуном капацитету, то рјешење губи 

дејство од дана његовог доношења и својство 

директора се поново успоставља, тј. Рјешење о 

именовању Дејана Савића, диоломираног правника, 

за директора Јавне установе „Центар за социјални 

рад“ Вишеград, број: 01-022-128/18, од 24.7.2018. 

године („Службени гласник општине Вишеград“, 

број 10/18) има правно дејство и ствара се правна 

презумпција да Дејан Савић има право и обавезу 

вршити дужност директора Јавне установе „Центар 

за социјални рад“ Вишеград. 

На основу наведеног, у складу са чланом 39. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21), чланом 50. Закона 

о управним споровима  („Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 109/05 и 63/11) 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: 01-022-146/21                                                       

Датум: 30.12.2021. 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, Скупштина општине Вишеград 

на другој редовној сједници одржаној 30.12.2021. 

године, д о н о с и 
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Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о оглашавању ништавим Рјешења о именовању 

Комисије за примопредају дужности између 

директора Јавне установе „Центар за социјални 

рад“ Вишеград, број: 01-022-95/21, 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 

директора Јавне установе „Центар за социјални рад“ 

Вишеград, број: 01-022-95/21, од 15.03.2021. године 

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

којим су у Комисију за примопредају дужности 

између директора Јавне установе „Центар за 

социјални рад“ Вишеград именовани: Ковиљка 

Марковић, за предсједника, Радмило Михајловић, за 

замјеника предсједника, Бранка Драгичевић, за 

члана, Јелена Савовић Тодоровић, за замјеника 

члана, Бојана Сикираш, за члана, и Нада Божић, за 

замјеника члана. 

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-

022-95/21, од 15.3.2021. године („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 4/21), у Комисију за 

примопредају дужности између директора Јавне 

установе „Центар за социјални рад“ Вишеград 

именовани су: Ковиљка Марковић, за предсједника, 

Радмило Михајловић, за замјеника предсједника, 

Бранка Драгичевић, за члана, Јелена Савовић 

Тодоровић, за замјеника члана, Бојана Сикираш, за 

члана, и Нада Божић, за замјеника члана. 

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 утврдио 

Окружни суд у Источном Сарајеву пресудама, бр. 14 

0 У 004970 21 У-14 0 У 005000 21 У, којима је 

поништио 31 управни акт са прве сједнице одржане 

12.1.2021. године и наложио Скупштини општине 

Вишеград да у поновном поступку отклони наведене 

недостатке, а затим правилном примјеном прописа 

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 директора Јавне 

установе „Центар за социјални рад“ Вишеград, број: 

01-022-95/21, од 15.03.2021. 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. 

У вези с наведеним, оглашавањем ништавим 

Рјешења о именовању Комисије за примопредају 

дужности између директора Јавне установе „Центар 

за социјални рад“ Вишеград, број: 01-022-95/21, од 

15.03.2021. године („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 4/21) због неправилности поступка 

који је претходио његовом доношењу, а које су 

изричитом одредбом члана 45. став (6) Закона о 
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локалној самоуправи предвиђене као разлог 

ништавости, уклањају се из правног поретка акти 

који нису засновани на закону.  
 

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: 01-022-147/21                                                       

Датум: 30.12.2021. 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, Скупштина општине Вишеград 

на другој редовној сједници одржаној 30.12.2021. 

године, д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о оглашавању ништавим Рјешења о именовању 

вршилаца дужности чланова Одбора за жалбе 

Општине Вишеград, број: 01-022-93/21, од 

15.03.2021. године („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 4/21)  

 

1. Оглашава се ништавим Рјешење 

Скупштине општине Вишеград о именовању 

вршилаца дужности чланова Одбора за жалбе 

Општине Вишеград, број: 01-022-93/21, од 

15.03.2021. године („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 4/21), којим су у Одбор за жалбе 

Општине Вишеград именовани Радивоје Видаковић, 

за вршиоца дужности предсједника, Гордана 

Кривошија, за вршиоца дужности члана, и Боро 

Нинковић, за вршиоца дужности члана. 

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-

022-93/21, од 15.3.2021. године („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 4/21) у Одбор за жалбе 

Општине Вишеград именовани су Радивоје 

Видаковић, за вршиоца дужности предсједника, 

Гордана Кривошија, за вршиоца дужности члана, и 

Боро Нинковић, за вршиоца дужности члана.  

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 утврдио 

Окружни суд у Источном Сарајеву пресудама, бр.                                                 

14 0 У 004970 21 У-14 0 У 005000 21 У, којима је 

поништио 31 управни акт са прве сједнице одржане 

12.1.2021. године и наложио Скупштини општине 

Вишеград да у поновном поступку отклони наведене 

недостатке, а затим правилном примјеном прописа 

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 
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сједници имају се сматрати ништавим. Ово стога, 

што је Рјешење о именовању вршилаца дужности 

чланова Одбора за жалбе Општине Вишеград, број: 

01-022-93/21, од 15.03.2021. 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. 

У вези с наведеним, оглашавањем ништавим 

Рјешења о именовању вршилаца дужности чланова 

Одбора за жалбе Општине Вишеград, због 

неправилности поступка који је претходио његовом 

доношењу, а које су изричитом одредбом члана 45. 

став (6) Закона о локалној самоуправи предвиђене 

као разлог ништавости, уклањају се из правног 

поретка акти који нису засновани на закону. Даље, 

Пресудом Окружног суда у Источном Сарајеву, број: 

14 0 У 004933 21 У, од 26.8.2021. године, поништено 

је Рјешење о разрјешењу чланова Одбора за жалбе 

Општине Вишеград, број: 01-022-92/21, од 15.3.2021. 

године, па се има сматрати да дужност чланова 

Одбора за жалбе Општине Вишеград врше Станка 

Нишић, предсједник, Марија Шимшић, члан, и 

Ведрана Павловић, вршилац дужности члана, који су 

разријешени поништеним рјешењем, а не Радивоје 

Видаковић, Гордана Кривошија и Боро Нинковић, 

који су именовани након разрјешења чланова Одбора 

за жалбе. Такође, оглашавањем ништавим Рјешења о 

именовању вршилаца дужности чланова Одбора за 

жалбе Општине Вишеград, број: 01-022-93/21, од 

15.03.2021. године („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 4/21), због неправилности које 

садржи истовремено се извршава и предметна 

пресуда Окружног суда у Источном Сарајеву. 

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. т. 

3. и 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: 01-022-148/21                                                       

Датум: 30.12.2021. 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), члана 50. Закона о управним 

споровима  („Службени гласник Републике Српске“, 

бр. 109/05 и 63/11) и члана 36. Статута општине 

Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“, 

бр. 6/17 и 3/19), поступајући по Пресуди Окружног 

суда у Источном Сарајеву, број: 14 0 У 004933 21 У, 

од 26.8.2021. године, Скупштина општине Вишеград 

на другој редовној сједници одржаној 30.12.2021. 

године, д о н о с и  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о извршењу правоснажне Пресуде Окружног суда 

у Источном Сарајеву, број: 14 0 У 004933 21 У, 

 од 26.8.2021. године 

 

1. Извршава се правоснажна Пресуда 

Окружног суда у Источном Сарајеву, број: 14 0 У 

004933 21 У, од 26.8.2021. године, којом је Рјешење о 

разрјешењу чланова Одбора за жалбе Општине 

Вишеград, број: 01-022-92/21, од 15.3.2021. године, 

поништено, те се Станка Нишић, предсједник, 

Марија Шимшић, члан, и Ведрана Павловић, 

вршилац дужности члана, враћају на мјесто чланова 

Одбора за жалбе општине Вишеград, на основу 

Рјешења о именовању чланова Одбора за жалбе, број: 

01-022-176/18, од 12.12.2018. године („Службени 

гласник општине Вишеград“, број 16/18). 

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 004933 21 У, од 26.8.2021. године, поништено 

је Рјешење о разрјешењу чланова Одбора за жалбе 

Општине Вишеград, број: 01-022-92/21, од 15.3.2021. 

године, којим су Станка Нишић, предсједник, Марија 

Шимшић, члан, и Ведрана Павловић, вршилац 

дужности члана, разријешени дужности чланова 

Одбора за жалбе Општине Вишеград. 

Када суд у управном спору поништи оспорени акт, 

предмет се враћа у стање у коме се налазио прије него 

је оспорени акт донијет. У овој управној ствари, 

поништењем рјешења поништавају се правне 

посљедице које је такво рјешење произвео, а то значи 

да се у смислу одредбе члана 50. Закона о управним 

споровима („Службени гласник Републике Српске“, 

бр. 109/05 и 63/11), у вези са чланом 254. став 1. 
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Закона о општем управном поступку („Службени 

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

66/18) има сматрати као да то рјешење никада није ни 

донијето. Поништењем Рјешења о разрјешењу 

чланова Одбора за жалбе Општине Вишеград, број: 

01-022-92/21, од 15.3.2021. године, то рјешење губи 

дејство од дана његовог доношења и својство чланова 

Одбора за жалбе се поново успоставља, тј. Рјешење о 

именовању чланова Одбора за жалбе Општине 

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

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 16/18) 

има правно дејство и ствара се правна презумпција да 

Станка Нишић, Марија Шимшић и Ведрана 

Павловић, врше дужност предсједника, односно 

члана и вршиоца дужности члана Одбора за жалбе 

Општине Вишеград.  

На основу наведеног, у складу са чланом 39. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21), чланом 50. Закона 

о управним споровима („Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 109/05 и 63/11) 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: 01-022-149/21                                                       

Датум: 30.12.2021. године        Муамер Софовић,с.р. 

 

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

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16), члана 155. став (7) Закона о 

службеницима и намјештеницима у органима 

јединице локалне самоуправе („Службени гласник 

Републике Српске“, број 97/16) и члана 36. став (2) 

тачка 23) Статута општине Вишеград („Службени 

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

Скупштина општине Вишеград на другој редовној 

сједници одржаној 30.12.2021. године, д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу вршиоца дужности члана Одбора 

за жалбе Општине Вишеград 

 

1. Ведрана Павловић, дипломирани правник, 

разрјешава се дужности вршиоца дужности члана 

Одбора за жалбе Општине Вишеград, због истека 

времена на који је именована. 

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 

Ведрана Павловић, дипломирани правник, Рјешењем 

Скупштине општине Вишеград, број: 01-022-176/18, 

од 12.12.2018. године („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 1/19) именована је за вршиоца 

дужности члана Одбора за жалбе Општине 

Вишеград. 

Комисија за избор и именовање, као стално радно 

тијело Скупштине општине Вишеград надлежно за 

питања предлагања избора, именовања и разрјешења 

из надлежности Скупштине општине, имајући у виду 

одредбу члана 155. став (7) Закона о службеницима и 

намјештеницима у органима јединице локалне 

самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16) која прописује да скупштина у складу са 

овим законом именује вршиоца дужности члана 

Одбора за жалбе, а најдуже за период до 90 дана, 

утврдила је да Ведрана Павловић обавља дужност 

вршиоца дужности члана Одбора за жалбе Општине 

Вишеград дуже од три године, а што је у супротности 

са поменутом одредбом закона, па је на сједници 

одржаној 6.12.2021. године утврдила Приједлог 

рјешења о разрјешењу вршиоца дужности члана 

Одбора за жалбе Општине Вишеград, којим се 

Ведрана Павловић, дипломирани правник, 

разрјешава вршиоца дужности члана Одбора за 

жалбе Општине Вишеград због истека времена на 

који је именована, и прослиједила га Скупштини 

општине Вишеград на разматрање и усвајање. 

Скупштина општине Вишеград на сједници одржаној 

30.12.2021. године прихватила је приједлог Комисије 

за избор и именовање и разријешила Ведрану 

Павловић, дипломираног правника, вршиоца 

дужности члана Одбора за жалбе Општине Вишеград 

због истека времена на који је именована. 

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

(2) тачка 21) Закона о локалној самоуправи 

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

чланом 155. став (7) Закона о службеницима и 

намјештеницима у органима јединице локалне 

самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, 

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

општине Вишеград („Службени гласник 

општинеВишеград“, 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: 01-022-150/21                                                       

Датум: 30.12.2021. године        Муамер Софовић,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), члана 155. став (7) Закона о 

службеницима и намјештеницима у органима 

јединице локалне самоуправе („Службени гласник 

Републике Српске“, број 97/16) и члана 36. став (2) 

тачка 23) Статута општине Вишеград („Службени 

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

Скупштина општине Вишеград на другој редовној 

сједници одржаној 30.12.2021. године, д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању вршиоца дужности члана  

Одбора за жалбе Општине Вишеград 

 

1. Боро Нинковић, дипломирани правник, 

именује се за вршиоца дужности члана Одбора за 

жалбе Општине Вишеград до окончања поступка 

именовања члана Одбора за жалбе Општине 

Вишеград, а најдуже 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 

Комисија за избор и именовање, као стално радно 

тијело Скупштине општине Вишеград надлежно за 

питања предлагања избора, именовања и разрјешења 

из надлежности Скупштине општине, имајући у виду 

да је остала упражњена позиција вршиоца дужности 

члана Одбора за жалбе Општине Вишеград, 

предложила је Скупштини општине Вишеград да за 

вршиоца дужности члана Одбора за жалбе Општине 

Вишеград, у складу са одредбом члана 155. став (7) 

Закона о службеницима и намјештеницима у 

органима јединице локалне самоуправе („Службени 

гласник Републике Српске“, број 97/16) до окончања 

поступка именовања члана Одбора за жалбе 

Општине Вишеград, а најдуже за период до 90 дана 

именује Бора Нинковић, дипломираног правника, 

који испуњава законом прописане услове за 

именовање.  

Скупштина општине Вишеград је размотрила и 

прихватила приједлог Комисије за избор и 

именовање и именовала Бора Нинковић, 

дипломираног правника, за вршиоца дужности члана 

Одбора за жалбе Општине Вишеград до окончања 

поступка именовања члана Одбора за жалбе 

Општине Вишеград, а најдуже за период до 90 дана 

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

(2) тачка 21) Закона о локалној самоуправи 

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

чланом 155. став (7) Закона о службеницима и 

намјештеницима у органима јединице локалне 

самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, 

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

општине Вишеград („Службени гласник 

општинеВишеград“, 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: 01-022-151/21                                                       

Датум: 30.12.2021. 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, Скупштина општине Вишеград 

на другој сједници одржаној 30.12.2021. године,           

д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о оглашавању ништавим Рјешења о разрјешењу 

чланова Надзорног одбора Комуналног предузећа 

„Комуналац“ а.д. Вишеград, број: 01-022-115/21,  

од 15.03.2021. године („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 4/21) 

 

1) Оглашава се ништавим Рјешење 

Скупштине општине Вишеград о разрјешењу 

чланова Надзорног одбора Комуналног предузећа 

„Комуналац“ а.д. Вишеград, број:  01-022-115/21, од 

15.03.2021. године („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 4/21), којим су разријешени чланови 

Надзорног одбора Комуналног предузећа 

„Комуналац“ а.д. Вишеград: Драгана Томић, 

дипломирани правник, Владимир Гладанац, 

дипломирани инжењер саобраћаја-мастер, и Тања 

Јевтић-Рацковић, професор енглеског језика и 

књижевности.  

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-

022-115/21, од 15.3.2021. године („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 4/21) разријешени су 

чланови Надзорног одбора Комуналног предузећа 

„Комуналац“ а.д. Вишеград: Драгана Томић, 

дипломирани правник, Владимир Гладанац, 

дипломирани инжењер саобраћаја-мастер, и Тања 

Јевтић-Рацковић, професор енглеског језика и 

књижевности..  

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 
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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 утврдио 

Окружни суд у Источном Сарајеву пресудама, бр.                                                 

14 0 У 004970 21 У-14 0 У 005000 21 У, којима је 

поништио 31 управни акт са прве сједнице одржане 

12.1.2021. године и наложио Скупштини општине 

Вишеград да у поновном поступку отклони наведене 

недостатке, а затим правилном примјеном прописа 

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 разрјешењу чланова Надзорног 

одбора Комуналног предузећа „Комуналац“ а.д. 

Вишеград, број: 01-022-115/21, од 15.03.2021. 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. 

У вези с наведеним, оглашавањем ништавим 

Рјешења о разрјешењу чланова Надзорног одбора 

Комуналног предузећа „Комуналац“ а.д. Вишеград, 

број: 01-022-115/21, од 15.03.2021. године 

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

због неправилности поступка који је претходио 

његовом доношењу, а које су изричитом одредбом 

члана 45. став (6) Закона о локалној самоуправи 

предвиђене као разлог ништавости, уклањају се из 

правног поретка акти који нису засновани на закону.  

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: 01-022-152/21                                                       

Датум: 30.12.2021. 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, Скупштина општине Вишеград 

на другој сједници одржаној 30.12.2021. године,            

д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о оглашавању ништавим Рјешења о именовању 

в.д. чланова Надзорног одбора ЈКП „Комуналац“ 

а.д. Вишеград, број: 01-022-116/21, од 15.03.2021. 

године („Службени гласник општине Вишеград“, 

број 4/21) 
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1) Оглашава се ништавим Рјешење 

Скупштине општине Вишеград о именовању в.д. 

чланова Надзорног одбора ЈКП „Комуналац“ а.д. 

Вишеград, број: 01-022-116/21, од 15.03.2021. године 

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

којим су за вршиоце дужности чланова Надзорног 

одбора ЈКП „Комуналац“ а.д. Вишеград на период до 

2 мјесеца, а најдуже до окончања поступка јавне 

конкуренције, именовани Александар Гавриловић, 

Сандра Крсмановић и Бојан Крсмановић. 

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-

022-116/21, од 15.3.2021. године („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 4/21) за вршиоце дужности 

чланова Надзорног одбора ЈКП „Комуналац“ а.д. 

Вишеград на период до 2 мјесеца, а најдуже до 

окончања поступка јавне конкуренције, именовани 

су Александар Гавриловић, Сандра Крсмановић и 

Бојан Крсмановић. 

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 утврдио 

Окружни суд у Источном Сарајеву пресудама, бр.                                                 

14 0 У 004970 21 У-14 0 У 005000 21 У, којима је 

поништио 31 управни акт са прве сједнице  

одржане 12.1.2021. године и наложио Скупштини 

општине Вишеград да у поновном поступку отклони 

наведене недостатке, а затим правилном примјеном 

прописа 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 в.д. чланова Надзорног 

одбора ЈКП „Комуналац“ а.д. Вишеград, број: 01-022-

116/21, од 15.03.2021. 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. 

У вези с наведеним, оглашавањем ништавим 

Рјешења о именовању в.д. чланова Надзорног одбора 

ЈКП „Комуналац“ а.д. Вишеград, број: 01-022-116/21, 

од 15.03.2021. године („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 4/21), због неправилности поступка 

који је претходио његовом доношењу, а које су 

изричитом одредбом члана 45. став (6) Закона о 

локалној самоуправи предвиђене као разлог 

ништавости, уклањају се из правног поретка акти 

који нису засновани на закону.  

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

достављања рјешења.   

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД   

                                                      ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-153/21                                                       

Датум: 30.12.2021. 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), члана 5. тачка ђ) Закона о јавним 

предузећима Службени гласник Републике Српске“, 

бр. 75/04 и 78/11), члана 36. став (2) Статута општине 

Вишеград („Службени гласник Републике Српске“, 

бр. 6/17 и 3/19), а у вези са чланом 13. Одлуке о 

оснивању акционарског друштва КП „Комуналац“ 

Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“, 

бр. 11/11, 6/13 и 11/13), Скупштина општине 

Вишеград у функцији Скупштине акционара 

Комуналног предузећа „Комуналац“ а.д. Вишеград, 

на другој сједници одржаној 30.12.2021. године,           

д о н о с и  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу чланова Надзорног одбора 

Комуналног предузећа „Комуналац“ а.д. 

Вишеград 

 

1. Разрјешавају се чланови Надзорног одбора 

Комуналног предузећа „Комуналац“ а.д. Вишеград, 

због истека времена на које су именовани, и то: 

1) Драгана Тасић, дипломирани правник, 

2) Владимир Гладанац, дипломирани инжењер 

саобраћаја-мастер, 

3) Тања Јевтић-Рацковић, професор енглеског 

језика и књижевности. 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Вишеград“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Рјешењем Скупштине општине Вишеград: број: 01-

022-181/17, од 11.07.2017. године („Службени 

гласник општине Вишеград“, број 9/17) за чланове 

Надзорног одбора Комуналног предузећа 

„Комуналац“ а.д. Вишеград, на период од четири 

године, именовани су: Драгана Томић, дипломирани 

правник, Владимир Гладанац, дипломирани инжењер 

саобраћаја-мастер, и Тања Јевтић-Рацковић, 

професор енглеског језика и књижевности. У току 

обављања дужности члана Надзорног одбора Драгана 

Томић се удала и промијенила презиме „Томић“ у 

„Тасић“, којим се од 21.7.2017. године служи у 

правном саобраћају, па се разрјешава као Драгана 

Тасић, а не Драгана Томић. 

Комисија за избор и именовање, као стално радно 

тијело Скупштине општине Вишеград надлежно за 

питања предлагања избора, именовања и разрјешења 

из надлежности Скупштине општине, имајући у виду 

да је члановима Надзорног одбора Комуналног 

предузећа „Комуналац“ а.д. Вишеград истекло 

вријеме на које су именовани, на сједници одржаној 

6.12.2021. године утврдила је Приједлог рјешења о 

разрјешењу чланова Надзорног одбора Комуналног 

предузећа „Комуналац“ а.д. Вишеград, којим се 

Драгана Тасић, дипломирани правник, Владимир 

Гладанац, дипломирани инжењер саобраћаја-мастер, 

и Тања Јевтић-Рацковић, професор енглеског језика и 

књижевности, разрјешавају дужности чланова 

Надзорног одбора Комуналног предузећа 

„Комуналац“ а.д. Вишеград, због истека времена на 

који су именовани, и прослиједила га Скупштини 

општине Вишеград на разматрање и усвајање. 

Скупштина општине Вишеград на сједници одржаној 

30.12.2021. године прихватила је приједлог Комисије 

за избор и именовање и разријешила чланове 

Надзорног одбора Комуналног предузећа 

„Комуналац“ а.д. Вишеград: Драгану Тасић, 

дипломираног правника, Владимира Гладанца, 

дипломираног инжењера саобраћаја-мастер, и Тању 

Јевтић-Рацковић, професора енглеског језика и 

књижевности, због истека времена на које су 

именовани. 

На основу изложеног, у складу са чланом 39. Закона 

о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21), чланом 

5. тачка ђ) Закона о јавним предузећима Службени 

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

чланом 36. став 2. Статута општине Вишеград 

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

3/19), а у вези са чланом 13. Одлуке о оснивању 

акционарског друштва КП „Комуналац“ Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, бр.11/11, 

6/13 и 11/13), 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: 01-022-154/21                                                       

Датум: 30.12.2021. 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), члана 5. тачка ђ) Закона о јавним 

предузећима („Службени гласник Републике 

Српске“, бр. 75/04 и 78/11), члана 4. став (2) Закона о 

министарским, владиним и другим именовањима 

Републике Српске („Службени гласник Републике 

Српске“, број 41/03), члана 36. став (2) Статута 

општине Вишеград („Службени гласник Републике 

Српске“, бр. 6/17 и 3/19), а у вези са чланом 13. 

Одлуке о оснивању акционарског друштва КП 
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„Комуналац“ Вишеград („Службени гласник 

општине Вишеград“, бр. 11/11, 6/13 и 11/13), 

Скупштина општине Вишеград у функцији 

Скупштине акционара Комуналног предузећа 

„Комуналац“ а.д. Вишеград на другој сједници 

одржаној 30.12.2021. године, д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању вршилаца дужности чланова 

Надзорног одбора Комуналног предузећа 

„Комуналац“ а.д. Вишеград 

 

1. За вршиоце дужности чланова Надзорног 

одбора Комуналног предузећа „Комуналац“ а.д. 

Вишеград, до окончања поступка јавне конкуренције 

у складу са Законом о министарским, владиним и 

другим именовањима Републике Српске, а на 

највише на период до два (2) мјесеца, именују се: 

1) Александар Гавриловић, ВСС, 

2) Сандра Крсмановић, ВСС, 

3) Бојан Крсмановић, ССС. 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Вишеград“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Комисија за избор и именовање, као стално радно 

тијело Скупштине општине Вишеград надлежно за 

питања предлагања избора, именовања и разрјешења 

из надлежности Скупштине општине, имајући у виду 

да је члановима Надзорног одбора Комуналног 

предузећа „Комуналац“ а.д. Вишеград истекло 

вријеме на које су именовани, предложила је 

Скупштини општине Вишеград да за вршиоце 

дужности чланова Надзорног одбора Комуналног 

предузећа „Комуналац“ а.д. Вишеград, до окончања 

поступка јавне конкуренције у складу са Законом о 

министарским, владиним и другим именовањима 

Републике Српске, а на највише на период до два (2) 

мјесеца, именује Александра Гавриловића, ВСС, 

Сандру Крсмановић, ВСС, и Бојана Крсмановића, 
ССС. 

Скупштина општине Вишеград на сједници одржаној 

30.12.2021. године прихватила је приједлог Комисије 

за избор и именовање и за вршиоце дужности чланова 

Надзорног одбора Комуналног предузећа 

„Комуналац“ а.д. Вишеград до окончања поступка 

јавне конкуренције у складу са Законом о 

министарским, владиним и другим именовањима 

Републике Српске, а на највише на период до два (2) 

мјесеца, именовала Александра Гавриловића, Сандру 

Крсмановић и Бојана Крсмановића. 

На основу изложеног, у складу са чланом 39. Закона 

о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21), чланом 

5. тачка ђ) Закона о јавним предузећима („Службени 

гласник Републике Српске“, бр. 75/04 и 78/11), 
чланом 4. став (2) Закона о министарским, владиним 

и другим именовањима Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 41/03), 

чланом 36. став (2) Статута општине Вишеград 

(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 6/17 и 

3/19), а у вези са чланом 13. Одлуке о оснивању 

акционарског друштва КП „Комуналац“ Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, бр. 11/11, 

6/13 и 11/13), 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: 01-022-155/21                                                       

Датум: 30.12.2021. 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, Скупштина општине Вишеград 

на другој сједници одржаној 30.12.2021. године,           

д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о оглашавању ништавим Рјешења о разрјешењу 

чланова Управог одбора Јавне здравствене 

установе „Дом здравља“ Вишеград,  број: 01-022-

99/21, од 15.03.2021. године („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 4/21) 

 

1) Оглашава се ништавим Рјешење 

Скупштине општине Вишеград о разрјешењу 

чланова Управог одбора Јавне здравствене установе 

„Дом здравља“ Вишеград, број: 01-022-99/21, од 

15.03.2021. године („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 4/21), којим су Стефан Буквић, 

доктор стоматологије, Милена Дубравац Танасковић, 

доктор медицине, и Дарко Инђић, дипломирани 

менаџер јавне управе, разријешени дужности чланова 

Управног одбора Јавне здравствене установе „Дом 

здравља“ Вишеград, због недостављања извјештаја о 

раду Јавне здравствене установе „Дом здравља“ 

Вишеград за 2020. годину. 

2) Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Вишеград“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Рјешењем Скупштине општине Вишеград, број: 01-

022-99/21, од 15.3.2021. године („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 4/21) Стефан Буквић, 
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доктор стоматологије, Милена Дубравац Танасковић, 

доктор медицине, и Дарко Инђић, дипломирани 

менаџер јавне управе, разријешени су дужности 

чланова Управног одбора Јавне здравствене установе 

„Дом здравља“ Вишеград, због недостављања 

извјештаја о раду Јавне здравствене установе „Дом 

здравља“ Вишеград за 2020. годину. 

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 утврдио 

Окружни суд у Источном Сарајеву пресудама, бр.                                                 

14 0 У 004970 21 У-14 0 У 005000 21 У, којима је 

поништио 31 управни акт са прве сједнице  

одржане 12.1.2021. године и наложио Скупштини 

општине Вишеград да у поновном поступку отклони 

наведене недостатке, а затим правилном примјеном 

прописа 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 разрјешењу чланова Управог 

одбора Јавне здравствене установе „Дом здравља“ 

Вишеград, број: 01-022-99/21, 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 чије 

извршење није могуће и 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. 

У вези с наведеним, оглашавањем ништавим 

Рјешења о разрјешењу чланова Управог одбора Јавне 

здравствене установе „Дом здравља“ Вишеград због 

неправилности поступка који је претходио његовом 

доношењу, а које су изричитом одредбом члана 45. 

став (6) Закона о локалној самоуправи предвиђене 

као разлог ништавости, уклањају се из правног 

поретка акти који нису засновани на закону.  

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: 01-022-156/21                                                       

Датум: 30.12.2021. 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, Скупштина општине Вишеград 
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на другој сједници одржаној 30.12.2021. године,           

д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о оглашавању ништавим Рјешења о именовању 

вршилаца дужности чланова Управог одбора 

Јавне здравствене установе „Дом здравља“ 

Вишеград, број: 01-022-100/21, од 15.03.2021. 

године („Службени гласник општине Вишеград“, 

број 4/21) 

 

1) Оглашава се ништавим Рјешење 

Скупштине општине Вишеград о именовању 

вршилаца дужности чланова Управог одбора Јавне 

здравствене установе „Дом здравља“ Вишеград, број: 

01-022-100/21, од 15.03.2021. године („Службени 

гласник општине Вишеград“, број 4/21), којим су 

Милош Тешевић, менаџер безбједности, Предраг 

Маљукан, доктор стоматологије, и Слађана Вуковић, 

магистар економских наука, именовани за вршиоце 

дужности чланова Управног одбора Јавне 

здравствене установе „Дом здравља Вишеград“на 

период до 2 мјесеца, а најдуже до окончања поступка 

јавне конкуренције. 

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-

022-100/21, од 15.3.2021. године („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 4/21) Милош Тешевић, 

менаџер безбједности, Предраг Маљукан, доктор 

стоматологије, и Слађана Вуковић, магистар 

економских наука, именовани су за вршиоце 

дужности чланова Управног одбора Јавне 

здравствене установе „Дом здравља“ Вишеград на 

период до 2 мјесеца, а најдуже до окончања поступка 

јавне конкуренције. 

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 утврдио 

Окружни суд у Источном Сарајеву пресудама, бр.                                                 

14 0 У 004970 21 У-14 0 У 005000 21 У, којима је 

поништио 31 управни акт са прве сједнице  

одржане 12.1.2021. године и наложио Скупштини 

општине Вишеград да у поновном поступку отклони 

наведене недостатке, а затим правилном примјеном 

прописа 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 вршилаца дужности 

чланова Управог одбора Јавне здравствене установе 

„Дом здравља“ Вишеград, број: 01-022-100/21, 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 чије 

извршење није могуће и 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. 

У вези с наведеним, оглашавањем ништавим 

Рјешења о именовању вршилаца дужности чланова 

Управог одбора Јавне здравствене установе „Дом 

здравља“ Вишеград због неправилности поступка 

који је претходио његовом доношењу, а које су 

изричитом одредбом члана 45. став (6) Закона о 
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локалној самоуправи предвиђене као разлог 

ништавости, уклањају се из правног поретка акти 

који нису засновани на закону.  

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: 01-022-157/21                                                       

Датум: 30.12.2021. 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, Скупштина општине Вишеград 

на другој сједници одржаној 30.12.2021. године,           

д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о оглашавању ништавим Рјешења о разрјешењу 

чланова Управог одбора Јавне установе „Центар 

за социјални рад“ Вишеград, број: 01-022-101/21, 

од 15.03.2021. године („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 4/21) 

 

1) Оглашава се ништавим Рјешење 

Скупштине општине Вишеград о разрјешењу 

чланова Управог одбора Јавне установе „Центар за 

социјални рад“ Вишеград, број: 01-022-101/21, од 

15.03.2021. године („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 4/21), којим су Жељана Пејовић, 

професор разредне наставе, Бранкица Видаковић, 

машински инжењер, и Оливера Милисављевић, 

професор разредне наставе, разријешени дужности 

чланова Управног одбора Јавне установе „Центар за 

социјални рад“ Вишеград због неусвајања Извјештаја 

о раду Јавне установе „Центар за социјални рад“ 

Вишеград. 

2) Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Вишеград“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Рјешењем Скупштине општине Вишеград, број: 01-

022-101/21, од 15.3.2021. године („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 4/21) Жељана Пејовић, 

професор разредне наставе, Бранкица Видаковић, 

машински инжењер, и Оливера Милисављевић, 
професор разредне наставе, разријешени су дужности 

чланова Управног одбора Јавне установе „Центар за 

социјални рад“ Вишеград због неусвајања Извјештаја 

о раду Јавне установе „Центар за социјални рад“ 

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 утврдио 

Окружни суд у Источном Сарајеву пресудама, бр.                                                 

14 0 У 004970 21 У-14 0 У 005000 21 У, којима је 

поништио 31 управни акт са прве сједнице одржане 

12.1.2021. године и наложио Скупштини општине 

Вишеград да у поновном поступку отклони наведене 

недостатке, а затим правилном примјеном прописа 

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 
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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 чланова Управог 

одбора Јавне установе „Центар за социјални рад“ 

Вишеград, број: 01-022-101/21, 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. 

У вези с наведеним, оглашавањем ништавим 

Рјешења о разрјешењу чланова Управог одбора Јавне 

установе „Центар за социјални рад“ Вишеград због 

неправилности поступка који је претходио његовом 

доношењу, а које су изричитом одредбом члана 45. 

став (6) Закона о локалној самоуправи предвиђене 

као разлог ништавости, уклањају се из правног 

поретка акти који нису засновани на закону.  

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: 01-022-158/21                                                       

Датум: 30.12.2021. 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, Скупштина општине Вишеград 

на другој сједници одржаној 30.12.2021. године,           

д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о оглашавању ништавим Рјешења о именовању 

вршилаца дужности чланова Управог одбора 

Јавне установе „Центар за социјални рад“ 

Вишеград, број: 01-022-102/21, од 15.03.2021. 

године („Службени гласник општине Вишеград“, 

број 4/21) 

 

1) Оглашава се ништавим Рјешење 

Скупштине општине Вишеград о именовању 

вршилаца дужности чланова Управог одбора Јавне 

установе „Центар за социјални рад“ Вишеград, број: 

01-022-102/21, од 15.03.2021. године („Службени 

гласник општине Вишеград“, број 4/21), којим су 

Љиљана Недић, ВСС, Петар Матић, ВСС, и Ведрана 

Лимић, ВСС, именовани за вршиоце дужности 

чланова Управног одбора Јавне установе „Центар за 

социјални рад“ Вишеград на период до 2 мјесеца, а 

најдуже до окончања поступка јавне конкуренције. 

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-

022-102/21, од 15.3.2021. године („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 4/21) Љиљана Недић, ВСС, 

Петар Матић, ВСС, и Ведрана Лимић, ВСС, 

именовани су за вршиоце дужности чланова 

Управног одбора Јавне установе „Центар за 

социјални рад“ Вишеград на период до 2 мјесеца, а 

најдуже до окончања поступка јавне конкуренције. 

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 
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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 утврдио 

Окружни суд у Источном Сарајеву пресудама, бр.                                                 

14 0 У 004970 21 У-14 0 У 005000 21 У, којима је 

поништио 31 управни акт са прве сједнице одржане 

12.1.2021. године и наложио Скупштини општине 

Вишеград да у поновном поступку отклони наведене 

недостатке, а затим правилном примјеном прописа 

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 вршилаца дужности 

чланова Јавне установе „Центар за социјални рад“ 

Вишеград, број: 01-022-102/21, 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. 

У вези с наведеним, оглашавањем ништавим 

Рјешења о именовању вршилаца дужности чланова 

Управог одбора Јавне установе „Центар за социјални 

рад“ Вишеград због неправилности поступка који је 

претходио његовом доношењу, а које су изричитом 

одредбом члана 45. став (6) Закона о локалној 

самоуправи предвиђене као разлог ништавости, 

уклањају се из правног поретка акти који нису 

засновани на закону.  

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: 01-022-159/21                                                       

Датум: 30.12.2021. 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), члана 50. Закона о управним 

споровима  („Службени гласник Републике Српске“, 

бр. 109/05 и 63/11) и члана 36. Статута општине 

Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“, 

бр. 6/17 и 3/19), поступајући по Пресуди Окружног 

суда у Источном Сарајеву, број: 14 0 У 005067 21 У, 

од 30.11.2021. године, Скупштина општине 

Вишеград на другој сједници одржаној 30.12.2021. 

године, д о н о с и  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о извршењу правоснажне Пресуде Окружног суда 

у Источном Сарајеву, број: 14 0 У 005067 21 У, 

 од 30.11.2021. године 

 

1. Извршава се правоснажна Пресуда 

Окружног суда у Источном Сарајеву, број:  14 0 У 

005067 21 У, од 30.11.2021. године, којом је Рјешење 

о разрјешењу чланова Управног одбора Јавне 

здравствене установе „Апотека Вишеград“ 

Вишеград, број: 01-022-103/21, од 15.3.2021. године, 

поништено, те се Весна Фуртула, дипломирани 

економиста, Драгана Кнежевић, дипломирани 

економиста, и Тања Милисављевић, дипломирана 

медицинска сестра, враћају на мјесто чланова 

Управног одбора Јавне здравствене установе 

„Апотека Вишеград“ Вишеград на основу Рјешења о 

именовању чланова Управног одбора Јавне 

здравствене установе „Апотека Вишеград“ 

Вишеград, број: 01-022-263/17, од 1.11.2017. године 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 

15/17). 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

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

Пресудом Окружног суда у Источном Сарајеву, број: 

14 0 У 005067 21 У, од 30.11.2021. године, поништено 

је Рјешење о разрјешењу чланова Управног одбора 

Јавне здравствене установе „Апотека Вишеград“ 

Вишеград, број: 01-022-103/21, од 15.3.2021. године, 

којим су Весна Фуртула, дипломирани економиста, 

Драгана Кнежевић, дипломирани економиста, и Тања 

Милисављевић, дипломирана медицинска сестра, 

разријешени дужности чланова Управног одбора 

Јавне здравствене установе „Апотека Вишеград“ 

Вишеград. 

Када суд у управном спору поништи оспорени акт, 

предмет се враћа у стање у коме се налазио прије него 

је оспорени акт донијет. У овој управној ствари, 

поништењем рјешења поништавају се правне 

посљедице које је такво рјешење произвео, а то значи 

да се у смислу одредбе члана 50. Закона о управним 

споровима („Службени гласник Републике Српске“, 

бр. 109/05 и 63/11), у вези са чланом 254. став 1. 

Закона о општем управном поступку („Службени 

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

66/18) има сматрати као да то рјешење никада није ни 

донијето. Поништењем о разрјешењу чланова 

Управног одбора Јавне здравствене установе 

„Апотека Вишеград“ Вишеград, то рјешење губи 

дејство од дана његовог доношења и својство чланова 

Управног одбора се поново успоставља, тј. Рјешење 

о именовању чланова Управног одбора Јавне 

здравствене установе „Апотека Вишеград“ 

Вишеград, број: 01-022-263/17, од 1.11.2017. године 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 15/17) 

има правно дејство и ствара се правна презумпција да 

Весна Фуртула, Драгана Кнежевић и Тања 

Милисављевић имају право и обавезу вршити 

дужност чланова Управног одбора Јавне здравствене 

установе „Апотека Вишеград“ Вишеград. 

На основу наведеног, у складу са чланом 39. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21), чланом 50. Закона 

о управним споровима  („Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 109/05 и 63/11) 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: 01-022-160/21                                                       

Датум: 30.12.2021. 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, Скупштина општине Вишеград 

на другој сједници одржаној 30.12.2021. године,               

д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о оглашавању ништавим Рјешења о именовању 

вршилаца дужности чланова Управог одбора 

Јавне здравствене установе „Апотека Вишеград“ 

Вишеград, број: 01-022-104/21, од 15.03.2021. 

године („Службени гласник општине  

Вишеград“, број 4/21) 

 

1) Оглашава се ништавим Рјешење 

Скупштине општине Вишеград о именовању 

вршилаца дужности чланова Управог одбора Јавне 

здравствене установе „Апотека Вишеград“ 

Вишеград, број: 01-022-104/21, од 15.03.2021. године 

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

којим су Јована Марковић, струковни инжењер 

заштите животне средине, Љубомир Крсмановић, 

дипломирани економиста, и Владимир Вајић, 

дипломирани правник, именовани за вршиоце 

дужности чланова Управног одбора Јавне 

здравствене установе „Апотека Вишеград“ Вишеград 

на период до 2 мјесеца, а најдуже до окончања 

поступка јавне конкуренције. 

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-

022-104/21, од 15.3.2021. године („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 4/21) Јована Марковић, 

струковни инжењер заштите животне средине, 

Љубомир Крсмановић, дипломирани економиста, и 

Владимир Вајић, дипломирани правник, именовани 

су за вршиоце дужности чланова Управног одбора 

Јавне здравствене установе „Апотека Вишеград“ 

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 
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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 утврдио 

Окружни суд у Источном Сарајеву пресудама, бр.                                                 

14 0 У 004970 21 У-14 0 У 005000 21 У, којима је 

поништио 31 управни акт са прве сједнице одржане 

12.1.2021. године и наложио Скупштини општине 

Вишеград да у поновном поступку отклони наведене 

недостатке, а затим правилном примјеном прописа 

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 вршилаца дужности 

чланова Управог одбора Јавне здравствене установе 

„Апотека Вишеград“ Вишеград, број: 01-022-104/21, 

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. 

У вези с наведеним, оглашавањем ништавим 

Рјешења о именовању вршилаца дужности чланова 

Управог одбора Јавне здравствене установе „Апотека 

Вишеград“ Вишеград због неправилности поступка 

који је претходио његовом доношењу, а које су 

изричитом одредбом члана 45. став (6) Закона о 

локалној самоуправи предвиђене као разлог 

ништавости, уклањају се из правног поретка акти 

који нису засновани на закону.  

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: 01-022-161/21                                                       

Датум: 30.12.2021. 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, Скупштина општине Вишеград 

на другој сједници одржаној 30.12.2021. године,                  

д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о оглашавању ништавим Рјешења о разрјешењу 

чланова Управог одбора Јавне установе 

„Културни центар Иво Андрић“ Вишеград , број: 

01-022-105/21, од 15.03.2021. године („Службени 

гласник општине Вишеград“, број 4/21) 

 

1) Оглашава се ништавим Рјешење 

Скупштине општине Вишеград о разрјешењу 

чланова Управог одбора Јавне установе „Културни 

центар Иво Андрић“ Вишеград, број: 01-022-105/21, 

од 15.03.2021. године („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 4/21), којим су Сандра Пецикоза, 

дипломирани педагог, Наташа Ђурић, дипломирани 

графички дизајнер, и Вања Крсмановић, 

дипломирани педагог, разријешени дужности 

чланова Управног одбора Јавне установе „Културни 

центар Иво Андрић“ Вишеград. 
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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-

022-105/21, од 15.3.2021. године („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 4/21) Сандра Пецикоза, 

дипломирани педагог, Наташа Ђурић, дипломирани 

графички дизајнер, и Вања Крсмановић, 

дипломирани педагог, разријешени су дужности 

чланова Управног одбора Јавне установе „Културни 

центар Иво Андрић“ 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 утврдио 

Окружни суд у Источном Сарајеву пресудама, бр. 14 

0 У 004970 21 У-14 0 У 005000 21 У, којима је 

поништио 31 управни акт са прве сједнице одржане 

12.1.2021. године и наложио Скупштини општине 

Вишеград да у поновном поступку отклони наведене 

недостатке, а затим правилном примјеном прописа 

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 разрјешењу чланова Управог 

одбора Јавне установе „Културни центар Иво 

Андрић“ Вишеград, број: 01-022-105/21, 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. 

У вези с наведеним, оглашавањем ништавим 

Рјешења о разрјешењу чланова Управог одбора Јавне 

установе „Културни центар Иво Андрић“ Вишеград 

због неправилности поступка који је претходио 

његовом доношењу, а које су изричитом одредбом 

члана 45. став (6) Закона о локалној самоуправи 

предвиђене као разлог ништавости, уклањају се из 

правног поретка акти који нису засновани на закону.  

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: 01-022-162/21                                                       

Датум: 30.12.2021. 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. тачке 5. и 253. Закона о 

општем управном поступку („Службени гласник 
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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, Скупштина општине Вишеград 

на другој сједници одржаној 30.12.2021. године,           

д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о оглашавању ништавим Рјешења о именовању 

вршилаца дужности чланова Управог одбора 

Јавне установе за културну дјелатност „Градска 

галерија“ Вишеград,  број: 01-022-112/21, од 

15.03.2021. године („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 4/21) 

 

1) Оглашава се ништавим Рјешење 

Скупштине општине Вишеград о именовању 

вршилаца дужности чланова Управог одбора Јавне 

установе за културну дјелатност „Градска галерија “ 

Вишеград, број: 01-022-112/21, од 15.03.2021. године 

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

којим су Ивана Николић, Сара Рајковић и Даница 

Балчаковић именоване за вршиоце дужности чланова 

Управог одбора Јавне установе за културну 

дјелатност „Градска галерија “ Вишеград на период 

до 2 мјесеца, а најдуже до окончања поступка јавне 

конкуренције. 

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-

022-112/21, од 15.3.2021. године („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 4/21) Ивана Николић, Сара 

Рајковић и Даница Балчаковић именоване су за 

вршиоце дужности чланова Управог одбора Јавне 

установе за културну дјелатност „Градска галерија“ 

Вишеград на период до 2 мјесеца, а најдуже до 

окончања поступка јавне конкуренције. 

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 утврдио 

Окружни суд у Источном Сарајеву пресудама, бр.                                                 

14 0 У 004970 21 У-14 0 У 005000 21 У, којима је 

поништио 31 управни акт са прве сједнице одржане 

12.1.2021. године и наложио Скупштини општине 

Вишеград да у поновном поступку отклони наведене 

недостатке, а затим правилном примјеном прописа 

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 вршилаца дужности 

чланова Управог одбора Јавне установе за културну 

дјелатност „Градска галерија“ Вишеград, број:                                

01-022-112/21, 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. т. 3. 5. 

прописује да се ништавим оглашава рјешење чије 

извршење није могуће и 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. 

У вези с наведеним, оглашавањем ништавим 

Рјешења о именовању вршилаца дужности чланова 

Управог одбора Јавне установе за културну 

дјелатност „Градска галерија“ Вишеград због 
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неправилности поступка који је претходио његовом 

доношењу, а које су изричитом одредбом члана 45. 

став (6) Закона о локалној самоуправи предвиђене 

као разлог ништавости, уклањају се из правног 

поретка акти који нису засновани на закону.  

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: 01-022-163/21                                                       

Датум: 30.12.2021. 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, Скупштина општине Вишеград 

на другој сједници одржаној 30.12.2021. године,            

д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о оглашавању ништавим Рјешења о разрјешењу 

чланова Управог одбора Јавне спортске установе 

„Дрина“ Вишеград, број: 01-022-107/21, од 

15.03.2021. године („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 4/21) 

 

1) Оглашава се ништавим Рјешење 

Скупштине општине Вишеград о разрјешењу 

чланова Управог одбора Јавне спортске установе 

„Дрина“ Вишеград, број: 01-022-107/21, од 

15.03.2021. године („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 4/21), којим су Небојша Перишић, 

дипломирани економиста, Петар Матић, струковни 

инжињер заштите животне средине и заштите на 

раду, и Дарко Фргања, дипломирани инжињер 

машинства, разријешени дужности чланова 

Управног одбора Јавне спортске установе „Дрина“ 

Вишеград због недостављања извјештаја о раду Јавне 

спортске установе „Дрина“ Вишеград за 2020. 

годину. 

 

2) Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Вишеград“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Рјешењем Скупштине општине Вишеград, број: 01-

022-107/21, од 15.3.2021. године („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 4/21) Небојша Перишић, 

дипломирани економиста, Петар Матић, струковни 

инжињер заштите животне средине и заштите на 

раду, и Дарко Фргања, дипломирани инжињер 

машинства, разријешени су дужности чланова 

Управног одбора Јавне спортске установе „Дрина“ 

Вишеград због недостављања извјештаја о раду Јавне 

спортске установе „Дрина“ Вишеград за 2020. 

годину. 

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 утврдио 

Окружни суд у Источном Сарајеву пресудама, бр.                                                 

14 0 У 004970 21 У-14 0 У 005000 21 У, којима је 

поништио 31 управни акт са прве сједнице одржане 

12.1.2021. године и наложио Скупштини општине 

Вишеград да у поновном поступку отклони наведене 

недостатке, а затим правилном примјеном прописа 

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 
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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 чланова Управог 

одбора Јавне спортске установе „Дрина“ Вишеград, 

број: 01-022-107/21, 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. 

У вези с наведеним, оглашавањем ништавим 

Рјешења о разрјешењу чланова Управог одбора Јавне 

спортске установе „Дрина“ Вишеград због 

неправилности поступка који је претходио његовом 

доношењу, а које су изричитом одредбом члана 45. 

став (6) Закона о локалној самоуправи предвиђене 

као разлог ништавости, уклањају се из правног 

поретка акти који нису засновани на закону.  

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: 01-022-164/21                                                       

Датум: 30.12.2021. 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. тачке 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, Скупштина општине Вишеград 

на другој сједници одржаној 30.12.2021. године,             

д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о оглашавању ништавим Рјешења о именовању 

вршилаца дужности чланова Управог одбора 

ЈСУ „Дрина“ Вишеград, број: 01-022-108/21, од 

15.03.2021. године („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 4/21) 

 

1) Оглашава се ништавим Рјешење 

Скупштине општине Вишеград о именовању 

вршилаца дужности чланова Управог одбора ЈСУ 

„Дрина“ Вишеград, број: 01-022-108/21, од 

15.03.2021. године („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 4/21), којим су Емин Демир, Синиша 

Спасојевић и Борис Тасић именовани за вршиоце 

дужности чланова Управог одбора ЈСУ „Дрина“ 

Вишеград на период до 2 мјесеца, а најдуже до 

окончања поступка јавне конкуренције. 

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-

022-108/21, од 15.3.2021. године („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 4/21) Емин Демир, Синиша 

Спасојевић и Борис Тасић именовани су за вршиоце 

дужности чланова Управог одбора ЈСУ „Дрина“ 

Вишеград на период до 2 мјесеца, а најдуже до 

окончања поступка јавне конкуренције. 

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 
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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 утврдио 

Окружни суд у Источном Сарајеву пресудама, бр.                                                 

14 0 У 004970 21 У-14 0 У 005000 21 У, којима је 

поништио 31 управни акт са прве сједнице одржане 

12.1.2021. године и наложио Скупштини општине 

Вишеград да у поновном поступку отклони наведене 

недостатке, а затим правилном примјеном прописа 

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 вршилаца дужности 

чланова Управог одбора ЈСУ „Дрина“ Вишеград, 

број: 01-022-108/21, 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. 

У вези с наведеним, оглашавањем ништавим 

Рјешења о именовању вршилаца дужности чланова 

Управог одбора ЈСУ „Дрина“ Вишеград због 

неправилности поступка који је претходио његовом 

доношењу, а које су изричитом одредбом члана 45. 

став (6) Закона о локалној самоуправи предвиђене 

као разлог ништавости, уклањају се из правног 

поретка акти који нису засновани на закону.  

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: 01-022-165/21                                                       

Датум: 30.12.2021. 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, Скупштина општине Вишеград 

на другој сједници одржаној 30.12.2021. године,           

д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о оглашавању ништавим Рјешења о разрјешењу 

чланова Управног одбора Јавне установе 

„Туристичка организација општине Вишеград“  

Вишеград, број: 01-022-109/21, од 15.03.2021. 

године („Службени гласник општине Вишеград“, 

број 4/21) 

 

1) Оглашава се ништавим Рјешење 

Скупштине општине Вишеград о разрјешењу 

чланова Управог одбора Јавне установе „Туристичка 

организација општинеВишеград“, број: 01-022-

109/21, од 15.03.2021. године („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 4/21), којим су Дамјан 

Кокошар, дипломирани инжењер машинства, Боса 

Милетић, дипломирани економиста, и Јелена 

Симеуновић, професор филозофије, разријешени 

дужности чланова Управног одбора Јавне установе 

„Туристичка организација општине Вишеград“ због 

неусвајања Извјештаја о раду Јавне установе 

„Туристичка организација општине Вишеград“ 

Вишеград. 

2) Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

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

Рјешењем Скупштине општине Вишеград, број: 01-

022-109/21, од 15.3.2021. године („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 4/21) Дамјан Кокошар, 

дипломирани инжењер машинства, Боса Милетић, 

дипломирани економиста, и Јелена Симеуновић, 

професор филозофије, разријешени су дужности 

чланова Управног одбора Јавне установе 

„Туристичка организација општине Вишеград“ због 

неусвајања Извјештаја о раду Јавне установе 

„Туристичка организација општине Вишеград“ 

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 утврдио 

Окружни суд у Источном Сарајеву пресудама, бр.                                                 

14 0 У 004970 21 У-14 0 У 005000 21 У, којима је 

поништио 31 управни акт са прве сједнице одржане 

12.1.2021. године и наложио Скупштини општине 

Вишеград да у поновном поступку отклони наведене 

недостатке, а затим правилном примјеном прописа 

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 разрјешењу чланова Управог 

одбора Јавне установе „Туристичка организација 

општине Вишеград“, број: 01-022-109/21, 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. 

У вези с наведеним, оглашавањем ништавим 

Рјешења о разрјешењу чланова Управог одбора Јавне 

установе „Туристичка организација општине 

Вишеград“ због неправилности поступка који је 

претходио његовом доношењу, а које су изричитом 

одредбом члана 45. став (6) Закона о локалној 

самоуправи предвиђене као разлог ништавости, 

уклањају се из правног поретка акти који нису 

засновани на закону.  

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: 01-022-166/21                                                       

Датум: 30.12.2021. 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 
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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, Скупштина општине Вишеград 

на другој сједници одржаној 30.12.2021. године,           

д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о оглашавању ништавим Рјешења о именовању 

вршилаца дужности чланова Управог одбора ЈУ 

„Туристичка организација Вишеград“, број:  

01-022-110/21, од 15.03.2021. године („Службени 

гласник општине Вишеград“, број 4/21) 

 

1) Оглашава се ништавим Рјешење 

Скупштине општине Вишеград о именовању 

вршилаца дужности чланова ЈУ „Туристичка 

организација Вишеград“, број: 01-022-110/21, од 

15.03.2021. године („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 4/21), којим су Емин Демир, Марко 

Лорић и Игор Крлић именовани за вршиоце 

дужности чланова Управог одбора Управног одбора 

ЈУ „Туристичка организација Вишеград“ Вишеград 

на период до 2 мјесеца, а најдуже до окончања 

поступка јавне конкуренције. 

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-

022-110/21, од 15.3.2021. године („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 4/21) Емин Демир, Марко 

Лорић и Игор Крлић именовани су за вршиоце 

дужности чланова Управог одбора Управног одбора 

ЈУ „Туристичка организација Вишеград“ Вишеград 

на период до 2 мјесеца, а најдуже до окончања 

поступка јавне конкуренције. 

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 утврдио 

Окружни суд у Источном Сарајеву пресудама, бр.                                                 

14 0 У 004970 21 У-14 0 У 005000 21 У, којима је 

поништио 31 управни акт са прве сједнице одржане 

12.1.2021. године и наложио Скупштини општине 

Вишеград да у поновном поступку отклони наведене 

недостатке, а затим правилном примјеном прописа 

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 вршилаца дужности 

чланова Управог одбора ЈУ „Туристичка 

организација Вишеград“, број: 01-022-110/21, 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. 

У вези с наведеним, оглашавањем ништавим 

Рјешења о именовању вршилаца дужности чланова 

Управог одбора ЈУ „Туристичка организација 

Вишеград“, због неправилности поступка који је 

претходио његовом доношењу, а које су изричитом 

одредбом члана 45. став (6) Закона о локалној 

самоуправи предвиђене као разлог ништавости, 
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уклањају се из правног поретка акти који нису 

засновани на закону.  

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: 01-022-167/21                                                       

Датум: 30.12.2021. 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, Скупштина општине Вишеград 

на другој сједници одржаној 30.12.2021. године,           

д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о оглашавању ништавим Рјешења о разрјешењу 

чланова Управог одбора Јавне установе за 

културну дјелатност „Градска галерија “ 

Вишеград, број: 01-022-111/21, од 15.03.2021. 

године („Службени гласник општине Вишеград“, 

број 4/21) 

 

1) Оглашава се ништавим Рјешење 

Скупштине општине Вишеград о разрјешењу 

чланова Управог одбора Јавне установе за културну 

дјелатност „Градска галерија“ Вишеград, број: 01-

022-111/21, од 15.03.2021. године („Службени 

гласник општине Вишеград“, број 4/21), којим су 

Милица Глоговац, професор разредне наставе, Јована 

Савић, дипломирани новинар, и Николина Кнежевић, 

дипломирани економиста, разријешени дужности 

чланова Управног одбора Јавне установе за културну 

дјелатност „Градска галерија “ Вишеград. 

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-

022-111/21, од 15.3.2021. године („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 4/21) Милица Глоговац, 

професор разредне наставе, Јована Савић, 

дипломирани новинар, и Николина Кнежевић, 

дипломирани економиста, разријешени су дужности 

чланова Управног одбора Јавне установе за културну 

дјелатност „Градска галерија “ Вишеград због 

неусвајања извјештаја о раду Јавне установе за 

културну дјелатност „Градска галерија“ 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 утврдио 

Окружни суд у Источном Сарајеву пресудама, бр.                                                 

14 0 У 004970 21 У-14 0 У 005000 21 У, којима је 

поништио 31 управни акт са прве сједнице одржане 

12.1.2021. године и наложио Скупштини општине 

Вишеград да у поновном поступку отклони наведене 

недостатке, а затим правилном примјеном прописа 

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 
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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 чланова Управог 

одбора Јавне установе за културну дјелатност 

„Градска галерија“ Вишеград, број: 01-022-111/21, 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. 

У вези с наведеним, оглашавањем ништавим 

Рјешења о разрјешењу чланова Управог одбора Јавне 

установе за културну дјелатност „Градска галерија“ 

Вишеград због неправилности поступка који је 

претходио његовом доношењу, а које су изричитом 

одредбом члана 45. став (6) Закона о локалној 

самоуправи предвиђене као разлог ништавости, 

уклањају се из правног поретка акти који нису 

засновани на закону.  

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: 01-022-168/21                                                       

Датум: 30.12.2021. 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, Скупштина општине Вишеград 

на другој сједници одржаној 30.12.2021. године,            

д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о оглашавању ништавим Рјешења о именовању 

вршилаца дужности чланова Управог одбора 

Јавне установе „Културни центар Иво Андрић“ 

Вишеград, број: 01-022-106/21, од 15.03.2021. 

године („Службени гласник општине Вишеград“, 

број 4/21) 

 

1) Оглашава се ништавим Рјешење 

Скупштине општине Вишеград о именовању 

вршилаца дужности чланова Управог одбора Јавне 

установе „Културни центар Иво Андрић“ Вишеград, 

број: 01-022-106/21, од 15.03.2021. године 

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

којим су Живко Ушћумлић, Велибор Зековић и Емин 

Демир именовани за вршиоце дужности чланова 

Управог одбора Јавне установе „Културни центар 

Иво Андрић“ Вишеград на период до 2 мјесеца, а 

најдуже до окончања поступка јавне конкуренције. 

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-

022-106/21, од 15.3.2021. године („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 4/21) Живко Ушћумлић, 

Велибор Зековић и Емин Демир именовани су за 

вршиоце дужности чланова Управог одбора Јавне 

установе „Културни центар Иво Андрић“ Вишеград 

на период до 2 мјесеца, а најдуже до окончања 

поступка јавне конкуренције. 

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 
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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 утврдио 

Окружни суд у Источном Сарајеву пресудама, бр.                                                 

14 0 У 004970 21 У-14 0 У 005000 21 У, којима је 

поништио 31 управни акт са прве сједнице одржане 

12.1.2021. године и наложио Скупштини општине 

Вишеград да у поновном поступку отклони наведене 

недостатке, а затим правилном примјеном прописа 

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 вршилаца дужности 

чланова Управог одбора Јавне установе „Културни 

центар Иво Андрић“ Вишеград, број: 01-022-106/21, 

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. 

У вези с наведеним, оглашавањем ништавим 

Рјешења о именовању вршилаца дужности чланова 

Управог одбора Јавне установе „Културни центар 

Иво Андрић“ Вишеград због неправилности 

поступка који је претходио његовом доношењу, а 

које су изричитом одредбом члана 45. став (6) Закона 

о локалној самоуправи предвиђене као разлог 

ништавости, уклањају се из правног поретка акти 

који нису засновани на закону.  

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: 01-022-169/21                                                       

Датум: 30.12.2021. 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, Скупштина општине Вишеград 

на другој сједници одржаној 30.12.2021. године,               

д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о оглашавању ништавим Рјешења о разрјешењу 

чланова Надзорног одбора Јавног предузећа 

„Радио-телевизија Вишеград“ д.о.о. Вишеград,  
број: 01-022-113/21, од 15.03.2021. године 

(„Службени гласник општине Вишеград“, 

 број 4/21) 

 

1) Оглашава се ништавим Рјешење 

Скупштине општине Вишеград о разрјешењу 

чланова Надзорног одбора Јавног предузећа „Радио-

телевизија Вишеград“ д.о.о. Вишеград, број: 01-022-

113/21, од 15.03.2021. године („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 4/21), којим су Данка 

Зечевић, дипломирани економиста, Рената Елез, 

дипломирани економиста, и Милена Ђогић, 

дипломирани економиста, разријешене дужности 

чланова Надзорног одбора Јавног предузећа „Радио-

телевизија Вишеград“ д.о.о. Вишеград. 

2) Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Вишеград“. 
 

О б р а з л о ж е њ е 

Рјешењем Скупштине општине Вишеград, број: 01-

022-113/21, од 15.3.2021. године („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 4/21) Данка Зечевић, 



31.12.2021. године                                          Службени гласник Општине Вишеград – 7                                                  33 
 

дипломирани економиста, Рената Елез, дипломирани 

економиста, и Милена Ђогић, дипломирани 

економиста, разријешене су дужности чланова 

Надзорног одбора Јавног предузећа „Радио-

телевизија Вишеград“ д.о.о. Вишеград због 

неусвајања извјештаја о раду Надзорног одбора 

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

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 утврдио 

Окружни суд у Источном Сарајеву пресудама, бр.                                                 

14 0 У 004970 21 У-14 0 У 005000 21 У, којима је 

поништио 31 управни акт са прве сједнице одржане 

12.1.2021. године и наложио Скупштини општине 

Вишеград да у поновном поступку отклони наведене 

недостатке, а затим правилном примјеном прописа 

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 разрјешењу чланова Надзорног 

одбора Јавног предузећа „Радио-телевизија 

Вишеград“ д.о.о. Вишеград, број: 01-022-113/21, 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. 

У вези с наведеним, оглашавањем ништавим 

Рјешења о разрјешењу чланова Надзорног одбора 

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

Вишеград због неправилности поступка који је 

претходио његовом доношењу, а које су изричитом 

одредбом члана 45. став (6) Закона о локалној 

самоуправи предвиђене као разлог ништавости, 

уклањају се из правног поретка акти који нису 

засновани на закону.  

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: 01-022-170/21                                                       

Датум: 30.12.2021. 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, Скупштина општине Вишеград 
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на другој сједници одржаној 30.12.2021. године,           

д о н о с и 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о оглашавању ништавим Рјешења о именовању 

в.д. чланова Надзорног одбора ЈП „Радио-

телевизија Вишеград“ д.о.о. Вишеград, број: 01-

022-114/21, од 15.03.2021. године („Службени 

гласник општине Вишеград“, број 4/21)  

 

1) Оглашава се ништавим Рјешење 

Скупштине општине Вишеград о именовању в.д. 

чланова Надзорног одбора Јавног предузећа „Радио-

телевизија Вишеград“ д.о.о. Вишеград, број: 01-022-

114/21, од 15.03.2021. године („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 4/21), којим су Оливера 

Ђуровић, Бојана Пецикоза и Милица Папић 

именоване за в.д.чланове Надзорног одбора Јавног 

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

Вишеград. 

2) Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Вишеград“. 

  

О б р а з л о ж е њ е 

Рјешењем Скупштине општине Вишеград, број: 01-

022-114/21, од 15.3.2021. године („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 4/21) Оливера Ђуровић, 

Бојана Пецикоза и 

Милица Папић именоване су за в.д. чланове 

Надзорног одбора Јавног предузећа „Радио-

телевизија Вишеград“ д.о.о. Вишеград на период до 

2 мјесеца, а најдуже до окончања поступка јавне 

конкуренције. 

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 утврдио 

Окружни суд у Источном Сарајеву пресудама, бр.                                                 

14 0 У 004970 21 У-14 0 У 005000 21 У, којима је 

поништио 31 управни акт са прве сједнице одржане 

12.1.2021. године и наложио Скупштини општине 

Вишеград да у поновном поступку отклони наведене 

недостатке, а затим правилном примјеном прописа 

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 в.д. чланова Надзорног 

одбора Јавног предузећа „Радио-телевизија 

Вишеград“ д.о.о. Вишеград, број: 01-022-114/21, 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. 

У вези с наведеним, оглашавањем ништавим 

Рјешења о именовању в.д. чланова Надзорног одбора 

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

Вишеград због неправилности поступка који је 

претходио његовом доношењу, а које су изричитом 

одредбом члана 45. став (6) Закона о локалној 

самоуправи предвиђене као разлог ништавости, 

уклањају се из правног поретка акти који нису 

засновани на закону.  

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 
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(„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: 01-022-171/21                                                       

Датум: 30.12.2021. 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), члана 50. Закона о управним 

споровима  („Службени гласник Републике Српске“, 

бр. 109/05 и 63/11) и члана 36. Статута општине 

Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“, 

бр. 6/17 и 3/19), поступајући по Пресуди Окружног 

суда у Источном Сарајеву, број: 14 0 У 004947 21 У, 

од 1.9.2021. године, Скупштина општине Вишеград 

на другој сједници одржаној 30.12.2021. године,           

д о н о с и  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о извршењу правоснажне Пресуде Окружног суда 

у Источном Сарајеву, број: 14 0 У 004947 21 У,  

од 1.9.2021. године 

 

1. Извршава се правоснажна Пресуда 

Окружног суда у Источном Сарајеву, број: 14 0 У 

004947 21 У, од 1.9.2021. године, којом је Рјешење о 

разрјешењу чланова Управног одбора Јавне установе 

Рехабилитациони центар „Вилина влас“ 

Вишеградска Бања, Вишеград, број: 01-022-97/21, од 

15.3.2021. године, поништено, те се Саша Рацковић, 

економиста, Перо Крстић, дипломирани правник, и 

Небојша Бенђо, професор географије, враћају на 

мјесто чланова Управног одбора Јавне установе 

Рехабилитациони центар „Вилина влас“, 

Вишеградска Бања, Вишеград, на основу Рјешења о 

именовању чланова Управног одбора Јавне установе 

Рехабилитациони Центар „Вилина влас“ Вишеград, 

број: 01-022-226/17, од 12.9.2017. године („Службени 

гласник општине Вишеград“, број 13/17). 

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 004947 21 У, од 1.9.2021. године, поништено 

је Рјешење о разрјешењу чланова Управног одбора 

Јавне установе Рехабилитациони центар „Вилина 

влас“ Вишеградска Бања, Вишеград, број: 01-022-

97/21, од 15.3.2021. године, којим су Саша Рацковић, 

економиста, Перо Крстић, дипломирани правник, и 

Небојша Бенђо, професор географије, разријешени 

дужности  чланова Управног одбора Јавне установе 

Рехабилитациони центар „Вилина влас“, 

Вишеградска Бања, Вишеград, због недостављања 

извјештаја о раду Јавне установе Рехабилитациони 

центар „Вилина влас“ Вишеград за 2020. годину. 

Када суд у управном спору поништи оспорени акт, 

предмет се враћа у стање у коме се налазио прије него 

је оспорени акт донијет. У овој управној ствари, 

поништењем рјешења поништавају се правне 

посљедице које је такво рјешење произвео, а то значи 

да се у смислу одредбе члана 50. Закона о управним 

споровима („Службени гласник Републике Српске“, 

бр. 109/05 и 63/11), у вези са чланом 254. став 1. 

Закона о општем управном поступку („Службени 

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

66/18) има сматрати као да то рјешење никада није ни 

донијето. Поништењем Рјешења о разрјешењу 

чланова Управног одбора Јавне установе 

Рехабилитациони центар „Вилина влас“ 

Вишеградска Бања, Вишеград, то рјешење губи 

дејство од дана његовог доношења и својство чланова 

Управног одбора Јавне установе Рехабилитациони 

центар „Вилина влас“ Вишеградска Бања, Вишеград 

се поново успоставља, тј. Рјешење о именовању 

чланова Управног одбора Јавне установе 

Рехабилитациони Центар „Вилина влас“ Вишеград, 

број: 01-022-226/17, од 12.9.2017. године („Службени 

гласник општине Вишеград“, број 13/17) има правно 

дејство и ствара се правна презумпција да Саша 

Рацковић, економиста, Перо Крстић, дипломирани 

правник, и Небојша Бенђо, професор географије, 

имају право и обавезу вршити дужност чланова 

Управног одбора Јавне установе Рехабилитациони 

центар „Вилина влас“ Вишеградска Бања, Вишеград.  

На основу наведеног, у складу са чланом 39. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21), чланом 50. Закона 

о управним споровима  („Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 109/05 и 63/11) 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: 01-022-172/21                                                       

Датум: 30.12.2021. 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, Скупштина општине Вишеград 

на другој сједници одржаној 30.12.2021. године,           

д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о оглашавању ништавим Рјешења о утврђивању 

листе стручњака, број: 01-022-61/21, од 8.02.2021. 

године („Службени гласник општине Вишеград“, 

број 2/21) 

 

1) Оглашава се ништавим Рјешење 

Скупштине општине Вишеград о утврђивању листе 

стручњака, број: 01-022-61/21, од 8.2.2021. године 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 2/21). 

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-

022-61/21, од 8.2.2021. године („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 2/21) утврђена је листа 

стручњака коју сачињавају: Бране Смиљић, 

дипломирани економиста, Боро Нинковић, 

дипломирани правник, Радмила Драгичевић, 

дипломирани економиста, Зоран Папић, 

дипломирани пословни менаџер, Бранислав 

Топаловић, дипломирани економиста, Мирко 

Мајсторовић, дипломирани економиста, Мирослав 

Нешковић, дипломрани инжињер грађевине, Слађана 

Вуковић, дипломирани економиста, Петар 

Микавица, дипломирани економиста, Милан Савић, 

дипломирани инжињер саобраћаја, Соња 

Митрашиновић, доктор медицине, Предраг 

Маљукан, доктор стоматологије, Мишо Савић, 

дипломирани инжињер машинства, Радојко 

Сташевић, мастер инжињер елетротехнике, Небојша 

Бјелица, средња стручна спрема, Сања Крсмановић, 

професор енглеског језика, и Ђорђе Марковић, 

дипломирани криминолог. 

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 утврдио 

Окружни суд у Источном Сарајеву пресудама, бр.                                                 

14 0 У 004970 21 У-14 0 У 005000 21 У, којима је 

поништио 31 управни акт са прве сједнице  

одржане 12.1.2021. године и наложио Скупштини 

општине Вишеград да у поновном поступку отклони 

наведене недостатке, а затим правилном примјеном 

прописа 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 утврђивању листе стручњака, број: 

01-022-61/21, од 8.2.2021. године („Службени 

гласник општине Вишеград“, број 2/21) 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. 
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У вези с наведеним, оглашавањем ништавим 

Рјешења о утврђивању листе стручњака због 

неправилности поступка који је претходио његовом 

доношењу, а које су изричитом одредбом члана 45. 

став (6) Закона о локалној самоуправи предвиђене 

као разлог ништавости, уклањају се из правног 

поретка акти који нису засновани на закону.  

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: 01-022-173/21                                                       

Датум: 30.12.2021. године        Муамер Софовић,с.р. 

 

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

локалној самоуправи Републике Српске („Службени 

гласник Републике Српске“, бр.97/16, 36/19 и 61/21), 

чл. 53. став (2) и 79. став (2) Закона о службеницима 

и намјештеницима у органима јединице локалне 

самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, 

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

општине Вишеград („Службени гласник општине 

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

Вишеград на другој сједници одржаној 30.12.2021. 

године, д о н о с и 

 

ОДЛУКУ 

о утврђивању Листе стручњака за чланове 

конкурсних комисија у поступку попуне 

упражњених радних мјеста у Општинској управи 

 

Члан 1. 

Утврђује се Листа стручњака за чланове конкурсних 

комисија у поступку попуне упражњених радних 

мјеста у Општинској управи Општине Вишеград, у 

сљедећем саставу: 

1) Бране Смиљић, дипломирани економиста, 

2) Боро Нинковић, дипломирани правник, 

3) Радмила Драгичевић, дипломирани 

економиста, 

4) Бранислав Топаловић, дипломирани 

економиста, 

5) Огњенка Тешовић, дипломирани 

економиста, 

6) Слађана Вуковић, дипломирани економиста, 

7) Петар Микавица, дипломирани економиста, 

8) Соња Митрашиновић, доктор медицине, 

9) Предраг Маљукан, доктор стоматологије, 

10) Мишо Савић, дипломирани инжењер 

машинства, 

11) Радојко Сташевић, мастер инжењер 

елетротехнике, 

12) Сања Крсмановић, професор енглеског 

језика, 

13) Ђорђе Марковић. дипломирани криминолог. 

 

Члан 2. 

За спровођење јавног конкурса за избор и именовање 

секретара Скупштине општине Вишеград, 

Скупштина општине именује комисију која има пет 

чланова, од којих су два члана одборници у 

Скупштини општине, два члана службеници 

Општинске управе Општине Вишеград који имају 

одговарајућу стручну спрему и звање и радно 

искуство, а један члан са Листе стручњака коју 

утврђује Скупштина општине Вишеград. 

 

Члан 3. 

Приликом спровођења поступка за пријем 

службеника начелник општине именује конкурсну 

комисију која има пет чланова, од којих су два члана 

службеници Општинске управе Општине Вишеград 

који имају одговарајуће професионално искуство, 

jедан члан је службеник за управљање људским 

ресурсима, а два члана су са Листе стручњака коју 

утврђује Скупштина општине Вишеград.. 

 

Члан 4. 

Листа стручњака из члана 1. ове одлуке утврђује се 

на вријеме трајања мандата Скупштине општине 

Вишеград. 

 

Члан 5. 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи 

Одлука о утврђивању Листе стручњака („Службени 

гласник града Вишеград“, број: 13/16). 

 

Члан 6. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД   

                                                      ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-174/21                                                       

Датум: 30.12.2021. 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 
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службеној дужности у поступку извршења Пресуде 

Окружног суда у Источном Сарајеву, број:                        

14 0 У 004980 21 У, од 27.9.2021. године, Скупштина 

општине Вишеград на другој сједници одржаној 

30.12.2021. године, д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о оглашавању ништавим Рјешења о разрјешењу 

начелника Одјељења за просторно уређење и 

стамбено-комуналне послове, број: 01-022-83/21, 

од 15.3.2021. године („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 4/21) 

 

1) Оглашава се ништавим Рјешење 

Скупштине општине Вишеград о разрјешењу 

начелника Одјељења за просторно уређење и 

стамбено-комуналне послове, број: 01-022-83/21, од 

15.3.2021. године („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 4/21), којим је Александар 

Ђукановић, дипломирани правник, разријешен 
дужности начелника Одјељења за просторно уређење 

и стамбено-комуналне послове, због истека мандата 

на који је именован. 

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-

022-83/21, од 15.3.2021. године („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 4/21) Александар 

Ђукановић, дипломирани правник, разријешен је 

дужности начелника Одјељења за просторно уређење 

и стамбено-комуналне послове, због истека мандата 

на који је именован. 

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 004980 21 У, од 27.9.2021. 

године, утврдио и Окружни суд у Источном Сарајеву 

којом је поништио Рјешење о разрјешењу начелника 

Одјељења за просторно уређење и стамбено-

комуналне послове, број:    01-022-13/21, 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 начелника Одјељења за 

просторно уређење и стамбено-комуналне послове, 

број: 01-022-83/21, 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 разрјешењу начелника 

Одјељења за просторно уређење и стамбено-

комуналне послове 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 Александар Ђукановић 
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није разријешен дужности начелника Одјељења за 

просторно уређење и стамбено-комуналне послове; 

постоји дужност оглашавања ништавим каснијег 

рјешења о разрјешењу начелника Одјељења за 

просторно уређење и стамбено-комуналне послове 

због тога што се поништавањем првостепеног 

рјешења поништавају све правне посљедице које је 

такво рјешење произвело, међу које спада и рјешење 

које се оглашава ништавим, а и због 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: 01-022-175/21                                                       

Датум: 30.12.2021. 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 004996 21 У, од 29.9.2021. године, Скупштина 

општине Вишеград на другој сједници одржаној 

30.12.2021. године, д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о оглашавању ништавим Рјешења о разрјешењу 

начелника Одјељења за локални развој, 

привреду и друштвене дјелатности, број: 01-022-

85/21, од 15.3.2021. године („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 4/21) 

 

1) Оглашава се ништавим Рјешење 

Скупштине општине Вишеград о разрјешењу 

начелника Одјељења за локални развој, привреду и 

друштвене дјелатности, број: 01-022-85/21, од 

15.3.2021. године („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 4/21), којим је Ана Богдановић, 

дипломирани правник, разријешена дужности 

начелника Одјељења за локални развој, привреду и 

друштвене дјелатности, због истека мандата на који 

је именована. 

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-

022-85/21, од 15.3.2021. године („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 4/21) Ана Богдановић, 

дипломирани правник, разријешена је дужности 

начелника Одјељења за локални развој, привреду и 

друштвене дјелатности, због истека мандата на који 

је именована. 

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 004996 21 У, од 29.9.2021. 

године, утврдио и Окружни суд у Источном Сарајеву 

којом је поништио Рјешење о разрјешењу начелника 

Одјељења за локални развој, привреду и друштвене 

дјелатности, број: 01-022-12/21, 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. 
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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 начелника Одјељења за локални развој, 

привреду и друштвене дјелатности, број: 01-022-

85/21, 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 разрјешењу начелника 

Одјељења за локални развој, привреду и друштвене 

дјелатности 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 Ана Богдановић није разријешена 

дужности начелника Одјељења за локални развој, 

привреду и друштвене дјелатности; постоји дужност 

оглашавања ништавим каснијег рјешења о 

разрјешењу начелника Одјељења за локални развој, 

привреду и друштвене дјелатности због тога што се 

поништавањем првостепеног рјешења поништавају 

све правне посљедице које је такво рјешење 

произвело, међу које спада и рјешење које се 

оглашава ништавим, а и због 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: 01-022-176/21                                                       

Датум: 30.12.2021. 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 004970 21 У, од 8.9.2021. године, Скупштина 

општине Вишеград на другој сједници одржаној 

30.12.2021. године, д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о оглашавању ништавим Рјешења о разрјешењу 

вршиоца дужности начелника Одјељења за 

финансије, број: 01-022-86/21, од 15.3.2021. године  

(„Службени гласник општине Вишеград“,  

број 4/21) 

 

1) Оглашава се ништавим Рјешење 

Скупштине општине Вишеград о разрјешењу 

вршиоца дужности начелника Одјељења за 

финансије, број: 01-022-86/21, од 15.3.2021. године 

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

којим је Милан Јакшић, дипломирани економиста, 

разријешен дужности вршиоца дужности начелника 

Одјељења за финансије, због истека мандата на који 

је именован. 

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-

022-86/21, од 15.3.2021. године („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 4/21) Милан Јакшић, 

дипломирани економиста, разријешен дужности 

вршиоца дужности начелника Одјељења за 

финансије, због истека мандата на који је именован. 

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 
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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 004970 21 У, од 8.9.2021. 

године, утврдио и Окружни суд у Источном Сарајеву 

којом је поништио Рјешење о разрјешењу вршиоца 

дужности начелника Одјељења за општу управу, 

број: 01-022-14/21, 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 начелника Одјељења за финансије, број:               

01-022-86/21, 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 разрјешењу вршиоца 

дужности начелника Одјељења за финансије 

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 Јакшић није разријешен 

дужности вршиоца дужности начелника Одјељења за 

финансије; постоји дужност оглашавања ништавим 

каснијег рјешења о разрјешењу вршиоца дужности 

начелника Одјељења за финансије због тога што се 

поништавањем првостепеног рјешења поништавају 

све правне посљедице које је такво рјешење 

произвело, међу које спада и рјешење које се 

оглашава ништавим, а и због 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: 01-022-177/21                                                       

Датум: 30.12.2021. 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:                        
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14 0 У 004992 21 У, од 28.9.2021. године, Скупштина 

општине Вишеград на другој сједници одржаној 

30.12.2021. године, д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о оглашавању ништавим Рјешења о разрјешењу 

вршиоца дужности начелника Одјељења за 

општу управу, број: 01-022-84/21, од 15.3.2021. 

године („Службени гласник општине Вишеград“, 

број 4/21) 

 

1) Оглашава се ништавим Рјешење 

Скупштине општине Вишеград о разрјешењу 

вршиоца дужности начелника Одјељења за општу 

управу, број: 01-022-84/21, од 15.3.2021. године 

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

којим је Горан Кујунџић, дипломирани економиста, 

разријешен дужности вршиоца дужности начелника 

Одјељења за општу управу, због истека мандата на 

који је именован. 

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-

022-84/21, од 15.3.2021. године („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 4/21) Горан Кујунџић, 

дипломирани економиста, разријешен дужности 

вршиоца дужности начелника Одјељења за општу 

управу, због истека мандата на који је именован. 

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 004992 21 У, од 28.9.2021. 

године, утврдио и Окружни суд у Источном Сарајеву 

којом је поништио Рјешење о разрјешењу вршиоца 

дужности начелника Одјељења за општу управу, 

број: 01-022-11/21, 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 начелника Одјељења за општу управу, 

број: 01-022-84/21, 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 разрјешењу вршиоца 

дужности начелника Одјељења за општу управу 

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 Горан Кујунџић није разријешен 

дужности вршиоца дужности начелника Одјељења за 

општу управу; постоји дужност оглашавања 

ништавим каснијег рјешења о разрјешењу вршиоца 

дужности начелника Одјељења за опште послове због 

тога што се поништавањем првостепеног рјешења 
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поништавају све правне посљедице које је такво 

рјешење произвело, међу које спада и рјешење које се 

оглашава ништавим, а и због 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: 01-022-178/21                                                       

Датум: 30.12.2021. 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 004993 21 У, од 26.10.2021. године, Скупштина 

општине Вишеград на другој сједници одржаној 

30.12.2021. године, д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о оглашавању ништавим Рјешења о разрјешењу 

начелника Одјељења за инспекцијске послове, 

број: 01-022-87/21, од 15.3.2021. године 

(„Службени гласник општине Вишеград“,  

број 4/21) 
 

1) Оглашава се ништавим Рјешење 

Скупштине општине Вишеград о разрјешењу 

начелника Одјељења за инспекцијске послове, број: 

01-022-87/21, од 15.3.2021. године („Службени 

гласник општине Вишеград“, број 4/21), којим је 

Милица Станчић, дипломирани просторни планер, 

разријешена дужности начелника Одјељења за 

инспекцијске послове, због истека мандата на који је 

именована. 

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-

022-87/21, од 15.3.2021. године („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 4/21) Милица Станчић, 

дипломирани просторни планер, разријешена је 

дужности начелника Одјељења за инспекцијске 

послове, због истека мандата на који је именована. 

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 004993 21 У, од 26.10.2021. 

године, утврдио и Окружни суд у Источном Сарајеву 

којом је поништио Рјешење о разрјешењу начелника 

Одјељења за инспекцијске послове, број: 01-022-

15/21, 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 
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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 начелника 

Одјељења за инспекцијске послове, број: 01-022-

87/21, 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 разрјешењу начелника 

Одјељења за инспекцијске послове 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 Милица 

Станчић није разријешена дужности начелника 

Одјељења за инспекцијске поскове; постоји дужност 

оглашавања ништавим каснијег рјешења о 

разрјешењу начелника Одјељења за инспекцијске 

послове због тога што се поништавањем 

првостепеног рјешења поништавају све правне 

посљедице које је такво рјешење произвело, међу 

које спада и рјешење које се оглашава ништавим, а и 

због 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: 01-022-179/21                                                       

Датум: 30.12.2021. 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, Скупштина општине Вишеград 

на другој сједници одржаној 30.12.2021. године,                  

д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о оглашавању ништавим Рјешења о разрјешењу 

представника Општине Вишеград у Скупштини 

„Андрићград“ друштво са ограниченом 

одговорношћу Вишеград, број: 01-022-64/21, од 

8.2.2021. године („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 2/21) 

 

1. Оглашава се ништавим Рјешење 

Скупштине општине Вишеград о разрјешењу 

представника Општине Вишеград у Скупштини 

„Андрићград“ друштво са ограниченом 

одговорношћу Вишеград,број: 01-022-64/21, од 

8.2.2021. године („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 2/21) („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 2/21), којим је Дарко Андрић, 

разријешен дужности представника Општине 

Вишеград у Скупштини друштва са ограниченом 

одговорношћу „Андрићград“ Вишеград.  

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-

022-64/21, од 8.2.2021. године („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 2/21) Дарко Андрић је 

разријешен дужности представника Општине 

Вишеград у Скупштини друштва са ограниченом 

одговорношћу „Андрићград“ 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 
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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 утврдио 

Окружни суд у Источном Сарајеву пресудама, бр.                                                 

14 0 У 004970 21 У-14 0 У 005000 21 У, којима је 

поништио 31 управни акт са прве сједнице  

одржане 12.1.2021. године и наложио Скупштини 

општине Вишеград да у поновном поступку отклони 

наведене недостатке, а затим правилном примјеном 

прописа 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 Рјешења о разрјешењу представника Општине 

Вишеград у Скупштини „Андрићград“ друштво са 

ограниченом одговорношћу Вишеград, број:                       

01-022-64/21, од 8.2.2021. године („Службени 

гласник општине Вишеград“, број 2/21) донесено на 

другој 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. 

У вези с наведеним, оглашавањем ништавим 

предметног рјешења због неправилности поступка 

који је претходио његовом доношењу, а које су 

изричитом одредбом члана 45. став (6) Закона о 

локалној самоуправи предвиђене као разлог 

ништавости, уклањају се из правног поретка акти 

који нису засновани на закону.  

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: 01-022-180/21                                                       

Датум: 30.12.2021. 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, Скупштина општине Вишеград 

на другој сједници одржаној 30.12.2021. године,             

д о н о с и 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о оглашавању ништавим Рјешења о именовању 

представника Општине Вишеград у Скупштини 

„Андрићград“ друштво са ограниченом 

одговорношћу Вишеград, број: 01-022-65/21, од 

8.2.2021. године („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 2/21) 

 

1. Оглашава се ништавим Рјешење 

Скупштине општине Вишеград о именовању 

представника Општине Вишеград у Скупштини 

„Андрићград“ друштво са ограниченом 

одговорношћу Вишеград,број: 01-022-65/21, од 

8.2.2021. године („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 2/21) („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 2/21), којим се Бране Смиљић, 

дипломирани економиста, именује за представника 

Општине Вишеград у Скупштини друштва са 
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ограниченом одговорношћу „Андрићград“ 

Вишеград.  

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-

022-65/21, од 8.2.2021. године („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 2/21) Бране Смиљић, 

дипломирани економиста, именован је за 

представника Општине Вишеград у Скупштини 

друштва са ограниченом одговорношћу 

„Андрићград“ 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 утврдио 

Окружни суд у Источном Сарајеву пресудама, бр.                                                 

14 0 У 004970 21 У-14 0 У 005000 21 У, којима је 

поништио 31 управни акт са прве сједнице  

одржане 12.1.2021. године и наложио Скупштини 

општине Вишеград да у поновном поступку отклони 

наведене недостатке, а затим правилном примјеном 

прописа 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 Рјешења о именовању представника Општине 

Вишеград у Скупштини „Андрићград“ друштво са 

ограниченом одговорношћу Вишеград, број:                       

01-022-65/21, од 8.2.2021. године („Службени 

гласник општине Вишеград“, број 2/21) донесено на 

другој 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. 

У вези с наведеним, оглашавањем ништавим 

предметног рјешења због неправилности поступка 

који је претходио његовом доношењу, а које су 

изричитом одредбом члана 45. став (6) Закона о 

локалној самоуправи предвиђене као разлог 

ништавости, уклањају се из правног поретка акти 

који нису засновани на закону.  

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: 01-022-181/21                                                       

Датум: 30.12.2021. године         Муамер Софовић,с.р 

 

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

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

бр. 97/16, 36/19 и 61/21), члана 131. став (1) Закона о 
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привредним друштвима („Службени гласник 

Републике Српске“, бр.27/08, 58/09, 100/11, 67/13, 

100/17 и 82/19), а у вези са чланом 9. став (4) Уговора 

о оснивању „Андрићград“друштво са ограниченом 

одговорношћу Вишеград, број: ОПУ-620/2011, од 

15.04.2011. године, и члана 36. став (2) Статута 

општине Вишеград („Службени гласник општине 

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

другој сједници одржаној 30.12.2021. године,                 

д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу представника Општине Вишеград 

у Скупштини друштва са ограниченом 

одговорношћу „Андрићград“ Вишеград 

 

1. Дарко Андрић, разрјешава се дужности 

представника Општине Вишеград у Скупштини 

друштва са ограниченом одговорношћу 

„Андрићград“ Вишеград, на коју је именован 

Рјешењем Скупштине општине Вишеград, број: 01-

022-139/16, од 12.12.2016. године („Службени 

гласник општине Вишеград“, број 13/16). 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Вишеград“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Скупштина општине Вишеград, имајући у виду да је 

Рјешењем Скупштине општине Вишеград, број: 01-

022-139/16, од 12.12.2016. године („Службени 

гласник општине Вишеград“, број 13/16), Дарко 

Андрић именован за представника Општине 

Вишеград у Скупштини „Андрићград“ друштво са 

ограниченом одговорношћу Вишеград, и да дужност 

обавља до опозива, у складу са одредбама члана 39. 

став (2) Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21), 

члана 131. став (1) Закона о привредним друштвима 

(„Службени гласник Републике Српске“, бр.27/08, 

58/09, 100/11, 67/13, 100/17 и 82/19), а у вези са 

чланом 9. став (4) Уговора о оснивању 

„Андрићград“друштво са ограниченом 

одговорношћу Вишеград, број: ОПУ-620/2011, од 

15.04.2011. године, и члана 36. став (2) Статута 

општине Вишеград („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 6/17 и 3/19) одлучила 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: 01-022-182/21                                                       

Датум: 30.12.2021. године         Муамер Софовић,с.р 

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

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

бр. 97/16, 36/19 и 61/21), члана 131. став (1) Закона о 

привредним друштвима („Службени гласник 

Републике Српске“, бр.27/08, 58/09, 100/11, 67/13, 

100/17 и 82/19), а у вези са чланом 9. став (4) Уговора 

о оснивању „Андрићград“друштво са ограниченом 

одговорношћу Вишеград, број: ОПУ-620/2011, од 

15.04.2011. године, и члана 36. став (2) Статута 

општине Вишеград („Службени гласник општине 

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

другој сједници одржаној 30.12.2021. године,                 

д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању представника Општине Вишеград  

у Скупштини друштва са ограниченом 

одговорношћу „Андрићград“ Вишеград 

 

1. Бране Смиљић, дипломирани економиста, 

именује се за представника Општине Вишеград у 

Скупштини друштва са ограниченом одговорношћу 

„Андрићград“ Вишеград.  

2. Именовани је дужан да заступа интересе 

Општине Вишеград у Скупштини друштва са 

ограниченом одговорношћу „Андрићград“ 

Вишеград, а на основу Смјерница о начину 

поступања представника Општине Вишеград у 

Скупштини капитала „Андрићград“ друштво са 

ограниченом одговорношћу Вишеград. 

3. Именовани ће заступати интересе 

Општине Вишеград у Скупштини друштва са 

ограниченом одговорношћу „Андрићград“ 

Вишеград, до опозива. 

4. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Вишеград“. 

 

Образложење 

Комисија за избор и именовање, имајући у виду 

одредбу члана 39. став (2) Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

бр. 97/16, 36/19 и 61/21), члана 131. став (1) Закона о 

привредним друштвима („Службени гласник 

Републике Српске“, бр.27/08, 58/09, 100/11, 67/13, 

100/17 и 82/19), а у вези са чланом 9. став (4) Уговора 

о оснивању „Андрићград“друштво са ограниченом 

одговорношћу Вишеград, број: ОПУ-620/2011, од 

15.04.2011. године, и члана 36. став (2) Статута 

општине Вишеград („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 6/17 и 3/19), предложила је 

Скупштини општине Вишеград да за представника 

Општине Вишеград у Скупштини друштва са 

ограниченом одговорношћу „Андрићград“ Вишеград 

именује Брана Смиљића, дипломираног економисту. 

Скупштина општине Вишеград на сједници одржаној 

30.12.2021. године размотрила је приједлог Комисије 

за избор и именовање и именовање и именовала 

Брана Смиљића, дипломираног економисту, 
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представника Општине Вишеград у Скупштини 

друштва са ограниченом одговорношћу 

„Андрићград“ Вишеград. 

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

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21), 131. 

став (1) Закона о привредним друштвима („Службени 

гласник Републике Српске“, бр.27/08, 58/09, 100/11, 

67/13, 100/17 и 82/19), а у вези са чланом 9. став (4) 

Уговора о оснивању „Андрићград“друштво са 

ограниченом одговорношћу Вишеград, број: ОПУ-

620/2011, од 15.04.2011. године, и члана 36. став (2) 

Статута општине Вишеград („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 6/17 и 3/19), 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: 01-022-183/21                                                       

Датум: 30.12.2021. 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, Скупштина општине Вишеград 

на другој сједници одржаној 30.12.2021. године,           

д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о оглашавању ништавим Рјешења о именовању 
Комисије за анализу утрошених средстава из 

Програма капиталних улагања за период 2017-

2020. година и праћење утрошка средстава из 

Програма капиталних улагања за период 

 2021-2024. година, број: 01-022-62/21, од 8.2.2021. 

године („Службени гласник општине Вишеград“, 

број 2/21) 

 

1. Оглашава се ништавим Рјешење 

Скупштине општине Вишеград о именовању 

Комисије за анализу утрошених средстава из 

Програма капиталних улагања за период 2017-2020. 

година и праћење утрошка средстава из Програма 

капиталних улагања за период 2021-2024. година, 

број: 01-022-62/21, од 8.2.2021. године („Службени 

гласник општине Вишеград“, број 2/21), којим се у 

Комисију за анализу утрошених средстава из 

Програма капиталних инвестиција за период 2017-

2024 година и праћење утрошка средстава из 

Програма капиталних улагања за период 2021-2024. 

година именују Миле Лакић, за предсједника, Српко 

Баранац, за члана, Ђорђе Тешовић, за члана, Бране 

Смиљић, за члана, и Боро Нинковић, за члана. 

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-

022-62/21, од 8.2.2021. године („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 2/21) у Комисију за анализу 

утрошених средстава из Програма капиталних 

инвестиција за период 2017-2024 година и праћење 

утрошка средстава из Програма капиталних улагања 

за период 2021-2024. година именовани су Миле 

Лакић, за предсједника, Српко Баранац, за члана, 

Ђорђе Тешовић, за члана, Бране Смиљић, за члана, и 

Боро Нинковић, за члана. 

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 утврдио 

Окружни суд у Источном Сарајеву пресудама, бр.                                                 

14 0 У 004970 21 У-14 0 У 005000 21 У, којима је 

поништио 31 управни акт са прве сједнице  

одржане 12.1.2021. године и наложио Скупштини 

општине Вишеград да у поновном поступку отклони 

наведене недостатке, а затим правилном примјеном 

прописа донесе нове на закону засноване одлуке.  
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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 анализу 

утрошенихсредстава из Програма капиталних 

улагања за период 2017-2020. година и праћење 

утрошка средстава из Програма капиталних улагања 

за период 2021-2024. година, број: 01-022-62/21, од 

8.2.2021. године („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 2/21) донесено на другој 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 чије 

извршење није могуће и 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. 

У вези с наведеним, оглашавањем ништавим 

предметног рјешења, због неправилности поступка 

који је претходио његовом доношењу, а које су 

изричитом одредбом члана 45. став (6) Закона о 

локалној самоуправи предвиђене као разлог 

ништавости, уклањају се из правног поретка акти 

који нису засновани на закону.  

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: 01-022-184/21                                                       

Датум: 30.12.2021. 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, Скупштина општине Вишеград 

на другој сједници одржаној 30.12.2021. године,           

д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о оглашавању ништавим Рјешења о измјени 

Рјешења о избору Комисије за борачка питања, 

број: 01-022-63/21, од 8.2.2021. године („Службени 

гласник општине Вишеград“, број 2/21) 

 

1. Оглашава се ништавим Рјешење 

Скупштине општине Вишеград о измјени Рјешења о 

избору Комисије за борачка питања, број: 01-022-

63/21, од 8.2.2021. године („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 2/21).  

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-

022-63/21, од 8.2.2021. године („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 2/21) у Рјешењу о избору 

Комисије за борачка питања („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 1/21) мијењено је име 

члана комисије “Миро Вуковић“ у „Мирослав 

Вуковић“ и умјесто Обрада Полуге, за члана 

комисије изабран је Новак Полуга. 

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 
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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 утврдио 

Окружни суд у Источном Сарајеву пресудама, бр.                                                 

14 0 У 004970 21 У-14 0 У 005000 21 У, којима је 

поништио 31 управни акт са прве сједнице  

одржане 12.1.2021. године и наложио Скупштини 

општине Вишеград да у поновном поступку отклони 

наведене недостатке, а затим правилном примјеном 

прописа 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 измјени Рјешења о избору Комисије 

за борачка питања, број: 01-022-63/21,, од 8.2.2021. 

године („Службени гласник општине Вишеград“, 

број 2/21) донесено на другој 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. 

У вези с наведеним, оглашавањем ништавим 

предметног рјешења због неправилности поступка 

који је претходио његовом доношењу, а које су 

изричитом одредбом члана 45. став (6) Закона о 

локалној самоуправи предвиђене као разлог 

ништавости, уклањају се из правног поретка акти 

који нису засновани на закону.  

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: 01-022-185/21                                                       

Датум: 30.12.2021. 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, Скупштина општине Вишеград 

на другој сједници одржаној 30.12.2021. године,           

д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о оглашавању ништавим Рјешења, број: 01-022-

49/21, од 8.2.2021. године („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 2/21) 

 

1. Оглашава се ништавим Рјешење 

Скупштине општине Вишеград, број:                                    

01-022-49/21, од 8.2.2021. године („Службени 

гласник општине Вишеград“, број 2/21), којим се 

поништава Рјешење о именовању Комисије за избор 

и именовање директора Јавне установе за културне 

дјелатности „Дом културе“ Вишеград број: 01-022-

68/19, од 09.04.2019. године („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 5/19), због непровођења 

конкурса за избор и именовање директора Јавне 

установе за културне дјелатности „Дом културе“ 

Вишеград. 

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-

022-49/21, од 8.2.2021. године („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 2/21) поништено је 

Рјешење о именовању Комисије за избор и 

именовање директора Јавне установе за културне 
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дјелатности „Дом културе“ Вишеград број: 01-022-

68/19 од 09.04.2019. године („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 5/19), због непровођења 

конкурса за избор и именовање директора Јавне 

установе за културне дјелатности „Дом културе“ 

Вишеград. 

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 утврдио 

Окружни суд у Источном Сарајеву пресудама, бр.                                                 

14 0 У 004970 21 У-14 0 У 005000 21 У, којима је 

поништио 31 управни акт са прве сједнице одржане 

12.1.2021. године и наложио Скупштини општине 

Вишеград да у поновном поступку отклони наведене 

недостатке, а затим правилном примјеном прописа 

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, број: 01-022-49/21, од 8.2.2021. 

године („Службени гласник општине Вишеград“, 

број 2/21) донесено на другој 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. 

У вези с наведеним, оглашавањем ништавим 

предметног рјешења, због неправилности поступка 

који је претходио његовом доношењу, а које су 

изричитом одредбом члана 45. став (6) Закона о 

локалној самоуправи предвиђене као разлог 

ништавости, уклањају се из правног поретка акти 

који нису засновани на закону.  

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: 01-022-186/21                                                       

Датум: 30.12.2021. 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, Скупштина општине Вишеград 

на другој сједници одржаној 30.12.2021. године,            

д о н о с и 
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Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о оглашавању ништавим Рјешења о именовању 

Комисије за избор директора Јавне спортске 

установе „Дрина“ Вишеград, број: 01-022-58/21, 

од 8.2.2021. године („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 2/21) 

 

1. Оглашава се ништавим Рјешење 

Скупштине општине Вишеград о именовању 

Комисије за избор директора Јавне спортске установе 

„Дрина“ Вишеград, број:  01-022-58/21, од 8.2.2021. 

године („Службени гласник општине Вишеград“, 

број 2/21), којим се у Комисију за избор директора 

Јавне спортске установе „Дрина“ Вишеград именују 

Ђорђе Тешовић, за предсједника, Зоран Папић, за 

члана, Радмило Михајловић, за члана, Ковиљка 

Марковић, за члана, и Милан Савић, за члана.  

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-

022-58/21, од 8.2.2021. године („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 2/21) у Комисију за избор 

директора Јавне спортске установе „Дрина“ 

Вишеград именовани су Ђорђе Тешовић, за 

предсједника, Зоран Папић, за члана, Радмило 

Михајловић, за члана, Ковиљка Марковић, за члана, 

и Милан Савић, за члана.  

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 утврдио 

Окружни суд у Источном Сарајеву пресудама, бр.                                                 

14 0 У 004970 21 У-14 0 У 005000 21 У, којима је 

поништио 31 управни акт са прве сједнице одржане 

12.1.2021. године и наложио Скупштини општине 

Вишеград да у поновном поступку отклони наведене 

недостатке, а затим правилном примјеном прописа 

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 избор 

директора Јавне спортске установе „Дрина“ 

Вишеград, број: 01-022-58/21, од 8.2.2021. године 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 2/21) 

донесено на другој 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. 

У вези с наведеним, оглашавањем ништавим 

предметног рјешења због неправилности поступка 

који је претходио његовом доношењу, а које су 

изричитом одредбом члана 45. став (6) Закона о 

локалној самоуправи предвиђене као разлог 

ништавости, уклањају се из правног поретка акти 

који нису засновани на закону.  

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.  
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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: 01-022-187/21                                                       

Датум: 30.12.2021. 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, Скупштина општине Вишеград 

на другој сједници одржаној 30.12.2021. године,           

д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о оглашавању ништавим Рјешења о именовању 

Комисије за избор директора Јавне установе 

„Културни центар Иво Андрић“ Вишеград, број: 

01-022-52/21, од 8.2.2021. године („Службени 

гласник општине Вишеград“, број 2/21) 

 

1. Оглашава се ништавим Рјешење 

Скупштине општине Вишеград о именовању 

Комисије за избор директора Јавне установе 

„Културни центар Иво Андрић“ Вишеград, број: 01-

022-52/21, од 8.2.2021. године („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 2/21), којим се у Комисију 

за избор директора Јавне установе „Културни центар 

Иво Андрић“ Вишеград именују Ђорђе Тешовић, за 

предсједника, Зоран Папић, за члана, Радмило 

Михајловић, за члана, Ковиљка Марковић, за члана, 

и Милан Савић, за члана.  

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-

022-52/21, од 8.2.2021. године („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 2/21) у Комисију за избор 

директора Јавне е установе „Културни центар Иво 

Андрић“ Вишеград именовани су: Ђорђе Тешовић, за 

предсједника, Зоран Папић, за члана, Радмило 

Михајловић, за члана, Ковиљка Марковић, за члана, 

и Милан Савић, за члана.  

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 утврдио 

Окружни суд у Источном Сарајеву пресудама, бр.                                                 

14 0 У 004970 21 У-14 0 У 005000 21 У, којима је 

поништио 31 управни акт са прве сједнице одржане 

12.1.2021. године и наложио Скупштини општине 

Вишеград да у поновном поступку отклони наведене 

недостатке, а затим правилном примјеном прописа 

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 избор 

директора Јавне установе „Културни центар Иво 

Андрић“ Вишеград, број: 01-022-52/21, од 8.2.2021. 

године („Службени гласник општине Вишеград“, 

број 2/21) донесено на другој 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 чије 

извршење није могуће и које садржи неправилност 

која је по некој изричитој законској одредби 

предвиђена као разлог ништавости. Поступак 
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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. 

У вези с наведеним, оглашавањем ништавим 

предметног рјешења због неправилности поступка 

који је претходио његовом доношењу, а које су 

изричитом одредбом члана 45. став (6) Закона о 

локалној самоуправи предвиђене као разлог 

ништавости, уклањају се из правног поретка акти 

који нису засновани на закону.  

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: 01-022-188/21                                                       

Датум: 30.12.2021. 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, Скупштина општине Вишеград 

на другој сједници одржаној 30.12.2021. године,             

д о н о с и 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о оглашавању ништавим Рјешења о именовању 

Комисије за избор и именовање секретара 

Скупштине општине Вишеград, број:  

01-022-55/21, од 8.2.2021. године („Службени 

гласник општине Вишеград“, број 2/21) 
 

1. Оглашава се ништавим Рјешење 

Скупштине општине Вишеград о именовању 

Комисије за избор и именовање секретара 

Скупштине општине Вишеград, број: 01-022-55/21, 

од 8.2.2021. године („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 2/21), којим се у Комисију за избор 

и именовање секретара Скупштине општине 

Вишеград именују Миленко Јањић, за предсједника, 

Марко Николић, за члана, Боро Нинковић, за члана, 

Радмило Михајловић, за члана, и Ковиљка Марковић, 

за члана.  

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-

022-58/21, од 8.2.2021. године („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 2/21) у Комисију за избор 

и именовање секретара Скупштине општине 

Вишеград именовани су Миленко Јањић, за 

предсједника, Марко Николић, за члана, Боро 

Нинковић, за члана, Радмило Михајловић, за члана, и 

Ковиљка Марковић, за члана.  

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 утврдио 

Окружни суд у Источном Сарајеву пресудама, бр.                                                 

14 0 У 004970 21 У-14 0 У 005000 21 У, којима је 

поништио 31 управни акт са прве сједнице одржане 

12.1.2021. године и наложио Скупштини општине 

Вишеград да у поновном поступку отклони наведене 

недостатке, а затим правилном примјеном прописа 

донесе нове на закону засноване одлуке.  

С обзиром да је чланом 45. став (6) Закона о локалној 

самоуправи, која уређује поступак сазивања и 
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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 Комисију за избор и 

именовање секретара Скупштине општине 

Вишеград, број: 01-022-55/21, од 8.2.2021. године 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 2/21) 

донесено на другој 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. 

У вези с наведеним, оглашавањем ништавим 

предметног рјешења због неправилности поступка 

који је претходио његовом доношењу, а које су 

изричитом одредбом члана 45. став (6) Закона о 

локалној самоуправи предвиђене као разлог 

ништавости, уклањају се из правног поретка акти 

који нису засновани на закону.  

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: 01-022-189/21                                                       

Датум: 30.12.2021. 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, Скупштина општине Вишеград 

на другој сједници одржаној 30.12.2021. године,             

д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о оглашавању ништавим Рјешења о разрјешењу 

вршилаца дужности чланова Надзорног одбора 

Јавног предузећа „Дирекција за изградњу и 

развој“ д.о.о. Вишеград, број: 01-022-66/21, од 

8.2.2021. године („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 2/21), 

 

1. Оглашава се ништавим Рјешење 

Скупштине општине Вишеград о разрјешењу 

вршилаца дужности чланова Надзорног одбора 

Јавног предузећа „Дирекција за изградњу и развој“ 

д.о.о. Вишеград, број: 01-022-66/21, од 8.2.2021. 

године („Службени гласник општине Вишеград“, 

број 2/21), којим се разрјешавају Вања Андрић, 

дипломирани економиста, Слађана Росић, 

дипломирани машински инжињер, и Мирјана Савић, 

економиста, због нерасписивања конкурса за избор 

директора Јавног предузећа „Дирекција за изградњу 

и развој“ д.о.о. Вишеград.  

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-

022-67/21, од 8.2.2021. године („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 2/21) Вања Андрић, 

дипломирани економиста, Слађана Росић, 

дипломирани машински инжињер, и Мирјана Савић, 

економиста, разријешени су дужности вршилаца 

дужности чланова Надзорног одбора Јавног 

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

Вишеград,због нерасписивања конкурса за избор 

директора Јавног предузећа „Дирекција за изградњу 

и развој“ д.о.о. 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 
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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 утврдио 

Окружни суд у Источном Сарајеву пресудама, бр.                                                 

14 0 У 004970 21 У-14 0 У 005000 21 У, којима је 

поништио 31 управни акт са прве сједнице  

одржане 12.1.2021. године и наложио Скупштини 

општине Вишеград да у поновном поступку отклони 

наведене недостатке, а затим правилном примјеном 

прописа 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 разрјешењу вршилаца дужности 

чланова Надзорног одбора Јавног предузећа 

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

број: 01-022-66/21, од 8.2.2021. године („Службени 

гласник општине Вишеград“, број 2/21) донесено на 

другој 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. 

У вези с наведеним, оглашавањем ништавим 

предметног рјешења због неправилности поступка 

који је претходио његовом доношењу, а које су 

изричитом одредбом члана 45. став (6) Закона о 

локалној самоуправи предвиђене као разлог 

ништавости, уклањају се из правног поретка акти 

који нису засновани на закону.  

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: 01-022-190/21                                                       

Датум: 30.12.2021. 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, Скупштина општине Вишеград 

на другој сједници одржаној 30.12.2021. године,           

д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о оглашавању ништавим Рјешења о именовању 

вршилаца дужности чланова Надзорног одбора 

Јавног предузећа „Дирекција за изградњу и 

развој“ д.о.о. Вишеград, број: 01-022-67/21, од 

8.2.2021. године („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 2/21), 

 

1. Оглашава се ништавим Рјешење 

Скупштине општине Вишеград о именовању 

вршилаца дужности чланова Надзорног одбора 

Јавног предузећа „Дирекција за изградњу и развој“ 

д.о.о. Вишеград, број: 01-022-67/21, од 8.2.2021. 

године („Службени гласник општине Вишеград“, 

број 2/21), којим су Немања Тохољ, Ратко Суботић и 

Дарко Вучићевић именовани за вршиоце дужности 

чланова Надзорног одбора Јавног предузећа 
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„Дирекција за изградњу и развој“ д.о.о. Вишеград на 

период од два мјесеца. 

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-

022-67/21, од 8.2.2021. године („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 2/21) Немања Тохољ, Ратко 

Суботић и Дарко Вучићевић именовани за вршиоце 

дужности чланова Надзорног одбора Јавног 

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

Вишеград на период од два мјесеца. 

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 утврдио 

Окружни суд у Источном Сарајеву пресудама, бр.                                                 

14 0 У 004970 21 У-14 0 У 005000 21 У, којима је 

поништио 31 управни акт са прве сједнице  

одржане 12.1.2021. године и наложио Скупштини 

општине Вишеград да у поновном поступку отклони 

наведене недостатке, а затим правилном примјеном 

прописа 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 вршилаца дужности 

чланова Надзорног одбора Јавног предузећа 

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

број: 01-022-67/21, од 8.2.2021. године („Службени 

гласник општине Вишеград“, број 2/21) донесено на 

другој 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. 

У вези с наведеним, оглашавањем ништавим 

предметног рјешења због неправилности поступка 

који је претходио његовом доношењу, а које су 

изричитом одредбом члана 45. став (6) Закона о 

локалној самоуправи предвиђене као разлог 

ништавости, уклањају се из правног поретка акти 

који нису засновани на закону.  

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: 01-022-191/21                                                       

Датум: 30.12.2021. 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) 
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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. 53. и 63. Пословника о раду 

Скупштине општине Вишеград („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 8/17, 3/19 и 12/19) 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 004972 21 У, од 15.9.2021. 

године, Скупштина општине Вишеград на другој 

сједници одржаној 30.12.2021. године, д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о избору предсједника и чланова 

Комисије за награде и признања 

 

1. У Комисију за награде и признања, бирају се: 

1) Марко Видаковић, предсједник, 

2) Српко Баранац, члан, 

3) Марко Савић, члан. 

2. Ступањем на снагу овог рјешења престаје да 

важи Одлука о избору Комисије за награде и 

признања („Службени гласник општине Вишеград“, 

број 13/16). 

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 004972 21 У, од 15.9.2021. године поништено 

је Рјешење Скупштине општине Вишеград о избору 

Комисије за награде и признања, број: 01-022-19/21, 

од 12.1.2021. године. 

Поступајући по Пресуди Окружног суда у Источном 

Сарајеву, број: 14 0 У 004972 21 У, од 15.9.2021. 

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 награде и признања 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 лицима из члана 89. 

пословника. 

Првој сједници Скупштине до избора предсједника у 

складу са чланом 44. став (4) 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. 

Приједлог за избор предсједника и чланова Комисије 

за награде и признања утврдила је Комисија за избор 

и именовање, која се у поступку утврђивања 

приједлога 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 у састав комисије поред Марка 

Видаковића-СДС и Српка Баранца-ДНС за члана 

комисије предложила и Марка Савића из реда Савеза 

независних социјалдемократа СНСД-Милорад 

Додик, иако је СНСД одбио да учествује у 

предлагању кандидата за избор радних тијела.  

Скупштина општине Вишеград прихватила је 

приједлог Комисије за избор и именовање и и на 

другој сједници одржаној 30.12.2021. године, 

изабрала је Комисију за награде и признања 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. 

53. и 63. 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 јеконачно 

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: 01-022-192/21                                                       

Датум: 30.12.2021. 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. 53. и 65. Пословника о раду 

Скупштине општине Вишеград („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 8/17, 3/19 и 12/19) 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 004978 21 У, од 27.9.2021. 

године, Скупштина општине Вишеград на другој 

сједници одржаној 30.12.2021. године,  д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о избору предсједника и чланова  

Комисије за вјерска питања 
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1. У Комисију за вјерска питања, бирају се: 

1) Зоран Папић, предсједник, 

2) Муамер Софовић, члан, 

3) Небојша Перишић, члан. 

2. Ступањем на снагу овог рјешења престаје да 

важи Одлука о избору Комисије за вјерска питања 

(„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 004978 21 У, од 27.9.2021. године поништено 

је Рјешење Скупштине општине Вишеград о избору 

Комисије за вјерска питања, број: 01-022-20/21, од 

12.1.2021. године. 

Поступајући по Пресуди Окружног суда у Источном 

Сарајеву, број: 14 0 У 004978 21 У, од 27.9.2021. 

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 вјерска питања 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 лицима из члана 89. 

пословника. 

Првој сједници Скупштине до избора предсједника у 

складу са чланом 44. став (4) 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. 

Приједлог за избор предсједника и чланова Комисије 

за вјерска питања утврдила је Комисија за избор и 

именовање, која се у поступку утврђивања 

приједлога 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 у састав комисије поред Зорана 

Папића-СНС РС-ФБИХ-За промјене и Муамера 

Софовића-Народ и правда, за члана комисије 

предложила и Небојшу Перишића из реда Савеза 

независних социјалдемократа СНСД-Милорад 

Додик, иако је СНСД одбио да учествује у 

предлагању кандидата за избор радних тијела.  

Скупштина општине Вишеград прихватила је 

приједлог Комисије за избор и именовање и и на 

другој сједници одржаној 30.12.2021. године, 

изабрала је Комисију за вјерска питања 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. 

53. и 65. 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 јеконачно 

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: 01-022-193/21                                                       

Датум: 30.12.2021. 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. 53. и 67. Пословника о раду 

Скупштине општине Вишеград („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 8/17, 3/19 и 12/19) 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 004994 21 У, од 29.9.2021. 

године, Скупштина општине Вишеград на другој 

сједници одржаној 30.12.2021. године, д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о избору предсједника и чланова  

Комисије за борачка питања 

 

1. У Комисију за борачка питања, бирају се: 

1) Српко Баранац, предсједник, 

2) Марко Ристић, члан, 

3) Jасна Дујмушић-Видаковић, члан, 

4) Лазо Чаркић, члан, 

5) Обрад Полуга, члан. 

2. Ступањем на снагу овог рјешења престаје да 

важи Одлука о избору Комисије за борачка питања 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 

13/16). 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 
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О б р а з л о ж е њ е 

Пресудом Окружног суда у Источном Сарајеву, број: 

14 0 У 004994 21 У, од 29.9.2021. године поништено 

је Рјешење Скупштине општине Вишеград о избору 

Комисије за борачка питања, број: 01-022-21/21, од 

12.1.2021. године. 

Поступајући по Пресуди Окружног суда у Источном 

Сарајеву, број: 14 0 У 004994 21 У, од 29.9.2021. 

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 борачка питања 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 лицима из члана 89. 

пословника. 

Првој сједници Скупштине до избора предсједника у 

складу са чланом 44. став (4) 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. 

Приједлог за избор предсједника и чланова Комисије 

за борачка питања утврдила је Комисија за избор и 

именовање, која се у поступку утврђивања 

приједлога 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 за чланове комисије предложила 

Марка Ристића из реда СПС-Социјалистичка партија 

Српске „Будућност Српске“ и Лаза Чаркића из реда 

Савеза независних социјалдемократа СНСД-

Милорад Додик, иако су СПС-Социјалистичка 

партија Српске „Будућност Српске“ и Савез 

независних социјалдемократа СНСД-Милорад Додик 

СНСД одбили да учествују у предлагању кандидата 

за избор радних тијела.  

Скупштина општине Вишеград прихватила је 

приједлог Комисије за избор и именовање и на другој 

сједници одржаној 30.12.2021. године у Комисију за 

борачка питања изабрала одборнике Српка Баранца, 

предсједник-ДНС, Марка Ристића, члан-СПС-

Социјалистичка партија Српске „Будућност Српске“, 

Jасну Дујмушић-Видаковић, члан-Уједињена 

Српска, Лаза Чаркића, члан-Савезнезависних 

социјалдемократа СНСД-Милорад Додик, и Обрада 

Полугу, члан-из реда борачких категорија. 

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. 

53. и 67. 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 јеконачно 

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: 01-022-194/21                                                       

Датум: 30.12.2021. 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. 53. и 69. Пословника о раду 

Скупштине општине Вишеград („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 8/17, 3/19 и 12/19) 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 004983 21 У, од 25.10.2021. 

године, Скупштина општине Вишеград на другој 

сједници одржаној 30.12.2021. године, д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о избору предсједника и чланова 

 Комисије за мјесне заједнице 

 

1. У Комисију за мјесне заједнице, бирају се: 

1) Зоран Папић, предсједник, 

2) Горан Пецикоза, члан, 

3) Лазо Чаркић, члан. 

2. Ступањем на снагу овог рјешења престаје да 

важи Одлука о избору Комисије за мјесне заједнице 

(„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 004983 21 У, од 25.10.2021. године поништено 

је Рјешење Скупштине општине Вишеград о избору 

Комисије за мјесне заједнице, број: 01-022-22/21, од 

12.1.2021. године. 
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Поступајући по Пресуди Окружног суда у Источном 

Сарајеву, број: 14 0 У 004983 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 мјесне заједнице 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 лицима из члана 89. 

пословника. 

Првој сједници Скупштине до избора предсједника у 

складу са чланом 44. став (4) 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. 

Приједлог за избор предсједника и чланова Комисије 

за мјесне заједнице утврдила је Комисија за избор и 

именовање, која се у поступку утврђивања 

приједлога 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 у састав комисије поред Зорана 

Папића - СНС РС-ФБиХ-За промјене и Горана 

Пецикозе-СДС за члана комисије предложила и Лаза 

Чаркића из реда Савеза независних социјалдемократа 

СНСД-Милорад Додик, иако је СНСД одбио да 

учествује у предлагању кандидата за избор радних 

тијела.  

Скупштина општине Вишеград прихватила је 

приједлог Комисије за избор и именовање и и на 

другој сједници одржаној 30.12.2021. године, 

изабрала је Комисију за мјесне заједнице 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. 

53. и 63. 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 јеконачно 

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: 01-022-195/21                                                       

Датум: 30.12.2021. 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. 53. и 71. Пословника 

о раду Скупштине општине Вишеград („Службени 

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

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 004984 21 У, од 

27.9.2021. године, Скупштина општине Вишеград на 

другој сједници одржаној 30.12.2021. године,                 

д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о избору предсједника и чланова  

Комисије заштиту околине, културног 

 и природног насљеђа 

 

1. У Комисију за заштиту околине, културног и 

природног насљеђа, бирају се: 

1)  Горан Пецикоза, предсједник, 

2)  Снежана Ђуровић, члан, 

3)  Младен Кнежевић, члан. 

2. Ступањем на снагу овог рјешења престаје да 

важи Одлука о избору Комисије за заштиту околине, 

културног и природног насљеђа („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 13/16). 

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 004984 21 У, од 27.9.2021. године поништено 

је Рјешење Скупштине општине Вишеград о избору 

Комисије за заштиту околине, културног и природног 

насљеђа, број: 01-022-23/21, од 12.1.2021. године. 

Поступајући по Пресуди Окружног суда у Источном 

Сарајеву, број: 14 0 У 004984 21 У, од 27.9.2021. 

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 заштиту околине, 

културног и природног насљеђа на које је суд указао 

у својој пресуди.  

Позив за прву сједницу Скупштине општине у складу 

са чланом 89. Пословника о раду Скупштине 
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општине Вишеград упућен је најмање седам дана 

прије одржавања сједнице лицима из члана 89. 

пословника. 

Првој сједници Скупштине до избора предсједника у 

складу са чланом 44. став (4) 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. 

Приједлог за избор предсједника и чланова Комисије 

за заштиту околине, културног и природног насљеђа 

утврдила је Комисија за избор и именовање, која се у 

поступку утврђивања приједлога 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 за предсједника комисије 

предложила Горана Пецикозу-СДС, а за чланове 

Снежану Ђуровић и Младена Кнежевића, одборнике 

из реда Савеза независних социјалдемократа СНСД-

Милорад Додик, иако је СНСД одбио да учествује у 

предлагању кандидата за избор радних тијела.  

Скупштина општине Вишеград прихватила је 

приједлог Комисије за избор и именовање и и на 

другој сједници одржаној 30.12.2021. године, 

изабрала је Комисију за заштиту околине, културног 

и природног насљеђа у саставу: Горан Пецикоза, 

предсједник-СДС, Снежана Ђуровић, члан-СНСД, и 

Младен Кнежевић, члан-СНСД. 

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. 

53. и 71. 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 јеконачно 

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: 01-022-196/21                                                       

Датум: 30.12.2021. 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. 53. и 73. Пословника о раду 

Скупштине општине Вишеград („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 8/17, 3/19 и 12/19) 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 004977 21 У, од 25.10.2021. 

године, Скупштина општине Вишеград на другој 

сједници одржаној 30.12.2021. године, д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о избору предсједника и чланова  

Комисије за равноправност полова 

 

1. У Комисију за равноправност полова, бирају 

се: 

1) Снежана Ђуровић, предсједник, 

2) Един Караман, члан, 

3) Марко Ристић, члан. 

2. Ступањем на снагу овог рјешења престаје да 

важи Одлука о избору Комисије за равноправност 

полова („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 004977 21 У, од 25.10.2021. године поништено 

је Рјешење Скупштине општине Вишеград о избору 

Комисије за равноправност полова, број: 01-022-

24/21, од 12.1.2021. године. 

Поступајући по Пресуди Окружног суда у Источном 

Сарајеву, број: 14 0 У 004977 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 равноправност полова 

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 лицима из члана 89. 

пословника. 

Првој сједници Скупштине до избора предсједника у 

складу са чланом 44. став (4) 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“, 
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број 8/17, 3/19 и 12/19) предсједавао је најстарији 

одборник новог сазива. 

Приједлог за избор предсједника и чланова Комисије 

за равноправност полова утврдила је Комисија за 

избор и именовање, која се у поступку утврђивања 

приједлога 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 предложила Снежану Ђуровић, 

одборника из реда Савез независних 

социјалдемократа СНСД-Милорад Додик за 

предсједника комисије, Едина Карамана, одборника 

СДА за члана комисије, и Марка Ристића, одборника 

из СПС-Социјалистичка партија Српске „Будућност 

Српске“ за члана, иако су те политичке странке 

одбиле да учествују у предлагању кандидата за избор 

радних тијела.  

Скупштина општине Вишеград прихватила је 

приједлог Комисије за избор и именовање  и на другој 

сједници одржаној 30.12.2021. године, изабрала је 

Комисију за равноправност полова 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. 

53. и 73. 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 јеконачно 

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: 01-022-197/21                                                       

Датум: 30.12.2021. 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. 53. и 75. Пословника о раду 

Скупштине општине Вишеград („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 8/17, 3/19 и 12/19) 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 004990 21 У, од 28.9.2021. 

године, Скупштина општине Вишеград на другој 

сједници одржаној 30.12.2021. године, д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о избору предсједника и чланова Комисије за 

праћење јавне потрошње и управљање и 

располагање имовином 

 

1. У Комисију за праћење јавне потрошње и 

управљање и располагање имовином, бирају се: 

1) Бране Смиљић, предсједник, 

2) Боро Нинковић, члан, 

3) Радивоје Видаковић, 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 

Пресудом Окружног суда у Источном Сарајеву, број: 

14 0 У 004990 21 У, од 28.9.2021. године поништено 

је Рјешење Скупштине општине Вишеград о избору 

Комисије за праћење јавне потрошње и управљање и 

располагање имовином, број: 01-022-25/21, од 

12.1.2021. године. 

Поступајући по Пресуди Окружног суда у Источном 

Сарајеву, број: 14 0 У 004990 21 У, од 28.9.2021. 

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 праћење јавне 

потрошње и управљање и располагање имовиномна 

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 лицима из члана 89. 

пословника. 

Првој сједници Скупштине до избора предсједника у 

складу са чланом 44. став (4) 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. 

Приједлог за избор предсједника и чланова Комисије 

за праћење јавне потрошње и управљање и 

располагање имовином утврдила је Комисија за 

избор и именовање, која је у складу са чланом 75. став 

Пословника о раду Скупштине општине Вишеград 

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

3/19 и 12/19) за предсједника и чланове комисије из 

реда стручњака правне и економске струке 
предложила Брана Смиљића, Бора Нинковића и 

Радивоје Видаковића. 
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Скупштина општине Вишеград прихватила је 

приједлог Комисије за избор и именовање и и на 

другој сједници одржаној 30.12.2021. године, 

изабрала је Комисију за праћење јавне потрошње и 

управљање и располагање имовином 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. 

53. и 75. 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 јеконачно 

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: 01-022-198/21                                                       

Датум: 30.12.2021. 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. 53. и 77. Пословника о раду 

Скупштине општине Вишеград („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 8/17, 3/19 и 12/19) 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 004982 21 У, од 27.9.2021. 

године, Скупштина општине Вишеград на другој 

сједници одржаној 30.12.2021. године, д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о избору предсједника и чланова Oдбора за 

заштиту људских права, друштвени надзор и 

представке и притужбе грађана 

 

1. У Oдбор за заштиту људских права, друштвени 

надзор и представке и притужбе грађана, бирају се: 

1) Марко Николић, предсједник, 

2) Дарко Андрић, члан, 

3) Един Караман, члан, 

4) Недељко Перишић, члан, 

5) Снежана Ђуровић, члан. 

2. Ступањем на снагу овог рјешења престаје да 

важи Одлука о избору Oдбора за заштиту  

људских права, друштвени надзор и представке и 

притужбе грађана („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 004982 21 У, од 27.9.2021. године поништено 

је Рјешење Скупштине општине Вишеград о избору 

Oдбора за заштиту  

људских права, друштвени надзор и представке и 

притужбе грађана, број: 01-022-26/21, од 12.1.2021. 

године. 

Поступајући по Пресуди Окружног суда у Источном 

Сарајеву, број: 14 0 У 004982 21 У, од 27.9.2021. 

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 Oдбора за заштиту људских права, 

друштвени надзор и представке и притужбе грађана 

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 лицима из члана 89. 

пословника. 

Првој сједници Скупштине до избора предсједника у 

складу са чланом 44. став (4) 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. 

Приједлог за избор предсједника и чланова Oдбора за 

заштиту људских права, друштвени надзор и 

представке и притужбе грађана утврдила је Комисија 

за избор и именовање, која се у поступку утврђивања 

приједлога 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 поред Марка Николића, 

предсједник-СДС,за чланове одбора предложила, 

Дарка Андрића-СНСД, Едина Карамана-СДА, 

Недељка Перишића-СНСД, и Снежану Ђуровић-

СНСД, иако су СДА и Савез независних 

социјалдемократа СНСД-Милорад Додик одбили да 

учествују у предлагању кандидата за избор радних 

тијела.  

Скупштина општине Вишеград прихватила је 

приједлог Комисије за избор и именовање и на другој 

сједници одржаној 30.12.2021. године у Oдбор за 
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заштиту људских права, друштвени надзор и 

представке и притужбе грађана изабрала Марка 

Николића, за предсједника-СДС, Дарка Андрића, за 

члана-СНСД, Едина Карамана, за члана-СДА, 

Недељка Перишића, за члана-СНСД, и Снежану 

Ђуровић, за члана-СНСД. 

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. 

53. и 77. 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 јеконачно 

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: 01-022-199/21                                                       

Датум: 30.12.2021. 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. 53. и 79. Пословника о раду 

Скупштине општине Вишеград („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 8/17, 3/19 и 12/19) 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 004986 21 У, од 28.9.2021. 

године, Скупштина општине Вишеград на другој 

сједници одржаној 30.12.2021. године, д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о избору предсједника и чланова  

Oдбора за регионалну и међународну сарадњу 

 

1. У Oдбор за регионалну и међународну 

сарадњу, бирају се: 

1) Муамер Софовић, предсједник, 

2) Српко Баранац, члан, 

3) Миле Лакић, члан. 

2. Ступањем на снагу овог рјешења престаје да 

важи Одлука о избору Oдбора за регионалну и 

међународну сарадњу („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 004986 21 У, од 28.9.2021. године поништено 

је Рјешење Скупштине општине Вишеград о избору 

Oдбора за регионалну и међународну сарадњу, број: 

01-022-27/21, од 12.1.2021. године. 

Поступајући по Пресуди Окружног суда у Источном 

Сарајеву, број: 14 0 У 004986 21 У, од 28.9.2021. 

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 Oдбора за регионалну и 

међународну сарадњу 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 лицима из члана 89. 

пословника. 

Првој сједници Скупштине до избора предсједника у 

складу са чланом 44. став (4) 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. 

Приједлог за избор предсједника и чланова Oдбора за 

регионалну и међународну сарадњу утврдила је 

Комисија за избор и именовање, која се у поступку 

утврђивања приједлога 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 у одбор предложила Муамера 

Софовића, за предсједника -НИП, Српка Баранца, за 

члана -ДНС, и Мила Лакић, за члана-Покрет за 

Вишеград. 

Скупштина општине Вишеград прихватила је 

приједлог Комисије за избор и именовање и на другој 

сједници одржаној 30.12.2021. године изабрала 

предсједника и чланове Oдбора за регионалну и 

међународну сарадњу 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. 

53. и 79. Пословника о раду Скупштине општине 

Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“, 
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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: 01-022-200/21                                                       

Датум: 30.12.2021. 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. 53. и 81. Пословника о раду 

Скупштине општине Вишеград („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 8/17, 3/19 и 12/19) 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 004998 21 У, од 29.9.2021. 

године, Скупштина општине Вишеград на другој 

сједници одржаној 30.12.2021. године, д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о избору предсједника и чланова Етичког одбора 

 

1. У Етички одбор, бирају се: 

1) Миленко Јањић, предсједник, 

2) Марко Савић, члан, 

3) Недељко Перишић, члан, 

4) Бранко Никитовић, члан, 

5) Мирко Јоксимовић, члан. 

2. Ступањем на снагу овог рјешења престаје да 

важи Одлука о избору Етичког одбора („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 004998 21 У, од 29.9.2021. године поништено 

је Рјешење Скупштине општине Вишеград о избору 

Етичког одбора, број: 01-022-28/21, од 12.1.2021. 

године. 

Поступајући по Пресуди Окружног суда у Источном 

Сарајеву, број: 14 0 У 004998 21 У, од 29.9.2021. 

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 Етичког одбора 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 лицима из члана 89. 

пословника. 

Првој сједници Скупштине до избора предсједника у 

складу са чланом 44. став (4) 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. 

Приједлог за избор предсједника и чланова Етичког 

одбора утврдила је Комисија за избор и именовање, 

која се у поступку утврђивања приједлога 

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 у 

одбор из реда одборника предложила Миленка 

Јањића, за предсједника-ПДП, Марка Савића, за 

члана-СНСД, и Мила Лакић, за члана-Покрет за 

Вишеград, а из реда угледних и афирмисаних грађана 
Бранка Никитовића и Мирка Јоксимовића. 

Скупштина општине Вишеград прихватила је 

приједлог Комисије за избор и именовање и на другој 

сједници одржаној 30.12.2021. године изабрала 

предсједника и чланове Етичког одбора 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. 

53. и 81. 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: 01-022-201/21                                                       

Датум: 30.12.2021. године         Муамер Софовић,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 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. 53. и 83. Пословника о раду 

Скупштине општине Вишеград („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 8/17, 3/19 и 12/19) 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 004999 21 У, од 25.10.2021. 

године, Скупштина општине Вишеград на другој 

сједници одржаној 30.12.2021. године, д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о избору предсједника и чланова Савјета за спорт 

 

1. У Савјет за спорт, бирају се: 

1) Марко Видаковић, предсједник, 

2) Јасна Дујмушић-Видаковић, замјеник 

предсједника, 

3) Српко Баранац, члан, 

4)  Мирко Мајсторовић члан, 

5)  Јасмин Хајдаревић, члан, 

6) Владимир Марић, члан,  

7) Милован Марковић, члан. 

2. Ступањем на снагу овог рјешења престаје да 

важи Одлука о избору Савјета за спорт („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 004999 21 У, од 25.10.2021. године поништено 

је Рјешење Скупштине општине Вишеград о избору 

Савјета за спорт, број: 01-022-29/21, од 12.1.2021. 

године. 

Поступајући по Пресуди Окружног суда у Источном 

Сарајеву, број: 14 0 У 004999 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 Савјета за спорт 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 лицима из члана 89. 

пословника. 

Првој сједници Скупштине до избора предсједника у 

складу са чланом 44. став (4) 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. 

Приједлог за избор предсједника и чланова Савјета за 

спорт утврдила је Комисија за избор и именовање, 

која се у поступку утврђивања приједлога 

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 у 

савјет из реда одборника предложила Марка 

Видаковића, за предсједника-СДС, Јасну Дујмушић-

Видаковић, за замјеника предсједника-Уједињена 

Српска, Српка Баранца, за члана-ДНС, и Мирка 

Мајсторовића, за члана-НДП, а из реда истакнутих 

спортиста и спортских радника Јасмина Хајдаревића, 

Владимира Марића и Милована Марковића. 

Скупштина општине Вишеград прихватила је 

приједлог Комисије за избор и именовање и на другој 

сједници одржаној 30.12.2021. године изабрала је 

предсједника и чланове Савјета за спорт 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. 

53. и 83. 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: 01-022-202/21                                                       

Датум: 30.12.2021. 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. 53. и 85. Пословника о раду 

Скупштине општине Вишеград („Службени гласник 

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

50. Закона о управним споровима („Службени 

гласник Републике Српске“, број 109/05 и 63/11) 
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поступајући по Пресуди Окружног суда у Источном 

Сарајеву, број: 14 0 У 004973 21 У, од 25.10.2021. 

године, Скупштина општине Вишеград на другој 

сједници одржаној 30.12.2021. године, д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о избору предсједника и чланова  

Савјета за културу 

 

1. У Савјет за културу, бирају се: 

1) Мирко Мајсторовић, предсједник, 

2) Лазо Чаркић, члан, 

3) Небојша Перишић, члан. 

2. Ступањем на снагу овог рјешења престаје да 

важи Одлука о избору Савјета за културу („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 004973 21 У, од 25.10.2021. године поништено 

је Рјешење Скупштине општине Вишеград о избору 

Савјета за културу, број: 01-022-30/21, од 12.1.2021. 

године. 

Поступајући по Пресуди Окружног суда у Источном 

Сарајеву, број: 14 0 У 004973 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 Савјета за културу 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 лицима из члана 89. 

пословника. 

Првој сједници Скупштине до избора предсједника у 

складу са чланом 44. став (4) 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. 

Приједлог за избор предсједника и чланова Савјета за 

културу утврдила је Комисија за избор и именовање, 

која се у поступку утврђивања приједлога 

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 у 

савјет предложола Мирка Мајсторовића, за 

предсједника-НДП, Лаза Чаркића, за члана-СНСД, и 

Небојшу Перишића, за члана-СНСД, иако је Савез 

независних социјалдемократа СНСД-Милорад Додик 

одбио да учествује у предлагању кандидата за избор 

радних тијела. 

 

Скупштина општине Вишеград прихватила је 

приједлог Комисије за избор и именовање и на другој 

сједници одржаној 30.12.2021. године изабрала је 

предсједника и чланове Савјета за културу 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. 

53. и 85. 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: 01-022-203/21                                                       

Датум: 30.12.2021. 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),), 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) у вези са 

чланом 8. став (1) тачка 7. Пословника о раду 

Скупштине општине Вишеград („Службени гласник 

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

Скупштина Скупштина општине Вишеград на другој 

редовној сједници, одржаној 30.12.2021. године,              

д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о престанку функције замјеника  

начелника општине Вишеград 

 

1. Скупштина општине констатује да је са 

даном истека мандата Скупштине општине 

Вишеград 2016-2020. Младенку Тасићу престала 

функција замјеника начелника општине Вишеград, 

због истека мандата на који је биран. 
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2. Права по основу радног односа и 

престанка функције именованом из претходне тачке 

утврдиће надлежни орган у складу са а Законом о 

статусу функционера јединица локалне самоупаве. 

3. Ово рјешење ступа на снагу са даном 

доношења, а биће објављено 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 („Службени гласник Републике Српске“, 

бр. 97/16 и 36/19) и одредбом члана 36. став (1) тачка 

23) Статута општине Вишеград („Службени гласник 

Општине Вишеград“, број: 6/17 и 3/19) прописано је 

да Скупштина општине, између осталог, бира и 

разрјешава замјеника начелника општине у складу са 

законом.  

Чланом 8 .став (1) алинеја 7) Пословника о раду 

Скупштине општине Вишеград („Службени гласник 

Општине Вишеград“, бр. 8/17, 3/19 и 12/19) 

прописано је да Скупштина на првој сједници 

констатује престанак мандата одборника, 

функционера и службеника који су именовани на 

мандатни период Скупштине.  

Приједлог рјешења о престанку функције замјеника 

начелника општине Вишеград, због истека мандата 

на који је биран, у складу са чланом 189. Пословника 

о раду Скупштине општине Вишеград поднијела је 

Комисија за избор и именовање на другој сједници 

Скупштине, имајући у виду да начелник општине, 

као овлашћени предлагач, није доставио предметно 

рјешење, иако је сходно одредби члана 56. став (1) 

Закона о локалној самоуправи имао обавезу да тај 

приједлог достави на првој сједници, нити је 

поступио по Закључку Скупштине општине 

Вишеград, број: 01-022-130/21, од 18.11.2021. године 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 6/21), 

којим га је Скупштина позвала на достављање 

приједлога предметног рјешења. 

Рјешењем Скупштине општине Вишеград, број: 01-

022-92/16, од 25.11.2016. године, Младенко Тасић, 

инжењер машинства, изабран је за замјеника 

начелника општине Вишеград на вријеме трајања 

мандата начелника општине, односно Скупштине 

општине. која га је изабрала. 

Скупштина општине Вишеград у новом сазиву, на 

сједници одржаној 12. јануара 2021. године донијела 

је Рјешење о престанку функције замјеника 

начелника општине Вишеград, због истека мандата 

на који је биран, број: 01-022-8/21, од 12.1.2021. 

године („Службени гласник општине Вишеград“, 

број 1/21). 

У управном спору, покренутом на захтјев Владе 

Републике Српске, Пресудом Окружног суда у 

Источном Сарајеву, број: 14 0 У 005000 21 У, од 29. 

09. 2021. године, поништено је Рјешење о престанку 

функције замјеника начелника општине првенствено 

због пропуста у сазивању сједнице и 

неблаговременог достављања позива за сједницу и 

предсједавања сједницом. Поступајући у складу са 

примједбама суда изнесеним у поменутој пресуди, у 

циљу отклањања уочених недостатака, у поступку 

извршења поменуте пресуде сазвана је прва сједница 

на којој начелник општине није доставио приједлог 

рјешења којим се констатује престанак функције 

замјеника начелника општине, због истека мандата 

на који је биран.. 

С обзиром да је чланом 55. став (3) Закона о локалној 

самоуправи прописано да мандат замјеника 

начелника општине траје до краја мандата скупштине 

која га је изабрала, као и чланом 27. став (1) тачка 2) 

Закона о статусу функционера јединица локалне 

самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, 

бр. 96/05 и 98/13) који прописује да функционеру 

јединице локалне самоуправе, између осталог, 

функција престаје и истеком мандата на који је биран, 

постојала је потреба да се донесе рјешење којим се 

констатује престанак функције замјеника начелника 

општине, због истека мандата на који је биран, а све 

из разлога што мандат замјеника траје до краја 

мандата скупштине која га је изабрала. 

У складу са чланом 1.3а. став 2. и 3. Изборног закона 

БиХ („Службени гласник Босне и Херцеговине“, 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) мандат чланова 

предстаничких органа изабраних на редовним 

изборима траје четири године и тече од дана 

објављивања резултата избора у Службеном 

гласнику БиХ. Изабрани носилац мандата, изабран на 

непосредним и посредним изборима, дужан је да 

потпише изјаву којом одбија или прихвата мандат на 

обрасцу који прописује Централна изборна комисија  

БиХ у року од седам дана од пријема изјаве. 

Централна изборна комисија узима као релевантан 

датум преузимања дужности  одборника у смислу 

примјене наведених одредби Изборног закона, датум 

потписивања изјаве о прихватању мандата. Одлука о 

потврђивању и објављивању резултата локалних 

избора у БиХ 2020. године   је објављена у 

„Службеном гласнику  БиХ“ број: 81/20 од 15. 

децембра 2020.године. Такође, сви одборници новог 

сазива су потписали изјаве о прихватању мандата око 

25. децембра 2020.године, па се може сматрати да су 

тада преузели дужност. Самим тим истекао је мандат 

старом сазиву Скупштине општине Вишеград.  

Будући да је мандат сазива скупштине која је 

изабрала Младенка Тасића за замјеника начелника 

општине истекао, Скупштина општине Вишеград 

била је дужна да у смислу одредби Закона о локалној 

самоуправи и Закона о статусу функционера 

јединице локалне самоуправе донесе Рјешење о 

престанку функције замјеника начелника општине и 

такво рјешење је донесено 12. јануара 2021. године, 

али је због пропуста у поступку сазивања сједнице то 

рјешење поништено пресудом Окружног суда у 

Источном Сарајеву.  
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Поништењем одговарајућег акта у управном спору 

предметна ствар се враћа у стање у коме се налазила 

прије доношења поништеног акта. Суштина и 

поништеног и новог рјешења је да се констатује да је 

мандат престао по сили закона са даном престанка 

мандата старог сазива Скупштине која га је 

именовала и да се овим рјешењем само потврђује већ 

настала правна ситуација. 

У прилог овој тврдњи иде и чињеница да је Младенко 

Тасић изабран за замјеника начелника општине 

Вишеград на вријеме трајања мандата начелника 

општине, односно Скупштине општине. која га је 

изабрала. 

Именовани није био присутан на сједници на којој је 

донесено предметно рјешење, иако је уредно позван, 

а у новом сазиву обавља дужност одборника у 

Скупштини општине Вишеград. 

На основу наведеног, 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) у вези са чланом 8. став (1) тачка 7. 

Пословника о раду Скупштине општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, бр. 8/17, 

3/19 и 12/19), 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: 01-022-204/21                                                       

Датум: 30.12.2021. године         Муамер Софовић,с.р 

На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи 

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

36/19), члана 50. став (1) и члана 55. став (1) и (3) 

Закона о службеницима и намјештеницима у 

органима јединица локлане самоуправе („Службени 

галсник Републике Српске“ бр. 97/16), члана 36. став 

(1) тачка 23) Статута општине Вишеград („Службени 

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

са чланом 8. став (1) тачка 7. Пословника о раду 

Скупштине општине Вишеград („Службени гласник 

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

Скупштина Скупштина општине Вишеград на другој 

редовној сједници, одржаној 30.12.2021. године,           

д о н о с и 

  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о престанку мандата вршиоца дужности 

начелника Одјељења за општу управу 

 

1. Скупштина општине констатује да је са 

даном истека мандата Скупштине општине 

Вишеград 2016-2020. Горану Кујунџићу, дипл. 

економисти из Вишеграда, престао мандат вршиоца 

дужности начелника Одјељења за општу управу у 

Општинској управи Општине Вишеград, именованом 

у мандату 2016-2020. година, због истека времена на 

које је  именован. 

2. Права по основу радног односа и 

престанка мандата именованом из претходне тачке 

утврдиће надлежни орган у складу са Законом о 

службеницима и намјештеницима у органима 

јединица локалне самоуправе.  

3. Ово рјешење ступа на снагу са даном 

доношења, а биће објављено 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 („Службени гласник Републике Српске“, 

бр. 97/16 и 36/19) и одредбом члана 36. став (1) тачка 

23) Статута општине Вишеград („Службени гласник 

Општине Вишеград“, број: 6/17 и 3/19)  прописано је 

да Скупштина општине, између осталог, именује и 

разрјешава и начелнике одјељења у складу са 

законом.  

Чланом 8 .став (1) алинеја 7) Пословника о раду 

Скупштине општине Вишеград („Службени гласник 

Општине Вишеград“, бр. 8/17, 3/19 и 12/19) 

прописано је да Скупштина на првој сједници 

констатује престанак мандата одборника, 

функционера и службеника који су именовани на 

мандатни период Скупштине.  

Приједлог рјешења о престанку мандата вршиоца 

дужности начелника Одјељења за општу управу, због 

истека времена на које је именован, у складу са 

чланом 189. Пословника о раду Скупштине општине 

Вишеград поднијела је Комисија за избор и 

именовање на другој сједници Скупштине, имајући у 

виду да начелник општине, као овлашћени 

предлагач, није доставио приједлог за разрјешење 

вршиоца дужности начелника Одјељења за општу 

управу, иако је сходно одредби члана 59. став (1) 

тачка 9) Закона о локалној самоуправи и члану 66. 

став (1) тачка 9) Статута општине Вишеград, имао 

обавезу да достави тај приједлог на првој сједници, 

нити је поступио по Закључку Скупштине општине 

Вишеград, број: 01-022-130/21, од 18.11.2021. године 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 6/21), 

којим га је Скупштина позвала на достављање 

предметног приједлога. 

Рјешењем Скупштине општине Вишеград, број: 01-

022-182/19 од 30.09.2019. године, Горан Кујунџић, 

дипл. економиста из Вишеграда, именован је за 

вршиоца дужности  начелника Одјељења за општу 
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управу на период од 90 дана, а најдуже до окончања 

поступка јавне конкуренције („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 4/17), с тим да јавни 

конкурс за избор и именовање начелника тог 

одјељења никада није расписан.  

Скупштина општине Вишеград у новом сазиву, на 

сједници одржаној 12. јануара 2021. године донијела 

је Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности 

начелника Одјељења за општу управу, због истека 

мандата на који је именован, број: 01-022-11/21, од 

12.1.2021. године („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 1/21).  

У управном спору, покренутом на захтјев Владе 

Републике Српске, Пресудом Окружног суда у 

Источном Сарајеву, број: 14 0 У 004992 21 У, од 

28.09. 2021. године, поништено је рјешење о 

разрјешењу првенствено због пропуста у сазивању 

сједнице и неблаговременог достављања позива за 

сједницу и предсједавања сједницом. Поступајући у 

складу са примједбама суда изнесеним у поменутој 

пресуди, у циљу отклањања уочених недостатака, у 

поступку извршења поменуте пресуде сазвана је прва 

сједница на којој начелник општине није доставио 

приједлог за разрјешење вршиоца дужности 

начелника Одјељења за финансије. 

С обзиром да је чланом 55. став (1) Закона о 

службеницима и намјештеницима у органима 

јединица локалне самоуправе („Службени гласник 

Републике Српске“, број 97/16) прописано да мандат 

начелника одјељења или службе траје до краја 

мандата сазива скупштине који га је изабрала, а 

ставом (3) тачка 1) истог члана прописано да се 

начелник одјељења разрјешава дужности у случају 

истека времена на које је именован, постојала је 

потреба да се разријеши вршилац дужности 

начелника Одјељења за општу управу, због истека 

мандата скупштине која га је изабрала, а све из 

разлога што је мандат начелника одјељења везан за 

сазив скупштине, која га бира односно именује. 

У складу са чланом 1.3а. став 2. и 3. Изборног закона 

БиХ („Службени гласник Босне и Херцеговине“, 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) мандат чланова 

предстаничких органа изабраних на редовним 

изборима траје четири године и тече од дана 

објављивања резултата избора у Службеном 

гласнику БиХ. Изабрани носилац мандата, изабран на 

непосредним и посредним изборима, дужан је да 

потпише изјаву којом одбија или прихвата мандат на 

обрасцу који прописује Централна изборна комисија  

БиХ у року од седам дана од пријема изјаве. 

Централна изборна комисија узима као релевантан 

датум преузимања дужности  одборника у смислу 

примјене наведених одредби Изборног закона, датум 

потписивања изјаве о прихватању мандата. Одлука о 

потврђивању и објављивању резултата локалних 

избора у БиХ 2020. године   је објављена у 

„Службеном гласнику  БиХ“ број: 81/20 од 15. 

децембра 2020.године. Такође, сви одборници новог 

сазива су потписали изјаве о прихватању мандата око 

25. децембра 2020.године, па се може сматрати да су 

тада преузели дужност. Самим тим истекао је мандат 

старом сазиву Скупштине општине Вишеград.  

Будући да је мандат сазива скупштине која је 

изабрала Горана Кујунџића за вршиоца дужности 

начелника Одјељења за општу нуправу истекао, 

Скупштина општине Вишеград била је дужна да у 

смислу члана 56. став (1) Закона о службеницима и 

намјештеницима у органима јединица локалне 

самоуправе утврди разрјешење начелника одјељења 

у року од 15 дана од дана наступања разлога за 

разрјешење и такво рјешње је и донесено 12. јануара 

2021. године, али је због пропуста у поступку 

сазивања сједнице то рјешење поништено пресудом 

Окружног суда у Источном Сарајеву.  

Поништењем одговарајућег акта у управном спору 

предметна ствар се враћа у стање у коме се налазила 

прије доношења поништеног акта. Суштина и 

поништеног и новог рјешења је да се констатује да је 

мандат престао по сили закона са даном престанка 

мандата старог сазива Скупштине која га је 

именовала и да се овим рјешењем само потврђује већ 

настала правна ситуација. 

У прилог овој тврдњи иде и чињеница да је Горан 

Кујунџић именован као вршилац дужности 

начелника Одјељења за општу управу на период од 

90 дана, односно до окончања поступка јавне 

конкуренције, да је рок од 90 дана давно истекао, а 

јавни конкурс за избор и именовање начелника 

Одјељења за општу управу никада није расписан, да 

је вријеме на које је именован истекло прије истека 

мандата скупштине која га је изабрала, те да у 

вријеме именовања, а и току обављања дужности није 

имао положен стручни испит за рад у управи, који у 

смислу закона представља посебан услов за 

именовање вршиоца дужности начелника одјељења, 

па је слиједећи наведено требао бити разријешен 

дужности вршиоца дужности начелника Одјељења за 

општу управу и прије истека мандата скупштине која 

га је изабрала, мада је обављао дужност вршиоца 

дужности начелника Одјељења за општу управу све 

до 12. јануара 2021.године, када је разријешен 

рјешењем које је поништено пресудом Окружног 

суда у Источном Сарајеву. 

Именовани је био  присутан на сједници на којој је 

донесено предметно рјешење , али није имао 

примједби на исто.  

На основу наведеног, на основу члана 39. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, бр. 97/16 и 36/19), члана 50. став (1) и члана 

55. став (1) и (3) Закона о службеницима и 

намјештеницима у органима јединица локлане 

самоуправе („Службени галсник Републике Српске“ 

бр. 97/16 и ), члана 36. став (1) тачка 23) Статута 

општине Вишеград („Службени гласник општине 

Вишеград“, бр. 6/17 и 3/19) у вези са чланом 8. став 

(1) тачка 7. Пословника о раду Скупштине општине 
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Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“, 

бр. 8/17, 3/19 и 12/19), 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: 01-022-205/21                                                       

Датум: 30.12.2021. године         Муамер Софовић,с.р 

На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи 

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

36/19), члана 50. став (1) и члана 55. став (1) и (3) 

Закона о службеницима и намјештеницима у 

органима јединица локлане самоуправе („Службени 

галсник Републике Српске“ бр. 97/16), члана 36. став 

(1) тачка 23) Статута општине Вишеград („Службени 

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

са чланом 8. став (1) тачка 7. Пословника о раду 

Скупштине општине Вишеград („Службени гласник 

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

Скупштина Скупштина општине Вишеград на другој 

редовној сједници, одржаној 30.12.2021. године,           

д о н о с и 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о престанку мандата начелника  

Одјељења за локални развој, привреду  

и друштвене дјелатности 

 

1. Скупштина општине констатује да је са 

даном истека мандата Скупштине општине 

Вишеград 2016-2020. Ани Богдановић, 

дипломираном правнику из Вишеграда, престао 

мандат начелника Одјељења за инспкцијске послове 

у Општинској управи Општине Вишеград, 

именованом у мандату 2016-2020. година, због 

истека времена на које је  именована. 

2. Права по основу радног односа и 

престанка мандата именованој из претходне тачке 

утврдиће надлежни орган у складу са Законом о 

службеницима и намјештеницима у органима 

јединица локалне самоуправе.  

3. Ово рјешење ступа на снагу са даном 

доношења, а биће објављено 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 („Службени гласник Републике Српске“, 

бр. 97/16 и 36/19) и одредбом члана 36. став (1) тачка 

23) Статута општине Вишеград („Службени гласник 

Општине Вишеград“, број: 6/17 и 3/19)  прописано је 

да Скупштина општине, између осталог, именује и 

разрјешава и начелнике одјељења у складу са 

законом.  

Чланом 8 .став (1) алинеја 7) Пословника о раду 

Скупштине општине Вишеград („Службени гласник 

Општине Вишеград“, бр. 8/17, 3/19 и 12/19) 

прописано је да Скупштина на првој сједници 

констатује престанак мандата одборника, 

функционера и службеника који су именовани на 

мандатни период Скупштине.  

Приједлог рјешења о престанку мандата начелника 

Одјељења за локални развој, привреду и друштвене 

дјелатности, због истека времена на које је именован, 

у складу са чланом 189. Пословника о раду 

Скупштине општине Вишеград поднијела је 

Комисија за избор и именовање на другој сједници 

Скупштине, имајући у виду да начелник општине, 

као овлашћени предлагач, није доставио приједлог за 

разрјешење начелника Одјељења за локални развој, 

привреду и друштвене дјелатности, иако је сходно 

одредби члана 59. став (1) тачка 9) Закона о локалној 

самоуправи и члану 66. став (1) тачка 9) Статута 

општине Вишеград, имао обавезу да достави тај 

приједлог на првој сједници, нити је поступио по 

Закључку Скупштине општине Вишеград, број: 01-

022-130/21, од 18.11.2021. године („Службени 

гласник општине Вишеград“, број 6/21), којим га је 

Скупштина позвала на достављање предметног 

приједлога. 

Рјешењем Скупштине општине Вишеград, број: 01-

022-56/17, од 27.02.2017. године, Ана Богдновић, 

дипломирани правник из Вишеграда, именована је за 

начелника Одјељења за локални развој, привреду и 

друштвене дјелатности, за вријеме трајања мандата 

сазива Скупштине која је изабрала. 

Скупштина општине Вишеград у новом сазиву, на 

сједници одржаној 12. јануара 2021. године донијела 

је Рјешење о разрјешењу начелника Одјељења за 

локални развој, привреду и друштвене дјелатности, 

због истека мандата на који је именована, број: 01-

022-12/21, од 12.1.2021. године („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 1/21). 

У управном спору, покренутом на захтјев Владе 

Републике Српске, Пресудом Окружног суда у 

Источном Сарајеву, број: 14 0 У 004996 21 У, од 

29.9.2021. године, поништено је рјешење о 

разрјешењу првенствено због пропуста у сазивању 

сједнице и неблаговременог достављања позива за 

сједницу и предсједавања сједницом. Поступајући у 

складу са примједбама суда изнесеним у поменутој 

пресуди, у циљу отклањања уочених недостатака, у 

поступку извршења поменуте пресуде сазвана је прва 

сједница на којој начелник општине није доставио 

приједлог за разрјешење начелника Одјељења за 

инспекцијске послове. 

С обзиром да је чланом 55. став (1) Закона о 

службеницима и намјештеницима у органима 

јединица локалне самоуправе („Службени гласник 

Републике Српске“, број 97/16) прописано да мандат 

начелника одјељења или службе траје до краја 

мандата сазива скупштине који га је изабрала, а 

ставом (3) тачка 1) истог члана прописано да се 
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начелник одјељења разрјешава дужности у случају 

истека времена на које је именован, постојала је 

потреба да се разријеши начелник Одјељења за 

локални развој, привреду и друштвене дјелатности, 

због истека мандата скупштине која га је изабрала, а 

све из разлога што је мандат начелника одјељења 

везан за сазив скупштине, која га бира односно 

именује. 

У складу са чланом 1.3а. став 2. и 3. Изборног закона 

БиХ („Службени гласник Босне и Херцеговине“, 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) мандат чланова 

предстаничких органа изабраних на редовним 

изборима траје четири године и тече од дана 

објављивања резултата избора у Службеном 

гласнику БиХ. Изабрани носилац мандата, изабран на 

непосредним и посредним изборима, дужан је да 

потпише изјаву којом одбија или прихвата мандат на 

обрасцу који прописује Централна изборна комисија  

БиХ у року од седам дана од пријема изјаве. 

Централна изборна комисија узима као релевантан 

датум преузимања дужности  одборника у смислу 

примјене наведених одредби Изборног закона, датум 

потписивања изјаве о прихватању мандата. Одлука о 

потврђивању и објављивању резултата локалних 

избора у БиХ 2020. године   је објављена у 

„Службеном гласнику  БиХ“ број: 81/20 од 15. 

децембра 2020.године. Такође, сви одборници новог 

сазива су потписали изјаве о прихватању мандата око 

25. децембра 2020.године, па се може сматрати да су 

тада преузели дужност. Самим тим истекао је мандат 

старом сазиву Скупштине општине Вишеград.  

Будући да је мандат сазива скупштине која је 

изабрала Ану Богдановић за начелника Одјељења за 

локални развој, привреду и друштвене дјелатности 

истекао, Скупштина општине Вишеград била је 

дужна да у смислу члана 56. став (1) Закона о 

службеницима и намјештеницима у органима 

јединица локалне самоуправе утврди разрјешење 

начелника одјељења у року од 15 дана од дана 

наступања разлога за разрјешење и такво рјешње је и 

донесено 12. јануара 2021. године, али је због 

пропуста у поступку сазивања сједнице то рјешење 

поништено пресудом Окружног суда у Источном 

Сарајеву.  

Поништењем одговарајућег акта у управном спору 

предметна ствар се враћа у стање у коме се налазила 

прије доношења поништеног акта. Суштина и 

поништеног и новог рјешења је да се констатује да је 

мандат престао по сили закона са даном престанка 

мандата старог сазива Скупштине која га је 

именовала и да се овим рјешењем само потврђује већ 

настала правна ситуација. 

У прилог овој тврдњи иде и чињеница да је Ана 

Богдановић именована за начелника Одјељења за 

локални развој, привреду и друштвене дјелатности, 

за вријеме трајања мандата сазива Скупштине која је 

изабрала.  

Именована је била присутна на сједници на којој је 

донесено предметно рјешење, али није имала 

примједби на исто. 

На основу наведеног, на основу члана 39. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, бр. 97/16 и 36/19), члана 50. став (1) и члана 

55. став (1) и (3) Закона о службеницима и 

намјештеницима у органима јединица локлане 

самоуправе („Службени галсник Републике Српске“ 

бр. 97/16 и ), члана 36. став (1) тачка 23) Статута 

општине Вишеград („Службени гласник општине 

Вишеград“, бр. 6/17 и 3/19) у вези са чланом 8. став 

(1) тачка 7. Пословника о раду Скупштине општине 

Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“, 

бр. 8/17, 3/19 и 12/19), 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: 01-022-206/21                                                       

Датум: 30.12.2021. године         Муамер Софовић,с.р 

На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи 

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

36/19), члана 50. став (1) и члана 55. став (1) и (3) 

Закона о службеницима и намјештеницима у 

органима јединица локлане самоуправе („Службени 

галсник Републике Српске“ бр. 97/16), члана 36. став 

(1) тачка 23) Статута општине Вишеград („Службени 

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

са чланом 8. став (1) тачка 7. Пословника о раду 

Скупштине општине Вишеград („Службени гласник 

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

Скупштина Скупштина општине Вишеград на другој 

редовној сједници, одржаној 30.12.2021. године,           

д о н о с и 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о престанку мандата начелника  

Одјељења за просторно уређење и 

 стамбено-комуналне послове 

 

1. Скупштина општине констатује да је са 

даном истека мандата Скупштине општине 

Вишеград 2016-2020. Александру Ђукановићу, дипл. 

правнику из Вишеграда, престао мандат начелника 

Одјељења за просторно уређење и стамбено-

комуналне послове у Општинској управи Општине 

Вишеград, именованом у мандату 2016-2020. година, 

због истека времена на које је  именован. 

2. Права по основу радног односа и 

престанка мандата именованом из претходне тачке 

утврдиће надлежни орган у складу са Законом о 

службеницима и намјештеницима у органима 

јединица локалне самоуправе.  
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3. Ово рјешење ступа на снагу са даном 

доношења, а биће објављено 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 („Службени гласник Републике Српске“, 

бр. 97/16 и 36/19) и одредбом члана 36. став (1) тачка 

23) Статута општине Вишеград („Службени гласник 

Општине Вишеград“, број: 6/17 и 3/19)  прописано је 

да Скупштина општине, између осталог, именује и 

разрјешава и начелнике одјељења у складу са 

законом.  

Чланом 8 .став (1) алинеја 7) Пословника о раду 

Скупштине општине Вишеград („Службени гласник 

Општине Вишеград“, бр. 8/17, 3/19 и 12/19) 

прописано је да Скупштина на првој сједници 

констатује престанак мандата одборника, 

функционера и службеника који су именовани на 

мандатни период Скупштине.  

Приједлог рјешења о престанку мандата начелника 

Одјељења за просторно уређење и стамбено-

комуналне послове, због истека времена на које је 

именован, у складу са чланом 189. Пословника о раду 

Скупштине општине Вишеград поднијела је 

Комисија за избор и именовање на другој сједници 

Скупштине, имајући у виду да начелник општине, 

као овлашћени предлагач, није доставио приједлог за 

разрјешење начелника Одјељења за просторно 

уређење и стамбено-комуналне послове, иако је 

сходно одредби члана 59. став (1) тачка 9) Закона о 

локалној самоуправи и члану 66. став (1) тачка 9) 

Статута општине Вишеград, имао обавезу да достави 

тај приједлог на првој сједници, нити је поступио по 

Закључку Скупштине општине Вишеград, број: 01-

022-130/21, од 18.11.2021. године („Службени 

гласник општине Вишеград“, број 6/21), којим га је 

Скупштина позвала на достављање предметног 

приједлога. 

Рјешењем Скупштине општине Вишеград, број: 01-

022-52/17, од 27.02.2017. године, Александар 

Ђукановић, дипл. правник из Вишеграда, именован је 

за начелника Одјељења за просторно уређење и 

стамбено-комуналне послове, за вријеме трајања 

мандата сазива Скупштине која га је изабрала. 

Скупштина општине Вишеград у новом сазиву, на 

сједници одржаној 12. јануара 2021. године донијела 

је Рјешење о разрјешењу начелника Одјељења за 

просторно уређење и стамбено-комуналне послове, 

због истека мандата на који је именован, број: 01-022-

13/21, од 12.1.2021. године („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 1/21). 

У управном спору, покренутом на захтјев Владе 

Републике Српске, Пресудом Окружног суда у 

Источном Сарајеву, број: 14 0 У 004980 21 У, од 27. 

09. 2021. године, поништено је рјешење о разрјешењу 

првенствено због пропуста у сазивању сједнице и 

неблаговременог достављања позива за сједницу и 

предсједавања сједницом. Поступајући у складу са 

примједбама суда изнесеним у поменутој пресуди, у 

циљу отклањања уочених недостатака, у поступку 

извршења поменуте пресуде сазвана је прва сједница 

на којој начелник општине није доставио приједлог 

за разрјешење начелника Одјељења за просторно 

уређење и стамбено-комуналне послове. 

С обзиром да је чланом 55. став (1) Закона о 

службеницима и намјештеницима у органима 

јединица локалне самоуправе („Службени гласник 

Републике Српске“, број 97/16) прописано да мандат 

начелника одјељења или службе траје до краја 

мандата сазива скупштине који га је изабрала, а 

ставом (3) тачка 1) истог члана прописано да се 

начелник одјељења разрјешава дужности у случају 

истека времена на које је именован, постојала је 

потреба да се разријеши начелник Одјељења за 

просторно уређење и стамбено-комуналне послове, 

због истека мандата скупштине која га је изабрала, а 

све из разлога што је мандат начелника одјељења 

везан за сазив скупштине, која га бира односно 

именује. 

У складу са чланом 1.3а. став 2. и 3. Изборног закона 

БиХ („Службени гласник Босне и Херцеговине“, 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) мандат чланова 

предстаничких органа изабраних на редовним 

изборима траје четири године и тече од дана 

објављивања резултата избора у Службеном 

гласнику БиХ. Изабрани носилац мандата, изабран на 

непосредним и посредним изборима, дужан је да 

потпише изјаву којом одбија или прихвата мандат на 

обрасцу који прописује Централна изборна комисија  

БиХ у року од седам дана од пријема изјаве. 

Централна изборна комисија узима као релевантан 

датум преузимања дужности  одборника у смислу 

примјене наведених одредби Изборног закона, датум 

потписивања изјаве о прихватању мандата. Одлука о 

потврђивању и објављивању резултата локалних 

избора у БиХ 2020. године   је објављена у 

„Службеном гласнику  БиХ“ број: 81/20 од 15. 

децембра 2020.године. Такође, сви одборници новог 

сазива су потписали изјаве о прихватању мандата око 

25. децембра 2020.године, па се може сматрати да су 

тада преузели дужност. Самим тим истекао је мандат 

старом сазиву Скупштине општине Вишеград.  

Будући да је мандат сазива скупштине која је 

изабрала Александра Ђукановића за начелника 

Одјељења за просторно уређење и стамбено-

комуналне послове истекао, Скупштина општине 

Вишеград била је дужна да  у смислу члана 56. став 

(1) Закона о службеницима и намјештеницима у 

органима јединица локалне самоуправе утврди 

разрјешење начелника одјељења у року од 15 дана од 

дана наступања разлога за разрјешење и такво 

рјешње је и донесено 12. јануара 2021. године, али је 

због пропуста у поступку сазивања сједнице то 

рјешење поништено пресудом Окружног суда у 

Источном Сарајеву.  
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Поништењем одговарајућег акта у управном спору 

предметна ствар се враћа у стање у коме се налазила 

прије доношења поништеног акта. Суштина и 

поништеног и новог рјешења је да се констатује да је 

мандат престао по сили закона са даном престанка 

мандата старог сазива Скупштине која га је 

именовала и да се овим рјешењем само потврђује већ 

настала правна ситуација. 

У прилог овој тврдњи иде и чињеница да је 

Александар Ђукановић именован за начелника 

Одјељења за просторно уређење и стамбено-

комуналне послове, за вријеме трајања мандата 

сазива Скупштине која га је изабрала.  

Именовани је био присутан на сједници на којој је 

донесено предметно рјешење, али није имао 

примједби на исто. 

На основу наведеног, на основу члана 39. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, бр. 97/16 и 36/19), члана 50. став (1) и члана 

55. став (1) и (3) Закона о службеницима и 

намјештеницима у органима јединица локлане 

самоуправе („Службени галсник Републике Српске“ 

бр. 97/16 и ), члана 36. став (1) тачка 23) Статута 

општине Вишеград („Службени гласник општине 

Вишеград“, бр. 6/17 и 3/19) у вези са чланом 8. став 

(1) тачка 7. Пословника о раду Скупштине општине 

Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“, 

бр. 8/17, 3/19 и 12/19), 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: 01-022-207/21                                                       

Датум: 30.12.2021. године         Муамер Софовић,с.р 

На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи 

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

36/19), члана 50. став (1) и члана 55. став (1) и (3) 

Закона о службеницима и намјештеницима у 

органима јединица локлане самоуправе („Службени 

галсник Републике Српске“ бр. 97/16), члана 36. став 

(1) тачка 23) Статута општине Вишеград („Службени 

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

са чланом 8. став (1) тачка 7. Пословника о раду 

Скупштине општине Вишеград („Службени гласник 

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

Скупштина Скупштина општине Вишеград на другој 

редовној сједници, одржаној 30.12.2021. године,             

д о н о с и 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о престанку мандата вршиоца дужности 

начелника Одјељења за финансије 

 

1. Скупштина општине констатује да је са 

даном истека мандата Скупштине општине 

Вишеград 2016-2020. Милану Јакшићу, дипл. 

економисти из Вишеграда, престао мандат вршиоца 

дужности начелника Одјељења за финансије у 

Општинској управи Општине Вишеград, именованом 

у мандату 2016-2020. година, због истека времена на 

које је  именован. 

2. Права по основу радног односа и 

престанка мандата именованом из претходне тачке 

утврдиће надлежни орган у складу са Законом о 

службеницима и намјештеницима у органима 

јединица локалне самоуправе.  

3. Ово рјешење ступа на снагу са даном 

доношења, а биће објављено 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 („Службени гласник Републике Српске“, 

бр. 97/16 и 36/19) и одредбом члана 36. став (1) тачка 

23) Статута општине Вишеград („Службени гласник 

Општине Вишеград“, број: 6/17 и 3/19)  прописано је 

да Скупштина општине, између осталог, именује и 

разрјешава и начелнике одјељења у складу са 

законом.  

Чланом 8 .став (1) алинеја 7) Пословника о раду 

Скупштине општине Вишеград („Службени гласник 

Општине Вишеград“, бр. 8/17, 3/19 и 12/19) 

прописано је да Скупштина на првој сједници 

констатује престанак мандата одборника, 

функционера и службеника који су именовани на 

мандатни период Скупштине.  

Приједлог рјешења о престанку мандата вршиоца 

дужности начелника Одјељења за финансије, због 

истека времена на које је именован, у складу са 

чланом 189. Пословника о раду Скупштине општине 

Вишеград поднијела је Комисија за избор и 

именовање на другој сједници Скупштине, имајући у 

виду да начелник општине, као овлашћени 

предлагач, није доставио приједлог за разрјешење 

вршиоца дужности начелника Одјељења за 

финансије, иако је сходно одредби члана 59. став (1) 

тачка 9) Закона о локалној самоуправи и члану 66. 

став (1) тачка 9) Статута општине Вишеград, имао 

обавезу да достави тај приједлог на првој сједници, 

нити је поступио по Закључку Скупштине општине 

Вишеград, број: 01-022-130/21, од 18.11.2021. године 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 6/21), 

којим га је Скупштина позвала на достављање 

предметног приједлога. 

Рјешењем Скупштине општине Вишеград, број: 01-

022-197/19, од 14.10.2019. године, Милан Јакшић, 

дипл. економиста из Вишеграда, именован је за 

вршиоца дужности  начелника Одјељења за 

финансије на период од 90 дана, а најдуже до 

окончања поступка јавне конкуренције („Службени 

гласник општине Вишеград“, број 4/17), с тим да 
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јавни конкурс за избор и именовање начелника тог 

одјељења никада није расписан.  

Скупштина општине Вишеград у новом сазиву, на 

сједници одржаној 12. јануара 2021. године донијела 

је Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности 

начелника Одјељења за финансије, због истека 

мандата на који је именован, број: 01-022-14/21, од 

12.1.2021. године („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 1/21).  

У управном спору, покренутом на захтјев Владе 

Републике Српске, Пресудом Окружног суда у 

Источном Сарајеву, број: 14 0 У 004970 21 У, од 8. 

09. 2021. године, поништено је рјешење о разрјешењу 

првенствено због пропуста у сазивању сједнице и 

неблаговременог достављања позива за сједницу и 

предсједавања сједницом. Поступајући у складу са 

примједбама суда изнесеним у поменутој пресуди, у 

циљу отклањања уочених недостатака, у поступку 

извршења поменуте пресуде сазвана је прва сједница 

на којој начелник општине није доставио приједлог 

за разрјешење вршиоца дужности начелника 

Одјељења за финансије. 

С обзиром да је чланом 55. став (1) Закона о 

службеницима и намјештеницима у органима 

јединица локалне самоуправе („Службени гласник 

Републике Српске“, број 97/16) прописано да мандат 

начелника одјељења или службе траје до краја 

мандата сазива скупштине који га је изабрала, а 

ставом (3) тачка 1) истог члана прописано да се 

начелник одјељења разрјешава дужности у случају 

истека времена на које је именован, постојала је 

потреба да се разријеши вршилац дужности 

начелника Одјељења за финансије, због истека 

мандата скупштине која га је изабрала, а све из 

разлога што је мандат начелника одјељења везан за 

сазив скупштине, која га бира односно именује. 

У складу са чланом 1.3а. став 2. и 3. Изборног закона 

БиХ („Службени гласник Босне и Херцеговине“, 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) мандат чланова 

предстаничких органа изабраних на редовним 

изборима траје четири године и тече од дана 

објављивања резултата избора у Службеном 

гласнику БиХ. Изабрани носилац мандата, изабран на 

непосредним и посредним изборима, дужан је да 

потпише изјаву којом одбија или прихвата мандат на 

обрасцу који прописује Централна изборна комисија  

БиХ у року од седам дана од пријема изјаве. 

Централна изборна комисија узима као релевантан 

датум преузимања дужности  одборника у смислу 

примјене наведених одредби Изборног закона, датум 

потписивања изјаве о прихватању мандата. Одлука о 

потврђивању и објављивању резултата локалних 

избора у БиХ 2020. године   је објављена у 

„Службеном гласнику  БиХ“ број: 81/20 од 15. 

децембра 2020.године. Такође, сви одборници новог 

сазива су потписали изјаве о прихватању мандата око 

25. децембра 2020.године, па се може сматрати да су 

тада преузели дужност. Самим тим истекао је мандат 

старом сазиву Скупштине општине Вишеград.  

Будући да је мандат сазива скупштине која је 

изабрала Милана Јакшића за вршиоца дужности 

начелника Одјељења за финансије истекао, 

Скупштина општине Вишеград била је дужна да у 

смислу члана 56. став (1) Закона о службеницима и 

намјештеницима у органима јединица локалне 

самоуправе утврди разрјешење начелника одјељења 

у року од 15 дана од дана наступања разлога за 

разрјешење и такво рјешње је и донесено 12. јануара 

2021. године, али је због пропуста у поступку 

сазивања сједнице то рјешење поништено пресудом 

Окружног суда у Источном Сарајеву.  

Поништењем одговарајућег акта у управном спору 

предметна ствар се враћа у стање у коме се налазила 

прије доношења поништеног акта. Суштина и 

поништеног и новог рјешења је да се констатује да је 

мандат престао по сили закона са даном престанка 

мандата старог сазива Скупштине која га је 

именовала и да се овим рјешењем само потврђује већ 

настала правна ситуација. 

У прилог овој тврдњи иде и чињеница да је Милан 

Јакшић именован као вршилац дужности начелника 

Одјељења за финансије на период од 90 дана, 

односно до окончања поступка јавне конкуренције, 

да је рок од 90 дана давно истекао, а јавни конкурс за 

избор и именовање начелника Одјељења за 

финансије никада није расписан, а вријеме на које је 

именован истекло је прије истека мандата скупштине 

која га је изабрала, па је слиједећи наведено требао 

бити разријешен дужности вршиоца дужности 

начелника Одјељења за финансије и прије истека 

мандата скупштине која га је изабрала, мада је 

обављао дужност вршиоца дужности начелника 

Одјељења за финансије све до 12. јануара 

2021.године, када је разријешен рјешењем које је 

поништено пресудом Окружног суда у Источном 

Сарајеву. 

Именовани није био  присутан на сједници на којој је 

донесено предметно рјешење, иако је уредно позван, 

а свој изостанак је оправдао.  

На основу наведеног, на основу члана 39. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, бр. 97/16 и 36/19), члана 50. став (1) и члана 

55. став (1) и (3) Закона о службеницима и 

намјештеницима у органима јединица локлане 

самоуправе („Службени галсник Републике Српске“ 

бр. 97/16 и ), члана 36. став (1) тачка 23) Статута 

општине Вишеград („Службени гласник општине 

Вишеград“, бр. 6/17 и 3/19) у вези са чланом 8. став 

(1) тачка 7. Пословника о раду Скупштине општине 

Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“, 

бр. 8/17, 3/19 и 12/19), ријешено је као у диспозитиву 

овог рјешења.  

 

Упутство о правном лијеку: Против овог рјешења 

може се изјавити жалба Одбору за жалбе општине 
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Вишеград, у року од 15 дана од дана достављања 

рјешења. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД   

                                                      ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-208/21                                                       

Датум: 30.12.2021. године         Муамер Софовић,с.р 

На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи 

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

36/19), члана 50. став (1) и члана 55. став (1) и (3) 

Закона о службеницима и намјештеницима у 

органима јединица локлане самоуправе („Службени 

галсник Републике Српске“ бр. 97/16), члана 36. став 

(1) тачка 23) Статута општине Вишеград („Службени 

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

са чланом 8. став (1) тачка 7. Пословника о раду 

Скупштине општине Вишеград („Службени гласник 

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

Скупштина Скупштина општине Вишеград на другој 

редовној сједници, одржаној 30.12.2021. године,          

д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о престанку мандата начелника  

Одјељења за инспекцијске послове 

 

1. Скупштина општине констатује да је са 

даном истека мандата Скупштине општине 

Вишеград 2016-2020. Милици Станчић, 

дипломираном просторном планеру из Вишеграда, 

престао мандат начелника Одјељења за инспкцијске 

послове у Општинској управи Општине Вишеград, 

именованом у мандату 2016-2020. година, због 

истека времена на које је  именована. 

2. Права по основу радног односа и 

престанка мандата именованој из претходне тачке 

утврдиће надлежни орган у складу са Законом о 

службеницима и намјештеницима у органима 

јединица локалне самоуправе.  

3. Ово рјешење ступа на снагу са даном 

доношења, а биће објављено 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 („Службени гласник Републике Српске“, 

бр. 97/16 и 36/19) и одредбом члана 36. став (1) тачка 

23) Статута општине Вишеград („Службени гласник 

Општине Вишеград“, број: 6/17 и 3/19)  прописано је 

да Скупштина општине, између осталог, именује и 

разрјешава и начелнике одјељења у складу са 

законом.  

Чланом 8 .став (1) алинеја 7) Пословника о раду 

Скупштине општине Вишеград („Службени гласник 

Општине Вишеград“, бр. 8/17, 3/19 и 12/19) 

прописано је да Скупштина на првој сједници 

констатује престанак мандата одборника, 

функционера и службеника који су именовани на 

мандатни период Скупштине.  

Приједлог рјешења о престанку мандата начелника 

Одјељења за инспкцијске послове, због истека 

времена на које је именован, у складу са чланом 189. 

Пословника о раду Скупштине општине Вишеград 

поднијела је Комисија за избор и именовање на 

другој сједници Скупштине, имајући у виду да 

начелник општине, као овлашћени предлагач, није 

доставио приједлог за разрјешење начелника 

Одјељења за инспекцијске послове, иако је сходно 

одредби члана 59. став (1) тачка 9) Закона о локалној 

самоуправи и члану 66. став (1) тачка 9) Статута 

општине Вишеград, имао обавезу да достави тај 

приједлог на првој сједници, нити је поступио по 

Закључку Скупштине општине Вишеград, број: 01-

022-130/21, од 18.11.2021. године („Службени 

гласник општине Вишеград“, број 6/21), којим га је 

Скупштина позвала на достављање предметног 

приједлога. 

Рјешењем Скупштине општине Вишеград, број: 01-

022-58/17, од 27.02.2017. године, Милица Станчић, 

дипломирани просторни планер из Вишеграда, 

именована је за начелника Одјељења за инспекцијске 

послове, за вријеме трајања мандата сазива 

Скупштине која је изабрала. 

Скупштина општине Вишеград у новом сазиву, на 

сједници одржаној 12. јануара 2021. године донијела 

је Рјешење о разрјешењу начелника Одјељења за 

инспекцијске послове, због истека мандата на који је 

именована, број: 01-022-15/21, од 12.1.2021. године 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 1/21). 

У управном спору, покренутом на захтјев Владе 

Републике Српске, Пресудом Окружног суда у 

Источном Сарајеву, број: 14 0 У 004993 21 У, од 

26.10.2021. године, поништено је рјешење о 

разрјешењу првенствено због пропуста у сазивању 

сједнице и неблаговременог достављања позива за 

сједницу и предсједавања сједницом. Поступајући у 

складу са примједбама суда изнесеним у поменутој 

пресуди, у циљу отклањања уочених недостатака, у 

поступку извршења поменуте пресуде сазвана је прва 

сједница на којој начелник општине није доставио 

приједлог за разрјешење начелника Одјељења за 

инспекцијске послове. 

С обзиром да је чланом 55. став (1) Закона о 

службеницима и намјештеницима у органима 

јединица локалне самоуправе („Службени гласник 

Републике Српске“, број 97/16) прописано да мандат 

начелника одјељења или службе траје до краја 

мандата сазива скупштине који га је изабрала, а 

ставом (3) тачка 1) истог члана прописано да се 

начелник одјељења разрјешава дужности у случају 

истека времена на које је именован, постојала је 

потреба да се разријеши начелник Одјељења за 

инспекцијске послове, због истека мандата 

скупштине која га је изабрала, а све из разлога што је 

мандат начелника одјељења везан за сазив 

скупштине, која га бира односно именује. 
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У складу са чланом 1.3а. став 2. и 3. Изборног закона 

БиХ („Службени гласник Босне и Херцеговине“, 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) мандат чланова 

предстаничких органа изабраних на редовним 

изборима траје четири године и тече од дана 

објављивања резултата избора у Службеном 

гласнику БиХ. Изабрани носилац мандата, изабран на 

непосредним и посредним изборима, дужан је да 

потпише изјаву којом одбија или прихвата мандат на 

обрасцу који прописује Централна изборна комисија  

БиХ у року од седам дана од пријема изјаве. 

Централна изборна комисија узима као релевантан 

датум преузимања дужности  одборника у смислу 

примјене наведених одредби Изборног закона, датум 

потписивања изјаве о прихватању мандата. Одлука о 

потврђивању и објављивању резултата локалних 

избора у БиХ 2020. године   је објављена у 

„Службеном гласнику  БиХ“ број: 81/20 од 15. 

децембра 2020.године. Такође, сви одборници новог 

сазива су потписали изјаве о прихватању мандата око 

25. децембра 2020.године, па се може сматрати да су 

тада преузели дужност. Самим тим истекао је мандат 

старом сазиву Скупштине општине Вишеград.  

Будући да је мандат сазива скупштине која је 

изабрала Милицу Станчић за начелника Одјељења за 

инспекцијске послове истекао, Скупштина општине 

Вишеград била је дужна да у смислу члана 56. став 

(1) Закона о службеницима и намјештеницима у 

органима јединица локалне самоуправе утврди 

разрјешење начелника одјељења у року од 15 дана од 

дана наступања разлога за разрјешење и такво 

рјешње је и донесено 12. јануара 2021. године, али је 

због пропуста у поступку сазивања сједнице то 

рјешење поништено пресудом Окружног суда у 

Источном Сарајеву.  

Поништењем одговарајућег акта у управном спору 

предметна ствар се враћа у стање у коме се налазила 

прије доношења поништеног акта. Суштина и 

поништеног и новог рјешења је да се констатује да је 

мандат престао по сили закона са даном престанка 

мандата старог сазива Скупштине која га је 

именовала и да се овим рјешењем само потврђује већ 

настала правна ситуација. 

У прилог овој тврдњи иде и чињеница да је Милица 

Станчић именована за начелника Одјељења за 

инспекцијске послове, за вријеме трајања мандата 

сазива Скупштине која је изабрала.  

Именована је била присутна на сједници на којој је 

донесено предметно рјешење, али није имала 

примједби на исто. 

На основу наведеног, на основу члана 39. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, бр. 97/16 и 36/19), члана 50. став (1) и члана 

55. став (1) и (3) Закона о службеницима и 

намјештеницима у органима јединица локлане 

самоуправе („Службени галсник Републике Српске“ 

бр. 97/16 и ), члана 36. став (1) тачка 23) Статута 

општине Вишеград („Службени гласник општине 

Вишеград“, бр. 6/17 и 3/19) у вези са чланом 8. став 

(1) тачка 7. Пословника о раду Скупштине општине 

Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“, 

бр. 8/17, 3/19 и 12/19), 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: 01-022-209/21                                                       

Датум: 30.12.2021. 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), члана 36. и 86. Статута општине 

Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“, 

бр. 6/17 и 3/19) и члана 137. и 144. Пословника 

Скупштине општине Вишеград („Службени гласник 

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

Скупштина општине Вишеград на сједници одржаној 

30.12.2021. године, д о н о с и 

З А К Љ У Ч А К 

о заузимању става у вези са радом начелника 

општине Вишеград 

 

1. Скупштина општине Вишеград констатује 

да начелник општине не извршава своје законске 

обавезе. 

2. Скупштина општине Вишеград констатује 

да је упозната са информацијом да је скупштинска 

већина од 11 одборника потписала иницијативу за 

опозив начелника општине Вишеград.  

3. Скупштина општине Вишеград позива 

начелика општине да поступа у складу са законом и 

прихвати скупштинску већину коју чини 11 

одборника. 

4. Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД   

                                                      ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-210/21                                                       

Датум: 30.12.2021. године         Муамер Софовић,с.р 

 

По извршеном сравњењу објављених аката са 

Садржајем „Службеног гласника општине 

Вишеград“, број 6/21, од 2.12.2021. године, утврђено 

је да се у Садржају „Службеног гласника општине 

Вишеград“, број 6/21, од 2.12.2021. године, поткрала 

штампарска грешка, те сходно члану 166. 

Пословника о раду Скупштине општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 8/17, 
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3/19 и 12/19) вршилац дужности секретара даје 

сљедећу: 

 

И С П Р А В К У 

Садржаја „Службеног гласника општине 

Вишеград“, број 6/21, од 2.12.2021. године 

 

(1) У Садржају „Службеног гласника 

општине Вишеград“, број 6/21, од 2.12.2021. године, 

у поднаслову „НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ“ умјесто 

погрешно уписаног текста „Рјешење о радном односу 

предсједника Скупштине општине Вишеград .... 23“ 

које није објављено, треба уписати поднаслов који 

гласи: „ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ И 

СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ“. 

(2) Ова исправка ће се објавити у 

„Службеном гласнику општине Вишеград“. 

 

Број: 01-053-21/21                      В.Д. СЕКРЕТАР СО 

Датум: 31.12.2021.године      Снежана Нешковић,с.р. 

 

На основу члана 59. став (1) алинеја 18) 82. став (3). 

Закона о локалној самоуправи («Службени гласник 

Републике Српске», број 97/16 и 36/19) и члана  60. и  

87. Статута Општине Вишеград («Службени гласник 

Општине Вишеград» број: 6/17 и 3/19), Обавјештења 

Одјељења за финансије општинске управе  општине 

Вишеград од 06.12.2021. године, начелник општине 

Вишеград,  д о н о с и  

О Д Л У К У 

(о прераспоређивању буџетских средстава) 

 

 1. У Организационој јединици Кабинет 

начелника 0113120 обезбјеђују се финансијска 

средства за набавку пројектом предвиђене опреме у 

износу од 4.015,00 КМ на ставку 5113 Учешће у 

висини трошкова ПДВ-а за реализацију потписаног 

споразума пројекта УНДП-а улоге мјесних заједница 

у БиХ од 02.08.2021. године прераспоређују се 

средства са ставке 4161 капиталне помоћи. 

 

 2. У Организационој јединици Кабинет 

начелника 0113120 обезбјеђују се финансијска 

средства у износу од 5.200,00 КМ, као учешће 

општине Вишеград по уговору број: 02-404-22/21 од 

08.09.2021. године, а који се односи на  учешће 

општине у извођењу радова на асфалтирању путног 

правца Мађаревићи-Сендићи у општини Вишеград 

као и средства  за ангажовање  надзорног органа, 

прерасподјељују се средства са ставке 4161 помоћ за 

повратак и реконструкцију. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Из разлога што се општина Вишеград финансира 

путем Оперативног финасијског плана привременог 

финансирања за период 01.07-31.12.2021. године, а 

урађеног на основу Рјешења Окружног суда у 

Источном Сарајеву о изрицању привремене 

администратвине мјере број 14 U 005039 21 U од 

23.07.2021. године, сразмјерно средствима 

коришћеним у истом периоду у буџету претходне 

2020. фискалне године, а највише до висине прихода 

остварених у истом периоду претходне фискалне 

године, неопходно је да се за горе поменуте трошкове 

обезбједе недостајућа средства. Према потписаном 

споразуму о реализацији пројекта УНДП-а Јачање 

улоге мјесних заједница у БиХ од 02.08.2021. године, 

Општина Вишрград је обавезна да уплати учешће у 

висини трошкова ПДВ-а за набавку пројектом 

предвиђене опреме. Процјена је да ће предвиђено 

учешће износити око 4.015,00 КМ. Општина 

Вишеград се обавезала по уговору 02-404-22/21 од 

08.09.2021. године а који се односи на извођење 

радова на асфалтирању путног правца Мађаревићи-

Сендићи у општини Вишеград, да ће финансирати 

недостајућа средства и ангажовање надзорног органа. 

Процјена је да ће предвиђено учешће износити 

5.200,00 КМ. 

Из напријед наведеног одлучено је као у диспозтиву 

ове  Одлуке. 

 За реализацију ове Одлуке задужује се одјељење за 

финансије. 

Начелник општине ће о овој одлуци извјестити 

скупштину општине Вишеград. 

  

Ова одлука ступа на снагу даном доношења. 

 

OПШТИНА ВИШЕГРАД  

     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  

Број: 02-40-164/21 
Датум: 14.12.2021. године         Младен Ђуревић,с.р. 

На основу члана 59. став 18. Закона о локланој 

самоуправи ("Службени гласник Републике Српске" 

број 97/16), члана 87. Статута општине Вишеград  

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

3/19) и Оперативног финасијског плана привременог 

финансирања Општине Вишеград за период од 

01.07.2021. године до 31.12.2021. године на основу 

Рјешења Окружног суда у Источном Сарајеву и 

изрицању привремене административне мјере број 14 

0 У 005039 21 У од 23.07.2021. године („Службени 

гласник општине Вишеград“, број 05/21), начелник 

општине д о н о с и  

 

О Д Л У К У 

о одобравању средстава 

 

I 

ОДОБРАВАЈУ СЕ средства у укупном износу од 

1.000,00  КМ (једнахиљадаконвертибилнихмарака), 

са конта 4812, буџетска организација Кабинет 

начелника, у сврху дознаке средстава у хуманитарној 

акцији  "С љубављу храбрим срцима" које се одржава 

у  Бања Луци дана 26.12.2021. године.    
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За реализацију ове одлуке задужује се Одјељење за 

финансије Општине Вишеград.   

  

II 

Наведени износ ће се исплатити на  жиро рачун 

Министарства финансија Републике Српске, рачун 

посебних намјена "С љубављу храбрим срцима", 

број: 571-010-00002700-15, отворен код 

Комерцијалне банке а.д. бања Лука. 

III 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 

објављена у „Службеном гласнику Општине 

Вишеград“. 

 

OПШТИНА ВИШЕГРАД  

     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  

Број: 02-40-167/21 
Датум: 23.12.2021. године         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 - 

33/21 од 29.11.2021. године, извршило је у регистру 

заједница етажних власника стамбених зграда број 

број 05 – 372 – 15/17 промјену лица овлаштеног за 

заступање ЗЕВ „Сунчица“ ул. Николе Пашића број 1, 

Вишеград, са сљедећим подацима:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уписује се овлашћење предсједнику Управног 

одбора ЗЕВ „Сунчица“ Симуни Гавриловић из 

Вишеграда за заступање ЗЕВ-а, док се претходни 

заступник ЗЕВ-а Зорица Станојчић брише из 

регистра.  

 

ОПШТИНА ВИШЕГРАД 

Одјељење за просторно уређење и  

стамбено-комуналне послове 

Број: 05-372-33/21           НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА 

Датум: 29.11.2020. 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 - 

36/21 од 13.12.2021. године, извршило је у регистру 

заједница етажних власника стамбених зграда број 05 

– 372 – 109/05, упис број 12, књига број 1, промјену 

лица овлаштеног за заступање ЗЕВ „Тунел улаз 1“ ул. 

Цара Лазара број 5А, Вишеград, са сљедећим 

подацима:  

Уписује се овлашћење предсједнику Управног 

одбора ЗЕВ „Тунел улаз 1“ Срђану (Дејан) 

Пејовићу  из Вишеграда за заступање ЗЕВ-а, док се 

претходни заступник ЗЕВ-а Душан Tасић брише из 

регистра.  

 

ОПШТИНА ВИШЕГРАД 

Одјељење за просторно уређење и  

стамбено-комуналне послове 

Број: 05-372-36/21           НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА 

Датум: 13.12.2020. год. Александар Ђукановић, с.р. 
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