
 

Година 31      Службени гласник општине Вишеград - Број 3               25 фебруар 2022.годинe 

 

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

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске, бр. 97/16, 36/19 и 61/21) и члана 36. став (2) 

тачка (2) Статута општине Вишеград („Службени 

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

Скупштина општине Вишеград на трећој редовној 

сједници одржаној 16.2.2022. године, д о н о с и 

 

ОДЛУКУ 

о стипендирању студената у општини Вишеград 

 

I Опште одредбе 

 

Члан 1. 

Предмет одлуке 

(1) Овом одлуком прописују се услови, 

поступци, критеријуми, начин испалате и друга 

питања која су везана за додјелу стипендија, 

студентима који имају пребивалиште на територији 

општине Вишеград. 

(2) Студентска стипендија представља вид 

директне финансијске подршке од стране Општине 

Вишеград, обезбјеђене за студенте ради награђивања 

постигнутих резултата, постизања вишег просјека 

оцјена у току школовања, мотивисања за наставак 

образовања, те подршке школовању социјалним 

категоријама становништва.  
 

II Стипендирање редовних студената 
 

Члан 2. 

Обезбјеђење средстава 

Средства за стипендирање студената у складу са овом 

одлуком обезбједиће се буџетом општине Вишеград. 

Стипендије се додјељују за једну академску годину.  
 

Члан 3. 

Утврђивање броја и износа стипендија 

Висина мјесечне стипендије износи 120,00 КМ, а 

исплата ће се вршити у десет једнаких мјесечних 

рата. Начелник општине Вишеград ће јавним 

конкурсом утврдити број  корисника стипендија за 

академску годину на основу планираних буџетских  

средстава за текућу годину и висине стипендије 

дефинисане одлуком.  
 

Члан 4. 

Врста стипендија 

Студентима првог циклуса на високошколским 

установама,   Општина    Вишеград   додјељује  двије  

 

 

врсте стипендија: а) без бодовања, студентима по 

основу успјеха и студентима из  категорије породица 

погигнулих бораца,  б) бодовањем,  студентима по 

основу посебног и социјалног статуса: 
 

а) стипендије које се додјељују без бодовања 

- студентима по основу успјеха током 

студирања или студентима по основу успјеха 

у  средњој школи, 

- стипендије студентима из категорије дјеце 

погинулих бораца. 
 

б) стипендије које се додјељују бодовањем 

- стипендије по основу посебног и социјалног 

статуса. 
 

III Јавни конкурс 

 

Члан 5. 

Комисија за додјелу студентских стипендија 

(1) За провођење Јавног конкурса за додјелу 

студентских стипендија, начелник општине именује 

Комисију за додјелу студентских стипендија  од пет 

(5) чланова, коју чине:  

- службеници Општинске управе-2 члана, 

- одборници Скупштине општине Вишеград-2 

члана, 

- представник Борачке организације-један 

члан. 

(2) Задатак Комисије је да изврши преглед 

пријава приспјелих на конкурс, изврши бодовање и 

утврди ранг-листу кандидата у складу са критеријима 

утврђеним овом Одлуком. Приједлог ранг-листе 

доставља се начелнику општине. Техничку подршку 

комисији пружаће Одјељење  за локални развој, 

привреду и друштвене дјелатности. 
 

Члан 6. 

Јавни конкурс 

(1) Стипендије се додјељују на основу 

спроведеног jавног конкурса. Начелник општине 

Вишеград ће расписати Јавни конкурс за додјелу 

студентских стипендија, најкасније  у року од 15. 

дана од дана доношења ове oдлуке. 

(2) Конкурс ће се објавити на званичној 

интернет страници Општине Вишеград и на огласној 

табли Општине Вишеград. 

(3) Рок за подношење пријава је 21. дан 

(двадесет један дан) од дана објављивања Јавног 

конкурса. 
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Члан 7. 

Садржај Јавног конкурса 

Јавни конкурс садржи: 

- назив и адресу органа који расписује 

конкурс, 

- врсту и број стипендија, 

- вријеме трајања конкурса, 

- услове и критерије за додјелу стипендија, 

- потребну документацију за учешће на 

конкурсу, 

- начин бодовања пријава, 

- друге потребне податке за потпуну 

информисаност и одлучивање. 

 

Члан 8. 

Општи услови 

(1) Општи услови за додјелу стипендија су 

сљедећи: 

За пријаву на конкурс је потребно: 

- да студент има пребавалиште на подручју 

општине Вишеград у непрекидном трајању 

од 3 (три) године и дуже, 

- да се студент уписује приви пут годину 

студија за коју конкурише,  

- да студент  не прима стипендију из других 

јавних извора финансирања, 

- да је редован студент првог циклуса 

додипломских студија, 

- да је уписао завршну годину студија до 

напуњених 26 година живота, осим 

студената студија који трају 5 или 6 година, 

који уписују завршну годину студија до 

напуњених 28 година живота, 

- да је завршни разред средње школе завршио 

са просјеком оцјене 3,80 и више, 

- да није примио стипендију општине 

Вишеград за годину студија за коју 

конкурише,  

- без обзира да ли се школује на истом или 

другом студијском програму истог 

факултета или је уписао други факултет. 

(2) Неиспуњавање једног од општих услова 

је елиминаторно, тако да се пријава у процесу 

селекције неће бодовати. 

 

Члан 9. 

Пријава и потребна документација 

Као доказ о испуњености наведених општих и 

посебних услова, студенти уз попуњену пријаву 

прилажу сљедећа документа: 

Стипендије по основу успјеха током студирања:  

- попуњен образац пријаве,  

- увјерење o кретању,  

- увјерење (потврду) да је први пут уписао 

академску годину за коју се расписује 

конкурс  као редован студент, 

- потврду о просјеку оцјена из претходних 

година студија,  

- изјаву да студент није корисник стипендије 

из других извора финансирања. 

Стипендирање по основу успјеха у средњој 

школи: 

- попуњен образац пријаве,  

- увјерење  o кретању,  

- увјерење (потврду) да је први пут уписао 

академску годину за коју се расписује 

конкурс, као редован студент, 

- потврду о просјеку оцјена за сва четири 

разреда средње школе или овјерене копије 

свједочансатва свих разреда, 

- изјаву да студент није корисник стипендије 

из других извора финансирања, 

- ученик генерације средње школе прилаже 

диплому. 
 

Студенти из категорије дјеце погинулих бораца: 

- попуњен образац пријаве;  

- увјерење  o кретању;  

- увјерење (потврду) да је први пут уписао 

академску годину за коју се расписује 

конкурс  као редован студент; 

- рјешење о утврђивању статуса породице 

погинулих и несталих бораца ВРС; 

- изјаву да студент није корисник стипендије 

из других извора финансирања. 
 

Стипендије по основу посебног и социјалног 

статуса 
- попуњен образац пријаве,  

- увјерење  o кретању, 

- увјерење (потврду) да је први пут уписао 

академску годину за коју се расписује 

конкурс као редован студент, 

- потврду о просјеку оцјена из претходних 

година студија или  копије свједочанстава за  

сва четири разреда средње школе, 

- изјаву о заједничком домаћинству (овјерена 

кућна листа), 

- увјерење Завода за запошљавање РС - Биро 

Вишеград за незапослене чланове 

домаћинства, 

- потврду о висини примања за чланове 

домаћинства (потврда о висини плате, чек од 

пензије или друго), 

- увјерење о уписаној академској  години 

студија за коју се расписује конкурс, за 

студенте, чланове домаћинства,  

- увјерење  о кориштењу социјалне помоћи ЈУ 

Центар  за социјални рад, 

- увјерење да је студент дјете без родитељског 

старања ЈУ „Центар за социјални рад“, 

- извод из матичне књиге за умрлог родитеља,  

- рјешење о утврђивању статуса породице 

погинулих и несталих бораца ВРС, 

- рјешење о категоризацији инвалидности 

РВИ ВРС, 

- рјешење о категоризацији демобилисаних 

бораца ВРС, 

- рјешење о одликовању борца ВРС, 

- рјешење о тјелесном инвалидитету судента, 
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- изјаву да студент није корисник стипендије 

из других јавних извора извора 

финансирања, 

- доказ о освојеним наградама у организацији 

Педагошког завода РС. 

 

IV) Критеријуми, начин бодовања и рангирање  
 

Члан 10. 

Стипендије по основу успјеха током студирања 

(1) Студенти по основу успјеха, чија је 

просјечна оцијена током студирања 8,00 и више не 

бодују се, него право на стипендију остварују 

благовременим и уредним подношењем пријаве и 

потребне документације. 

(2) Ранг-листа о додјели стипендија се 

формира тако, што се студенти рангирају од највеће 

просјечне оцјене, према најнижој. Уколико постоје 

студенти са истим просјечним оцјенама, предност се 

даје прво оним који су уписали вишу годину студија, 

а затим студентима који студирају у Републици 

Српској. 

 

Члан 11. 

Стипендирање по основу успјеха у средњој 

школи 

Ученик генерације уписује се први на ранг-листу за 

додјелу стипендија по основу успјеха, а затим 

ученици који у току школовања у средњој школи 

имају просјек оцјена већи од 4,75. 

Студент, ученик генерације, којем је додијељена 

стипендија по основу успјеха у средњој школи, 

остварује право на стипендију до краја школовања, уз 

обавезу достављања увјерења о редовном упису за 

сваку наредну академску годину. 

 

Члан 12. 

Стипендирање студената из категорије дјеце 

погинулих бораца 

Студенти из категорије дјеце погинулих бораца, не 

бодују се, него право на стипендију остварују 

благовременим и уредним подношењем пријаве и 

потребне документације. 

 

Члан 13. 

Стипендије по основу посебног и социјалног 

статуса 

(1) Студенти по основу посебног и социјалног 

статуса из других категорија бодују се на сљедећи 

начин:  

Студентима, чији су родитељи из категорије ратних 

војних инвалида, додјељује се: 

од I до IV категорије ............. 15 (петнаест) бодова, 

од V до VI категорије ............ 10 (десет ) бодова, 

од VI  до VIII категорије ........ 5 (пет) бодова, 

од VIII до Х категорије ..........   3 (три) бода. 

Студентима, чији су родитељи из категорије 

демобилисаних бораца, додјељује се: 

од I до II категорије .................   5 (пет) бодова, 

од III до IV категорије ............   4 (четири) бода, 

V категорије ................................   3 (три) бода, 

VI категорије ................................   2 (два) бода, 

VII категорије ...............................   1 (један) бод. 
 

Студентима, чији су родитељи из категорије 

одликованих бораца Војске РС, додјељује се 

..................................................... 7 (седам) бодова. 
 

Студентима без родитељског старања, додјељује се 

………..................................... 10 (десет) бодова. 
 

Студентима без једног родитеља (доказ: 

смртовница), додјељује се ........  15 (петнаест) бодова. 
 

Студентима по основу незапослености за сваког 

радно способног незапосленог члана породице, 

додјељује се по .......................... 5 (пет) бодова. 

Студенти по основу личне инвалидности, добијају по 

.....................................................  10 (десет) бодова. 
 

Студентима чија примања по члану домаћинства не 

прелазе доље наведени износ, додјељује се: 

до 100.00КМ ..................................   7 (седам) бодова, 

до 200,00КМ ..................................   5 (пет) бодова, 

до 300,00КМ .................................   3 (три) бода. 

 

Студенти по основу освојених награда на 

такмичењима у организацији Педагошког завода РС 

додјељује се: 

За I освојено мјесто ....................... 5 (пет) бодова, 

За II освојено мјесто ..................... 3 (три) бодова, 

За III освојено мјесто ....................  1 (један) бодова, 
 

Студентима за сваку годину студија додјељује се за: 

Прву годину студија ....................... 1 (један) бод, 

Другу годину студија ..................... 3 (три) бода,  

Трећу годину студија ..................... 6 (шест) бодова, 

Четврту годину студија .................. 9 (девет) бодова, 

Пету годину студија ....................... 12 (дванаест) бодова, 

Шесту годину студија ...................  15 (петнаест) бодова.  

(2) Студенти по основу чланова домаћинства 

добијају 1 (један) бод за члана домаћинства који 

похађају основну и средњу школу, а 3 (три) бода за 

члана домаћинства који је студент. 

(3) Студенти по основу успјеха добијају бодове, 

на тај начин, што се просјечна оцјена у претходном 

школовању помножи са којефицијентом 2, а  

студентима који су уписали прву годину студија 

просјечна оцјена у средњој школи се помножи са 

коефицијентом 3. 

(4) Од ставке 1. до 3. студентима се могу 

додијелити бодови по једном основу. 

 

Члан 14. 

Ранг-листа 

(1) Ранг-листа кандидата је јавна  и формира се 

на бази критерија и начина бодовања који су 

наведени у овој одлуци. 

(2) Ранг-листу за додјелу стипендија чине: 

студенти из категорије дјеце погинулих бораца, 

студенти који су право на стипендију остварили по 
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основу успјеха током студирања и школовања, те 

студенти бодовани према критеријима по основу 

посебног и социјалног статуса. 

(3) Комисија за додјелу стипендија објавиће 

прелиминарну ранг-листу на коју студенти имају 

право изјавити писани прговор начелнику општие 

Вишеград, у року од 8 дана од дана објављивања 

исте. Начелник општине је дужан донијети одлуку о 

приговору у року од 8 дана. Одлука начелника 

општине по приговору је коначна. 

(4) Начелник општине на основу коначне  ранг-

листе, донијеће одлуку о стипендирању студената за 

академску годину за коју је расписан конкурс.  
 

V) Уговарање и обавеза стипендиста 
 

Члан 15. 

Садржај уговора 

(1) Међусобни односи, права и обавезе између 

Општине и корисника стипендија, односно 

корисника средстава уређују се уговором, 

закљученим у складу са законом и овом одлуком.  

(2) Уговор о додјели стипендије садржи: 

- назив и податке о уговореним странама, 

- детаљну разраду права и обавеза даваоца и 

корисника стипендије, 

- висину, начин и динамику исплате, те 

временски период за који је стипендија 

додијељена, 

- остала права и обавезе уговорених страна. 
 

Члан 16. 

Обавеза стипендисте након завршетка студија 

(1) Након завршетка студија и стицања звања, 

стипендиста је дужан да се јави у Одјељење за 

локални развој, привреду и друштвене дјелатности 

Општинске управе Општине Вишеград  ради 

евиденције и будуће сарадње. 

(2) Стипендиста ће бити у обавези да локалној 

заједници у току прве године након завршетка 

студија помогне кроз друштвено користан рад, 

промоцију и реализацију властитих идеја, а све у 

зависности од стручне оспособљености, могућности 

и афинитета стипендисте.  

(3) Општина Вишеград и корисник стипендије 

ће на бази узајамног повјерења и разумјевања 

тражити могућности за стварање услова за запослење 

и осталих услова за квалитетнији живот на подручју 

општине Вишеград. 
 

VI) Завршне одредбе 
 

Члан 17. 

Ступање на снагу 

Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће 

се у „Службеном гласнику општине Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                                                    ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-8/22 

Датум: 16.2.2022. год.              Муамер Софовић,с.р.               

На основу члана 8. став (4) Закона о порезу на 

непокретности („Службени гласник Републике 

Српске“, број 91/15), члана 39. став (2) Закона о 

локалној самоуправи  („Службени гласник Републике 

Српске“, бр.97/16, 36/19 и 61/21) и члана 36. Статута 

општине Вишеград („Службени гласник општине 

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

Вишеград на трећој редовној сједници одржаној 

16.2.2022. године, д о н о с и  

 

О Д Л У К У 

о висини стопе пореза на непокретности  

на подручју општине Вишеград за 2022. годину 

 

Члан 1. 

Овом одлуком утврђује се висина стопе пореза на 

непокретности које се налазе на подручју општине 

Вишеград за 2022. годину. 

 

Члан 2. 

(1) Стопа пореза за опорезивање непокретности на 

подручју општине Вишеград за 2022. годину утврђује 

се у висини од 0,11% од процијењене вриједности 

непокретности.  

(2) Стопа пореза за опорезивање непокретности у 

којима се непосредно обавља производна дјелатност 

на подручју општине Вишеград у 2022. години 

утврђује се у висини од 0,09% од процјењене 

вриједности непокретности.  
 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                                                    ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-11/22 

Датум: 16.2.2022. год.              Муамер Софовић,с.р.               
 

На основу члана 4. став (3) Закона о порезу на 

непокретности („Службени гласник Републике 

Српске“, број 91/15), члана 39. став (2) тачка 10) 

Закона о локалној самоуправи  („Службени гласник 

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

Статута општине Вишеград („Службени гласник 

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

општине Вишеград на на трећој редовној сједници 

одржаној 16.2.2022. године, д о н о с и  

 

О Д Л У К У 

о висини вриједности непокретности по зонама 

на територији општине Вишеград на дан 

31.12.2021. године 
 

Члан 1. 

(1) Овом одлуком утврђује се висина вриједности 

непокретности по зонама на територији општине 

Вишеград на дан 31.12.2021. године, на основу које 

Пореска управа Републике Српске утврђује пореску 

основицу за обрачун пореза на непокретности. 
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(2) Пореску основицу утврђује Пореска управа 

Републике Српске на основу вриједности из ове 

одлуке и карактеристика непокретности наведених у 

пријави за упис у Фискални регистар непокретности. 

Члан 2. 

Непокретност, у смислу Закона о порезу на 

непокретности, је земљиште са свим што је трајно 

спојено са њим или што је изграђено на површини 

земљишта, изнад или испод њега.  
 

Члан 3. 

Висина вриједности непокретности на територији 

општине Вишеград утврђује се по зонама за сљедеће 

непокретности: 

1) земљиште (грађевинско, пољопривредно, 

шумско, индустријско и остало)  

2) грађевинске објекте (стан, кућа, пословни, 

индустријски и остали објекти). 
 

Члан 4. 

(1) Подручје града, у смислу ове одлуке, дијели се на 

шест зона. 

(2) Територијални обухват, заснива се на зонама 

утврђеним Одлуком о уређењу простора и 

грађевинском земљишту („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 13/16, 1/19 и 13/19), изузев 

насељених мјеста у оквиру зона градског 

грађевинског земљишта која су у цјелости 

обухваћена одговарајућом зоном у цјелости због 

програма пореске управе, тако да: 
 

1) Прва зона обухвата улице:  

1.1. Краља Петра-цијела улица, 

1.2. Браће Југовића- цијела улица, 

1.3. Мајке Југовића-цијела улица,  

1.3. Николе Пашића- цијела улица, 

1.4. Николе Тесле- цијела улица, 

1.5. Косовска- цијела улица, 

1.5. Друге подрињске бригаде- цијела улица, 

1.6. Трг палих бораца-цијели трг,  

1.7. Комплекс „Андрићград“- цијели комплекс, 

1.8. Козачка  - од почетка до непарног броја 7 , и од  

       почетка до парног броја 6, 

1.9. Цара Лазара- од почетка до непарног броја 5 , и     

од почетка до парног броја 2. 

2) Друга зона обухвата улице:  

2.1. Козачка  - од непарног броја 9 до краја, и од  

       парног броја 8 до краја, 

2.2. Светог Саве - од почетка до непарног броја 5, и  

       од почетка до парног броја 10,  

2.3. Милоша Обилића - обухвата само парне бројеве  

       од почетка до краја улице, 

2.4. Његошева - од почетка до непарног броја 9 , и од  

       почетка до парног броја 14, 

2.5. Ужичког корпуса - од почетка до непарног броја  

       11, и од почетка до парног броја 20, 

2.6. Вука Караџића - цијела улица, 

2.7. Карађорђева -  од почетка до непарног броја 21 ,       

       и од почетка до парног броја 26, 

2.8. Радничка - обухвата само непарне бројеве од  

       почетка до краја улице,  

2.9. Војводе Степе - од почетка до непарног броја 23,    

       и од почетка до парног броја 12, 

2.10. Змај Јове Јовановића- обухвата само непарне  

        бројеве од почетка до краја улице, 

2.11. Видовданска- обухвата само парне бројеве од  

         почетка до броја 16. 

 

3) Трећа зона обухвата улице: 

3.1. Милоша Обилића - обухвата само непарне  

       бројеве од почетка до краја улице, 

3.2. Његошева - од непарног броја 11 до краја, и од  

       парног броја 16  до краја, 

3.3. Светог Саве – од  непарног броја 7 до краја, и од  

       парног броја 12 до краја, 

3.4. Насељно мјесто Бикавац, 

3.5. Цара Лазара – од  непарног броја 7 до броја 49, и  

       од парног броја 4 до броја 50, 

3.6. Царице Милице – цијела улица, 

3.7. Карађорђева - обухвата само непарне бројеве од  

       броја 23 до броја 79, 

3.8. Радничка – обухвата само парне бројеве од  

       почетка до краја улице,  

3.9. Ужичког корпуса - од непарног броја 13 до краја,  

       и од парног броја 22  до краја, 

3.10. Видовданска - обухвата непарне бројеве од  

        почетка до краја улице, и од парног броја 18 до  

        краја, 

3.11. Солунских бораца – цијела улица, 

3.12. Јована Дучића – цијела улица, 

3.13. Змај Јове Јовановића - обухвата само парне  

         бројеве од почетка до краја улице, 

3.14. Стевана Синђелића - од почетка до непарног  

         броја 3, и од почетка до парног броја 2, 

3.15. Војводе Путника - обухвата само парне бројеве  

         од почетка до броја 16, 

3.16. Иве Андрића - обухвата само парне бројеве од  

         почетка до краја улице, 

3.17. Гаврила Принципа - обухвата само парне  

         бројеве од почетка до броја 16, 

3.18. Бирчанска - обухвата само непарне бројеве од  

         почетка до броја 3, 

3.19. Живојина Мишића –  обухвата само парне  

         бројеве од почетка до парног броја 6, 

3.20. насељено мјесто Бегов Чаир. 

 

4) Четврта зона обухвата улице: 

4.1. Цара Лазара – непарни бројеви од 51 до краја, и  

       парне бројеве од 52 до краја, 

4.2. Карађорђева – обухвата само непарни бројеве од          

       броја 81 до краја улице, 

4.3. Војводе Путника - обухвата непарне бројеве од                            

почетка до краја улице, и од парног броја 18  до 

краја улице, 

4.4. Насељено мјесто Гарча, 

4.5. Стевана Синђелића од непарног броја 5 до краја,  

       и од парног броја 4 до краја, 
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4.6. Војводе Степе –нема непарних бројева  , и од  

       парног броја  14 до 136, 

4.7. 9. јануара– цијела улица,  

4.8. Споменка Гостића (раније Завичајна) – цијела  

       улица, 

4.9.  Добровољних давалаца крви - цијела улица, 

4.10. Иве Андрића - обухвата само непарне бројеве од  

        почетка до краја улице, 

4.11. Гаврила Принципа - обухвата парне бројеве од   

         броја 18 до 34, 

4.12. Насељено мјесто Вучине,  

4.13. Насељено мјесто Шегање. 

 

5) Пета зона обухвата улице: 

5.1. Војводе Степе - од  непарног броја 25 до краја  

       улице , и од парног броја  138 до краја улице, 

5.2. Гаврила Принципа – обухвата непарне бројеве од  

       почетка до краја улице и парне бројеве од броја  

       36 до краја, 

 

 

 

 

 

5.3. Бирчанска - од  непарног броја 5 до краја улице,  

       и сви парни бројеви, 

5.4. Живојина Мишића – обухвата непарне бројеве од  

       почетка до краја улице, и парне од броја 8 до   

       краја улице, 

5.5. Михајла Пупина - цијела улица, 

5.6. Насељено мјесто Душче, 

5.7. Насељено мјесто Околишта, 

5.8. Насељено мјесто Косово Поље,  

5.9. Насељено мјесто Бан Поље. 

 

6) Шеста зона обухвата насељена мјеста: 

6.1. Вишеград, 

6.2. Насељено мјесто Међеђа, 

6.3. Насељено мјесто Горњи Добрун, 

6.4. Насељено мјесто Доњи Добрун, 

6.5. Насељено мјесто Доње Вардиште, 

 

Члан 5. 

Вриједност 1m² непокретности у обухвату зона из 

члана 4. ове одлуке изражена је у конвертибилним 

маркама и по зонама износи: 

 

 

Ред. 

број 

Врста 

некретнине 

прва 

зона 

друга 

зона 

трећа 

зона 

четврта 

зона 

пета 

зона 

шеста 

зона 

1 Стан 920.00 880.00 800.00 760.00 700.00 620.00 

2 Кућа 830.00 790.00 760.00 700.00 640.00 580.00 

3 Пословни простор 1.240.00 1.190.00 1.120.00 1.000.00 850.00 700.00 

4 Индустријски објекат 470.00 380.00 340.00 320.00 300.00 280.00 

5 Остали објекти 620.00 580.00 540.00 520.00 480.00 420.00 

6 Грађевинско земљиште 53.00 32.00 20.00 15.00 10.00 7.00 

7 Пољопривредно земљиште 8.00 7.00 6.00 5,00 3,50 2,50 

8 Шумско земљиште 10.00 8.00 6.00 5.00 4.00 3.00 

9 Индустријско земљиште 30.00 25.00 20.00 15.00 10.00 5.00 

10 Остало земљиште 7.00 6.00 5.00 4.00 3,50 2,50 

 

Члан 6. 

Непокретности ван градске зоне за подручја која нису 

обухваћена чланом 4. ове одлуке, дијеле се на четири 

ванградске зоне, зависно од карактеристика 

насељених мјеста на којима се непокретност налази: 
 

1) Првој ванградској зони припадају насељена 

мјеста:  

Родић Брдо, Воденице, Глогова, Незуци. Доња 

Црнча, Горња Црнча. 

 

2) Другој ванградској зони припадају насељена 

мјеста: 

Бабин Поток, Кустур Поље, Драгомиље, Округла, 

Доња Јагодина, Омар, Сасе, Вишеградска Бања, 

Гребен, Пијавице, Међусеље, Повјестача, Баримо, 

Прелово, Мангалин Хан, Омеровићи, Ушће Лима, 

Шумице. 
 

3) Трећој ванградској зони припадају насељена 

мјеста:  

Ајдиновићи, Вељи луг, Мирловићи, Каберник, 

Холијаци, Доња Лијеска, Црни Врх, Јелачићи, Доња 

Брштаница, Горња Брштаница, Халуге, Убава, 

Чешаљ, Коритник, Лозница Мушићи, Милошевићи, 

Курталићи, Ресник, Тршевине,  Каоштице, Јелићи. 

4) Четвртој ванградској зони припадају насељена 

мјеста:  
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Јелашци, Доње Штитарево, Горње Штитарево, 

Каменица, Капетановићи, Клашник, Клисура, 

Копито, Кочарим, Крагујевац, Кука, Купусовићи, 

Ласци, Мала Гостиља, Масали, Мацуте, Маџаревићи, 

Мензиловићи, Меремишље, Мраморине, 

Небоговине, Обравње, Омерагићи, Оплаве, 

Ораховци, Оџак, Батковица, Баткушићи, Бијела, 

Бистриводе, Биљези, Бјеговићи, Бјељајци, Блаце, 

Блаж, Богдашићи, Богилице, Бодежник, Боровац, 

Брезја, Бродар, Бурсићи, Велетово, Велика Гостиља, 

Веље Поље, Влаховићи, Газибаре, Горња Јагодина, 

Горња Лијеска, Горње Дубово, Горњи Дубовик, 

Грање, Добрунска Ријека, Доње Дубово, Доњи 

Дубовик,     Дрина,    Дринско,      Дрокан,     Дубовик,  

 

 

 

 

Дубочица, Ђуревићи, Жагре, Жлијеб, Загорац, 

Заграђе, Закрсница, Заножје, Земљице, Златник, 

Јабланица, Јарци, Језернице,  Палеж, Паочићи, 

Подгорје, Поздерчићи, Пољанице, Поље, Пресјека, 

Претиша, Присоје, Раонићи, Репушевићи, Рзав, 

Ријека, Рохци, Рујишта, Рутеновићи, Сендићи, 

Смријечје, Станишевац, Столац, Стражбенице, 

Твртковићи, Тупеши, Турјак, Туста Међ, Ћаћице, 

Уништа, Фаљеновићи, Хадровићи, Хамзићи, Хан 

Брдо, Холијачке Луке, Храњевац, Хртар, Цријеп, 

Црнчићи, Ченгићи, Џанкићи, Шип и Ђипи. 

 

Члан 7. 

Вриједност 1m² непокретности у ванградским зонама 

изражена је у конвертибилним маркама и по зонама 

износи: 

 

Ред 

Бр. 

Врста 

некретнине 

Прва в/г 

зона 

Друга в/г 

зона 

Трећа в/г 

зона 

Четврта в/г 

зона 

1 Стамбени простор 620,00 580,00 540,00 450,00 

2 Кућа 580,00 530,00 480,00 400,00 

3 Пословни простор 700,00 670,00 620,00 580,00 

4 Индустријски објекат 280,00 250,00 220,00 180,00 

5 Остали објекти 420,00 380,00 320,00 220,00 

6 Грађевинско земљиште 7,00 6,00 5,00 4,00 

7 Пољопривредно земљиште 2,50 1,80 1,10 0,60 

8 Шумско земљиште 3,00 2,60 1,80 1,00 

9 Индустријско земљиште 5,00 3,50 2,50 2,00 

10 Остало земљиште 2,50 2,00 1,50 1,00 

 

Члан 8. 

Преглед улица по зонама и преглед насељеним 

мјестима по ванградским зонама налази се у прилогу 

и чини саставни дио ове одлуке (Прилог 1.1). 

 

Члан 9. 

Пореске олакшице, ослобађање од плаћања пореза на 

непокретности, поступак издавања и плаћања 

пореског рачуна, као и казнене одредбе прописани су 

Законом о порезу на непокретности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Члан 10. 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи 

Одлука о висини вриједности непокретности по 

зонама на територији општине Вишеград на дан 

31.12.2019. године ("Службени гласник општине 

Вишеград”, број  2/20).  

 

Члан 11. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                                                    ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-12/22 

Датум: 16.2.2022. год.              Муамер Софовић,с.р.               
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Прилог 1.1. - Преглед улица по зонама и преглед насељених мјеста по ванградским зонама уз Приједлог 

одлуке о висини вриједности непокретности по зонама на територији општине Вишеград на дан 31.12.2021. 

године, чији је саставни дио. 

 

ПРЕГЛЕД УЛИЦА ПО ЗОНАМА 

НАПОМЕНА:        
Ако се улица протеже кроз више зона, уписано је од којег до којег броја улица припада свакој од зона. 

Ако улица у датој зони почиње од почетка, у колоне "Од парног броја" и "Од непарног броја" уписано је 0. 

Ако у улици у датој зони нема парних или непарних бројева, уписано је "-1"  

Ако се улица у датој зони протеже до краја, у колоне "До парног броја" и "До непарног броја" уписано је 0 . 

 

Редни 

број 

Назив 

мјеста 
Назив улице Зона 

Од 

непарн

ог броја 

До 

непар

ног 

броја 

Од 

парног 

броја 

До 

парног 

броја 

Поручје 

улице 

унутар 

зоне, 

описно 

1 Вишеград Андрићград I     ЦИЈЕЛА 

2 Вишеград 
Насељено мјесто Бан 

Поље 
V     

ЦИЈЕЛА 

 

3 Вишеград Бирчанска III 0 3 -1 -1  

   V 5 0 0 0  

4 Вишеград 
Насељено мјесто 

Бикавац  
III     ЦИЈЕЛА 

5 Вишеград Браће Југовић I     ЦИЈЕЛА 

6 Вишеград Видовданска II -1 -1 0 16  

   III 0 0 18 0  

7 Вишеград Вишеград VI     ЦИЈЕЛА 

8 Вишеград Војводе Путника III -1 -1 0 16  

      IV 0 0 18 0  

9 Вишеград Војводе Степе II 0 23 0 12  

   IV -1 -1 14 136  

      V 25 0 
13

8 
0  

10 Вишеград Вука Караџића II     ЦИЈЕЛА 

   

11 
Вишеград Насељено мјесто Вучине  IV     ЦИЈЕЛА 

12 Вишеград Гаврила Принципа III -1 -1 0 16  

      IV -1 -1 18 34  

   V 0 0 36 0  

13 Вишеград Насељено мјесто Гарча IV     ЦИЈЕЛА 

14 Вишеград 
Насељено мјесто Горњи 

Добрун  
VI     ЦИЈЕЛА 

15 Вишеград 
Добровољних давалаца 

крви 
IV     ЦИЈЕЛА 

16 Вишеград 
Насељено мјесто Доњи 

Добрун 
VI     ЦИЈЕЛА 

17 Вишеград 
Насељено мјесто Доње 

Вардиште  
VI     ЦИЈЕЛА 

18 Вишеград 
Друге подрињске 

бригаде 
I     ЦИЈЕЛА 

19 Вишеград Насељено мјесто Душче V     ЦЈЕЛА 

20 Вишеград Живојина Мишића III -1 -1 0 6  

      V 0 0 8 0  

21 Вишеград Змај Јове Јовановића II 0 0 -1 -1  
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   III -1 -1 0 0  

22 Вишеград Иве Андрића III -1 -1 0 0  

      IV 0 0 -1 -1  

23 Вишеград Јована Дучића III     ЦИЈЕЛА 

24 Вишеград Карађорђева II 0 21 0 26  

      III 23 79 -1 -1  

      IV 81 0 -1 -1  

25 Вишеград 
Насељено мјесто Косово 

Поље  
V     ЦИЈЕЛА 

26 Вишеград Козачка I 0 7 0 6  

   II 9 0 8 0  

27 Вишеград Косовска I     ЦИЈЕЛА 

28 Вишеград Краља Петра I I     ЦИЈЕЛА 

29 Вишеград Насељено мјесто Међеђа  VI     ЦИЈЕЛА 

30 Вишеград Милоша Обилића II -1 -1 0 0  

      III 0 0 -1 -1  

31 Вишеград Мајке Југовића I     ЦИЈЕЛА 

32 Вишеград Михајла Пупина V     ЦИЈЕЛА 

33 Вишеград Николе Пашића I     ЦИЈЕЛА 

34 Вишеград Николе Тесле I     ЦИЈЕЛА 

35 Вишеград Његошева II 0 9 0 14  

      III 11 0 16 0  

36 Вишеград 
Насељено мјесто 

Околишта 
V     ЦИЈЕЛА 

37 Вишеград Радничка II 0 0 -1 -1  

      III -1 -1 0 0  

38 Вишеград Светог Саве II 0 5 0 10  

      III 7 0 12 0  

39 Вишеград Солунских бораца III     ЦИЈЕЛА 

40 Вишеград 
Споменка Гостића 

(раније Завичајна). 
IV     ЦИЈЕЛА 

41 Вишеград Стевана Синђелића III 0 3 0 2  

      IV 5 0 4 0  

42 Вишеград Трг палих бораца I     ЦИЈЕЛА 

   

43 
Вишеград Ужичког корпуса II 0 11 0 20   

      III 13 0 22 0   

44 Вишеград Цара Лазара I 0 5 0 2   

      III 7 49 4 50   

      IV 51 0 52 0   

   

45 
Вишеград Царице Милице III     ЦИЈЕЛА 

46 Вишеград 9. јануара IV     ЦИЈЕЛА 

47 Вишеград 
Насељено мјесто 

Шегање  
IV     ЦИЈЕЛА 
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ПРЕГЛЕД НАСЕЉЕНИХ МЈЕСТА ПО ВАНГРАДСКИМ ЗОНАМА

Ред. 

бр. 

Назив насељеног 

мјеста ЗОНА 

      

1 Ајдиновићи III 

2 Бабин Поток II 

3 Баримо II 

4 Батковица IV 

5 Баткушићи IV 

6 Бијела IV 

7 Биљези IV 

8 Бистриводе IV 

9 Бјеговићи IV 

10 Бјељајци IV 

11 Блаце IV 

12 Блаж IV 

13 Бодежник IV 

14 Богдашићи IV 

15 Богилице IV 

16 Боровац IV 

17 Брезје IV 

18 Бродар IV 

19 Бурсићи IV 

20 Велетово IV 

21 Велика Гостиља IV 

22 Веље Поље IV 

23 Вељи Луг III 

24 

Вишеградска 

Бања II 

25 Влаховићи IV 

26 Воденице I 

27 Газибаре IV 

28 Глогова I 

29 Горња Брштaница III 

30 Горња Јагодина IV 

31 Горња Лијеска IV 

32 Горња Црнча I 

33 Горње Дубово IV 

34 Горње Штитарево IV 

35 Горњи Дубовик IV 

36 Грање IV 

37 Гребен II 

38 Добрунска Ријека IV 

39 Доња Брштаница III 

40 Доња Јагодина II 

41 Доња Лијеска III 

42 Доња Црнча I 

43 Доње Дубово IV 

44 Доње Штитарево IV 

45 Доњи Дубовик IV 

46 Драгомиље II 

47 Дрина IV 

48 Дринско IV 

49 Дрокан IV 

50 Дубочица IV 

51 Ђипи IV 

52 Ђуревићи IV 

53 Жагре IV 

54 Жлијеб IV 

55 Загорац IV 

56 Заграђе IV 

57 Закрсница IV 

58 Заножје IV 

59 Земљице IV 

60 Златник IV 

61 Јабланица IV 

62 Јарци IV 

63 Јелачићи III 

64 Јелашци IV 

65 Јелићи II 

66 Језернице IV 

67 Каберник III 

68 Каменица IV 

69 Каоштице II 

70 Капетановићи IV 

71 Клашник IV 

72 Клисура IV 

73 Кочарим IV 

74 Копито IV 

75 Коритник III 

76 Крагујевац IV 

77 Кука IV 
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78 Купусовићи IV 

79 Курталићи III 

80 Кустур Поље II 

81 Ласци IV 

82 Лозница III 

83 Мацуте IV 

84 Мала Гостиља IV 

85 Мангалин Хан II 

86 Масали IV 

87 Маџаревићи IV 

88 Међусеље II 

89 Мензиловићи IV 

90 Меремишље IV 

91 Милошевићи III 

92 Мириловићи III 

93 Мраморице IV 

94 Мушићи III 

95 Небоговине IV 

96 Незуци I 

97 Обравње IV 

98 Округла II 

99 Омерагићи IV 

100 Омеровићи II 

101 Оплаве IV 

102 Ораховци IV 

103 Оџак IV 

104 Палеж IV 

105 Паочићи  IV 

106 Пијавице II 

107 Повјестача II 

108 Подгорје IV 

109 Поздерчићи IV 

110 Пољанице IV 

111 Поље IV 

112 Прелово II 

113 Пресјека IV 

114 Претиша IV 

115 Присоје IV 

116 Раонићи IV 

117 Репушевићи IV 

118 Ресник III 

119 Рзав IV 

120 Ријека IV 

121 Родић Брдо I 

122          Рохци IV 

123 Рујишта IV 

124 Рутеновићи IV 

125 Сасе II 

126 Сендићи IV 

127 Смријечје IV 

128 Станишевац IV 

129 Столац IV 

130 Стражбенице IV 

131 Твртковићи IV 

132 Тршевине III 

133 Тупеши IV 

134 Турјак IV 

135 Туста Међ IV 

136 Ћаћице IV 

137 Убава III 

138 Уништа IV 

139 Ушће Лима II 

140 Фаљеновићи IV 

141 Хадровићи IV 

142 Халуге III 

143 Хамзићи IV 

144 Хан Брдо IV 

145 Холијаци III 

146 Холијачка Лука IV 

147 Храњевац IV 

148 Хртар IV 

149 Цријеп IV 

150 Црни Врх III 

151 Црнчићи IV 

152 Ченгићи IV 

153 Чешаљ III 

154 Џанкићи IV 

155 Шип IV 

156 Шумице II 
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На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи 

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

36/19 и 61/21), члана 5. и 6. Закона о јавним 

предузећима („Службени гласник Републике 

Српске“, бр. 75/04 и 78/11), члана 20. Статута ЈП 

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

(„Службени гласник општине Вишеград“, бр. 13/18 и 

17/18) и члана 36. Статута општине Вишеград 

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

3/19), Скупштина општине Вишеград у функцији 

Скупштине ЈП „Дирекција за изградњу и развој“ 

д.о.о. Вишеград на трећој редовној сједници 

одржаној 16.2.2022. године, д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о усвајању Приједлога Управе ЈП „Дирекција за 

изградњу и развој“ д.о.о. Вишеград за покриће 

губитка изнад капитала оствареног у пословној 

2020. години и акумулираног губитка  

из ранијег периода 
 

Члан 1. 

Усваја се Приједлог Управе ЈП „Дирекција за 

изградњу и развој“ д.о.о. Вишеград за покриће 

губитка изнад капитала, оствареног у пословној 2020. 

години и акумулираног губитка из ранијег периода, у 

укупном износу од 35.279,00 КМ.   
 

Члан 2. 

Средства за покриће губитка ЈП „Дирекција за 

изградњу и развој“ д.о.о. Вишеград изнад капитала, 

оствареног у пословној 2020. години и акумулираног 

губитка из ранијег периода, у укупном износу од 

35.279,00 КМ, планираће се у Приједлогу буџета 

општине Вишеград за 2022. буџету.   
 

Члан 3. 

У прилогу ове одлуке налази се Одлука Управe 

предузећа у вези са утврђивањем Приједлога о 

покрићу губитка изнад капитала ЈП „Дирекција за 

изградњу и развој“ д.о.о. Вишеград, оствареног у 

пословној 2020. години, број: 300/21, од 2.6.2021. 

године, и чини њен саставни дио. 
 

Члан 4. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                                               ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-13/22 

Датум: 16.2.2022. год.              Муамер Софовић,с.р.               

 

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

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

бр. 97/16 и 36/19), члана 22. Породичног закона 

(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 54/02, 

41/08 и 63/2014) и члана 36. Статута општине 

Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“, 

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

трећој редовној сједници одржаној 16.2.2022. године, 

д о н о с и  

 

О Д Л У К У 

о одређивању одборника који присуствују 

закључењу брака 

 

Члан 1. 

Овом oдлуком одређују се сви одборници у 

Скупштини општине Вишеград да присуствују 

закључењу брака пред надлежним Општинским 

органом управе Општине Вишеград, како слиједи: 
 

1) Чаркић Лазо 

2) Андрић Дарко 

3) Перишић Недељко 

4) Савић Марко 

5) Ђуровић Снежана 

6) Кнежевић Младен 

7) Перишић Небојша 

8) Николић Марко 

9) Тешовић Ђорђе 

10) Пецикоза Горан 

11) Видаковић Марко 

12) Баранац Српко 

13) Тасић Младенко 

14) Лакић Миле 

15) Ристић Марко 

16) Јањић Миленко 

17)  Мајсторовић Мирко 

18) Дујмушић-Видаковић Јасна 

19) Папић Зоран 

20) Караман Един 

21) Софовић Муамер. 

 

Члан 2. 

Одборник присуствује закључењу брака по 

утврђеном редоследу. 
 

Члан 3. 

Надлежни орган општинске управе ће о сваком 

заказаном вјенчању, времену и мјесту вјенчања 

благовремено обавијестити одборника који 

присуствује закључењу брака. 

Уколико је одборник из претходног става из било ког 

разлога спријечен да присуствује закључењу брака, 

надлежни орган ће обавијестити наредног одборника 

по редослиједу. 

 

Члан 4. 

Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи 

Рјешење о одређивању одборника који ће 

присуствовати закључењу брака („Службени гласник 

општине Вишеград“, бр. 13/16 и 14/17). 

 

Члан 5. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                                               ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-15/22 

Датум: 16.2.2022. год.              Муамер Софовић,с.р.               

 

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

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21), чл. 50. и 53. 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 трећој редовној 

сједници одржаној 16.2.2022. године, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 

о расписивању Јавног конкурса за избор и 

именовање секретара Скупштине општине 

Вишеград 
 

Члан 1. 

Расписује се Јавни конкурс за избор и именовање 

секретара Скупштине општине Вишеград (у даљем 

тексту: Јавни конкус). 
 

Члан 2. 

(1) Општи услови за запошљавање у општинској 

управи и посебни услови за избор секретара 

Скупштине општине Вишеград прописани су 

Законом о службеницима и намјештеницима у 

органима јединице локалне самоуправе. 

(2) Општи услови за запошљавање у општинској 

управи су: 

1) да је држављанин Републике Српске, 

односно Босне и Херцеговине, 

2) да је старији од 18 година, 

3) да има општу здравствену способност, 

4) да није осуђиван за кривично дјело на 

безусловну казну затвора од најмање шест 

мјесеци или за кривично дјело које га чини 

неподобним за обављање послова у градској, 

односно општинској управи, 

5) да није отпуштен из органа управе као 

резултат дисциплинске мјере на било којем 

нивоу власти у Босни и Херцеговини три 

године прије објављивања конкурса и 

6) да није у сукобу интереса, односно да не 

обавља дужност која је неспојива са 

дужношћу службеника у градској, односно 

општинској управи. 

(3) Посебни услови за избор секретара су: 

1) да има завршен четворогодишњи студиј са 

звањем дипломирани правник или први 

циклус студија са звањем дипломирани 

правник и остварених најмање 240 ЕЦТС 

бодова или еквивалент, 

2) да има најмање три године радног искуства у 

траженом степену образовања, односно 

звања и  

3) да има положен стручни испит за рад у 

управи.  
Члан 3. 

(1) Именовање секретара Скупштине општине 

Вишеград извршиће се након спроведеног јавног 

конкурса. 

(2) Мандат секретара Скупштине општине Вишеград 

траје до краја мандата сазива скупштине која га је 

изабрала. 

Члан 4. 

(1) За спровођење јавног конкурса, Скупштина 

општине Вишеград именује комисију. 

(2) Комисија има пет чланова, од којих су два члана 

одборници у Скупштини општине Вишеград, два 

члана службеници Општинске управе општине 

Вишеград који имају одговарајућу стручну спрему и 

звање и радно искуство, а један члан са Листе 

стручњака коју је утврдила Скупштина општине 

Вишеград. 

(3) Јавни конкурс се објављује у „Службеном 

гласнику Републике Српске“ и дневном листу 

„Вечерње новости“ са роком од 15 дана за 

пријављивање кандидата. 

Члан 5. 

(1) Поступак за избор секретара Скупштине општине 

Вишеград подразумијева контролу испуњености 

општих и посебних услова и улазни интервју, а 

спроводи се у року од 30 дана од дана истека рока за 

пријављивање кандидата.   

(2) Поступак именовања секретара Скупштине 

општине Вишеград мора се окончати у року од 30 

дана од дана достављања приједлога комисије из 

става 1. овог члана, предсједнику Скупштине 

општине Вишеград. 

(3) У случају да јавни конкурс није успио, скупштина 

дoнoси закључак о неуспјелом јавном конкурсу кojи 

дoстaвљa свим кaндидaтимa и oдлуку о расписивању 

новог јавног конкурса у року од 30 дана од дана 

утврђивања да јавни конкурс није успио. 
 

Члан 6. 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи 
Одлука о расписивању Јавног конкурса за избор и 

именовање секретара Скупштине општине Вишеград 

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

и Одлука о утврђивању стандарда и критеријума за 

избор и именовање секретара Скупштине општине 

Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“, 

број 2/21). 
 

Члан 7. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                                               ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-16/22 

Датум: 16.2.2022. год.              Муамер Софовић,с.р.               
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На основу члана 2.12 став 5. Изборног закона Босне и 

Херцеговине („Службени гласник Босне и 

Херцеговине“, бр. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 

20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 

33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16 и 41/20), члана 

7. Упутства о утврђивању квалификација, броја, 

именовању, обуци и разрјешењу чланова Изборне 

комисије основне изборне јединице у Босни и 

Херцеговини-Пречишћени текст („Службени 

гласник Босне и Херцеговине“, број 1/22) и члана 36. 

став (2) тачка 23) Статута општине Вишеград 

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

3/19), Скупштина општине Вишеград на трећој 

сједници одржаној 16.2.2022. године, д о н о с и 

 

О Д Л УК У 

о објављивању Јавног огласа за именовање два 

члана Општинске изборне комисије Вишеград 

Члан 1. 

Скупштина општине Вишеград објављује Јавни оглас 

за именовање два члана Општинске изборне комисије 

Вишеград (у даљем тексту: Јавни оглас). 
 

Члан 2. 

Састав изборне комисије је мултиетничан тако да 

одражава заступљеност конститутивних народа, 

укључујући и остале, у изборној јединици за коју се 

орган надлежан за спровођење избора оснива водећи 

рачуна о посљедњем попису становништва 

спроведеним на државном нивоу. У саставу изборне 

комисије настојаће се обезбједити заступљеност 

полова у складу са Законом о равноправности полова 

у Босни и Херцеговини, осим ако се изборна комисија 

састоји од три члана када равноправна заступљеност 

постоји у случају када је један од полова заступљен с 

1/3 од укупног броја чланова. 
 

Члан 3. 
Надлежности изборне комисије утврђене су 

одредбама члана 2.13 Изборног закона Босне и 

Херцеговине и одговарајућим подзаконским 

прописима. 
 

Члан 4. 

(1) Општи услови које кандидати морају испуњавати: 

а) да имају право гласа 

в) да су лица са одговарајућом стручном спремом 

и искуством у провођењу избора 

(2) Посебни услови које кандидати марају 

испуњавати: 

а) да имају пребивалиште на територији општине 

Вишеград 

б) да имају завршен факултет, VII/1 степен 

стручне спреме или завршен факултет 

Болоњског система студирања са најмање 180 

ETЦС бодова 

ц) да посједују искуство у спровођењу избора. 

Под искуством у спровођењу избора подразумијева 

се: 

а) чланство у изборној комисији, 

б) чланство у бирачком одбору на изборима 

обухваћеним Изборним законом БиХ. 

(3) Изузетно од одредбе из става (2) тачка б) овог 

члана, члан изборне комисије може бити лице које 

има завршену вишу школу, односно VI степен 

стручне спреме уколико се ради о поновном избору 

(реименовању) члана изборне комисије, односно ако 

је потребно испоштовати одредбе члана 2.14 став (1) 

Изборног закона БиХ. 

 

Члан 5. 

(1) Члан изборне комисије може бити предсједник 

или судија редовног суда, секретар општинског 

вијећа, односно скупштине општине или града, лица 

професионално запослена у општинским органима 

управе и друга лица ако испуњавају услове одређене 

чланом 2.2 Изборног закона , а немају сметњи из 

члана 2.3 Изборног Закона БиХ. 

(2) За члана изборне комисије не може бити 

именовано лице обухваћено чланом 2.3 Изборног 

закона БиХ, као ни лице које обавља извршну 

функцију, како је утврђено одредбом члана 1.8 став 

(6) Изборног закона БиХ, нити лице које је актуелни 

кандидат или је био кандидат за било који ниво 

власти на посљедњим општим и/или посљедњим 

локалним изборима. 

 

Члан 6. 

(1) Чланови изборне комисије се именују на мандат у 

трајању од седам година који тече од дана давања 

сагласности Централне изборне комисије БиХ на 

рјешење о именовању чланова изборне комисије које 

доноси Скупштина општине Вишеград. 

(2) Чланови изборне комисије су обавезни стално се 

обучавати током обављања мандата у складу са 

Планом и програмом едукације који доноси 

Централна изборна комисија БиХ. 
 

Члан 7. 

(1) Поступак провођења јавног огласа врши Комисија 

за провођење поступка по Јавном огласу за 

именовање два члана Општинске изборне комисије 

Вишеград (у даљем тексту: Конкурсна комисија) 

именована рјешењем Скупштине општине Вишеград, 

у чијем саставу обавезно мора бити најмање један 

члан правне струке и /или особа са изборним 

искуством. 

(2) Конкурсна комисија подноси писани извјештај 

Скупштини општине Вишеград о проведеном 

поступку квалификације кандидата и приједлог ранг-

листе.  
 

Члан 8. 

(1) Јавни оглас објављује се у изборној години у року 

од 30 дана прије истека мандата чланова изборне 

комисије. 

(2) Јавни оглас објавиће се у „Службеном гласнику 

Републике Српске“, дневном листу „Вечерње 

новости“ и интернет страници општине Вишеград. 

(2) Рок за подношење пријава на јавни оглас је осам 

дана од дана посљедњег објављивања јавног огласа 
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Члан 9. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                                               ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-18/22 

Датум: 16.2.2022. год.              Муамер Софовић,с.р.               

 

На основу члана 39. став (2) тачка 34) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21), члана 5. Закона о 

јавним предузећима („Службени гласник Републике 

Српске“, број 75/04 и 78/11), члана 7. Закона о 

министарским, владиним и другим именовањима 

Републике Српске („Службени гласник Републике 

Српске“, број 41/03), члана 13. Одлуке о оснивању 

акционарског друштва Комунално предузеће 

„Комуналац“ Вишеград („Службени гласник 

општине Вишеград“ бр. 11/11 и 6/13) и чл. 30. и 50. 

Статута Комуналног предузећа „Комуналац“ а.д. 

Вишеград, Скупштина општине Вишеград у 

функцији Скупштине акционара КП „Комуналац“ 

а.д. Вишеград, на трећој редовној сједници одржаној 

16.2.2022. године, д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о утврђивању стандарда и критеријума за избор 

и именовање чланова Надзорног одбора 

КП„Комуналац“ а.д. Вишеград 

 

Члан 1. 

Овом одлуком ближе се одређују стандарди и 

критеријуми за избор и именовање чланова 

Надзорног одбора КП „Комуналац“ а.д. Вишеград. 

Под критеријумима за избор и именовање чланова 

Надзорног одбора из претходног става сматрају се 

општи и посебни услови одређени овом одлуком. 

 

Члан 2. 

Кандидати за функцију из члана 1. ове одлуке, поред 

услова прописаних Законом о министарским, 

владиним и другим именовањима Републике Српске, 

морају испуњавати опште и посебне критеријуме и 

услове одређене овом одлуком. 

Општи услови: 

1. да су држављани Републике Српске или 

Босне и Херцеговине, 

2. да су старији од 18 година, 

3. да нису отпуштени из државне службе на 

основу дисциплинске мјере на било којем 

4. нивоу власти у периоду од 3 (три) године 

прије дана објављивања конкурса, 

5. да нису осуђивани за кривично дјело које их 

чини неподобним за обављање послова у 

6. наведеном органу; 

7. да се против њих неводи кривични поступак 

8. да се на њих не односи члан IX став 1. 

Устава Босне и Херцеговине. 

Посебни услови: 

1. ССС, ВШС или ВСС, 

2. познавање дјелатности предузећа 

3. познавање садржаја и начина рада 

Надзорног одбора 

4. непостојање сукоба интереса. 

 

Члан 3. 

Чланове Надзорног одбора КП „Комуналац“ а.д. 

Вишеград, на основу спроведеног јавног конкурса и 

приједлога комисије за избор, именује Скупштина 

општине Вишеград, у складу са критеријумима 

утврђеним овом одлуком. 

 

Члан 4. 

У комисију за избор именоваће се лица која имају 

професионално знање на истом или вишем нивоу за 

које се спроводи поступак, те лица која су упозната 

са одредбама Закона о министарским, владиним и 

другим именовањима Републике Српске. 

Комисију за избор чини 5 (пет) чланова од којих су 3 

(три) члана општински службеници, а преостала (два) 

члана именоваће се лица која имају професионално 

знање на истом или на вишем нивоу за које се 

спроводи поступак, те лица која су упозната са 

одредбама Закона о министарским, владиним и 

другим именовањима Републике Српске. 

 

Члан 5. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“ 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                                               ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-20/22 

Датум: 16.2.2022. год.              Муамер Софовић,с.р.               

 

На основу члана 39. став (2) тачка 34) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21), члана 5. Закона о 

јавним предузећима („Службени гласник Републике 

Српске“, број 75/04 и 78/11), члана 8. Закона о 

министарским, владиним и другим именовањима 

Републике Српске („Службени гласник Републике 

Српске“, број 41/03), члана 13. Одлуке о оснивању 

акционарског друштва Комунално предузеће 

„Комуналац“ Вишеград („Службени гласник 

општине Вишеград“ бр. 11/11 и 6/13) и члана 30. 

Статута Комуналног предузећа „Комуналац“а.д. 

Вишеград, Скупштина општине Вишеград у 

функцији Скупштине акционара КП „Комуналац“ 

а.д. Вишеград, на трећој редовној сједници одржаној 

16.2.2022. године, д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о расписивању Јавног конкурса за избор и 

именовање чланова Надзорног одбора КП 

„Комуналац“ а.д. Вишеград 
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Члан 1. 

Расписује се Јавни конкурс за избор и именовање 

чланова Надзорног одбора КП „Комуналац“ а.д. 

Вишеград. 

У Надзорни одбор КП „Комуналац“ а.д. Вишеград 

именују се три члана, а чланови Надзорног одбора не 

могу бити из реда запослених у КП „Комуналац“ а.д. 

Вишеград. 

 

Члан 2. 

Општи и посебни услови и критеријуми за избор и 

именовање из члана 1. ове одлуке прописани су 

Одлуком Скупштине општине Вишеград о 

утврђивању стандарда и критеријума за избор и 

именовање чланова Надзорног одбора КП 

„Комуналац“ а.д. Вишеград. 

 

Члан 3. 

Јавни конкурс за избор и именовање чланова 

Надзорног одбора КП „Комуналац“ а.д. Вишеград 

објавиће се у „Службеном гласнику Републике 

Српске“ и дневном листу „Вечерње новости“. 

Јавни конкурс остаје отворен 15 дана од дана 

посљедњег објављивања у гласилима из претходног 

става. 

 

Члан 4. 

Поступак избора, укључујући преглед приспјелих 

пријава на конкурс, обављање интервјуа са 

кандидатима, у складу са утврђеним критеријумима, 

извршиће Комисија за избор чланова Надзорног 

одбора КП „Комуналац“ а.д. Вишеград. 

 

Члан 5. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                                               ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-21/22 

Датум: 16.2.2022. год.              Муамер Софовић,с.р 

 

На основу члана 39. став (2) тачка 34) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21), члана 5. Закона о 

јавним предузећима („Службени гласник Републике 

Српске“, бр. 75/04 и 78/11), члана 7. Закона о 

министарским, владиним и другим именовањима 

Републике Српске („Службени гласник Републике 

Српске“, број 41/03), чл. 10. и 11. Статута ЈП „Радио-

телевизија Вишеград“ д.о.о. Вишеград („Службени 

гласник општине Вишеград“, бр. 8/09, 12/09, 10/11 и 

3/14) и члана 36. Статута општине Вишеград 

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

3/19), Скупштина општине Вишеград у функцији 

Скупштине ЈП „РТВ Вишеград“ д.о.о. Вишеград на 

трећој редовној сједници одржаној 16.2.2022. године, 

д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о утврђивању стандарда и критеријума за избор 

и именовање чланова Надзорног одбора  

ЈП „РТВ Вишеград“ д.о.о. Вишеград  

 

Члан 1. 

Овом одлуком ближе се одређују стандарди и 

критеријуми за избор и именовање чланова 

Надзорног одбора ЈП „РТВ Вишеград“д.о.о. 

Вишеград. 

Под критеријумима за избор и именовање чланова 

Надзорног одбора из претходног става сматрају се 

општи и посебни услови одређени овом одлуком. 

 

Члан 2. 

Кандидати за функцију из члана 1. ове одлуке, морају 

испуњавати сљедеће услове: 

Општи услови: 

- да су држављани Републике Српске или 

Босне и Херцеговине, 

- да су старији од 18 година, 

- да нису отпуштени из државне службе на 

основу дисциплинске мјере на било којем 

нивоу власти у периоду од 3 (три) године 

прије дана објављивања конкурса, 

- да нису осуђивани за кривично дјело које их 

чини неподобним за обављање послова у 

наведеном органу, 

- да се против њих не води кривични поступак, 

- да се на њих не односи члан 9. став 1. Устава 

БиХ. 

Посебни услови: 

- висока (VII степен) или виша (VI степен) 

стручна спрема, 

- познавање дјелатности којом се бави 

предузеће, 

- познавање садржаја и начина рада 

надзорног одбора. 

 

Члан 3. 

Чланове Надзорног одбора ЈП „Радио-телевизија 

Вишеград“ д.о.о. Вишеград именује Скупштина 

општине Вишеград, на приједлог комисије за избор. 

 

Члан 4. 

Скупштина општине Вишеград именује Комисију за 

избор, која ће спровести потребан поступак и 

предузети активности у вези са именовањем, 

укључујући и предлагање кандидата у складу са 

утврђеним критеријумима.  

 

Члан 5. 

У комисију за избор именоваће се лица која имају 

професионално знање на истом или вишем нивоу за 

које се спроводи поступак, те лица која су упозната 

са одредбама Закона о министарским, владиним и 

другим именовањима Републике Српске. 

Комисију за избор чини 5 (пет) чланова од којих су 3 

(три) члана општински службеници, а преостала (два) 

члана су лица која имају професионално знање на 
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истом или на вишем нивоу за које се спроводи 

поступак, те лица која су упозната са одредбама 

Закона о министарским, владиним и другим 

именовањима Републике Српске. 

 

Члан 6. 

Ова oдлука ступа на снагу осмог дана од објављивања 

у „Службеном гласнику општине Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                                               ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-25/22 

Датум: 16.2.2022. год.              Муамер Софовић,с.р 

 

На основу члана 39. став (2) тачка 34) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21), члана 5. Закона о 

јавним предузећима („Службени гласник Републике 

Српске“, број 75/04 и 78/11), члана 8. Закона о 

министарским, владиним и другим именовањима 

Републике Српске („Службени гласник Републике 

Српске“, број 41/03), чл. 10. и 11. Статута ЈП „Радио-

телевизија Вишеград“ д.о.о. Вишеград („Службени 

гласник општине Вишеград“, бр. 8/09, 12/09, 10/11 и 

3/14) и члана 36. Статута општине Вишеград 

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

3/19), Скупштина општине Вишеград у функцији 

Скупштине ЈП „РТВ Вишеград“ д.о.о. Вишеград на 

трећој редовној сједници одржаној 16.2.2022. године, 

д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о расписивању Јавног конкурса за избор и 

именовање чланова Надзорног одбора ЈП  

„РТВ Вишеград“ д.о.о. Вишеград 

 

Члан 1. 

Расписује се Јавни конкурс за избор и именовање 

чланова Надзорног одбора ЈП „РТВ Вишеград“ д.о.о. 

Вишеград. 

У Надзорни одбор ЈП „РТВ Вишеград“ д.о.о. 

Вишеград именују се три члана, а чланови Надзорног 

одбора не могу бити из реда запослених у ЈП „РТВ 

Вишеград“ д.о.о. Вишеград. 

 

Члан 2. 

Општи и посебни услови и критеријуми за избор и 

именовање из члана 1. ове одлуке прописани су 

Одлуком Скупштине општине Вишеград о 

утврђивању стандарда и критеријума за избор и 

именовање чланова Надзорног одбора ЈП „РТВ 

Вишеград“ д.о.о. Вишеград. 
 

Члан 3. 

Јавни конкурс за избор и именовање чланова 

Надзорног одбора ЈП „РТВ Вишеград“ д.о.о. 

Вишеград објавиће се у „Службеном гласнику 

Републике Српске“ и дневном листу „Вечерње 

новости“. 

Јавни конкурс остаје отворен 15 дана од дана 

посљедњег објављивања у гласилима из претходног 

става. 

 

Члан 4. 

Поступак избора, укључујући преглед приспјелих 

пријава на конкурс, обављање интервјуа са 

кандидатима, у складу са утврђеним критеријумима, 

извршиће Комисија за избор чланова Надзорног 

одбора ЈП „РТВ Вишеград“ д.о.о. Вишеград. 

 

Члан 5. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                                               ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-26/22 

Датум: 16.2.2022. год.              Муамер Софовић,с.р 

 

На основу члана 39. став (2) тачка 34) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21), члана 19. став (1) 

тачка (3) и став (3) Закона о систему јавних служби 

(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 68/07, 

109/12 и 44/16), члана 21. став (6) Закона о 

предшколском васпитању и образовању („Службени 

гласник Републике Српске“, бр. 79/15, 109/12 и 63/20) 

и члана 36. став (2) тачка 36) Статута општине 

Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“, 

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

трећој редовној сједници одржаној дана 16.2.2022. 

године, д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о неусвајању Извјештаја о раду ЈУ за 

предшколско васпитање и образовање „Невен“ 

Вишеград за радну 2020/2021. годину 

 

Члан 1.  

Не усваја се Извјештај о раду ЈУ за предшколско 

васпитање и образовање „Невен“ Вишеград за радну 

2020/2021. годину-Извјештај о пословању за радну 

2020/21 годину. 

 

Члан 2. 

Извјештај о раду ЈУ за предшколско васпитање  и 

образовање „Невен“ Вишеград за радну 2020/2021. 

годину-Извјештај о пословању за радну 2020/21 

годину, налази се прилогу и чини саставни дио ове 

одлуке. 

 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                                               ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-40/22 

Датум: 16.2.2022. год.              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 53. став (1) 

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 трећој 

редовној сједници одржаној 16.2.2022. године,              

д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању Комисије за спровођење Јавног 

конкурса за избор и именовање секретара 

Скупштине општине Вишеград 

 

1. У Комисију за спровођење Јавног 

конкурса за избор и именовање секретара Скупштине 

општине Вишеград, именују се: 

1) Ковиљка Марковић, предсједник, 

2) Радмило Михајловић, члан, 

3) Ђорђе Тешовић, члан, 

4) Јасна Дујмушић Видаковић, члан и 

5) Боро Нинковић, члан. 

2. Поступак за избор секретара Скупштине 

општине Вишеград подразумијева контролу 

испуњености општих и посебних услова и улазни 

интервју, а спроводи се у року од 30 дана од дана 

истека рока за пријављивање кандидата. 

3. Поступак именовања секретара 

Скупштине општине Вишеград мора се окончати у 

року од 30 дана од дана достављања приједлога 

комисије из тачке 1. овог рјешења, предсједнику 

Скупштине општине Вишеград.  

4. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Вишеград“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Комисија за избор и именовање је, као стално радно 

тијело Скупштине општине Вишеград надлежно за 

питања предлагања именовања и разрјешења из 

надлежности Скупштине, имајући у виду законске 

одредбе члана 39. став (2) тачка 21) Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

бр. 97/16, 36/19 и 61/21) и члана 53. став (1) Закона о 

службеницима и намјештеницима у органима 

јединице локалне самоуправе („Службени гласник 

Републике Српске“, број 97/16), као и одредбу члана 

36. став (2) тачка 23) Статута општине Вишеград 

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

3/19) којим је прописано да за спровођење јавног 

конкурса за избор и именовање секретара скупштине, 

скупштина именује комисију, поднијела Скупштини 

приједлог да се у Комисију за спровођење Јавног 

конкурса за избор и именовања секретара Скупштине 

општине Вишеград именују: Ковиљка Марковић, за 

предсједника, Радмило Михајловић, Ђорђе Тешовић, 

Миле Лакић и Боро Нинковић, за чланове комисије. 

Приликом утврђивања приједлога комисија је узела у 

обзир члан 53. став (2) Закона о службеницима и 

намјештеницима у органима јединице локалне 

самоуправе којим је прописано да комисија има пет 

чланова, од којих су два члана одборници у 

скупштини, два члана службеници општинске управе 

који имају одговарајућу стручну спрему и звање и 

радно искуство, а један члан са листе стручњака коју 

утврђује скупштина, па је слиједећи наведено у 

Комисију за спровођење Јавног конкурса за избор и 

именовање секретара Скупштине општине Вишеград 

предложила Ковиљку Марковић и Радмила 

Михајловића, службенике који имају одговарајућу 

стручну спрему и звање и радно искуство, Ђорђа 

Тешовића и Јасну Дујмушић Видаковић, одборнике у 

Скупштини општине Вишеград, и Бора Нинковића, 

са листе стручњака коју је утврдила Скупштина 

општине Вишеград. 

Скупштина општине Вишеград је размотрила и 

прихватила приједлог Комисије за избор и 

именовање, и сагласно својим овлашћењима из члана 

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

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

36/19 и 61/21), члана 53. став (1) 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) 

донијела Рјешење о именовању Комисије за 

спровођење Јавног конкурса за избор и именовање 

секретара Скупштине општине Вишеград, у саставу: 

Ковиљка Марковић, предсједник, Радмило 

Михајловић, члан, Ђорђе Тешовић, члан, Јасна 

Дујмушић Видаковић, члан и Боро Нинковић, члан. 

На основу изложеног 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. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                                               ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-17/22 

Датум: 16.2.2022. год.              Муамер Софовић,с.р 

 

На основу члана 2.12. став 5. Изборног закона Босне 

и Херцеговине („Службени гласник Босне и 

Херцеговине“, бр. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 

20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 

33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16 и 41/20), члана 

7. тачка а) Упутства о утврђивању квалификација, 

броју, именовању, обуци и разрјешењу чланова 

изборне комисије основне изборне јединице у Босни 
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и Херцеговини-Пречишћени текст („Службени 

гласник Босне и Херцеговине“, број 1/22) и члана 36. 

став (2) тачка 23) Статута општине Вишеград 

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

3/19), Скупштина општине Вишеград на трећој 

редовној сједници одржаној 16.2.2022. године,              

д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању Комисије за провођење поступка 

 по Јавном огласу за именовање два члана 

Општинске изборне комисије Вишеград 
 

1. У Комисију за провођење поступка по Јавном 

огласу за именовање два члана Општинске изборне 

комисије општине Вишеград (у даљем тексту: 

Конкурсна комисија) именују се: 

1) Огњенка Тешовић, предсједик  

2) Милан Ђукић, члан 

3) Радмило Михајловић, члан 

4) Ковиљка Марковић, члан 

5) Слађана Вуковић, члан. 

2. Конкурсна комисија у складу са Упутством о 

утврђивању квалификација, броју, именовању, обуци 

и разрјешењу чланова изборне комисије основне 

изборне јединице у Босни и Херцеговини, по 

затварању Јавног огласа за именовање два члана 

Општинске изборне комисије општине Вишеград 

врши класификацију кандидата, интервју, бодовање 

и утврђивање ранг-листе кандидата и подноси писани 

извјештај Скупштини општине Вишеград о 

проведеном поступку квалификације кандидата и 

приједлог ранг-листе.  

3. Конкурсна комисија престаје са радом даном 

именовања два члана Општинске изборне комисије 

Вишеград. 

4. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 
 

О б р а з л о ж е њ е 

Комисија за избор и именовање је, као стално радно 

тијело Скупштине општине Вишеград надлежно за 

питања предлагања именовања и разрјешења из 

надлежности Скупштине, имајући у виду законске 

одредбе члана 2.12. став (5) Изборног закона Босне и 

Херцеговине којом је прописано да члaнoвe 

oпштинскe избoрнe кoмисиje имeнуje oпштинскo 

виjeћe, oднoснo скупштинa oпштинe, уз сaглaснoст 

Цeнтрaлнe избoрнe кoмисиje БиХ, нa oснoву jaвнoг 

oглaсa пo прoцeдури кojу утврђуje Цeнтрaлнa 

избoрнa кoмисиja БиХ пoсeбним прoписoм, као и 

одредбу члана 7. став (1) тачка а) Упутства о 

утврђивању квалификација, броју, именовању, обуци 

и разрјешењу чланова изборне комисије основне 

изборне јединице у Босни и Херцеговини којом је 

прописано да надлежни орган именује комисију за 

провођење поступка по јавном огласу у чијем саставу 

обавезно мора бити најмање један члан правне струке 

и/или особа са изборним искуством, поднијела 

Скупштини приједлог за именовање конкурсне 

комисије, у саставу: Огњенка Тешовић, предсједник-

дипломирани економиста-лице са изборним 

искуством, Милан Ђукић, члан-дипломирани 

правник, Радмило Михајловић, члан-дипломирани 

економиста, Ковиљка Марковић, члан-дипломирани 

економиста, и Слађана Вуковић, члан-дипломирани 

економиста, од којих су Милан Ђукић, Радмило 

Михајловић и Ковиљка Марковић, службеници 

Општинске управе општине Вишеград.   

Конкурсна комисија проводи поступак по Јавном 

огласу за именовање два члана Општинске изборне 

комисије Вишеград у складу са Упутством о 

утврђивању квалификација, броју, именовању, обуци 

и разрјешењу чланова изборне комисије основне 

изборне јединице у Босни и Херцеговини. 

Скупштина општине Вишеград је размотрила и 

прихватила приједлог Комисије за избор и 

именовање и сагласно својим овлашћењима из члана 

2.12. став 5. Изборног закона Босне и Херцеговине 

(„Службени гласник Босне и Херцеговине“, бр. 23/01, 

7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 

65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 

18/13, 7/14, 31/16 и 41/20), члана 7. тачка а) Упутства 

о утврђивању квалификација, броју, именовању, 

обуци и разрјешењу чланова изборне комисије 

основне изборне јединице у Босни и Херцеговини-

Пречишћени текст („Службени гласник Босне и 

Херцеговине“, број 1/22) и члана 36. став (2) тачка 23) 

Статута општине Вишеград („Службени гласник 

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

Рјешење о именовању Комисије за провођење 

поступка по Јавном огласу за именовање два члана 

Општинске изборне комисије Вишеград у саставу: 

Огњенка Тешовић, предсједник, Милан Ђукић, члан, 

Радмило Михајловић, члан, Ковиљка Марковић, 

члан, и Слађана Вуковић, члан. 

На основу изложеног ријешено је као у диспозитиву. 
 

Упутство о правном лијеку: Ово рјешење је 

коначно и против истог није дозвољена жалба, али се 

може покренути управни спор, тужбом Окружном 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                                               ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-19/22 

Датум: 16.2.2022. год.              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. Закона о јавним предузећима 

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

78/11), члана 9. Закона о министарским, владиним и 

другим именовањима Републике Српске („Службени 

гласник Републике Српске“, број 41/03), члана 13. 

Одлуке о оснивању акционарског друштва 

Комунално предузеће „Комуналац“ Вишеград 

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

6/13) и чл. 30. и 50. Статута Комуналног предузећа 

„Комуналац“ а.д. Вишеград, Скупштина општине 
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Вишеград у функцији Скупштине акционара КП 

„Комуналац“ а.д. Вишеград, на трећој редовној 

сједници одржаној 16.2.2022. године, д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању Комисије за избор чланова 

Надзорног одбора КП „Комуналац“ а.д. 

Вишеград 

 

1. Именује се Комисија за избор и именовање 

чланова Надзорног одбора КП „Комуналац“ а.д. 

Вишеград, у саставу: 

1) Радмило Михајловић, предсједник, 

2) Милан Савић, члан,  

3) Бранка Драгичевић, члан, 

4) Ђорђе Тешовић, члан и 

5) Миле Лакић, члан. 

2. Задатак Комисије за избор је да размотри све 

пријаве приспјеле на конкурс, сачини листу са ужим 

избором кандидата који испуњавају критеријуме за 

именовање, по потреби прикупи додатне 

информације о кандидатима, обави интервјуе са 

кандидатима и након тога предложи ранг-листу са 

кандидатима Скупштини општине Вишеград, на 

разматрање и доношење коначне одлуке о избору. 

3. Комисија престаје са радом даном именовања 

чланова Надзорног одбора КП „Комуналац“ а.д. 

Вишеград. 

4. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 
Комисија за избор и именовање је, као стално радно 

тијело Скупштине општине Вишеград надлежно за 

питања предлагања именовања и разрјешења из 

надлежности Скупштине, имајући у виду законске 

одредбе члана 39. Закона о локалној самоуправи, 

члана 5. Закона о јавним предузећима, члана 9. 

Закона о министарским, владиним и другим 

именовањима Републике Српске, члана 13. Одлуке о 

оснивању акционарског друштва Комунално 

предузеће „Комуналац“ Вишеград и чл. 30. и 50. 

Статута Комуналног предузећа „Комуналац“ а.д. 

Вишеград, којим је прописана надлежност 

скупштине за именовање Комисије за избор, 

поднијела приједлог Скупштини општине да се у 

Комисију за избор чланова Надзорног одбора КП 

„Комуналац“ а.д. Вишеград именују: Радмило 

Михајловић, за предсједника, Милан Савић, за члана, 

Бранка Драгичевић, за члана, Ђорђе Тешовић, за 

члана и Миле Лакић, за члана.  Приликом утврђивања 

приједлога комисија је узела у обзир члан 9. Закона о 

министарским, владиним и другим именовањима 

Републике Српске којим је прописан састав комисије 

и у Комисију за избор предложила лица која имају 

професионално знање на истом или вишем нивоу за 

које се спроводи поступак, те лица која су упозната 

са одредбама Закона о министарским, владиним и 

другим именовањима Републике Српске, од којих су 

3 (три) члана општински службеници, и то: Радмило 

Михајловић, Милан Савић и Бранка Драгичевић, а 

преостала (два) члана лица која имају професионално 

знање на истом или на вишем нивоу за које се 

спроводи поступак, те лица која су упозната са 

одредбама Закона о министарским, владиним и 

другим именовањима Републике Српске, и то: Ђорђе 

Тешовић и Миле Лакић. 

Скупштина општине Вишеград је размотрила и 

прихватила приједлог Комисије за избор и 

именовање и сагласно својим овлашћењима из члана 

39. Закона о локалној самоуправи („Службени 

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

члана 5. Закона о јавним предузећима („Службени 

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

члана 9. Закона о министарским, владиним и другим 

именовањима Републике Српске („Службени 

гласник Републике Српске“, број 41/03), члана 13. 

Одлуке о оснивању акционарског друштва 

Комунално предузеће „Комуналац“ Вишеград 

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

6/13) и чл. 30. и 50. Статута Комуналног предузећа 

„Комуналац“ а.д. Вишеград, у функцији Скупштине 

акционара КП „Комуналац“ а.д. Вишеград донијела 

Рјешење о именовању Комисије за избор чланова 

Надзорног одбора КП „Комуналац“ а.д. Вишеград, у 

саставу: Радмило Михајловић, предсједник, Милан 

Савић, члан, Бранка Драгичевић, члан, Ђорђе 

Тешовић, члан и Миле Лакић, члан. 

На основу изложеног 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. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                                               ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-22/22 

Датум: 16.2.2022. год.              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. Закона о јавним предузећима 

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

чл. 10. и 11. Статута ЈП „Радио-телевизија Вишеград“ 

д.о.о. Вишеград („Службени гласник општине 

Вишеград“, бр. 8/09, 12/09, 10/11 и 3/14) и члана 36. 

Статута општине Вишеград („Службени гласник 

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

општине Вишеград у функцији Скупштине ЈП „РТВ 

Вишеград“ д.о.о. Вишеград на трећој редовној 

сједници одржаној 16.2.2022. године, д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу чланова Надзорног одбора  

ЈП „РТВ Вишеград“ д.о.о.Вишеград 

 

1. Разрјешавају се чланови Надзорног одбора 

ЈП „РТВ Вишеград“ Вишеград:  
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1) Данка Зечевић, дипломирани економиста, 

2) Рената Драшковић, дипломирани 

економиста, и 

3) Милена Ђогић, дипломирани економиста, 

због истека мандата на који су именовани. 

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-

022-224/17, од 12.9.2017. године („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 13/17), за чланове 

Надзорног одбора Јавног предузећа „Радио-

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

четири године именовани су: Данка Зечевић, 

дипломирани економиста, Рената Драшковић, 

дипломирани 

економиста, и Милена Ђогић, дипломирани 

економиста. 

Комисија за избор и именовање, као стално радно 

тијело Скупштине општине Вишеград надлежно за 

питања предлагања именовања и разрјешења из 

надлежности скупштине општине, имајући у виду да 

је члановима Надзорног одбора истекао мандат на 

који су именовани поднијела је приједлог Скупштини 

општине Вишеград да разријеши чланове Надзорног 

одбора Јавног предузећа „Радио-телевизија 

Вишеград “ д.о.о. Вишеград, и то: Данку Зечевић, 

дипломираног економисту, Ренату Драшковић, 

дипломираног економисту, и Милену Ђогић, 

дипломираног економисту, због истека мандата на 

који су именовани. 

Скупштина општине Вишеград је размотрила и 

прихватила приједлог Комисије за избор и 

именовање и сагласно својим овлашћењима из члана 

39. Закона о локалној самоуправи („Службени 

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

члана 5. Закона о јавним предузећима („Службени 

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

чл.10. и 11. Статута ЈП „Радио-телевизија Вишеград“ 

д.о.о. Вишеград („Службени гласник општине 

Вишеград“, бр. 8/09, 12/09, 10/11 и 3/14) и члана 36. 

Статута општине Вишеград („Службени гласник 

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

Скупштине ЈП „РТВ Вишеград“ д.о.о.Вишеград 

донијела Рјешење о разрјешењу чланова Надзорног 

одбора ЈП „РТВ Вишеград“ д.о.о.Вишеград, и то: 

Данке Зечевић, дипломираног економисте, Ренате 

Драшковић, дипломираног економисте, и Милене 

Ђогић, дипломираног економисте. 

На основу изложеног 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. 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                                               ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-23/22 

Датум: 16.2.2022. год.              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. Закона о јавним предузећима 

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

члана 4. став (2) Закона о министарским, владиним и 

другим именовањима Републике Српске („Службени 

гласник Републике Српске“, број 41/03), чл. 10. и 11. 

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

Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“, 

бр. 8/09, 12/09, 10/11 и 3/14) и члана 36. Статута 

општине Вишеград („Службени гласник општине 

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

Вишеград у функцији Скупштине ЈП „РТВ 

Вишеград“ д.о.о. Вишеград на трећој редовној 

сједници одржаној 16.2.2022. године, д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању вршилаца дужности чланова  

Надзорног одбора ЈП „РТВ Вишеград“ 

д.о.о.Вишеград 

 

1. За вршиоце дужности чланова Надзорног 

одбора ЈП „РТВ Вишеград“ д.о.о. Вишеград, на 

период до два (2) мјесеца, а најдуже до окончања 

поступка јавне конкуренције, именују се: 

1) Оливера Ђуровић, ВСС, 

2) Сандра Крсмановић, ВСС, 

3) Милица Папић, ВСС. 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Комисија за избор и именовање, као стално радно 

тијело Скупштине општине Вишеград надлежно за 

питања предлагања именовања и разрјешења из 

надлежности скупштине општине, имајући у виду 

одредбу члана 39. Закона о локалној самоуправи, 

члана 5. Закона о јавним предузећима, члана 4. став 

(2) Закона о министарским, владиним и другим 

именовањима Републике Српске, чл.10. и 11. Статута 

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

члана 36. Статута општине Вишеград којим је 

прописана надлежност Скупштине општине да 

именује и разрјешава вршиоце дужности чланова 

Надзорног одбора ЈП „РТВ Вишеград“ на период 

прописан законом, а узимајући у обзир чињеницу да 

је члановима Надзорног одбора ЈП „РТВ Вишеград“ 

д.о.о. Вишеград истекао мандат на који су 

именовани, поднијела је приједлог Скупштини 

општине Вишеград да за вршиоце дужности чланова 

Надзорног одбора ЈП „РТВ Вишеград “ д.о.о. 

Вишеград, на период до два (2) мјесеца, а најдуже до 

окончања поступка јавне конкуренције именује 
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Оливеру Ђуровић, ВСС, Сандру Крсмановић, ВСС, и 

Милицу Папић, ВСС. 

Скупштина општине Вишеград је размотрила и 

прихватила приједлог Комисије за избор и 

именовање и сагласно својим овлашћењима из члана 

39. Закона о локалној самоуправи („Службени 

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

члана 5. Закона о јавним предузећима („Службени 

гласник Републике Српске“, број 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), чл. 10. и 11. 

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

Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“, 

бр. 8/09, 12/09, 10/11 и 3/14) и члана 36. Статута 

општине Вишеград („Службени гласник општине 

Вишеград“, бр. 6/17 и 3/19) у функцији Скупштине 

ЈП „РТВ Вишеград“ д.о.о.Вишеград донијела 

Рјешење о именовању вршилаца дужности чланова 

Надзорног одбора ЈП „РТВ Вишеград“ д.о.о. 

Вишеград, на период до два (2) мјесеца, а најдуже до 

окончања поступка јавне конкуренције, и то: Оливере 

Ђуровић, ВСС, Сандре Крсмановић, ВСС, и Милице 

Папић, ВСС. 

 

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. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                                               ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-24/22 

Датум: 16.2.2022. год.              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. Закона о јавним предузећима 

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

78/11), члана 9. Закона о министарским, владиним и 

другим именовањима Републике Српске („Службени 

гласник Републике Српске“, број 41/03), чл. 10. и 11. 

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

Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“, 

бр. 8/09, 12/09, 10/11 и 3/14) и члана 36. Статута 

општине Вишеград („Службени гласник општине 

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

Вишеград у функцији Скупштине ЈП „РТВ 

Вишеград“ д.о.о. Вишеград на трећој редовној 

сједници одржаној 16.2.2022. године, д о н о с и 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању Комисије за избор чланова  

Надзорног одбора ЈП „РТВ Вишеград“ д.о.о. 

Вишеград 

 

1. Именује се Комисија за избор и именовање 

чланова Надзорног одбора ЈП „РТВ Вишеград“ д.о.о. 

Вишеград, у саставу: 

1) Радмило Михајловић, предсједник, 

2) Јелена Савовић Тодоровић, члан,  

3) Бранка Драгичевић, члан, 

4) Ђорђе Тешовић, члан и 

5) Миле Лакић, члан. 

2. Задатак Комисије за избор је да размотри све 

пријаве приспјеле на конкурс, сачини листу са ужим 

избором кандидата који испуњавају критеријуме за 

именовање, по потреби прикупи додатне 

информације о кандидатима, обави интервјуе са 

кандидатима и након тога предложи ранг-листу са 

кандидатима Скупштини општине Вишеград, на 

разматрање и доношење коначне одлуке о избору. 

3. Комисија престаје са радом даном именовања 

чланова Надзорног одбора ЈП „РТВ Вишеград“ д.о.о. 

Вишеград. 

4. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 
Комисија за избор и именовање је, као стално радно 

тијело Скупштине општине Вишеград надлежно за 

питања предлагања именовања и разрјешења из 

надлежности Скупштине, имајући у виду законске 

одредбе члана 39. Закона о локалној самоуправи, 

члана 5. Закона о јавним предузећима, члана 9. 

Закона о министарским, владиним и другим 

именовањима Републике Српске, чл. 30. и 50. Статута 

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

којим је прописана надлежност скупштине за 

именовање Комисије за избор, поднијела приједлог 

Скупштини општине да се у Комисију за избор 

чланова Надзорног одбора ЈП „РТВ Вишеград“ д.о.о. 

Вишеград именују: Радмило Михајловић, за 

предсједника, Јелена Савовић Тодоровић, за члана, 

Бранка Драгичевић, за члана, Ђорђе Тешовић, за 

члана и Миле Лакић, за члана. Приликом утврђивања 

приједлога комисија је узела у обзир члан 9. Закона о 

министарским, владиним и другим именовањима 

Републике Српске којим је прописан састав комисије 

и у Комисију за избор предложила лица која имају 

професионално знање на истом или вишем нивоу за 

које се спроводи поступак, те лица која су упозната 

са одредбама Закона о министарским, владиним и 

другим именовањима Републике Српске, од којих су 

3 (три) члана општински службеници, и то: Радмило 

Михајловић, Јелена Савовић Тодоровић и Бранка 

Драгичевић, а преостала (два) члана лица која имају 

професионално знање на истом или на вишем нивоу 

за које се спроводи поступак, те лица која су упозната 

са одредбама Закона о министарским, владиним и 

другим именовањима Републике Српске, и то: Ђорђе 

Тешовић и Миле Лакић. 

Скупштина општине Вишеград је размотрила и 

прихватила приједлог Комисије за избор и 

именовање и сагласно својим овлашћењима из члана 

39. Закона о локалној самоуправи („Службени 

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

члана 5. Закона о јавним предузећима („Службени 
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гласник Републике Српске“, број 75/04 и 78/11), 

члана 9. Закона о министарским, владиним и другим 

именовањима Републике Српске („Службени 

гласник Републике Српске“, број 41/03), чл. 10. и 11. 

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

Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“, 

бр. 8/09, 12/09, 10/11 и 3/14) и члана 36. Статута 

општине Вишеград („Службени гласник општине 

Вишеград“, бр. 6/17 и 3/19), у функцији Скупштине 

ЈП „РТВ Вишеград“ д.о.о. Вишеград донијела 

Рјешење о именовању Комисије за избор чланова 

Надзорног одбора ЈП „РТВ Вишеград“ д.о.о. 

Вишеград, у саставу: Радмило Михајловић, 

предсједник, Јелена Савовић Тодоровић, члан, 

Бранка Драгичевић, члан, Ђорђе Тешовић, члан и 

Миле Лакић, члан. 

На основу изложеног 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. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                                               ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-27/22 

Датум: 16.2.2022. год.              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. Закона о јавним предузећима 

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

члана 20. Статута ЈП „Дирекција за изградњу и 

развој“ д.о.о. Вишеград („Службени гласник 

општине Вишеград“, бр. 13/18 и 17/18) и члана 36. 

Статута општине Вишеград („Службени гласник 

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

општине Вишеград у функцији Скупштине ЈП 

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

трећој редовној сједници одржаној 16.2.2022. године, 

д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу вршилаца дужности чланова 

Надзорног одбора ЈП „Дирекција за изградњу 

 и развој“ д.о.о. Вишеград 

 

1.Разрјешавају се вршиоци дужности чланова 

Надзорног одбора ЈП „Дирекција за изградњу и 

развој“ д.о.о. Вишеград, и то:  

1) Вања Андрић, дипломирани економиста, 

2) Слађана Росић, дипломирани машински 

инжињер, 

3) Мирјана Савић, економиста, 

због истека периода на који су именовани. 

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-

022-161/18, од 23.10.2018. године, односно, број: 01-

022-12/19, од 24.1.2019. године („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 13/18 и 1/19), за вршиоце 

дужности чланова Надзорног одбора ЈП „Дирекција 

за изградњу и развој“ д.о.о. Вишеград до окончања 

поступка јавне конкуренције, именовани су: Вања 

Андрић, дипломирани економиста, Слађана Росић, 

дипломирани машински инжењер, и Мирјана Савић, 

економиста. 

Комисија за избор и именовање, као стално радно 

тијело Скупштине општине Вишеград надлежно за 

питања предлагања именовања и разрјешења из 

надлежности скупштине општине, имајући у виду 

члан 4. став (2) Закона о министарским, владиним и 

другим именовањима Републике Српске („Службени 

гласник Републике Српске“, број 41/03) којим је 

прописано да се именовања на краћи период могу 

вршити на највише два (2) мјесеца и чињеницу да су 

вршиоци дужности чланова Надзорног одбора ЈП 

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

Вања Андрић, Слађана Росић и Мирјана Савић 

именовани за вршиоце дужности 23.10.2018. године 

рјешењем Скупштине општине Вишеград, на период 

до окончања поступка јавне конкуренције, да је од 

дана именовања протекло више од три године, а 

Јавни конкурс за избор и именовање чланова 

Надзорног одбора ЈП „Дирекција за изградњу и 

развој“ д.о.о. Вишеград још није расписан, нити је 

започео поступак јавне конкуренције, поднијела је 

приједлог Скупштини општине Вишеград да због 

истека периода на који су именовани разријеши 

вршиоце дужности чланова Надзорног одбора ЈП 

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

Скупштина општине Вишеград је размотрила и 

прихватила приједлог Комисије за избор и 

именовање и сагласно својим овлашћењима из члана 

39. Закона о локалној самоуправи („Службени 

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

члана 5. Закона о јавним предузећима („Службени 

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

члана  20. Статута ЈП „Дирекција за изградњу и 

развој“ д.о.о. Вишеград („Службени гласник 

општине Вишеград“, бр. 13/18 и ) и члана 36. Статута 

општине Вишеград („Службени гласник општине 

Вишеград“, бр. 6/17 и 3/19) у функцији Скупштине 

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

донијела Рјешење о разрјешењу вршилаца дужности 

чланова Надзорног одбора ЈП „Дирекција за 

изградњу и развој“ д.о.о.Вишеград, због истека 

периода на који су именовани, и то: Вање Андрић, 

дипломираног економисте, Слађане Росић, 

дипломираног машинског инжењера, и Мирјане 

Савић, економисте. 

На основу изложеног 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. 
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                                               ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-28/22 

Датум: 16.2.2022. год.              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. Закона о јавним предузећима 

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

члана 4. став (2) Закона о министарским, владиним и 

другим именовањима Републике Српске („Службени 

гласник Републике Српске“, број 41/03), члана 20. 

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

Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“, 

бр. 13/18 и 17/18) и члана 36. Статута општине 

Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“, 

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

функцији Скупштине ЈП „Дирекција за изградњу и 

развој“ д.о.о. Вишеград на трећој редовној сједници 

одржаној 16.2.2022. године, д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању вршилаца дужности чланова 

Надзорног одбора ЈП „Дирекција за изградњу 

 и развој“ д.о.о.Вишеград 

 

1. За вршиоце дужности чланова Надзорног 

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

Вишеград, на период до два (2) мјесеца, а најдуже до 

окончања поступка јавне конкуренције, именују се: 

1) Мирјана Гиговић, ВСС 

2) Маја Шиниковић, ССС 

3) Дарко Вучићевић, 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 именовања и разрјешења из 

надлежности скупштине општине, имајући у виду 

одредбу члана 39. Закона о локалној самоуправи, 

члана 5. Закона о јавним предузећима, члана 4. став 

(2) Закона о министарским, владиним и другим 

именовањима Републике Српске, члана 20. Статута 

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

(„Службени гласник општине Вишеград“, бр. 13/18 

и) и члана 36. Статута општине Вишеград којим је 

прописана надлежност Скупштине општине да 

именује и разрјешава члановe Надзорног одбора ЈП 

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

узимајући у обзир чињеницу да је остала упражњена 

позиција вршилаца дужности чланова Надзорног 

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

Вишеград због истека периода на који су именовани, 

поднијела је приједлог Скупштини општине 

Вишеград да за вршиоце дужности чланова 

Надзорног одбора ЈП „Дирекција за изградњу и 

развој“ д.о.о. Вишеград, на период до два (2) мјесеца, 

а најдуже до окончања поступка јавне конкуренције 

именује: Мирјану Гиговић-ВСС, Мају Шиниковић-

ССС и Дарка Вучићевића-ССС. 

Скупштина општине Вишеград је размотрила и 

прихватила приједлог Комисије за избор и 

именовање и сагласно својим овлашћењима из члана 

39. Закона о локалној самоуправи („Службени 

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

члана 5. Закона о јавним предузећима („Службени 

гласник Републике Српске“, број 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 20. 

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

Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“, 

бр. 13/18и ) и члана 36. Статута општине Вишеград 

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

3/19) у функцији Скупштине ЈП „Дирекција за 

изградњу и развој“ д.о.о. Вишеград донијела Рјешење 

о именовању вршилаца дужности чланова Надзорног 

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

Вишеград, на период до два (2) мјесеца, а најдуже до 

окончања поступка јавне конкуренције, и то: Мирјане 

Гиговић-ВСС, Маје Шиниковић-ССС и Дарка 

Вучићевића-ССС 

 

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. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                                               ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-29/22 

Датум: 16.2.2022. год.              Муамер Софовић,с.р 

 

На основу члана 39. став (2) тачка 33). Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21), члана 18. став (2) 

Закона о систему јавних служби („Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 68/07, 109/12 и 44/16), члана 

73. став (2) и (4) Закона о здравственој заштити 

(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 106/09 и 

44/15), члана 192. Закона о општем управном 

поступку („Службени гласник Републике Српске“, 

број 13/02, 87/02, 50/10 и 66/18) и члана 36. став (2) 

тачка 35) Статута општине Вишеград („Службени 

гласник општине Вишеград“, број 6/17 и 3/19), а у 

вези са чланом 35. став (1) Статута Јавне здравствене 

установе „Дом здравља“ Вишеград, број: 01-376/11, 

од 18.3.2011. године, Скупштина општине Вишеград 

на трећој редовној сједници одржаној 16.2.2022. 

године, д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу директора Јавне здравствене 

установе „Дом здравља“ Вишеград 

 

1. Снежана Ђуровић, специјалиста 

породичне медицине, разрјешава се дужности 



25.2.2022. године                                       Службени гласник Општине Вишеград –3                                                  25 

 

директора Јавне здравствене установе „Дом здравља“ 

Вишеград, 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 

Снежана Ђуровић, специјалиста породичне 

медицине, Рјешењем Скупштине општине Вишеград, 

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

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 

17/17), именована је за директора Јавне здравствене 

установе „Дом здравља“ Вишеград, на период од 

четири године.  

Комисија за избор и именовање као стално радно 

тијело Скупштине надлежно за питање предлагања 

именовања и разрјешења из надлежности Скупштине 

општине, на сједници одржаној 14.12.2021. године 

констатовала је да је директору Јавне здравствене 

установе „Дом здравља“ Вишеград Снежани 

Ђуровић, специјалисти породичне медицине, истекао 

мандат 28.11.2021. године и утврдила Приједлог 

рјешења о разрјешењу директора Јавне здравствене 

установе „Дом здравља“ Вишеград, којим се 

разрјешава Снежана Ђуровић, специјалистa 

породичне медицине, због истека мандата. 

Предсједник Скупштине општине на основу одредбе 

члана 73. став (2) и (4) Закона о здравственој заштити 

да директора јавне здравствене установе, чији је 

оснивач локална самоуправа, именује и разрјешава 

оснивач јавне здравствене установе, у складу са 

законом и статутом, уз сагласност министра здравља 

и социјалне заштите, упутио је допис Министарству 

здравља и социјалне заштите којим је од министра 

здравља и социјалне заштите затражио сагласност на 

Рјешење о разрјешењу директора Јавне здравствене 

установе „Дом здравља“ Вишеград, који је утврдила 

комисија за избор и именовање.  

Како је од истека мандата директора Јавне 

здравствене установе „Дом здравља“ Вишеград 

прошло више од два мјесеца, а министар ни након 

упућене ургенције по том захтјеву није дао 

сагласност на разрјешење директора, Комисија за 

избор и именовање предложила је Скупштини 

општине да разријеши Снежану Ђуровић, због истека 

мандата. Свој приједлог образложила је чланом 192. 

Закона о општем управном поступку, који се 

супсидијарно примјењује у овом случају, а којим је 

прописано да орган чија је сагласност или мишљење 

потребно за доношење решења, дужан је сагласност, 

односно мишљење дати у року од мjесец дана од дана 

кад му је затражено, ако посебним прописима није 

одређен други рок. Ако тај орган у том року не 

обавијести орган који доноси рјешење да даје или 

одбија сагласност сматраће се да је дао сагласност, а 

ако не да никакво мишљење, надлежни орган може 

донијети рјешење и без прибављеног мишљења, ако 

посебним прописима није друкчије одређено.  

Узимајући у обзир горе наведену одредбу закона и 

чињеницу да Законом о здравственој заштити није 

прописан рок за давање сагласности, комисија је 

предложила Скупштини да  

донесе Рјешење о разрјешењу директора Јавне 

здравствене установе „Дом здравља“ Вишеград, 

Снежане Ђуровић, специјалисте породичне 

медицине, због истека мандата на који је именована. 

Скупштина општине Вишеград на трећој редовној 

сједници одржаној 16.2.2022. године констатовала је 

да су испуњени сви услови за разрјешење директора 

Јавне здравствене установе „Дом здравља“ Вишеград 

Снежане Ђуровић, специјалисте породичне 

медицине, због истека мандата, и на основу 

законских овлашћења из члана 39. став (2) тачка 33). 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

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

18. став (2) Закона о систему јавних служби 

(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 68/07, 

109/12 и 44/16), члана 73. став (2) и (4) Закона о 

здравственој заштити („Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 106/09 и 44/15), члана 192. 

Закона о општем управном поступку („Службени 

гласник Републике Српске“, број 13/02, 87/02, 50/10 

и 66/18) и члана 36. став (2) тачка 35) Статута 

општине Вишеград, а у вези са чланом 35. став (1) 

Статута Јавне здравствене установе „Дом здравља“ 

Вишеград, број: 01-376/11, од 18.3.2011. године, 

донијела Рјешење о разрјешењу директора Јавне 

здравствене установе „Дом здравља“ Вишеград, 

Снежане Ђуровић, специјалисте породичне 

медицине, због истека мандата. 

На основу изложеног, ријешено је као у диспозитиву. 

 
Упутство о правном лијеку: Ово рјешење је 

коначно и против истог није дозвољена жалба, али се 

може покренути управни спор, тужбом Окружном 

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

достављања рјешења. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                                               ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-30/22 

Датум: 16.2.2022. год.              Муамер Софовић,с.р 

 

На основу члана 39. став (2) тачка 33). Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21), члана 18. став (3а) 

Закона о систему јавних служби („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 68/07, 109/12 и 44/16), 
члана 4. став (2) Закона о министарским, владиним и 

другим именовањима Републике Српске („Службени 

гласник Републике Српске“, број 41/03), члана 73. 

став (2) и (4) Закона о здравственој заштити 

(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 106/09 и 

44/15), члана 36. став (2) тачка 35) Статута општине 

Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“, 

број 6/17 и 3/19), а у вези са чланом 34. став (3) 

Статута Јавне здравствене установе „Дом здравља“ 

Вишеград, број: 01-376/11, од 18.3.2011. године, 
Скупштина општине Вишеград на трећој редовној 

сједници одржаној 16.2.2022. године, д о н о с и 
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Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању вршиоца дужности директора  

Јавне здравствене установе „Дом здравља“ 

Вишеград 

 

1. Соња Митрашиновић, специјалиста 

радиологије, именује се за вршиоца дужности 

директора Јавне здравствене установе „Дом здравља“ 

Вишеград до окончања поступка јавне конкуренције 

за избор и именовање директора, а највише на период 

до два (2) мјесеца.  

2. Права, обавезе и одговорности директора 

односе се и на вршиоца дужности директора. 

Овлашћења директора, као и вршиоца дужности 

директора, без ограничења су, што је прописано 
Статутом Јавне здравствене установе „Дом здравља“ 

Вишеград, број: 01-376/11, од 18.3.2011. године . 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Вишеград. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Закон о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број 97/16) у члану 39. став (2) 

тачка 33), Закон о систему јавних служби („Службени 

гласник Републике Српске“, бр. 68/07, 109/12 и 44/16) 

у члану 18. став (3а), Закон о министарским, 

владиним и другим именовањима Републике Српске 

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

у члану 4. став (2), Закон о здравственој заштити 

(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 106/09 и 

44/15) у члану 73. став (2) и (4) и Статут општине 

Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“, 

број 6/17 и 3/19) у члану 36. став (2) тачка 35), а у вези 

са чланом 34. став (3) Статута Јавне здравствене 

установе „Дом здравља“ Вишеград, број: 01-376/11, 

од 18.3.2011. године, прописују надлежност 

Скупштине општине Вишеград за именовање 

вршиоца дужности директора Јавне здравствене 

установе „Дом здравља“ Вишеград до завршетка 

поступка јавне конкуренције за избор и именовање 

директора, а највише на период до два (2) мјесеца.  

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 директора Јавне 

здравствене установе „Дом здравља“ Вишеград, 

предложила је Скупштини општине Вишеград да за 

вршиоца дужности директора Јавне здравствене 

установе „Дом здравља“ Вишеград до окончања 

поступка јавне конкуренције, а највише на период до 

два (2) мјесеца, именује Соњу Митрашиновић, 

специјалисту радиологије, која испуњава услове 

прописане Статутом Јавне здравствене установе 

„Дом здравља“ Вишеград за именовање директора. 

Скупштина општине Вишеград на трећој редовној 

сједници одржаној 16.2.2022. године, констатовала је 

да су испуњени услови за именовање Соње 

Митрашиновић, специјалисте радиологије, за 

вршиоца дужности директора Јавне здравствене 

установе „Дом здравља“ Вишеград, и донијела 

рјешење као у диспозитиву. 

 

Упутство о правном лијеку: Ово рјешење је 

коначно и против истог није дозвољена жалба, али се 

може покренути управни спор, тужбом Окружном 

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

достављања рјешења. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                                               ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-31/22 

Датум: 16.2.2022. год.              Муамер Софовић,с.р 

 

На основу чл. 46. и 48. Закона о локалној самоуправи 

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

36/19 и 61/21) и члана 36. став (2) тачка 23) Статута 

општине Вишеград („Службени гласник општине 

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

Вишеград на трећој редовној сједници одржаној 

16.2.2022. године, д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању Комисије за примопредају дужности  

између директора ЈЗУ „Дом здравља“ Вишеград 

 

1. У Комисију за примопредају дужности између 

директора ЈЗУ „Дом здравља“ Вишеград, именују се: 

1) Радмило Михајловић, предсједник 

Ковиљка Марковић, замјеник предсједника, 

2) Бранка Драгичевић, члан, 

Јелена Савовић Тодоровић, замјеник члана, 

3) Ведран Милешић, члан, 

Јелена Гладанац, замјеник члана. 

2. Комисија се именује на период од четири 

године, са могућношћу поновног именовања. 

3. Комисија из тачке 1. овог рјешења присуствује 

примопредаји дужности између директора ЈЗУ „Дом 

здравља“ Вишеград и сачињава записник о 

примопредаји у складу са 

законом. 

4. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Чланом 46. став (1) Закона о локалној самоуправи 

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

36/19 и 61/21) прописано је да се у случају престанка 

мандата функционера јединице локалне самоуправе, 

врши примопредаја дужности између функционера, а 

ставом (4) истог члана да се одредбе о примопредаји 

дужности сходно примјењују и у случајевима 

примопредаје дужности, службених аката и 

службеног печата између именованих, односно 

постављених лица у јавним предузећима, јавним 

установама и другим организацијама чији је оснивач 

јединица локалне самоуправе. 
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Чланом 48. истог закона прописано је да се 

примопредаја дужности врши у присуству Комисије 

за примопредају дужности, коју именује скупштина 

на период од четири године, са могућношћу поновног 

именовања, те да комисија има три члана, од којих је 

један члан предсједник комисије, с тим да чланови 

комисије имају замјенике. Даље је прописано да када 

се примопредаја дужности врши између именованих 

лица у јавним установама, два члана комисије су из 

реда запослених у општинској управи, а један члан је 

из реда запослених у јавној установи. 

Скупштина општине Вишеград имајући у виду 

наведене одредбе Закона о локалној самоуправи, на 

приједлог Комисије за избор и именновање, у 

Комисију за примопредају дужности између 

директора ЈЗУ „Дом здравља“ Вишеград на период 

од четири године, са могућношћу поновног 

именовања, именовала је из реда запослених у 

Општинској управи општине Вишеград: Радмила 

Михајловића, за предсједника, и Ковиљку Марковић, 

за замјеника предсједника, Бранку Драгичевић, за 

члана, и Јелену Савовић Тодоровић, за замјеника 

члана, а из реда запослених у ЈЗУ „Дом здравља“ 

Вишеград Ведрана Милешића, за члана, и Јелену 

Гладанац, за замјеника члана.   

 

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: 01-022-32/22 

Датум: 16.2.2022. год.              Муамер Софовић,с.р 

 

На основу члана 39. став (2) тачка 33) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21), члана 68. став (5) 

Закона о туризму („Службени гласник Републике 

Српске“,број 45/17), члана 18. став (2) Закона о 

систему јавних служби („Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 68/07, 109/12 и 44/16), члана 

4. став (2) Закона о министарским, владиним и 

другим именовањима Републике Српске („Службени 

гласник Републике Српске“, број 41/03) и члана 36. 

Статута општине Вишеград („Службени гласник 

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

општине Вишеград на трећој редовној сједници 

одржаној 16.2.2022. године, д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу вршиоца дужности директора 

 ЈУ „Туристичка организација општине 

Вишеград“ Вишеград 

 

1. Оливера Тодоровић, дипломирани 

правник, разрјешава се вршиоца дужности директора 

ЈУ „Туристичка организација општине Вишеград“ 

Вишеград, због истека времена на које 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-

022-70/19, од 9.4.2019. године („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 5/19), Оливера Тодоровић, 

дипломирани правник, именована је за вршиоца 

дужности директора ЈУ „Туристичка организација 

општине Вишеград“ Вишеград, на период од 2 

мјесеца, а најдуже до окончања поступка јавне 

конкуренције. 

Комисија за избор и именовање, као стално радно 

тијело Скупштине општине Вишеград надлежно за 

питања предлагања именовања и разрјешења из 

надлежности скупштине општине, имајући у виду 

члан 4. став (2) Закона о министарским, владиним и 

другим именовањима Републике Српске („Службени 

гласник Републике Српске“, број 41/03) којим је 

прописано да се именовања на краћи период могу 

вршити на највише два (2) мјесеца и чињеницу да је 

Оливера Тодоровић, дипломирани правник, 

рјешењем Скупштине општине Вишеград именована 

за вршиоца дужности директора ЈУ „Туристичка 

организација општине Вишеград“ Вишеград 

9.4.2019. године, на период од 2 мјесеца, а најдуже до 

окончања поступка јавне конкуренције; да је од дана 

именовања протекло више од двије и по године, а 

Јавни конкурс за избор и именовање директора ЈУ 

„Туристичка организација општине Вишеград“ 

Вишеград још није расписан, нити је започео 

поступак јавне конкуренције, поднијела је приједлог 

Скупштини општине Вишеград да разријеши 

вршиоца дужности директора ЈУ „Туристичка 

организација општине Вишеград“ Вишеград 

Оливеру Тодоровић, дипломираног правника, због 

истека времена на који је именована. 

Скупштина општине Вишеград је размотрила и 

прихватила приједлог Комисије за избор и 

именовање и сагласно својим овлашћењима из члана 

39. став (2) тачка 33) Закона о локалној самоуправи 

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

36/19 и 61/21), члана 68. став (5) Закона о туризму 

(„Службени гласник Републике Српске“,број 45/17), 

члана 18. став (2) Закона о систему јавних служби 

(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 68/07, 

109/12 и 44/16) и члана 36. Статута општине 

Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“, 

бр. 6/17 и 3/19), донијела Рјешење о разрјешењу 

вршиоца дужности директора ЈУ „Туристичка 

организација општине Вишеград“ Вишеград Оливере 

Тодоривић, дипломираног правника, због истека 

времена на који је именована. 

На основу изложеног ријешено је као у диспозитиву. 

 

Упутство о правном лијеку: Ово рјешење јеконачно 

и против истог није дозвољена жалба, али се може 
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покренути управни спор, тужбом Окружном суду у 

Источном Сарајеву, у року од 30 дана од дана. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                                               ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-33/22 

Датум: 16.2.2022. год.              Муамер Софовић,с.р 
 

На основу члана 39. став (2) тачка 33) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21), члана 86. став (1) 

Закона о туризму („Службени гласник Републике 

Српске“,број 45/17), члана 18. став (2) Закона о 

систему јавних служби („Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 68/07, 109/12 и 44/16), члана 

4. став (2) Закона о министарским, владиним и 

другим именовањима Републике Српске („Службени 

гласник Републике Српске“, број 41/03) и члана 36. 

Статута општине Вишеград („Службени гласник 

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

општине Вишеград на трећој редовној сједници 

одржаној 16.2.2022. године, д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању вршиоца дужности директора 

 ЈУ „Туристичка организација општине 

Вишеград“ Вишеград 

 

1. Марко Божић, дипломирани економиста, 

именује се за вршиоца дужности директора ЈУ 

„Туристичка организација општине Вишеград“ 

Вишеград, на период до два (2) мјесеца, а најдуже до 

окончања поступка јавне конкуренције. 

2. Вршилац дужности директора заступа и 

представља јавну установу из тачке 1. овог рјешења 

без ограничења овлашћења. 

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 

Комисија за избор и именовање, као стално радно 

тијело Скупштине општине Вишеград надлежно за 

питања предлагања именовања и разрјешења из 

надлежности скупштине општине, имајући у виду 

одредбу члана 39. став (2) тачка 33) Закона о локалној 

самоуправи, члана 86. став (1) Закона о туризму, 

члана 18. став (2) Закона о систему јавних служби, 

члана 4. став (2) Закона о министарским, владиним и 

другим именовањима Републике Српске и члана 36 

Статута општине Вишеград којим је прописана 

надлежност Скупштине општине да именује и 

разрјешава директора јавних установа чији је оснивач 

на период прописан законом, а узимајући у обзир 

чињеницу да је остала упражњена позиција 

директора ЈУ „Туристичка организација општине 

Вишеград“ Вишеград због истека времена на који је 

именован, поднијела је приједлог Скупштини 

општине Вишеград да за вршиоца дужности 

директора ЈУ „Туристичка организација општине 

Вишеград“ Вишеград, на период до два (2) мјесеца, а 

најдуже до окончања поступка јавне конкуренције 

именује Марка Божића, дипломираног економисту, 

који испуњава услове за именовање прописане 
чланом 86. став (1) Закона о туризму. 

Скупштина општине Вишеград је размотрила и 

прихватила приједлог Комисије за избор и 

именовање и сагласно својим овлашћењима из члана 

39. став (2) тачка 33) Закона о локалној самоуправи 

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

36/19 и 61/21), члана 86. став (1) Закона о туризму 

(„Службени гласник Републике Српске“,број 45/17), 

члана 18. став (2) Закона о систему јавних служби 

(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 68/07, 

109/12 и 44/16), члана 4. став (2) Закона о 

министарским, владиним и другим именовањима 

Републике Српске („Службени гласник Републике 

Српске“, број 41/03) и члана 36. Статута општине 

Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“, 

бр. 6/17 и 3/19) донијела Рјешење о именовању 

вршиоца дужности директора  ЈУ „Туристичка 

организација општине Вишеград“ Вишеград, Марка 

Божића, дипломираног економисте, на период до два 

(2) мјесеца, а најдуже до окончања поступка јавне 

конкуренције. 

 

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. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                                               ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-34/22 

Датум: 16.2.2022. год.              Муамер Софовић,с.р 
 

На основу чл. 46. и 48. Закона о локалној самоуправи 

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

36/19 и 61/21) и члана 36. Статута општине Вишеград 

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

3/19), Скупштина општине Вишеград на трећој 

редовној сједници одржаној 16.2.2022. године,              

д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању Kомисије за примопредају дужности 

између директора ЈУ „Туристичка организација 

општине Вишеград“ Вишеград 

 

1. У Kомисију за примопредају дужности између 

директора ЈУ „Туристичка организација општине 

Вишеград“ Вишеград, именују се: 

1) Радмило Михајловић, предсједник 

Ковиљка Марковић, замјеник предсједника, 

2) Бранка Драгичевић, члан, 

Јелена Савовић Тодоровић, замјеник члана, 

3) Бранислав Андрић, члан, 

Жељка Переула, замјеник члана. 

2. Комисија се именује на период од четири 

године, са могућношћу поновног именовања. 
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3. Комисија из тачке 1. овог рјешења присуствује 

примопредаји дужности између директора ЈУ 

„Туристичка организација општине Вишеград“ 

Вишеград и сачињава записник о примопредаји у 

складу са законом. 

4. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Чланом 46. став (1) Закона о локалној самоуправи 

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

36/19 и 61/21) прописано је да се у случају престанка 

мандата функционера јединице локалне самоуправе, 

врши примопредаја дужности између функционера, а 

ставом (4) истог члана да се одредбе о примопредаји 

дужности сходно примјењују и у случајевима 

примопредаје дужности, службених аката и 

службеног печата између именованих, односно 

постављених лица у јавним предузећима, јавним 

установама и другим организацијама чији је оснивач 

јединица локалне самоуправе. 

Чланом 48. истог закона прописано је да се 

примопредаја дужности врши у присуству Комисије 

за примопредају дужности, коју именује скупштина 

на период од четири године, са могућношћу поновног 

именовања, те да комисија има три члана, од којих је 

један члан предсједник комисије, с тим да чланови 

комисије имају замјенике. Даље је прописано да када 

се примопредаја дужности врши између именованих 

лица у јавним установама, два члана комисије су из 

реда запослених у општинској управи, а један члан је 

из реда запослених у јавној установи. 

Скупштина општине Вишеград имајући у виду 

наведене одредбе Закона о локалној самоуправи, на 

приједлог Комисије за избор и именовање, у 

Комисију за примопредају дужности између 

директора ЈУ „Туристичка организација општине 

Вишеград“ Вишеград на период од четири године, са 

могућношћу поновног именовања, именовала је из 

реда запослених у Општинској управи општине 

Вишеград: Радмила Михајловића, за предсједника и 

Ковиљку Марковић, за замјеника предсједника, 

Бранку Драгичевић, за члана, и Јелену Савовић 

Тодоровић, за замјеника члана, а из реда запослених 

у ЈУ „Туристичка организација општине Вишеград“ 

Вишеград Бранислава Андрића, за члана, и Жељку 

Переулу, за замјеника члана.   

 

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: 01-022-35/22 

Датум: 16.2.2022. год.              Муамер Софовић,с.р.  

 

На основу члана 39. став (2) тачка 34) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21), члана 132. став (1) 

тачка б) Закона о привредним друштвима Републике 

Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 

127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 и 82/19), чл. 27 и 

28. Одлуке о оснивању привредног друштва 

„Андрићев конак“ друштво са ограниченом 

одговорношћу за угостотељство и туризам Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, бр. 11/13, 

13/13 и 2/14) и члана 36. став (2) тачка 36) Статута 

општине Вишеград („Службени гласник општине 

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

Вишеград у улози Скупштине привредног друштва 

„Андрићев конак“ друштво са ограниченом 

одговорношћу за угоститељство и туризам 

Вишеград, на трећој редовној сједници одржаној 

16.2.2022. године, д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу директора привредног друштва 

привредног друштва „Андрићев конак“ друштво 

са ограничемном одговорношћу  

за угоститељство и туризам Вишеград 

 

1. Александар Којић, правник, разрјешава се 

дужности директора Привредног друштва „Андрићев 

конак“ друштво са ограниченом одговорношћу за 

угоститељство и туризам Вишеград, због истека 

периода 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 

Александар Којић, правник, Рјешењем Скупштине 

општине Вишеград, број: 01-022-259/17, од 

1.11.2017. године Вишеград („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 15/17), именован је за 

директора привредног друштва „Андрићев 

конак“друштво са ограниченом одговорношћу за 

угоститељство и туризам Вишеград, на период од 

четири године. 

Комисија за избор и именовање, имајући у виду 

законску одредбу члана 39. став (2) тачка 34) Закона 

о локалној самоуправи да скупштина оснива 

привредна друштва, установе и предузећа 

комуналних и других дјелатности за обављање 

послова од интереса за јединицу локалне самоуправе, 

којима управља у складу са законом, која је по свом 

садржају идентична одредби члана 36. став (2) тачка 

36) Статута општине Вишеград, и законску одредбу 

члана 132. став (1) тачка б) Закона о привредним 

друштвима да скупштина чланова друштва с 

ограниченом одговорношћу одлучује о избору и 

разрјешењу директора, те одредбе чланова 27. и 28. 

Одлуке о оснивању привредног друштва „Андрићев 

конак“ друштво са ограниченом одговорношћу за 

угостотељство и туризам Вишеград да скупштину 

друштва чини оснивач, као једини члан друштва, а 
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овлашћења скупштине друштва врши Скупштина 

општине Вишеград која одлучује о избору и 

разрјешењу директора, као и чињеницу да је 

директору привредног друштва „Андрићев конак“ 

д.о.о. Вишеград истекао четворогодишњи мандат, 

предложила је Скупштини општине Вишеград да 

разријеши директора привредног друштва 

„Андрићев конак“друштво са ограниченом 

одговорношћу за угоститељство и туризам 

Вишеград, због истека мандата, Александра Којића, 

правника. 

Скупштина општине Вишеград је размотрила и 

прихватила Приједлог рјешења Комисије за избор и 

именовање, и сагласно својим овлашћењима из члана 

39. став (2) тачка 34) Закона о локалној самоуправи 

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

36/19 и 61/21), члана 132. став (1) тачка б) Закона о 

привредним друштвима Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 127/08, 

58/09, 100/11, 67/13, 100/17 и 82/19), чл. 27 и 28. 

Одлуке о оснивању привредног друштва „Андрићев 

конак“ друштво са ограниченом одговорношћу за 

угостотељство и туризам Вишеград („Службени 

гласник општине Вишеград“, бр. 11/13, 13/13 и 2/14) 

и члана 36. став (2) тачка 36) Статута општине 

Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“, 

бр. 6/17 и 3/19) у улози скупштине привредног 

друштва „Андрићев конак“ друштво са ограниченом 

одговорношћу за угоститељство и туризам Вишеград 

донијела Рјешење о разрјешењу директора 

привредног друштва „Андрићев конак“ д.о.о. 

ВишеградАлександра Којића, правника, због истека 

мандата. 

На основу изложеног, ријешено је као у диспозитиву. 

 

Упутство о правном лијеку: 

Именовани уколико сматра да му је послодавац 

повриједио право из радног односа може поднијети 

писани захтјев Скупштини друштва да му обезбиједи 

остваривање тог права у року од 30 дана од дана 

сазнања за повреду права, а најдаље у року од три 

мјесеца од дана учињене повреде. 

Именовани уколико сматра да му је послодавац 

повриједио право из радног односа може да поднесе 

приједлог за мирно рјешавање радног спора ЈУ 

„Агенција за мирно рјешавање радних спорова“ Бања 

Лука или тужбу Основном суду у Вишеграду за 

заштиту тог права. Право на подношење приједлога 

и тужбе није условљено претходним обраћањем 

именованог послодавцу за заштиту права. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                                               ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-36/22 

Датум: 16.2.2022. год.              Муамер Софовић,с.р.  

 

На основу члана 39. став (2) тачка 34) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21), члана 132. став (1) 

тачка б) Закона о привредним друштвима Републике 

Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 

127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 и 82/19), члана 4. 

Закона о министарским, владиним и другим 

именовањима („Службени гласник Републике 

Српске“, број 25/03), чл. 27 и 28. Одлуке о оснивању 

привредног друштва „Андрићев конак“ друштво са 

ограниченом одговорношћу за угостотељство и 

туризам Вишеград („Службени гласник општине 

Вишеград“, бр. 11/13, 13/13 и 2/14) и члана 36. став 

(2) тачка 36) Статута општине Вишеград („Службени 

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

Скупштина општине Вишеград у улози Скупштине 

привредног друштва „Андрићев конак“ друштво са 

ограниченом одговорношћу за угоститељство и 

туризам Вишеград, на трећој редовној сједници 

одржаној 16.2.2022. године, д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању вршиоца дужности директора 

привредног друштва „Андрићев конак“ 

 д.о.о. Вишеград 

 

1. Александар Гавриловић, дипломирани 

економиста, именује се за вршиоца дужности 

директора привредног друштва „Андрићев конак“ 

д.о.о. Вишеград, на период до два (2) мјесеца а 

најдуже до окончања поступка јавне конкуренције. 

2. Права, обавезе и одговорности директора 

односе се и на вршиоца дужности директора. 

Овлашћења директора, као и вршиоца дужности 

директора, без ограничења су, што је прописано 

Одлуком о оснивању привредног друштва „Андрићев 

конак“ друштво са ограниченом одговорношћу за 

угостотељство и туризам, Вишеград. 

2. Ово рјешење ступа на снагу дана 

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, имајући у виду 

законску одредбу члана 39. став (2) тачка 34) Закона 

о локалној самоуправи да скупштина оснива 

привредна друштва, установе и предузећа 

комуналних и других дјелатности за обављање 

послова од интереса за јединицу локалне самоуправе, 

којима управља у складу са законом, која је по свом 

садржају идентична одредби члана 36. став (2) тачка 

36) Статута општине Вишеград, и законску одредбу 

члана 132. став (1) тачка б) Закона о привредним 

друштвима да скупштина чланова друштва с 

ограниченом одговорношћу одлучује о избору и 

разрјешењу директора, те одредбе чланова 27. и 28. 

Одлуке о оснивању привредног друштва „Андрићев 

конак“ друштво са ограниченом одговорношћу за 

угостотељство и туризам Вишеград да скупштину 

друштва чини оснивач, као једини члан друштва, а 

овлашћења скупштине друштва врши Скупштина 

општине Вишеград која одлучује о избору и 

разрјешењу директора, као и чињеницу да је остала 
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упражњена позиција директора привредног друштва 

„Андрићев конак“ д.о.о. Вишеград, предложила је 

Скупштини општине Вишеград да за вршиоца 

дужности директора привредног друштва „Андрићев 

конак“ д.о.о. Вишеград на период до два (2) мјесеца а 

најдуже до окончања поступка јавне конкуренције 
именује Александра Гавриловића, дипломираног 

економисту, сходно одредби члана 4. Закона о 

министарским, владиним и другим именовањима 

Републике Српске којом су прописана 

номинације/именовања на краћи период на највише 

два (2) мјесеца. 

Скупштина општине Вишеград је размотрила и 

прихватила Приједлог рјешења Комисије за избор и 

именовање, и сагласно својим овлашћењима из члана 

39. став (2) тачка 34) Закона о локалној самоуправи 

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

36/19 и 61/21), члана 132. став (1) тачка б) Закона о 

привредним друштвима Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 127/08, 

58/09, 100/11, 67/13, 100/17 и 82/19), члана 4. Закона 

о министарским, владиним и другим именовањима 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 25/03), 

чл. 27 и 28. Одлуке о оснивању привредног друштва 

„Андрићев конак“ друштво са ограниченом 

одговорношћу за угостотељство и туризам Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, бр. 11/13, 

13/13 и 2/14) и члана 36. став (2) тачка 36) Статута 

општине Вишеград („Службени гласник општине 

Вишеград“, бр. 6/17 и 3/19) у улози скупштине 

привредног друштва „Андрићев конак“ друштво са 

ограниченом одговорношћу за угоститељство и 

туризам Вишеград донијела Рјешење о именовању 

вршиоца дужности директора привредног друштва 

„Андрићев конак“ д.о.о. Вишеград, на период до два 

(2) мјесеца а најдуже до окончања поступка јавне 

конкуренције.  

На основу изложеног, ријешено је као у диспозитиву. 

 

Упутство о правном лијеку: 

Именовани уколико сматра да му је послодавац 

повриједио право из радног односа може поднијети 

писани захтјев Скупштини друштва да му обезбиједи 

остваривање тог права у року од 30 дана од дана 

сазнања за повреду права, а најдаље у року од три 

мјесеца од дана учињене повреде. 

Именовани уколико сматра да му је послодавац 

повриједио право из радног односа може да поднесе 

приједлог за мирно рјешавање радног спора ЈУ 

„Агенција за мирно рјешавање радних спорова“ Бања 

Лука или тужбу Основном суду у Вишеграду за 

заштиту тог права. Право на подношење приједлога 

и тужбе није условљено претходним обраћањем 

именованог послодавцу за заштиту права. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                                               ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-37/22 

Датум: 16.2.2022. год.              Муамер Софовић,с.р.  

 

На основу члана 39. став (2) тачка 34), чл. 46. и 48. 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

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

132. став (1) тачка н) Закона о привредним 

друштвима Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 

100/17 и 82/19), чл. 27 и 28. Одлуке о оснивању 

привредног друштва „Андрићев конак“ друштво са 

ограниченом одговорношћу за угостотељство и 

туризам Вишеград („Службени гласник општине 

Вишеград“, бр. 11/13, 13/13 и 2/14), члана 36. став (2) 

тачка 36) Статута општине Вишеград („Службени 

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

Скупштина општине Вишеград у улози Скупштине 

привредног друштва „Андрићев конак“ друштво са 

ограниченом одговорношћу за угоститељство и 

туризам Вишеград, на трећој редовној сједници 

16.2.2022. године, д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању Комисије за примопредају дужности 

између директора привредног друштва  

„Андрићев конак“ д.о.о Вишеград 

 

1. Именује се Комисија за примопредају 

дужности између директора привредног друштва  

„Андрићев конак“ д.о.о Вишеград, у саставу: 

1) Радмило Михајловић, предсједник 

    Јелена Савовић Тодоровић, замјеник 

предсједника 

2) Ковиљка Марковић, члан 

     Бранка Драгичевић, замјеник члана 

3) Дијана Рајић, члан 

     Вила Пецикоза, замјеник члана. 

2. Задатак комисије је да присуствује 

примопредаји између директора привредног друштва  

„Андрићев конак“ д.о.о Вишеград која подразумијева 

подношење: 

1) извјештаја о обављању послова из дјелокруга 
привредног друштва  „Андрићев конак“ д.о.о 

Вишеград, 

2) финансијског извјештаја и извјештаја о 

предузетим, а неизмиреним и неизвршеним 

обавезама, 

3) извјештаја о предметима и пројектима у току, 

4) предају затечених службених аката, печата и 

других списа и извјештаја од значаја за рад 

привредног друштва  „Андрићев конак“ д.о.о 

Вишеград. 

3. Комисија се именује за период од 4 (четири 

године), са могућношћу поновног именовања. 

4. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења,а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Вишеград“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Комисија за избор и именовање, имајући у виду 

законску одредбу члана 39. став (2) тачка 34) Закона 

о локалној самоуправи да скупштина оснива 

привредна друштва, установе и предузећа 
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комуналних и других дјелатности за обављање 

послова од интереса за јединицу локалне самоуправе, 

којима управља у складу са законом, која је по свом 

садржају идентична одредби члана 36. став (2) тачка 

36) Статута општине Вишеград, одредбу чл. 46 и 48. 

истог закона да у случају престанка мандата 

примопредаји дужности службених аката и 

службеног печата између именованих лица у јавним 

предузећима, јавним установама и другим 

организацијама чији је оснивач јединица локалне 

самоуправе присуствује комисија која има три члана 

од којих су два члана из реда запослених у 

општинској управи, а један члан из реда запослених 

у јавном предузећу, јавној установи или другој 

организацији чији је оснивач јединица локалне 

самоуправе, од којих је један члан предсједник 

комисије, с тим да чланови комисије имају замјенике, 

као и одредбу члана 132. став (1) тачка н) Закона о 

привредним друштвима да скупштина чланова 

друштва с ограниченом одговорношћу одлучује о 

другим питањима утврђеним оснивачким актом или 

уговором чланова друштва која су у дјелокругу 

скупштине чланова, те одредбе чланова 27. и 28. 

Одлуке о оснивању привредног друштва „Андрићев 

конак“ друштво са ограниченом одговорношћу за 

угостотељство и туризам Вишеград да скупштину 

друштва чини оснивач, као једини члан друштва, а 

овлашћења скупштине друштва врши Скупштина 

општине Вишеград која одлучује о другим питањима 

која по закону и природи своје дјелатности спадају у 

дјелокруг скупштине друштва, предложила је 

Скупштини општине да се у Комисију за 

примопредају дужности између директора 

привредног друштва „Андрићев конак“ д.о.о 

Вишеград из реда запослених у општинској управи 

именују Радмило Михајловић, за предсједника, 

Јелена Савовић Тодоровић, за замјеника 

предсједника, Ковиљка Марковић, за члана, и Бранка 

Драгичевић, за замјеника члана, а из реда запослених 

Дијана Рајић, за члана, и Вила Пецикоза, за замјеника 

члана. 

Скупштина општине Вишеград је размотрила и 

прихватила приједлог Комисије за избор и 

именовање, и сагласно својим овлашћењима из члана 

39. став (2) тачка 34), чл. 46. и 48.  Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

бр. 97/16, 36/19 и 61/21), члана 132. став (1) тачка н) 

Закона о привредним друштвима Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 127/08, 

58/09, 100/11, 67/13, 100/17 и 82/19), чл. 27 и 28. 

Одлуке о оснивању привредног друштва „Андрићев 

конак“ друштво са ограниченом одговорношћу за 

угостотељство и туризам Вишеград („Службени 

гласник општине Вишеград“, бр. 11/13, 13/13 и 2/14) 

и члана 36. став (2) тачка 36) Статута општине 

Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“, 

бр. 6/17 и 3/19) у улози Скупштине привредног 

друштва „Андрићев конак“ д.о.о. Вишеград донијела 

Рјешење о именовању Комисије за примопредају 

дужности између директора привредног друштва  

„Андрићев конак“ д.о.о Вишеград у саставу: Радмило 

Михајловић, предсједник, Јелена Савовић 

Тодоровић, замјеник предсједника, Ковиљка 

Марковић, члан, Бранка Драгичевић, замјеник члана, 

Дијана Рајић, члан, и Вила Пецикоза, замјеник члана. 

На основу изложеног, ријешено је као у диспозитиву. 

 

Упутство о правном лијеку: 

Именовани уколико сматра да му је послодавац 

повриједио право из радног односа може поднијети 

писани захтјев Скупштини друштва да му обезбиједи 

остваривање тог права у року од 30 дана од дана 

сазнања за повреду права, а најдаље у року од три 

мјесеца од дана учињене повреде. 

Именовани уколико сматра да му је послодавац 

повриједио право из радног односа може да поднесе 

приједлог за мирно рјешавање радног спора ЈУ 

„Агенција за мирно рјешавање радних спорова“ Бања 

Лука или тужбу Основном суду у Вишеграду за 

заштиту тог права. Право на подношење приједлога 

и тужбе није условљено претходним обраћањем 

именованог послодавцу за заштиту права. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                                               ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-38/22 

Датум: 16.2.2022. год.              Муамер Софовић,с.р. 
 

На основу члана члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

бр. 97/16, 36/19 и 61/21), члана 134. став (2) тачка 4. 

Закона о основном образовању и васпитању 

(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 44/17, 

31/18, 84/19, 35/20 и 63/20), члана 5. Правилника о 

раду и поступку избора и разрјешења чланова 

школског одбора („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 28/18) и члана 36. Статута општине 

Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“, 

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

трећој редовној сједници одржаној 16.2.2022. године, 

д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о избору једног члана из локалне заједнице у  

Школски одбор ЈУ Основна школа „Вук 

Караџић“ Вишеград 

 

1. За члана Школског одбора ЈУ Основна 

школа „Вук Караџић“ Вишеград, као представник 

општине Вишеград, изабран је Милан Ђукић, 
дипломирани правник из Вишеграда.  

2. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

oпштине Вишеград“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Скупштина општине Вишеград на приједлог 

Комисије за избор и именовање у Школски одбор ЈУ 

Основна школа „Вук Караџић“ Вишеград за члана 

Школског одбора из локалне заједнице, као 
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представника општине Вишеград, изабрала је 

дипломираног правника из Вишеграда Милана 

Ђукића, који испуњава услове прописане Законом о 

основном образовању и васпитању и Правилником о 

раду и поступку избора и разрјешења чланова 

школског одбора. 

На основу изложеног 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. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                                               ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-39/22 

Датум: 16.2.2022. год.              Муамер Софовић,с.р. 
 

На основу члана чл. 36. и 86. Статута општине 

Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“, 

бр. 6/17 и 3/19) и чл. 137. и 144. Пословника о раду 

Скупштине општине Вишеград („Службени гласник 

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

Скупштина општине Вишеград на трећој редовној 

сједници одржаној 16. 2.2022. године, д о н о с и 

 

З А К Љ У Ч А К 

у вези Извјештаја о извршењу Буџета општине 

Вишеград за 2020. годину 

 

1. Скупштина општине Вишеград не усваја 

Извјештај о извршењу Буџета општине Вишеград за 

2020. годину. 

2. Скупштина општине Вишеград тражи да 

Главна служба за ревизију јавног сектора Републике 

Српске изврши ванредну ревизорску контролу у 

Општини Вишеград за 2020.  годину. 

3. Скупштина општине Вишеград тражи, да 

уколико Главна служба за ревизију јавног сектора 

Републике Српске не уважи захтјев за вршење 

ванредне ревизорске контроле у Општини Вишеград 

за 2020. годину, да Општина Вишеград ангажује 

независну ревизорску кућу која ће извршити 

ревизорску контролу у Општини Вишеград за 2020. 

годину. 

4. Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                                               ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-5/22 

Датум: 16.2.2022. год.              Муамер Софовић,с.р. 
 

На основу члана чл. 36. и 86. Статута општине 

Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“, 

бр. 6/17 и 3/19) и чл. 137. и 144. Пословника о раду 

Скупштине општине Вишеград („Службени гласник 

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

Скупштина општине Вишеград на трећој редовној 

сједници одржаној 16. 2.2022. године, д о н о с и 

 

З А К Љ У Ч А К 

у вези Извјештаја о реализацији Програма 

коришћења средстава уплаћених по основу 

Закона о накнадама за коришћење природних 

ресурса у сврху производње електричне  

енергије за 2020. годину 

 

1. Скупштина општине Вишеград не усваја 

Извјештај о реализацији Програма коришћења 

средстава уплаћених по основу Закона о накнадама за 

коришћење природних ресурса у сврху производње 

електричне енергије за 2020. годину. 

2. Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                                               ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-6/22 

Датум: 16.2.2022. год.              Муамер Софовић,с.р. 
 

На основу члана 39. став (2) тачка 3) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске, бр. 97/16, 36/19 и 61/21), члана 31. став (1) 

тачка ђ) Закона о буџетском систему Републике 

Српске (,,Службени гласник Републике Српске“, бр. 

121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), чл. 36. став (2) тачка 3) 

Статута општине Вишеград („Службени гласник 

општине Вишеград“, бр. 6/17 и 3/19) и чл. 137. и 144. 

Пословника о раду Скупштине општине Вишеград 

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

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

трећој редовној сједници одржаној 16. 2.2022. 

године, д о н о с и 

 

З А К Љ У Ч А К 

у вези Нацрта буџета општине Вишеград  

за 2022. годину 

 

1. Скупштина општине Вишеград прихвата 

Нацрт буџета општине Вишеград за 2022. годину у 

износу од 8.940.418,00 КМ и упућује га на јавну 

расправу, ради прибављања примједби, мишљења и 

приједлога. 

2. Задужује се начелник општине и 

Одјељење за финансије Општине Вишеград да 

спроведу јавну расправу о Нацрту буџета општине 

Вишеград за 2022. годину према сачињеном 

програму, у року од 15 дана. 

3. Задужује се начелник општине и 

Одјељење за финансије Општине Вишеград да 

приликом израде Приједлога буџета општине 

Вишеград за 2022. годину разврстају приходе и 

расходе по организационим јединицама,одјељењима, 

у Општини. 
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4. Саставни дио овог закључка је табеларни 

преглед Нацрта буџета општине Вишеград за 2022. 

годину.   

5. Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                                               ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-7/22 

Датум: 16.2.2022. год.              Муамер Софовић,с.р. 
 

На основу члана чл. 36. и 86. Статута општине 

Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“, 

бр. 6/17 и 3/19) и чл. 137. и 144. Пословника о раду 

Скупштине општине Вишеград („Службени гласник 

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

Скупштина општине Вишеград на трећој редовној 

сједници одржаној 16. 2.2022. године, д о н о с и 

 

З А К Љ У Ч А К 

у вези Извјештаја о реализацији новчаних 

средстава датих у 2020. години на основу Одлуке 

о новчаном подстицају за развој пољопривреде у 

општини Вишеград у 2020. години  

 

1. Скупштина општине Вишеград не усваја 

Извјештај о реализацији новчаних средстава датих у 

2020. години на основу Одлуке о новчаном 

подстицају за развој пољопривреде у општини 

Вишеград у 2020. години. 

2. Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                                               ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-9/22 

Датум: 16.2.2022. год.              Муамер Софовић,с.р. 
 

На основу члана чл. 36. и 86. Статута општине 

Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“, 

бр. 6/17 и 3/19) и чл. 137., 144. и 150. Пословника о 

раду Скупштине општине Вишеград („Службени 

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

Скупштина општине Вишеград на трећој редовној 

сједници одржаној 16. 2.2022. године, д о н о с и 

 

З А К Љ У Ч А К 

у вези Одлуке о новчаном подстицају за развој 

 пољопривреде у општини Вишеград у 2022. 

години  

 

1. Скупштина општине Вишеград враћа 

предлагачу на допуну Одлуку о новчаном подстицају 

за развој пољопривреде у општини Вишеград у 2022. 

години. 

2. Предлагач се обавезује да приликом израде 

приједлога одлуке из тачке 1. овог закључка узме у 

обзир став одборника изнесен на сједници, као и да 

прибави мишљење стручних лица из ове области. 

3. Предлагачу ће у име Скупштине општине 

помоћ у изради приједлога пружити предсједник 

Скупштине општине Вишеград Муамер Софовић и 

одборници Зоран Папић, Лазо Чаркић и Един 

Караман. 

4. Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                                               ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-10/22 

Датум: 16.2.2022. год.              Муамер Софовић,с.р. 
 

На основу члана 39. став (2) тачка 34) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21), члана 19. став (1) 

тачка (1) и став (3) Закона о систему јавних служби 

(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 68/07, 

109/12 и 44/16), члана 21. став (2) Закона о 

предшколском васпитању и образовању („Службени 

гласник Републике Српске“, бр. 79/15, 109/12 и 63/20) 

и члана 36. став (2) тачка 36) Статута општине 

Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“, 

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

трећој редовној сједници одржаној дана 16.2.2022. 

године, д о н о с и 

 

З А К Љ У Ч А К 

у вези Годишњег програма рада ЈУ за 

предшколско васпитање и образовање „Невен“ 

Вишеград за школску 2021/2022. годину и 

Финансијског плана за календарску 2022. годину 
 

1. Скупштина општине Вишеград не даје 

сагласност на Годишњи програм рада ЈУ за 

предшколско васпитање и образовање „Невен“ 

Вишеград за школску 2021/2022. годину и 

Финансијски план за календарску 2022. годину, који 

је донио Управни одбор јавне установе на сједници 

одржаној 24.9.2021. године, број: 469/21, од 

24.9.2021. године. 
 

2. Одлука Управног одбора ЈУ за предшколско 

васпитање и образовање „Невен“ Вишеград о 

усвајању Годишњег програма рада за школску 
2021/2022. годину са Финансијским планом за 

календарску 2022. годину, број: 469/21, од 24.9.2021. 

године, налази се прилогу и чини саставни дио овог 

закључка. 
 

3. Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                                               ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-41/22 

Датум: 16.2.2022. год.              Муамер Софовић,с.р. 
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На основу члана 39. став (2) Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

бр. 97/16, 36/19 и 61/21), члана 36. став (2) Статута 

општине Вишеград („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 6/17 и 3/19), а у вези са чланом 144. 

Пословника о раду Скупштине општине Вишеград 

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

3/19), Скупштинa општине Вишеград на трећој 

редовној сједници одржаној дана 16.2.2022. године,    

д о н о с и 

 

З А К Љ У Ч А К 

у вези Петицијe за побољшање педијатријске 

здравствене заштите на примарном нивоу  

ЈЗУ „Дом здравља“ Вишеград 
 

1. Скупштина општине Вишеград захтјев 

грађана потписника Петиције за побољшање 

педијатријске здравствене заштите на примарном 

нивоу ЈЗУ „Дом здравља“ Вишеград сматра 

оправданим. 
 

2. Скупштина општине Вишеград обавезује 

начелника општине Вишеград да у Приједлогу 

буџета општине Вишеград за 2022. годину планира 

средства за запошљавање једног педијатра у ЈЗУ 

„Дом здравља“ Вишеград. 
 

3. Уколико у одређеном  року не буде могуће 

запослити педијатра, средства из тачке 2. овог 

закључка, могу се прераспоредити за плаћање 

повременог доласка једног педијатра у ЈЗУ „Дом 

здравља“ Вишеград  
 

4. Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Вишеград“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                                               ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-42/22 

Датум: 16.2.2022. год.              Муамер Софовић,с.р. 
 

На основу члана 133. Пословника о раду Скупштине 

општине Вишеград („Службени гласник општине 

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

општине Вишеград на трећој редовној сједници 

одржаној 16.2.2022. године, д о н о с и 
 

П Р О Г Р А М  Р А Д А 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД  

ЗА 2022. ГОДИНУ 
 

I-УВОДНИ ДИО 

 

Програм рада Скупштине општине Вишеград за 

2022. годину утврђује питања која ће Скупштина 

општине разматрати у 2022. години, рокове у којима 

ће поједина питања бити разматрана, као и 

обрађиваче и предлагаче материјала по питањима 

која ће се разматрати. 

Радна тијела Скупштине, у складу са овим програмом 

и својим надлежностима, разматраће 

материјале припремљене за Скупштину, о чему ће у 

оквиру својих надлежности давати мишљења, 

подносити приједлоге и одговарајуће извјештаје. 

Скупштина општине ће редовно захтијевати од 

начелника општине и општинске управе, те других 

органа, организација и установа да поднесе 

извјештаје и информације о реализацији одлука, 

закључака и других аката донесених на сједницама 

Скупштине. 

Поред питања садржаних у овом програму, 

Скупштина ће, у складу са својим надлежностима и 

према указаној потреби, разматрати и друга питања 

која нису предвиђена овим програмом рада, а за 

чијим разматрањем се укаже потреба. 

У складу са законским овлашћењима Скупштина ће 

вршити избор, именовања и  разрјешења из своје 

надлежности.  

Програм рада Скупштине општине Вишеград за 

2022. годину је основа за благовремено и редовно 

планирање сједница Скупштине и њених радних 

тијела. 
 

II-САДРЖАЈ ПРОГРАМА 
 

Прво тромјесечје (фебруар-март) 
 

1. Информација о раду Скупштине општине 

Вишеград за 2021. годину 

Обрађивач: вршилац дужности секретара Скупштине 

општине 

Предлагач: Предсједник Скупштине општине  

 

2. Извјештај о раду начелника општине и Општинске 

управе општине Вишеград за 2021. годину 

Обрађивач: Начелник општине и Општинска управа 

општине Вишеград 

Предлагач: Начелник општине 
 

3. Извјештај о реализацији новчаних средстава датих 

у 2020. и 2021. години на основу Одлуке о условима 

и критеријумима за остваривање права на 

стимулисање наталитета у општини Вишеград 

Обрађивач: Одјељење за локални развој, привреду и 

друштвене дјелатности 

Предлагач: начелник општине 
 

4. Извјештај о реализацији Програма коришћења 

средстава остварених по основу накнада за 

коришћење шума и шумског земљишта за 2020. 

годину 

Обрађивач: Одјељење за локални развој, привреду и 

друштвене дјелатности и 

                     Одјељење за просторно уређење и 

стамбено-комуналне послове   

Предлагач: начелник општине 
 

5. Извјештај о реализацији Програма коришћења 

средстава остварених по основу водних накнада за 

2020. годину 
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Обрађивач: Одјељење за локални развој, привреду и 

друштвене дјелатности и 

                    Одјељење за просторно уређење и 

стамбено-комуналне послове   

Предлагач: начелник општине 
 

6. Приједлог одлуке о усвајању Програма коришћења 

средстава остварених по основу накнада за 

коришћење шума и шумског земљишта за 2022. 

годину 

Обрађивач: Одјељење за локални развој, привреду и 

друштвене дјелатности и 

                    Одјељење за просторно уређење и 

стамбено-комуналне послове   

Предлагач: начелник општине 
 

7. Приједлог одлуке о усвајању Плана утрошка 

средстава остварених по основу водних накнада за 

2022. годину 

Обрађивач: Одјељење за локални развој, привреду и 

друштвене дјелатности и  

                     Одјељење за просторно уређење и 

стамбено-комуналне послове   

Предлагач: начелник општине 
 

8. Извјештај о раду Републичког јавног 

правобранилаштва-Сједиште замјеника 

правобраниоца Фоча за 2020. и 2021. годину  

Обрађивач: РЈП-сједиште Фоча 

Предлагач: РЈП-сједиште Фоча 
 

9. Извјештај о раду начелника општине у Скупштини 

Предузећа за водовод и канализацију „15. април“ а.д. 

Вишеград у 2020. и 2021. години  

Обрађивач: Начелник општине 

Предлагач: Начелник општине 
 

10. Извјештај о раду Одбора за жалбе Општине 

Вишеград за 2020. и 2021. годину 

Обрађивач: Одбор за жалбе Општине Вишеград 

Предлагач: Одбор за жалбе Општине Вишеград 
 

11. Информација о раду Основне школе са посебним 

освртом на успјех ученика у школској 2020/2021 

години 

Обрађивач: ЈУ Основа школа „Вук Караџић“ 

Вишеград 

Предлагач: ЈУ Основна школа „Вук Караџић“ 

Вишеград 
 

12. Информација о раду Средње школе са посебним 

освртом на успјех ученика у школској 2020/2021 

години 

Обрађивач: ЈУ Средњошколски центар „Иво 

Андрић“ Вишеград 

Предлагач: ЈУ Средњошколски центар „Иво Андрић“ 

Вишеград 
 

13. Информација о упису ученика у Основну школу у 

школској 2021/2022 години 

Обрађивач: ЈУ Основа школа „Вук Караџић“ 

Вишеград 

Предлагач: ЈУ Основна школа „Вук Караџић“ 

Вишеград 
 

14. Информација о упису ученика у Средњу школу у 

школској 2021/2022 години Обрађивач: ЈУ 

Средњошколски центар „Иво Андрић“ Вишеград 

Предлагач: ЈУ Средњошколски центар „Иво Андрић“ 

Вишеград 
 

15. Приједлог одлуке о просјечној коначној 

грађевинској цијени 1m² корисне површине 

стамбеног и пословног простора из 2021. године 

Обрађивач: Одјељење за просторно уређење и 

стамбено-комуналне послове   

Предлагач: Начелник општине 
 

16. Приједлог одлуке о утврђивању просјечних 

јединичних цијена радова комуналне и друге јавне 

инфраструктуре и уређења јавних површина 

Обрађивач: Одјељење за просторно уређење и 

стамбено-комуналне послове   

Предлагач: Начелник општине 
 

17. Приједлог одлуке о висини трошкова уређења 

градског грађевинског земљишта за 2022. годину 

Обрађивач: Одјељење за просторно уређење и 

стамбено-комуналне послове   

Предлагач: Начелник општине 
 

18. Приједлог одлуке о утврђивању просјечно 

остварене накнаде трошкова уређења градског 

грађевинског земљишта за 2021. годину 

Обрађивач: Одјељење за просторно уређење и 

стамбено-комуналне послове   

Предлагач: Начелник општине 
 

19. Приједлог стратегије развоја становања у 

општини Вишеград 

Обрађивач: Одјељење за просторно уређење и 

стамбено-комуналне послове   

Предлагач: Начелник општине 
 

20. Приједлог плана капиталних улагања за 2022. 

годину 

Обрађивач: Начелник општине   

Предлагач: Начелник општине 
 

21. Приједлог плана коришћења јавних површина за 

2022. годину 

Обрађивач: Одјељење за просторно уређење и 

стамбено-комуналне послове   

Предлагач: Начелник општине 
 

22. Приједлог програма уређења градског 

грађевинског земљишта за 2022. годину 

Обрађивач: Одјељење за просторно уређење и 

стамбено-комуналне послове   

Предлагач: Начелник општине 
 

23. Приједлог годишњег плана о управљању, 

грађењу, реконструкцији, одржавању и заштити 
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локалних и некатегорисаних путева и улица у насељу 

за 2022. годину 

Обрађивач: Одјељење за просторно уређење и 

стамбено-комуналне послове   

Предлагач: Начелник општине 
 

24. Извјештј о реализацији ПЗКП за 2021. годину 

Обрађивач: Одјељење за просторно уређење и 

стамбено-комуналне послове   

Предлагач: Начелник општине 
 

25. Годишњи извјештај о пословању и годишњи 

обрачун јавних установа чији је оснивач Општина 

Вишеград за 2020. и 2021. годину 

Обрађивач: Јавне установе 

Предлагач: Јавне установе 
 

26. Извјештај о раду представника општине у 

Скупштини „Андрићград“ д.о.о. Вишеград у 

2020.  и 2021. години; 

Обрађивач: Представник општине у Скупштини 

„Андрићград“ д.о.о. Вишеград 

Предлагач: Представник општине у Скупштини 

„Андрићград“ д.о.о. Вишеград 
 

27. Извјештај о пословању и завршни рачун ЈП 

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

2020. и 2021. годину 

Обрађивач: ЈП Дирекција за изградњу и развој д.о.о. 

Вишеград 

Предлагач: ЈП Дирекција за изградњу и развој д.о.о. 

Вишеград 
 

28. Извјештај о пословању Привредног друштва 

„Андрићев конак“ д.о.о. Вишеград за 2020. и 2021. 

годину 

Обрађивач: Привредно друштво „Андрићев конак“ 

д.о.о. Вишеград 

Предлагач: Привредно друштво „Андрићев конак“ 

д.о.о. Вишеград 
 

29. Извјештај о пословању и финасијски извјештај 

ЈП „РТВ Вишеград“ д.о.о.Вишеград за 2020. и 2021. 

годину 

Обрађивач: ЈП „РТВ Вишеград“ д.о.о. Вишеград 

Предлагач: ЈП „РТВ Вишеград“ д.о.о. Вишеград 
 

30. Извјештај о пословању који укључује 

финансијски извјештај, ревизорски извјештај и 

извјештај о раду КП „Комуналац“ а.д. Вишеград за 

2020. годину и 2021. годину 

Обрађивач: КП „Комуналац“ а.д. Вишеград 

Предлагач: КП „Комуналац“ а.д. Вишеград 
 

31. Извјештај о утрошку средстава за 2020. годину по 

основу Закона о заштити од пожара 

Обрађивач: Одјељење за општу управу-ТВЈ 

Вишеград 

Предлагач: Начелник општине 
 

32. Приједлог одлуке о усвајању буџета општине 

Вишеград за 2022. годину 

Обрађивач: Одјељење за финансије 

Предлагач: Начелник општине 
 

33. Приједлог одлуке о општинским 

административним таксама 

Обрађивач: Одјељење за општу управу 

Предлагач: Начелник општине 
 

Друго тромјесечје (април-јун) 
 

1. Годишњи програм рада и Финансијски план за 

2022. годину јавних установа чији је оснивач 

Општина Вишеград 

Обрађивач: Јавне установе 

Предлагач: Јавне установе 
 

2. План рада и Финансијски план ЈП „РТВ Вишеград“ 

д.о.о. Вишеград за 2022. годину 

Обрађивач: ЈП „РТВ Вишеград“ д.о.о.Вишеград 

Предлагач: ЈП „РТВ Вишеград“ д.о.о.Вишеград 
 

3. План пословања КП „Комуналац“ а.д. Вишеград за 

2022. годину; 

Обрађивач: КП „Комуналац“ а.д. Вишеград 

Предлагач: КП „Комуналац“ а.д. Вишеград 
 

4. План пословања Привредног друштва „Андрићев 

конак“ д.о.о. Вишеград за 2022. годину 

Обрађивач: Привредно друштво „Андрићев конак“ 

д.о.о. Вишеград 

Предлагач: Привредно друштво „Андрићев конак“ 

д.о.о. Вишеград 
 

5. Годишњи програм рада и Финансијски план за 

2022. годину ЈП „Дирекција за изградњу и развој“ 

д.о.о. Вишеград 

Обрађивач: ЈП „Дирекција за изградњу и развој“ 

д.о.о. Вишеград 

Предлагач: ЈП „Дирекција за изградњу и развој“ 

д.о.о. Вишеград 
 

6. Информација о остваривању здравствене заштите 

становништва на подручју општине Вишеград; 

Обрађивач: ЈЗУ „Дом здравља“ Вишеград 

Предлагач: ЈЗУ „Дом здравља“ Вишеград 
 

7. Информација о стању спорта на подручју општине 

Вишеград; 

Обрађивач:Одјељење за локални развој, привреду и 

друштвене дјелатности 

Предлагач: Начелник општине 
 

8. Информација о стању путне инфраструктуре на 

подручју општине Вишеград 

Обрађивач: Одјељење за просторно уређење и 

стамбено-комуналне послове 

Предлагач: Начелник општине 
 

9. Информација о извршењу буџета општине 

Вишеград за период 01.01-31.3.2022. године 

Обрађивач: Одјељење за финансије 

Предлагач: Начелник општине 
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10. Приједлог одлуке о извршењу буџета општине 

Вишеград за 2021. годину 

Обрађивач: Одјељење за финансије 

предлагач:Начелник општине 
 

10. Извјештај о стању у области цивилне заштите и 

реализацији мјера противпожарне заштите на 

подручју општине Вишеград 

Обрађивач: Одјељење за општу управу-ТВЈ 

Вишеград 

Предлагач: Начелник општине 
 

11. Информација о водоснабдијевању становништва 

на подручју општине Вишеград 

Обрађивач: Предузеће за водовод и канализацију „15. 

април“ а.д. Вишеград 

Предлагач: Предузеће за водовод и канализацију 

„15. април“ а.д. Вишеград 
 

12. Извјештај о утрошку средстава корисника гранта 

из буџета општине Вишеград за 2020. и 2021. годину 

Обрађивач: Корисници гранта и Одјељење за 

финансије 

Предлагач: Начелник општине 
 

Треће тромјесечје (јул-септембар) 
 

1. Информација о раду Основне школе са посебним 

освртом на успјех ученика у школској 2021/2022. 

години 

Обрађивач: ЈУ ОШ „Вук Караџић“ Вишеград 

Предлагач: ЈУ ОШ „Вук Караџић“ Вишеград 
 

2. Информација о раду Средње школе са посебним 

освртом на успјех ученика у школској 2021/2022. 

години; 

Обрађивач: ЈУ Средњошколски центар „Иво 

Андрић“ Вишеград 

Предлагач: ЈУ Средњошколски центар „Иво Андрић“ 

Вишеград 
 

3. Извјештај о извршењу буџета општине Вишеград 

за период 01.01-30.6.2021. године 

Обрађивач: Одјељење за финансије 

Предлагач: Начелник општине 
 

4. Информација о стању криминалитета и јавног 

реда и мира на подручју општине Вишеград 

Обрађивач: Полицијска станица Вишеград 

Предлагач: Полицијска станица Вишеград 
 

5. Информација о безбједности јавног саобраћаја на 

подручју општине Вишеград 

Обрађивач: Полицијска станица за безбједност 

саобраћаја Вишеград 

Предлагач: Полицијска станица за безбједност 

саобраћаја Вишеград 
 

6. Извјештај о годишњем пословању и годишњем 

обрачуну за радну 2021/2022 годину ЈУ за 

предшколско васпитање и образовање „Невен“ 

Вишеград 

Обрађивач: ЈУ за предшколско васпитање и 

образовање „Невен“ Вишеград 

Предлагач: ЈУ за предшколско васпитање и 

образовање „Невен“ Вишеград 
 

7. Годишњи програм рада и финансијски план за 

радну 2022/2023 годину ЈУ за предшколско 

васпитање и образовање „Невен“ Вишеград 

Обрађивач: ЈУ за предшколско васпитање и 

образовање „Невен“ Вишеград 

Предлагач: ЈУ за предшколско васпитање и 

образовање „Невен“ Вишеград 
 

8. Приједлог плана зимског одржавања путева и 

јавних површина за 2022/2023 

Обрађивач: Одјељење за просторно уређење и 

стамбено-комуналне послове 

Предлагач: Одјељење за просторно уређење и 

стамбено-комуналне послове 
 

Четврто тромјесечје (октобар-децембар) 
 

1. Информација о упису ученика у Основну школу у 

школској 2022/2023 годину 

Обрађивач: ЈУ ОШ „Вук Караџић“ Вишеград 

Предлагач: ЈУ ОШ „Вук Караџић“ Вишеград 
 

2. Информација о упису ученика у Средњу школу у 

школској 2022/2023 години 

Обрађивач: ЈУ Средњошколски центар „Иво 

Андрић“ Вишеград 

Предлагач: ЈУ Средњошколски центар „Иво Андрић“ 

Вишеград 
 

3. Информација о коришћењу, узгоју и заштити шума 

на подручју општине Вишеград 

Обрађивач: ШГ „Панос“Вишеград 

Предлагач: ШГ „Панос“Вишеград 
 

4. Информација о насиљу у породици 

Обрађивач: Одјељење за локални развој, привреду и 

друштвене дјелатности 

Предлагач: Одјељење за локални развој, привреду и 

друштвене дјелатности 
 

5. Информација о извршењу буџета за период 01.01-

30.9.2021. године 

Обрађивач: Одјељење за финансије 

Предлагач: Начелник општине 
 

6. Информација о стању електроенергетске мреже на 

подручју општине Вишеград и припремама за 

зимски период 

Обрађивач: „Електродистрибуција“ Пале-РЈ 

Вишеград 

Предлагач: „Електродистрибуција“ Пале-РЈ 

Вишеград 
 

7. Информација о остваривању права из области 

борачко-инвалидске заштите 

Обрађивач: Одјељење за општу управу 

Предлагач: Начелник општине 
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8. Приједлог програма заједничке комуналне 

потрошње за 2023. годину 

Обрађивач: Одјељење за просторно уређење и 

стамбено-комуналне послове 

Предлагач: Начелник општине 
 

9. Нацрт буџета општине Вишеград за 2022. годину 

Обрађивач: Одјељење за финансије 

Предлагач: Начелник општине 
 

10. Приједлог одлуке о усвајању буџета општине 

Вишеград за 2023. годину 

Обрађивач: Одјељење за финансије 

Предлагач: Начелник општине 
 

11. Приједлог одлуке о извршењу буџета општине 

Вишеград за 2023. годину 

Обрађивач: Одјељење за финансије 

Предлагач: Начелник општине 
 

12. Приједлог плана капиталних улагања за 2023. 

годину; 

Обрађивач: Кабинет начелника општине 

Предлагач: Кабинет начелника општине 
 

13. Приједлог програма рада Скупштине општине 

Вишеград за 2023. годину; 

Обрађивач: секретар СО 

Предлагач: Колегијум СО 
 

Стручни обрађивачи и предлагачи материјала, 

одређени овим програмом, одговорни су за 

благовремену, квалитетну и стручну припрему 

материјала, као и за законитост поднесених 

приједлога аката. 

Материјал се доставља секретару Скупштине 

општине у остављеном року у писаном и 

електронском облику, умножен у 35 примјерака.  

Предсједник Скупштине стараће се о спровођењу 

овог програма, а уколико се укаже потреба, може 

помјерати рокове разматрања појединих питања 

утврђених овим програмом. 
 

III-ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Овај програм ће се објавити у „Службеном гласнику 

општине Вишеград“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                                               ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-14/22 

Датум: 16.2.2022. год.              Муамер Софовић,с.р. 
 

На основу члана 59. а у вези са члановима 113-119, 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске број: 97/16 и 36/19), члана 87. 

Статута Општине Вишеград („Службени гласник 

Општине Вишеград“, бр. 6/14, 3/17) начелник 

Општине Вишеград  д о н о с и: 

 

 

 

О Д Л У К У 

о усвајању Методологије за унапређење рада 

мјесних заједница  Општине Вишеград 

 

I. 

Усваја се Методологија за унапређење и 

уједначавање рада мјесних заједница која обухвата 

процедуре и документацију коју ће користити 

Савјети мјесних заједница Општине Вишеград на 

подручју општине Вишеград и то: 

1. Пословник о раду MЗ 

2. Плакат форума МЗ 

3. Листа учесника форума МЗ 

4. Записник са форума грађана МЗ 

5. Примопредаја дужности Савјета МЗ 

6. Годишњи план активности МЗ 

7. Извјештај о раду МЗ. 

 

II. 

Сврха усвајања Методологије је унапређење и 

уједначавање рада мјесних заједница на подручју 

општине Вишеград у оквиру пројекта „Јачање улоге 

мјесних заједница у Босни и Херцеговини“ – фаза II 

који спроводи Развојни програм Уједињених нација 

у БиХ. 
 

III. 

Овом Методологијом се стандардизују обрасци за 

сљедеће активности које спроводе Савјети мјесних 

заједница: 

а) доношење Пословника о раду савјета мјесне 

заједнице, 

б)правовремено оглашавање форума, евидентирање 

учесника, вођење записника на форуму, утврђивање 

приоритета путем гласања грађана присутних на 

форуму, 

в) израда годишњег Плана рада мјесне заједнице, 

г) примопредаја дужности између претходног и 

новоизабраног Савјета мјесне заједнице 

д) извјештавање. 
 

IV. 

Одјељење за општу управу, а у чијој је надлежности 

рад са мјесним заједницама, је задужено за 

спровођење ове Одлуке у сарадњи са Оперативним 

тимом Општине Вишеград задуженим за реализацију 

пројекта „Јачање улоге мјесних заједница у Босни и 

Херцеговини“ – фаза II. 
 

V. 

Саставни дио ове одлуке чине обрасци 1-7. 
 

VI. 
Овa Одлука ступа на снагу даном доношења и биће 

објављена у „Службеном гласнику Општине 

Вишеград“. 
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Датум: 11.02.2022. год.            Младен Ђуровић,с.р. 
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