
 
 

Година 31   Службени гласник општине Вишеград - Број 4            28. март 2022.годинe 

 

На основу члана 80. став (4) Закона о уређењу 

простора и грађењу (,,Службени гласник Републике 

Српске“, бр. 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), члана 39. 

став (2) тачка 2), а у вези са чланом 82. 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“, број 6/17 и 3/19), Скупштина 

општине Вишеград на четвртој сједници одржаној 

21.3.2022. године, д о н о с и  

 

О Д Л У К У 

о просјечној коначној грађевинској цијени 1m2  

корисне површине стамбеног и пословног 

простора из 2021. године 
 

Члан 1. 

Овом одлукум, утврђује се просјечна коначна 

грађевинска цијена 1m2 корисне површине 

стамбеног и пословног простора у 2021. години, на 

подручју општине Вишеград, која служи као 

основица за израчунавање висине ренте код 

изградње, доградње и надоградње постојећих 

објеката. 

Просјечна коначна грађевинска цијена 1m2 корисне 

површине утврђена је на основу предрачуна из 

главног пројекта за све издате грађевинске дозволе у 

2021. години. 
 

Члан 2. 

Просјечна коначна грађевинска цијена 1m2 корисне 

површине на подручју општине Вишеград у 2021. 

години износи 573,07 КМ, а служи као основица за 

обрачун ренте у 2022. години.  

 

Члан 3. 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи 

Одлука о просјечној коначној грађевинској цијени 

1m2 корисне површине стамбеног и пословног 

простора из 2019. године (,,Службени гласник 

општине Вишеград“, број 4/20). 

 

 

 

 

 

 

Члан 4. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Општине 

Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД   

                                                 ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-44/22 

Датум: 21.3.2022. године      Муамер Софовић,с.р. 

 

На основу члана 39. став (2) тачка 2), у вези са 

чланом 82. став (2) Закона о локалној самоуправи  

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

36/19 и 61/21), члана 14. став (3) Правилника о 

обрачуну накнаде трошкова уређења градског 

грађевинског земљишта (“Службени гласник 

Републике Српске”, бр. 95/13, 99/13 и 22/14), а у вези 

са чланом 77. Закона о уређењу простора и грађењу 

(“Службени гласник Републике Српске”, број 40/13, 

106/15, 3/16 и 84/19) и члана 36. Статута општине 

Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“, 

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

четвртој сједници одржаној 21.3.2022. године,                         

д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о утврђивању просјечних јединичних цијена 

радова комуналне и друге јавне инфраструктуре 

и уређења јавних површина 

 

Члан 1. 

Овом одлуком утврђују се просјечно остварене 

јединичне цијене радова комуналне и друге јавне 

инфраструктуре и уређења јавних површина (Јц) на 

подручју опшштине Вишеград, које служе за 

обрачун трошкова опремања градског грађевинског 

земљишта за 2022. годину. 

 

Члан 2. 

Просјечно остварене јединичне цијене радова 

комуналне и друге јавне инфраструктуре и уређења 

јавних површина износе: 
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Група     Р.б.                          Врста                                                   Јед.           Јц 

                       инфраструктуре                      мј. 

 

А)                  САОБРАЋАЈНА 

                     ИНФРАСТРУКТУРА                            

                1.    Реконструкција постојећих                m²    53,80 KM                                 

                2.    Изградња саобраћајница                    m²  110,36 KM 

          3.                      Изградња паркинг површина             m²    49,73 KM  

                4.                            Изградња тротоара и  

                                               осталих пјешачких површина            m²             102,61 КМ 

 

Б)                                       ВОДОВОДНА 

                                           МРЕЖА 

    Изградња секундарне водоводне  

    мреже (профила Ø 100 mm и  

    профила Ø 150 mm)                         m1                 60,00 KM 

 

В)                                  КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА  

    (изградња хидротехничке  

    инфраструктуре ) фекалне  

    канализације (изградња секундарних  

    фекалних колектора Ø 250 mm  

    и Ø 300 mm)                    m1                       140,00 КМ    

    изградња секундарних канала кишне 

    канализације (Ø 250 mm и Ø 300 mm m1                        125,00 КМ     

 

Г)                              ЗЕЛЕНЕ  ПОВРШИНЕ 

        1.       Припремни радови (исколчење терена)  m²     6,00 KM 

        2.       Земљани радови подизање   травњака  m²             20,00 KM 

        3.       Уређење зелених површина –  

    специјалне намјене        m²                        25,00 KM 

        4.         Подизање дрвореда                                  ком.                      40,00 КМ 

        5.       Рад са осталим дендроматеријалом ком.                     20,00 КМ 

 

Д)        ЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА 

            Нисконапонски подземни кабал са   

    расвјетним стубовима    m1                       65,00 КМ/m1  

 

 

Члан 3. 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи 

Одлука о утврђивању просјечних јединичних цијена 

радова комуналне и друге јавне инфраструктуре и 

уређења јавних површина („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 4/20).  

 

Члан 4. 

Ова oдлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД   

                                                      ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-45/22 

Датум: 21.3.2022. године          Муамер Софовић,с.р. 

 

 

 

 
На основу члана 39. став (2) тачка 2), а у вези са 

чланом 82. став (2) Закона о локалној самоуправи  

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

36/19 и 61/21), члана 17. став (2) Правилника о 

обрачуну накнаде трошкова уређења градског 

грађевинског земљишта (“Службени гласник 

Републике Српске”, бр. 95/13, 99/13 и 22/14), а у вези 

са чланом 77. Закона о уређењу простора и грађењу 

(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 40/13, 

106/15, 3/16 и 84/19) и члана 36. Статута општине 

Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“, 

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

четвртој сједници одржаној дана 21.3.2022. године,  

д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о висини трошкова уређења градског 

грађевинског земљишта за 2022. годину 
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Члан 1. 

Овом одлуком утврђују се висина трошкова уређења 

градског грађевинског земљишта за 2022. годину по 

1m2 (један метар квадратни) корисне површине 

објеката за спроведбене документе просторног 

уређења. 

 

Члан 2. 

Висина трошкова уређења градског грађевинског 

земљишта израчуната према одредбама Закона о 

уређењу простора и грађењу и Правилника о 

обрачуну накнаде трошкова уређења градског 

грађевинског земљишта, износи за:  

 

2022. 

РБ ДОКУМЕНТ 

ПРОСТОРНОГ 

УРЕЂЕЊА 

ПРОСЈЕЧНИ 

ТРОШКОВИ 

ПО КП (КМ/m²) 

1. Регулациони план 

,,Центар“-(ревизија) 

44,37 

2. Регулациони план 

,,Гарча“ у Вишеграду 

(секција регулационог 

плана Малухино поље и 

Мезалин) 

 

 

50,58 

3. Регулациони план ширег 

подручја жељезничке 

станице са спортско 

рекреативним центром у 

Вишеграду 

 

84,84 

4. Регулациони план за 

гробље Трноваче у 

Вишеграду 

 

81,89 

5. Просјечна јединична 

цијена уређења 

грађевинског земљишта 

по m2 корисне површине 

објекта (КМ/m2) 

 

 

65,42 

 

Члан 3. 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи 

Одлука о висини трошкова уређења градског 

грађевинског земљишта за 2020. годину 

(„Службеном гласнику Општине Вишеград“, број 

4/20).  
 

Члан 4.  

Ова oдлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Општине 

Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД   

                                                      ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-46/22 

Датум: 21.3.2022. године          Муамер Софовић,с.р. 

 

На основу члана 39. став (2) тачка 2), а у вези са 

чланом 82. став (2) Закона о локалној самоуправи  

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

36/19 и 61/21), члана 18. став (1) Правилника о 

обрачуну накнаде трошкова уређења градског 

грађевинског земљишта (“Службени гласник 

Републике Српске”, бр. 95/13, 99/13 и 22/14), а у вези 

са чланом 77. Закона о уређењу простора и грађењу  

(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 40/13, 

106/15, 3/16 и 84/19), и члана 36. Статута Општине 

Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“, 

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

четвртој сједници одржаној 21.3.2022. године,               

д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о утврђивању просјечно остварене накнаде 

трошкова уређења градског грађевинског 

земљишта за 2022. годину 

 

Члан 1. 

Овом одлуком утврђује се просјечно остварена 

накнада трошкова уређења градског грађевинског 

земљишта у 2021. години и износи 65,42 КМ по 

једном метру квадратном корисне површине 

планираних објеката и служиће за обрачун трошкова 

уређења градског грађевинског земљишта у 2022. 

години.  

 

Члан 2. 

Просјечно остварена накнада у члану 1. ове одлуке 

утврђује се на почетку сваке године за подручја за 

која није донесен спроведбени документ просторног 

уређења.  

Израчунава се као просјечно остварена накнада за 

трошкове уређења градског грађевинског земљишта 

(Пнугз) на основу свих важећих спроведбених 

докумената просторног уређења, за које је ова 

накнада израчуната за претходну годину.  

Обрачун се врши за радове уређења на основу 

стручног мишљења и урбанистичко техничких 

услова. 
 

Члан 3. 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи 

Одлука о утврђивању просјечно остварене накнаде 

трошкова уређења градског грађевинског земљишта 

за 2020. годину („Службени гласник oпштине 

Вишеград“, број 4/20).  
 

Члан 4. 

Ова oдлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Општине 

Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД   

                                                      ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-47/22 

Датум: 21.3.2022. године          Муамер Софовић,с.р. 

 

На основу члана 6. став (5) Закона о социјалном 

становању Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“, број 54/19), члана 39. став (2) 



28.3.2022. године                                     Службени гласник Општине Вишеград –4                                                 4 

 

тачка 37), а у вези са чланом 82. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

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

општине Вишеград („Службени гласник општине 

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

Вишеград на четвртој сједници одржаној 21.3.2022. 

године, д о н о с и  

  

О Д Л У К У 

о усвајању Стратегије развоја социјалног 

становања у општини Вишеград (2022-2030) 

 

Члан 1. 

Скупштина општине Вишеград усваја Стратегију 

развоја социјалног становања у општини Вишеград 

(2022-2030). 

 

Члан 2. 

Саставни дио ове одлуке је Стратегија развоја 

социјалног становања у општини Вишеград (2022-

2030). 

 

Члан 3 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД   

                                                      ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-48/22 

Датум: 21.3.2022. године          Муамер Софовић,с.р. 

 

На основу члана 39. став (2) тачка 2) и 13) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

36. Статута општине Вишеград („Службени гласник 

општине Вишеград“, бр. 6/17 и 3/19) и члана 5. став 

(3) Одлуке о давању пословног простора у закуп 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 3/14), 

Скупштина општине Вишеград на четвртој сједници 

одржаној 21.3.2022. године, д о н о с и  

 

О Д Л У К У  

о додјели на коришћење пословног простора  

Јавној установи ,,Туристичка организација“ 

Вишеград 

 

Члан 1. 

Јавној установи ,,Туристичка организација“ 

Вишеград из Вишеграда додјељује се на коришћење 

пословни простор укупне површине 90 m2, у Улици 

краља Петра I број 22, у Вишеграду, I зона, у 

приземљу зграде тзв. Панос, изграђене на 

катастарској парцели број 1216/3 катастарска 

општина Вишеград 1 уписана у лист непокретности 

број 215.  

Члан 2. 

Јавна установа ,,Туристичка организација“ 

Вишеград из Вишеграда ће пословни простор 

користити за потребе обављања дјелатности за коју 

је регистрована. 

 

Члан 3. 

Додјела пословног простора из члана 1. ове одлуке 

врши се без накнаде, на период од  двије године од 

1.4.2022. до 31.3.2024. године. 

Јавна установа ,,Туристичка организација“ 

Вишеград из Вишеграда плаћа ПДВ, на износ 

закупнине по 1m2, обрачунато у складу са Одлуком 

о давању пословног простора у закуп. 

  

Члан 4. 

Право коришћења предметног пословног простора 

неће се евидентирати у катастарској евиденцији. 

 

Члан 5. 

На основу ове одлуке са Јавном установом 

,,Туристичка организација“ Вишеград из Вишеграда 

закључиће се уговор, којим ће бити регулисана права 

и обавезе уговорних страна у вези са коришћењем 

пословног простора из члана 1. ове одлуке.  

Овлашћује се начелник општине Вишеград да на 

основу ове одлуке и у складу са позитивним 

законским прописима закључи уговор. 

 

Члан 6. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград”. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД   

                                                      ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-49/22 

Датум: 21.3.2022. године          Муамер Софовић,с.р. 

 

На основу члана 39. став (2) тачка 2) и 13) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

36. Статута општине Вишеград („Службени гласник 

општине Вишеград“, бр. 6/17 и 3/19) и члана 5. став 

(3) Одлуке о давању пословног простора у закуп 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 3/14), 

Скупштина општине Вишеград на четвртој сједници 

одржаној 21.3.2022. године, д о н о с и   

 

О Д Л У К У  

о додјели на коришћење пословног простора  

Јавном предузећу ,,Радио-телевизија“ д.о.о. 

Вишеград 

 

Члан 1. 

Јавном предузећу ,,Радио-телевизија“ д.о.о. 

Вишеград из Вишеграда додјељује се на коришћење 

пословни простор у Улици Вука Караџића број 2, у 

Вишеграду, II зона, који се налази у згради 

Скупштина општине  Вишеград, изграђене на 

катастарској парцели број 1571 катастарска општина 

Вишеград 2 уписана у лист непокретности број 151,а 

који се састоји од сљедећих просторија подрум-три 
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канцеларије, мокри чвор и ходник, приземље-три 

канцеларије, портирница и ходник, укупне 

површине 109 m2.  

 

Члан 2. 

Јавно предузеће ,,Радио-телевизија“ д.о.о. Вишеград 

из Вишеграда ће пословни простор (канцеларије) 

користити за потребе обављања дјелатности за коју 

је регистрована. 

 

Члан 3. 

Додјела пословног простора из члана 1. ове одлуке 

врши се без накнаде, на период од двије године, од 

1.4.2022. до 31.3.2024. године . 

Јавно предузеће ,,Радио-телевизија“ д.о.о. Вишеград 

из Вишеграда плаћа ПДВ, на износ закупнине по 1 

m2, обрачунато у складу са Одлуком о давању 

пословног простора у закуп. 

  

Члан 4. 

Право коришћења предметног пословног простора 

неће се евидентирати у катастарској иевиденцији. 

 

Члан 5. 

На основу ове одлуке са Јавним предузећем  ,,Радио-

телевизија“ д.о.о. Вишеград из Вишеграда 

закључиће се уговор, којим ће бити регулисана права 

и обавезе уговорних страна у вези са коришћењем 

пословног простора из члана 1. ове одлуке.  

Овлашћује се начелник општине Вишеград да на 

основу ове одлуке и у складу са позитивним 

законским прописима закључи уговор. 

 

Члан 6. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград”. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД   

                                                      ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-50/22 

Датум: 21.3.2022. године          Муамер Софовић,с.р. 
 

На основу члана 39. став (2) тачка 2) и 13) Закона о 

локалној самоуправи  („Службени гласник 

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

36. Статута општине Вишеград („Службени гласник 

општине Вишеград“, бр. 6/17 и 3/19) и члана 5. став 

(3) Одлуке о давању пословног простора у закуп 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 3/14), 

Скупштина општине Вишеград на четвртој сједници 

одржаној 21.3.2022. године, д о н о с и 
 

О Д Л У К У  

о додјели на коришћење пословног простора без 

накнаде ,,IV KOM“ д.о.о. Вишеград 
 

Члан 1. 

Предузећу ,,IV KOM“ д.о.о. Вишеград, Трг палих 

бораца бб, додјељује се на коришћење пословни 

простор на Тргу палих бораца бб у Вишеграду, I 

зона, који се налази у згради тзв. Робна кућа, 

изграђеној на катастарској парцели број 1585/2 

катастарска општина Вишеград 1, уписана у лист 

непокретности број 2096, који се састоји од простора 

на I спрату површине од 250 до 450 m2, у зависности 

од потребе за обављање регистроване дјелатности, а 

што ће се регулисати уговором. 

 

Члан 2. 

Предузеће из члана 1. ове одлуке ће пословни 

простор користити за потребе обављања дјелатности 

за коју је регистровано, а у циљу да и даље 

запошљавања минимум 20 радника. 
 

Члан 3. 

Додјела пословног простора из члана 1. ове одлуке 

врши се без накнаде, на период од двије године почев 

од 1.4.2022. до 31.3.2024. године. 

Предузеће из члана 1. ове одлуке плаћа ПДВ, на 

износ закупнине по 1 m2, обрачунато у складу са 

Одлуком о давању пословног простора у закуп. 
 

Члан 4. 

Право коришћења предметног пословног простора 

неће се евидентирати у катастарској евиденцији. 

 

Члан 5. 

На основу ове одлуке са ,,IV KOM“ д.о.о. Вишеград 

закључиће се уговор, којим ће бити регулисана права 

и обавезе уговорних страна у вези са коришћењем 

пословног простора из члана 1. ове одлуке.  

Овлашћује се начелник општине Вишеград да на 

основу ове одлуке и у складу са позитивним 

законским прописима закључи уговор. 

 

Члан 6. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград”. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД   

                                                      ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-51/22 

Датум: 21.3.2022. године          Муамер Софовић,с.р. 
 

На основу члана 39. став (2) тачка 2) и 13) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

36. Статута општине Вишеград („Службени гласник 

општине Вишеград”, бр. 6/17 и 3/19) и члана 5. став 

(3) Одлуке о давању пословног простора у закуп 

(„Службени гласник општине Вишеград”, број 3/14), 

Скупштина општине Вишеград на четвртој сједници 

одржаној 21.3.2022. године, д о н о с и  

 

О Д Л У К У 

о додјели на коришћење пословних простора 

удружењима и другим правним лицима и 

организацијама са територије општине 

Вишеград 
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Члан 1. 

Овом одлуком додјељују се пословни простори 

(канцеларије) без накнаде: 
 

1) Удружењу родитеља са четворо и више дјеце 

”Четири и више“ пословни простор у згради званој 

„Војни одсјек”, II зона, изграђена на  катастарској 

парцели број 1571 катастарска општина  Вишеград 2, 

улицa Ужичког корпуса бб , први спрат, прва 

канцеларија са лијеве стране у односу на улаз у 

укупној површини од 15m²; 
 

2) Удружењу хендикепираних особа ,,Жеље“, 

пословни простори у згради званој „Војни одсјек”, II 

зона, изграђена на катастарској парцели број  1571 

катастарска општина Вишеград 2, улицa Ужичког 

корпуса бб , приземље, прва и друга канцеларија са 

лијеве стране у односу на улаз у укупној површини 

од 24 m² (прва канцеларија 15 m², друга канцеларија 

9 m²); 
 

3) Друштву добровољних даваоца крви “Стара 

Херцеговина” додјељује се пословни простор у 

згради званој „Панос” на првом спрату у улици 

Краља Петра I број 22, I зона, изграђена на 

катастарској парцели број  1216/3 катастарска 

општина  Вишеград 1,  који се састоји од једне 

просторије у укупној површини од 16 m²; 
 

4) Српском соколском друштву Соко, Спортска 

фудбалска секција „Бамби Соко”, додјељује се 

пословни простор у згради званој „Панос” у 

поткровљу зграде у улици Краља Петра I број 22, I 

зона, изграђена на катастарској ппарцели 1216/3 

катастарска општина Вишеград 1 који се састоји од 

једне просторије, у укупној површини од 14 m²; 
 

5) Културно умјетничком друштву “Бикавац” 

додјељује се пословни простор у згради званој 

„Панос” на првом спрату у улици Краља Петра I број 

22, I зона, изграђена на катастарској парцели број 

1216/3 катастарска општина Вишеград 1,  који се 

састоји од једне просторије, у укупној површини 20 

m²; 
 

6) СПКД ,,Просвјета“ - Вишеград додјељује се 

пословни простор у Улици Вука Караџића број 2 у 

Вишеграду, II зона, који се налази у згради 

скупштине општине Вишеград изграђене на 

катастарској парцели број 1571 катастарска општина 

Вишеград 2, који се састоји од једне канцеларије, 

укупне површине 6m2; 
 

7) Кинолошком савезу Републике Српске, 

Регионално кинолошко удружење ,,Дрина“ 

Вишеград у улици Ужичког корпуса бб у Вишеграду, 

II зона, који се налази у згради скупштине општине 

Вишеград, изграђене на катастарској парцели број 

1571 катастарска општина Вишеград 2,  који се 

састоји од  једне просторије канцеларије, површине 

11,61 m2; 

8) Регионалном удружењу логораша у улици 

Ужичког корпуса бб у Вишеграду, II зона, који се 

налази у згради скупштине општине Вишеград, 

изграђене на катастарској парцели број 1571 

катастарска општина Вишеград 2, који се састоји од 

једне просторије - канцеларије, површине 7,50 m2; 
 

9) Удружењу навијача ФК ,,Црвена звезда“ 

Вишеград пословни простор у згради званој „Војни 

одсјек”,  II зона, изграђена на  катастарској парцели 

број 1571 катастарска општина  Вишеград 2, улицa 

Ужичког корпуса бб, први спрат, други ходник 

средња канцеларија у односу на улаз у укупној 

површини од 15m²; 
 

10) Удружењу гуслара ,,Раде Јамина“  Вишеград 

додјељује се пословни простор у згради званој 

„Панос” у поткровљу зграде у улици Краља Петра I 

број 22, I зона, изграђена на катастарској ппарцели 

број 1216/3 катастарска општина Вишеград 1 који се 

састоји од једне просторије, у укупној површини од 

12 m²; 
 

11) Карате клубу ,,Дрина“ Вишеград , додјељује се 

пословни простор у згради ЗЕВ „Рзав” у приземљу 

зграде (десни) у улици Ужичког корпуса бб , II зона, 

изграђена на катастарској ппарцели број 1260/2 

катастарска општина Вишеград 2 који се састоји од 

једне просторије, у укупној површини од 12 m², и 
 

12) Удружењу бродара ,,Вишеград на Дрини“ 

Вишеград додјељује се пословни простор у згради 

званој „Панос” у поткровљу зграде у улици Краља 

Петра I број 22, I зона, изграђена на катастарској 

ппарцели број 1216/3 катастарска општина 

Вишеград 1, који се састоји од једне просторије, у 

укупној површини од 12 m². 

 

Члан 2. 

Наведена удружења односно правна лица и 

организације ће пословне просторе - канцеларије 

користити за потребе дјелатности удружења односно 

друштва.  

 

Члан 3. 

Додјела пословних простора из члана 1. ове одлуке 

врши се без накнаде, на период од двије године од 

1.4.2022. до 31.3.2024. године.  

Удружења из члана 1. дужна су да плаћају ПДВ, на 

износ минималне закупнине по 1 m², обрачунато у 

складу са Одлуком о давању пословног простора у 

закуп. 

 

Члан 4. 

Право коришћења предметних пословних простора 

неће се евидентирати у катастарској и 

земљишнокњижној евиденцији.  

 

Члан 5. 

На основу ове одлуке са свим удружењима и 

друштвима из члана 1. закључиће се уговори, којим 
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ће бити регулисана права и обавезе уговорених 

страна у вези са коришћењем пословних простора. 

Овлашћује се начелник општине Вишеград да на 

основу ове одлуке и у складу са позитивним 

законским прописима закључи уговоре. 

 

Члан 6. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград”. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД   

                                                      ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-52/22 

Датум: 21.3.2022. године          Муамер Софовић,с.р. 

 

На основу члана 39. став (2) тачка 2) и 13) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

36. Статута општине Вишеград („Службени гласник 

општине Вишеград“, бр. 6/17 и 3/19) и члана 5. став 

(3) Одлуке о давању пословног простора у закуп 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 3/14), 

Скупштина општине Вишеград на четвртој сједници 

одржаној 21.3.2022. године, д о н о с и  

 

О Д Л У К У  

о додјели на коришћење пословног простора  

организацији ,,Caritas“ Switzerland 

 

Члан 1. 

Организацији ,,Caritas“ Switzerland додјељује се на 

коришћење пословни простор у Улици Ужичког 

корпуса бб у Вишеграду, II зона, а који се састоји од  

једне просторије (прва десно, укупне површине 14 

m2).  

 

Члан 2. 

Организацијa ,,Caritas“ Switzerland ће пословни 

простор (канцеларију) користити за потребе  

организације. 

 

Члан 3. 

Додјела пословног простора из члана 1. ове одлуке 

врши се без накнаде, на период од 2 (двије) године 

од дана потписивања уговора. 

Организација ,,Caritas“ Switzerland плаћа ПДВ, на 

износ закупнине по 1 m 2, обрачунато у складу са 

Одлуком о давању пословног простора у закуп. 

Члан 4. 

Право коришћења предметног пословног простора 

неће се евидентирати у катастарској и 

земљишнокњижној евиденцији. 

 

Члан 5. 

На основу ове одлуке организацијом ,,Caritas“ 

Switzerland закључиће се уговор, којим ће бити 

регулисана права и обавезе уговорних страна у вези 

са коришћењем пословног простора из члана 1. ове 

одлуке.  

Овлашћује се начелник општине Вишеград да на 

основу ове одлуке и у складу са позитивним 

законским прописима закључи уговор. 

 

Члан 6. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград”. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД   

                                                      ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-53/22 

Датум: 21.3.2022. године          Муамер Софовић,с.р. 

 

На основу члана 39. став (2), а у вези са чланом 82. 

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 четвртој сједници одржаној 

21.3.2022. године, д о н о с и  

 

О Д Л У К У 

о измјени и допуни Одлуке о давању пословног 

простора у закуп 

 

Члан 1. 

У Одлуци о давању пословног простора у закуп 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 3/14) 

у члану 13. у ставу (1) ријечи ,,са урачунатим ПДВ-

ом“ замјењују се ријечима ,,увећан за износ ПДВ-а“.  

 

Члан 2. 

У члану 14. став (2) мијења се и гласи: 

,,(2) Врсту радова које је неопходно извести за 

стављање пословног простора у функцију као и 

висину трошкова неопходних за привођење 

функцији пословног простора утврђује овлаштени 

судски вјештак (процјенитељ) са листе судских 

вјештака одговарајуће струке.“  

  

Члан 3. 

Послије члана 17. додаје се нови члан 17 а. који 

гласи: 

„Члан 17 а. 

(1) Изузетно од одреби члана 17. став (5) и (6) за 

оштећене или недовршене пословне просторе за чије 

стављање у функцију трошкове сноси закупац, може 

се утврдити дужи рок за закључење уговора, а који 

не може бити дужи од десет година.  

(2) Рок из става 1 овог члана се утврђује на начин да 

се висина трошкова неопходних за привођење у 

функцију пословног простора дијели са цијеном 

закупнине која је утврђена за предметни пословни 

простор.“  

 

Члан 4. 

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: 01-022-54/22 

Датум: 21.3.2022. године          Муамер Софовић,с.р. 

 

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

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21), члана 18. Закона о 

систему јавних служби („Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 68/07 и 109/12), члана 7. 

Закона о министарским, владиним и другим 

именовањима Републике Српске („Службени 

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

став (2) Статута општине Вишеград („Службени 

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

са чланом 25. Статута Јавне установе „Културни 

центар Иво Андрић“ Вишеград, број: 34/20, од 

20.03.2020. године, Скупштина општине Вишеград 

на четвртој редовној сједници одржаној 21.3.2022. 

године, д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о утврђивању стандарда и критеријума за избор 

и именовање директора Јавне установе 

„Културни центар Иво Андрић“ Вишеград 

 

Члан 1. 

(1) Овом одлуком ближе се одређују стандарди и 

критеријуми за избор и именовање директора Јавне 

установе „Културни центар Иво Андрић“ Вишеград. 

(2) Под критеријумима за избор и именовање 

директора Јавне установе „Културни центар Иво 

Андрић“ Вишеград 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 или виша стручна спрема 

друштвеног смјера, 

- најмање 3 (три) године радног искуства. 

 

 

 

Члан 3. 

Директора Јавне установе „Културни центар Иво 

Андрић“ 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. 

(1) 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. 

 

(2) 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 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. 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи 

Одлука о утврђивању стандарда и критеријума за 

избор и именовање директора Јавне установе 

„Културни центар Иво Андрић“ Вишеград 

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

Члан 7. 

Ова oдлука ступа на снагу осмог дана од 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД   

                                                      ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-66/22 

Датум: 21.3.2022. године          Муамер Софовић,с.р. 

 

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

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21), члана 18. Закона о 

систему јавних служби („Службени гласник 

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

8. Закона о министарским, владиним и другим 

именовањима Републике Српске („Службени 

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

став (2) Статута општине Вишеград („Службени 

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

Скупштина општина Вишеград на четвртој редовној 

сједници одржаној 21.3.2022. године, д о н о с и  

 

О Д Л У К У 

о расписивању Јавног конкурса за избор и 

именовање директора Јавне установе „Културни 

центар Иво Андрић“ Вишеград 
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Члан 1. 

Расписује се Јавни конкурс за избор и именовање 

директора Јавне установе „Културни центар Иво 

Андрић“ Вишеград. 

 

Члан 2. 

Општи и посебни услови и критеријуми за избор и 

именовање из члана 1. ове одлуке прописани су 

Одлуком Скупштине општине Вишеград о 

утврђивању стандарда и критеријума за избор и 

именовање директора Јавне установе „Културни 

центар Иво Андрић“ Вишеград. 

 

Члан 3. 

(1) Јавни конкурс за избор и именовање директора 

Јавне установе „Културни центар Иво Андрић“ 

Вишеград објавиће се у „Службеном гласнику 

Републике Српске“ и дневном листу „Вечерње 

новости“. 

(2) 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 директора Јавне 

установе „Културни центар Иво Андрић“ Вишеград. 

 

Члан 5. 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи 

Одлука о расписивању Јавног конкурса за избор и 

именовање директора Јавне установе „Културни 

центар Иво Андрић“ Вишеград („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 2/21). 

 

Члан 6. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД   

                                                      ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-67/22 

Датум: 21.3.2022. године          Муамер Софовић,с.р. 

 

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

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21), члана 18. Закона о 

систему јавних служби („Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 68/07 и 109/12), члана 73. ст. 

2. и 4. Закона о здравственој заштити („Службени 

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

члана 7. Закона о министарским, владиним и другим 

именовањима Републике Српске („Службени 

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

став (2) Статута општине Вишеград („Службени 

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

са чланом 28. Статута ЈЗУ „Апотека Вишеград“ 

Вишеград, број: 08/10, од 10.2.2010. године, 

Скупштина општине Вишеград на четвртој редовној 

сједници одржаној 21.3.2022. године, д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о утврђивању стандарда и критеријума за избор 

и именовање директора ЈЗУ „Апотека 

Вишеград“ Вишеград  

 

Члан 1. 

(1) Овом одлуком ближе се одређују стандарди и 

критеријуми за избор и именовање директора ЈЗУ 

„Апотека Вишеград“ Вишеград. 

(2) Под критеријумима за избор и именовање 

директора ЈЗУ „Апотека Вишеград“ Вишеград 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: 

- завршен фармацеутски факултет у трајању 

од најмање четири или пет година, 

- најмање 5 (пет) године радног стажа у 

струци, 

- да нема законске сметње за именовање. 

 

Члан 3. 

Директора ЈЗУ „Апотека Вишеград“ 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. 

(1) 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. 
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(2) 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 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. 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи 

Одлука о утврђивању стандарда и критеријума за 

избор и именовање директора Јавне здравствене 

установе „Апотека Вишеград“ Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 4/18). 

 

Члан 7. 

Ова oдлука ступа на снагу осмог дана од 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД   

                                                      ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-69/22 

Датум: 21.3.2022. године          Муамер Софовић,с.р. 

 

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

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21), члана 18. Закона о 

систему јавних служби („Службени гласник 

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

8. Закона о министарским, владиним и другим 

именовањима Републике Српске („Службени 

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

став (2) Статута општине Вишеград („Службени 

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

Скупштина општина Вишеград на четвртој редовној 

сједници одржаној 21.3.2022. године, д о н о с и  

 

О Д Л У К У 

о расписивању Јавног конкурса за избор и 

именовање директора ЈЗУ „Апотека Вишеград“ 

Вишеград 

 

Члан 1. 

Расписује се Јавни конкурс за избор и именовање 

директора ЈЗУ „Апотека Вишеград“ 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 директора ЈЗУ „Апотека Вишеград“ 

Вишеград. 

 

Члан 3. 

(1) Јавни конкурс за избор и именовање директора 

ЈЗУ „Апотека Вишеград“ Вишеград објавиће се у 

„Службеном гласнику Републике Српске“ и дневном 

листу „Вечерње новости“. 

(2) 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 директора ЈЗУ 

„Апотека Вишеград“ Вишеград. 

 

Члан 5. 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи 

Одлука о расписивању Јавног конкурса за избор и 

именовање директора Јавне здравствене установе 

„Апотека Вишеград“ Вишеград („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 4/18). 

 

Члан 6. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД   

                                                      ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-70/22 

Датум: 21.3.2022. године          Муамер Софовић,с.р. 

 

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

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21), члана 18. Закона о 

систему јавних служби („Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 68/07 и 109/12), члана 86. 

став (1) Закона о туризму Републике Српске 

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

члана 7. Закона о министарским, владиним и другим 

именовањима Републике Српске („Службени 

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

став (2) Статута општине Вишеград („Службени 

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

Скупштина општине Вишеград на четвртој редовној 

сједници одржаној 21.3.2022. године, д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о утврђивању стандарда и критеријума за избор 

и именовање директора ЈУ „Туристичка 

организација општине Вишеград“ Вишеград 

 

Члан 1. 

(1) Овом одлуком ближе се одређују стандарди и 

критеријуми за избор и именовање директора ЈУ 

„Туристичка организација општине Вишеград“ 

Вишеград. 

(2) Под критеријумима за избор и именовање 

директора ЈУ „Туристичка организација општине 

Вишеград“ Вишеград из претходног става сматрају 

се општи и посебни услови одређени овом одлуком. 
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Члан 2. 

Кандидати за функцију из члана 1. ове одлуке морају 

испуњавати сљедеће услове: 

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 

нивоу власти у периоду од 3 (три) године 

прије дана објављивања конкурса, 

4. да нису осуђивани за кривично дјело које их 

чини неподобним за обављање послова у 

наведеном органу, 

5. да се против њих не води кривични 

поступак, 

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

БиХ. 

Посебни услови: 

1. завршен први циклус високог образовања са 

остварених најмање 180 ЕЦТС бодова или 

еквивалентом, 

2. најмање двије године радног искуства у 

струци, од чега најмање једна година на 

руководећим пословима у туристичком 

сектору и 

3. активно знање једног страног језика на 

нивоу Б2, Ц1 или Ц2 у складу са ЦЕФ 

стандардима. 

 

Члан 3. 

Директора ЈУ „Туристичка организација општине 

Вишеград“ 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. 

(1) 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. 

(2) 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 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. 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи 

Одлука о утврђивању стандарда и критеријума за 

избор и именовање директора Јавне установе 

„Туристичка организација општине Вишеград“ 

Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“, 

број 5/19). 

 

Члан 7. 

Ова oдлука ступа на снагу осмог дана од 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД   

                                                      ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-72/22 

Датум: 21.3.2022. године          Муамер Софовић,с.р. 

 

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

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21), члана 18. Закона о 

систему јавних служби („Службени гласник 

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

8. Закона о министарским, владиним и другим 

именовањима Републике Српске („Службени 

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

став (2) Статута општине Вишеград („Службени 

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

Скупштина општина Вишеград на четвртој редовној 

сједници одржаној 21.3.2022. године, д о н о с и  

 

О Д Л У К У 

о расписивању Јавног конкурса за избор и 

именовање директора ЈУ „Туристичка 

организација општине Вишеград“ Вишеград 

 

Члан 1. 

Расписује се Јавни конкурс за избор и именовање 

директора ЈУ „Туристичка организација општине 

Вишеград“ 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 директора ЈУ „Туристичка организација 

општине Вишеград“ Вишеград. 

 

Члан 3. 

(1) Јавни конкурс за избор и именовање директора ЈУ 

„Туристичка организација општине Вишеград“ 

Вишеград објавиће се у „Службеном гласнику 

Републике Српске“ и дневном листу „Вечерње 

новости“. 

(2) 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 директора ЈУ 
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„Туристичка организација општине Вишеград“ 

Вишеград. 

 

Члан 5. 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи 

Одлука о расписивању Јавног конкурса за избор и 

именовање директора Јавне установе „Туристичка 

организација општине Вишеград“ Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 5/19). 

 

Члан 6. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД   

                                                      ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-73/22 

Датум: 21.3.2022. године          Муамер Софовић,с.р. 

 

На основу члана 39. став (2), а у вези са чланом 145. 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

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

36. став (2), а у вези са чланом 135. Статута општине 

Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“, 

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

четвртој редовној сједници одржаној 21.3.2022. 

године, д о н о с и  

 

О Д Л У К У 

о братимљењу и успостављању сарадње 

Општине Вишеград са Општином Дојран 

(Република Сјеверна Македонија) 

 

Члан 1. 

У циљу развијања свестране сарадње и пријатељских 

веза Општина Вишеград (Републике Српска, Босна и 

Херцеговина) братими се са Општином Дојран 

(Република Сјеверна Македонија). 

 

Члан 2. 

Братимљење и сарадња постаје основ за развијање и 

јачање пријатељских односа кроз сусрете на пољу 

привреде, пољопривреде, културе, образовања, 

туризма, спорта и осталих активности које су од 

интереса за двије општине. 

 

Члан 3. 

Општина Вишеград и Општина Дојран потписаће 

повељу о братимљењу и успостављању сарадње. 

Повељу о братимљењу и успостављању сарадње 

потписаће начелник општине или лице које он 

овласти. 

 

Члан 4. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“.      

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД   

                                                      ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-82/22 

Датум: 21.3.2022. године           Муамер Софовић,с.р. 

 

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

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

16. став (1) Закона о систему јавних служби 

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

109/12 и 44/16) и члана 36. став (2) тачка 35) Статута 

општине Вишеград („Службени гласник општине 

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

Вишеград на четвртој редовној сједници одржаној 

21.3.2022. године, д о н о с и  

                                                                                

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу чланова Управног одбора Јавне 

установе Рехабилитациони центар 

 „Вилина влас“ Вишеград 

 

1. Разрјешавају се дужности чланови Управног 

одбора Јавне установе Рехабилитациони центар 

„Вилина влас“ Вишеград, и то: 

1) Саша Рацковић, економиста, 

2) Перо Крстић, дипломирани правник, 

3) Небојша Бенђо, професор географије, 

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 

Скупштина општине Вишеград Рјешењем, број: 01-

022-226/17, од 12.9.2017. године („Службени гласник 

општине Вишеград“, брoj 13/17), на приједлог 

начелника општине, за чланове Управног одбора 

Јавне установе Рехабилитациони центар „Вилина 

влас“ Вишеград именовала је Сашу Рацковића, Пера 

Крстића и Небојшу Бенђа, на период од четири 

године. С обзиром да је истекао период на који су 

именовани, самим тим створне су претпоставке за 

разрјешење чланова Управог одбора Јавне установе  

Рехалибитациони центар „Вилина влас“ Вишеград. 

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

тачка 33) Закона о локалној самоуправи („Службени 

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

61/21), чланом 16. став (1) Закона о систему јавних 

служби („Службени гласник Републике Српске“, бр. 

68/07, 109/12 и 44/16) и чланом 36. став (2) тачка 35) 

Статута општине Вишеград („Службени гласник 

општине Вишеград“, бр. 6/17 и 3/19), ријешено је као 

у диспозитиву овог рјешења. 

 

Упутство о правном лијеку: Ово рјешење је коначно 

и против истог није дозвољена жалба, али се може 

покренути управни спор тужбом код Окружног суда 

у Источном Сарајеву, у року од 30 дана од дана 

достављања рјешења. 
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД   

                                                      ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-56/22 

Датум: 21.3.2022. године          Муамер Софовић,с.р. 

 

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

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

16. став (1) 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. став (2) тачка 35) 

Статута општине Вишеград („Службени гласник 

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

општине Вишеград на четвртој редовној сједници 

одржаној 21.3.2022. године, д о н о с и  

                                                                                

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању вршилаца дужности чланова 

Управног одбора Јавне установе 

Рехабилитациони центар „Вилина влас“ 

Вишеград 

 

1. За вршиоце дужности чланова Управног 

одбора Јавне установе Рехабилитациони центар 

„Вилина влас“ Вишеград, на период до два (2) 

мјесеца, а најдуже до окончања поступка јавне 

конкуренције, именују се: 

1) Бојан Милетић, дипломирани инжењер 

електротехнике, 

2) Перо Крстић, дипломирани правник,  

3) Милорад Килибарда, средња стручна спрема. 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у Службеном гласнику општине 

Вишеград. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Скупштина општине Вишеград на сједници 

одржаној 21.3.2022. године, на приједлог начелника 

општине, за вршиоце дужности чланова Управног 

одбора Јавне установе Рехабилитациони центар 

„Вилина влас“ Вишеград, именовала је Бојана 

Милетића, Пера Крстића и Милорада Килибарду, на 

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

поступка јавне конкуренције.  

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

тачка 33) Закона о локалној самоуправи („Службени 

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

61/21), чланом 16. став (1) Закона о систему јавних 

служби („Службени гласник Републике Српске“, бр. 

68/07, 109/12 и 44/16), чланом 4. став (2) Закона о 

министарским, владиним и другим именовањима 

Републике Српске („Службени гласник Републике 

Српске“, број 41/03) и чланом 36. став (2) тачка 35) 

Статута општине Вишеград („Службени гласник 

општине Вишеград“, бр. 6/17 и 3/19), ријешено је као 

у диспозитиву овог рјешења. 

 

Упутство о правном лијеку: Ово рјешење је 

коначно и против истог није дозвољена жалба, али се 

може покренути управни спор тужбом код Окружног 

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

достављања рјешења. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД   

                                                      ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-57/22 

Датум: 21.3.2022. године          Муамер Софовић,с.р. 

 

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

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

16. став (1) Закона о систему јавних служби 

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

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

здравственој заштити („Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 106/09 и 44/15) и члана 36. 

став (2) тачка 35) Статута општине Вишеград 

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

3/19), Скупштина општине Вишеград на четвртој 

редовној сједници одржаној 21.3.2022. године,             

д о н о с и  

                                                                                

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу чланова Управног одбора Јавне 

установе „Туристичка организација 

 општине Вишеград“ Вишеград 

 

1. Разрјешавају се дужности чланова Управног 

одбора Јавне здравствене установе „Апотека 

Вишеград“ Вишеград: 

1) Весна Фуртула, дипломирани економиста, 

2) Драгана Кнежевић, дипломирнаи економиста, 

3) Тања Милисављевић, дипломирана    

медицинска сестра, 

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 

Скупштина општине Вишеград Рјешењем, број: 01-

022-263/17, од 1.11.2017. године („Службени гласник 

општине Вишеград“, брoj 15/17), на приједлог 

начелника општине, за чланове Управног одбора 

Јавне здравствене установе „Апотека Вишеград“ 

Вишеград именовала је Весну Фуртулу, Драгану 

Кнежевић и Тању Милисављевић, на период од 

четири године. С обзиром да је истекао период на 

који су именовани, самим тим створне су 

претпоставке  за разрјешење чланова Управог 

одбора Јавне здравствене установе „Апотека 

Вишеград“ Вишеград. 

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

тачка 33) Закона о локалној самоуправи („Службени 

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

61/21), чланом 16. став (1) Закона о систему јавних 

служби („Службени гласник Републике Српске“, бр. 
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68/07, 109/12 и 44/16), чланом 73. став (2) Закона о 

здравственој заштити („Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 106/09 и 44/15) и чланом 36. 

став (2) тачка 35) Статута општине Вишеград 

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

3/19), ријешено је као у диспозитиву овог рјешења. 

 

Упутство о правном лијеку: Ово рјешење је 

коначно и против истог није дозвољена жалба, али се 

може покренути управни спор тужбом код Окружног 

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

достављања рјешења. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД   

                                                      ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-58/22 

Датум: 21.3.2022. године          Муамер Софовић,с.р. 

 

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

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

16. став (1) Закона о систему јавних служби 

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

109/12 и 44/16), члана 88. став (1) Закона о социјалној 

заштити („Службени гласник Републике Српске“, 

бр. 37/12, 90/16, 94/19 и 42/20-др. уредба) и члана 36. 

став (2) тачка 35) Статута општине Вишеград 

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

3/19), Скупштина општине Вишеград на четвртој 

редовној сједници одржаној 21.3.2022. године,              

д о н о с и  

                                                                                

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу чланова Управног одбора  

Јавне установе „Центар за социјални рад“ 

Вишеград 

 

1. Разрјешавају се дужности чланова Управног 

одбора Јавне установе „Центар за социјални рад“ 

Вишеград: 

1) Жељана Пејовић, професор разредне наставе,  

2) Бранкица Видаковић, машински  инжењер,  

3) Оливера Милисављевић, професор разредне 

наставе,  

због 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 

Скупштина општине Вишеград Рјешењем, број: 01-

022-228/17, од 12.9.2017. године („Службени гласник 

општине Вишеград“, брoj 13/17), на приједлог 

начелника општине, за чланове Управног одбора 

Јавне установе „Центар за социјални рад“ Вишеград 

именовала је Жељану Пејовић, Бранкицу Видаковић 

и Оливеру Милисављевић, на период од четири 

године. С обзиром да је истекао период на који су 

именовани, самим тим створне су претпоставке за 

разрјешење чланова Управог одбора Јавне установе 

„Центар за социјални рад“ Вишеград. 

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

тачка 33) Закона о локалној самоуправи („Службени 

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

61/21), чланом 16. став (1) Закона о систему јавних 

служби („Службени гласник Републике Српске“, бр. 

68/07, 109/12 и 44/16), чланом 88. став (1) Закона о 

социјалној заштити („Службени гласник Републике 

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

чланом 36. став (2) тачка 35) Статута општине 

Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“, 

бр. 6/17 и 3/19), ријешено је као у диспозитиву овог 

рјешења. 

 

Упутство о правном лијеку: Ово рјешење је 

коначно и против истог није дозвољена жалба, али се 

може покренути управни спор тужбом код Окружног 

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

достављања рјешења. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД   

                                                      ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-59/22 

Датум: 21.3.2022. године          Муамер Софовић,с.р. 

 

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

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

16. став (1) Закона о систему јавних служби 

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

109/12 и 44/16) и члана 36. став (2) тачка 35) Статута 

општине Вишеград („Службени гласник општине 

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

Вишеград на четвртој редовној сједници одржаној 

21.3.2022. године, д о н о с и  

                                                                                

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу чланова Управног одбора Јавне 

установе „Културни центар Иво Андрић“ 

Вишеград 

 

1. Разрјешавају се дужности чланова 

Управног одбора Јавне установе „Културни центар 

Иво Андрић“ Вишеград, и то: 

1) Сандра Пецикоза, дипломирани педагог, 

2) Наташа Ђурић, дипломирани графички 

инжењер  

3) Вук Лукић, професор физичког вaспитања, 

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 

Скупштина општине Вишеград Рјешењем, број: 01-

022-232/17, од 12.9.2017. године („Службени гласник 

општине Вишеград“, брoj 13/17), на приједлог 

начелника општине, за чланове Управног одбора 

Јавне установе „Културни центар Иво Андрић“ 
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Вишеград именовала је Сандру Пецикозу, Наташу 

Ђурић и Вука Лукића, на период од четири године. 

С обзиром да је истекао период на који су 

именовани, самим тим створне су претпоставке за 

разрјешење чланова Управог одбора Јавне установе 

„Културни центар Иво Андрић“ Вишеград. 

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

тачка 33) Закона о локалној самоуправи („Службени 

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

61/21), чланом 16. став (1) Закона о систему јавних 

служби („Службени гласник Републике Српске“, бр. 

68/07, 109/12 и 44/16) и чланом 36. став (2) тачка 35) 

Статута општине Вишеград („Службени гласник 

општине Вишеград“, бр. 6/17 и 3/19), ријешено је као 

у диспозитиву овог рјешења. 

 

Упутство о правном лијеку: Ово рјешење је 

коначно и против истог није дозвољена жалба, али се 

може покренути управни спор тужбом код Окружног 

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

достављања рјешења. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД   

                                                      ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-60/22 

Датум: 21.3.2022. године          Муамер Софовић,с.р. 

 

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

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

16. став (1) Закона о систему јавних служби 

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

109/12 и 44/16) и члана 36. став (2) тачка 35) Статута 

општине Вишеград („Службени гласник општине 

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

Вишеград на четвртој редовној сједници одржаној 

21.3.2022. године, д о н о с и  

                                                                                

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу чланова Управног одбора Јавне 

установе за културну дјелатност „Градска 

галерија“ Вишеград 

 

1. Разрјешавају се дужности чланова Управног 

одбора Јавне установе за културну дјелатност 

„Градска галерија“ Вишеград, и то: 

1) Јована Савић, дипломирани новинар, 

2) Мила Грачанин, економиста, 

3) Милица Глоговац, професор разредне 

наставе, 

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 

Скупштина општине Вишеград Рјешењем, број: 01-

022-265/17, од 1.11.2017. године („Службени гласник 

општине Вишеград“, брoj 15/17), на приједлог 

начелника општине, за чланове Управног одбора 

Јавне установе за културну дјелатност „Градска 

галерија“ Вишеград именовала је Јовану Савић, 

Милу Грачанин и Милицу Глоговац, на период од 

четири године. С обзиром да је истекао период на 

који су именовани, самим тим створне су 

претпоставке за разрјешење чланова Управог одбора 

Јавне установе за културну дјелатност „Градска 

галерија“ Вишеград. 

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

тачка 33) Закона о локалној самоуправи („Службени 

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

61/21), чланом 16. став (1) Закона о систему јавних 

служби („Службени гласник Републике Српске“, бр. 

68/07, 109/12 и 44/16) и чланом 36. став (2) тачка 35) 

Статута општине Вишеград („Службени гласник 

општине Вишеград“, бр. 6/17 и 3/19), ријешено је као 

у диспозитиву овог рјешења. 

 

Упутство о правном лијеку: Ово рјешење је 

коначно и против истог није дозвољена жалба, али се 

може покренути управни спор тужбом код Окружног 

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

достављања рјешења. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД   

                                                      ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-61/22 

Датум: 21.3.2022. године          Муамер Софовић,с.р. 

 

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

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

16. став (1) Закона о систему јавних служби 

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

109/12 и 44/16), члана 79. Закона о предшколском 

васпитању и образовању („Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 79/15 и 63/20) и члана 36. 

став (2) тачка 35) Статута општине Вишеград 

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

3/19), Скупштина општине Вишеград на четвртој 

редовној сједници одржаној 21.3.2022. године,                              

д о н о с и  

                                                                                

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу чланова Управног одбора Јавне 

установе за предшколско васпитање и 

образовање „Невен“ Вишеград 

 

1. Разрјешавају се дужности чланова и вршилаца 

дужности чланова Управног одбора Јавне установе 

за предшколско васпитање и образовање „Невен“ 

Вишеград, и то: 

1) Маријана Шекарић, члан, 

2) Ружица Шимшић, в.д. члана, 

3) Сања Кујунџић-Тасић, в.д. члана, 

због истека периода на који су именовани. 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у Службеном гласнику општине 

Вишеград. 
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О б р а з л о ж е њ е 

Скупштина општине Вишеград Рјешењем, број: 01-

022-83/17, од 21.03.2017. године („Службени гласник 

општине Вишеград“, брoj 5/17), за в.д. чланове 

Управног одбора Јавне установе за предшколско 

васпитање и образовање „Невен“ Вишеград на 

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

поступка јавне конкуренције, именовала је Ружицу 

Шимшић и Сању Кујунџић-Тасић, а Маријану 

Шекарић за члана Управног одбора исте установе, на 

период од четири године, Рјешењем, број: 01-022-

236/17, од 12.9.2017. године („Службени гласник 

општине Вишеград“, брoj 13/17). С обзиром да је 

истекао период на који су именовани в.д. чланови и 

члан, самим тим створне су претпоставке за 

разрјешење в.д. чланова и једног члана Управог 

одбора Јавне установе за предшколско васпитање и 

образовање „Невен“ Вишеград. 

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

тачка 33) Закона о локалној самоуправи („Службени 

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

61/21), чланом 16. став (1) Закона о систему јавних 

служби („Службени гласник Републике Српске“, бр. 

68/07, 109/12 и 44/16), чланом 79. Закона о 

предшколском васпитању и образовању („Службени 

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

чланом 36. став (2) тачка 35) Статута општине 

Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“, 

бр. 6/17 и 3/19), ријешено је као у диспозитиву овог 

рјешења. 

 

Упутство о правном лијеку: Ово рјешење је 

коначно и против истог није дозвољена жалба, али се 

може покренути управни спор тужбом код Окружног 

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

достављања рјешења. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД   

                                                      ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-62/22 

Датум: 21.3.2022. године          Муамер Софовић,с.р. 

 

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

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

16. став (1) Закона о систему јавних служби 

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

109/12 и 44/16) и члана 36. став (2) тачка 35) Статута 

општине Вишеград („Службени гласник општине 

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

Вишеград на четвртој редовној сједници одржаној 

21.3.2022. године, д о н о с и  
                                                                                

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу чланова Управног одбора 

 Јавне спортске установе „Дрина“ Вишеград 

 

1. Разрјешавају се дужности чланова Управног 

одбора Јавне спортске установе „Дрина“ Вишеград, 

и то: 

1) Небојша Перишић, дипломирани 

економиста, 

2) Петар Матић, струковни инжењер заштите 

животне средине и заштите на раду, 

3) Дарко Фргања, дипломирани инжењер 

машинства, 

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 

Скупштина општине Вишеград Рјешењем, број: 01-

022-234/17, од 12.9.2017. године („Службени гласник 

општине Вишеград“, брoj 13/17), на приједлог 

начелника општине, за чланове Управног одбора 

Јавне спортске установе „Дрина“ Вишеград 

именовала је Небојшу Перишића, Петра Матића и 

Дарка Фргању, на период од четири године. С 

обзиром да је истекао период на који су именовани, 

самим тим створне су претпоставке за разрјешење 

чланова Управог одбора Јавне спортске установе 

„Дрина“ Вишеград. 

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

тачка 33) Закона о локалној самоуправи („Службени 

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

61/21), чланом 16. став (1) Закона о систему јавних 

служби („Службени гласник Републике Српске“, бр. 

68/07, 109/12 и 44/16) и чланом 36. став (2) тачка 35) 

Статута општине Вишеград („Службени гласник 

општине Вишеград“, бр. 6/17 и 3/19), ријешено је као 

у диспозитиву овог рјешења. 
 

Упутство о правном лијеку: Ово рјешење је 

коначно и против истог није дозвољена жалба, али се 

може покренути управни спор тужбом код Окружног 

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

достављања рјешења. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД   

                                                      ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-63/22 

Датум: 21.3.2022. године          Муамер Софовић,с.р. 

 

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

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21), чл. 55. 

став (3) тачка 1) и 56. став (2) Закона о службеницима 

и намјештеницима у органима јединице локалне 

самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, 

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

општине Вишеград („Службени гласник општине 

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

Вишеград на четвртој редовној сједници одржаној 

21.3.2022. године, д о н о с и 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу начелника Одјељења за просторно 

уређење и стамбено-комуналне послове 
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1. Александар Ђукановић, дипломирани 

правник, разрјешава се дужности начелника 

Одјељења за просторно уређење и стамбено-

комуналне послове, са 21.3.2022. године, због истека 

времена на које је именован. 

2. Именовани из тачке 1. овог рјешења, права 

по основу радног односа након разрјешења због 

истека времена на које је именован, остварује у 

складу са законом, а на основу рјешења надлежног 

органа. 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Вишеград”. 
 

О б р а з л о ж е њ е 

Рјешењем Скупштине општине Вишеград, број: 01-

022-207/21, од 30.12.2021. године, Александар 

Ђукановић, дипломирани правник, разријешен је 

дужности начелника Одјељења за просторно 

уређење и стамбено-комуналне послове, због истека 

времена на које је именован.  

Против тог рјешења Александар Ђукановић изјавио 

је благовремену жалбу Одбору за жалбе. 

Рјешењем Одбора за жалбе, број: 03-022-1-3/22, од 

1.3.2022. године, поништено је Рјешење Скупштине 

општине Вишеград, број: 01-022-207/21, од 

30.12.2021. године, и предмет враћен на поновни 

поступак будући „да је утврђено да ожалбено 

рјешење није донесено у складу са Законом о 

службеницима и намјештеницима у органима 

јединице локалне самоуправе („Службени гласник 

Републике Српске“, број 97/16), чланом 55 став 3., 

чланом 56. став 2., чланом 196. став 2. и 4. Закона о 

општем управном поступку, као и одредбама члана 

188. став 3. Пословника о раду Скупштине општине 

Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“, 

бр. 8/17, 3/19 и 12/19)“.  

У поновном поступку првостепени орган је поступио 

по другостепеном рјешењу и отклонио недостатке на 

које је указао Одбор за жалбе у свом рјешењу. 

Ради отклањања наведених недостатака сходно 

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

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21) позвао је начелника 

општине, као овлашћеног предлагача, да најкасније 

до 10.3.2022. године достави Скупштини Приједлог 

рјешења о разрјешењу начелника Одјељења за 

просторно уређење и стамбено-комуналне послове. 

С обзиром, да начелник општине у остављеном року 

није доставио предметни приједлог, Комисија за 

избор и именовање имајући у виду одредбу члана 

189. став (1) Пословника о раду Скупштине општине 

Вишеград којом је прописано да приједлоге за 

разрјешење директора предузећа или устанаве које 

именује Скупштина, чланова управних и других 

одбора као и других лица које бира и именује 

Скупштина, у складу са законом и Статутом, могу 

поднијети начелник општине, Комисија за избор и 

именовање и 1/3 одборника у Скупштини, поднијела 

је Скупштини приједлог за разрјешење Александра 

Ђукановића, дипломираног правника, због истека 

времена на које је именован. У поступку утврђивања 

образложеног приједлога комисија је имала у виду 

чл. 55. став (3) тачка 1) и 56. став (2) Закона о 

службеницима и намјештеницима којим је 

прописано да начелника одјељења или службе 

разрјешава дужности скупштина у случају истека 

времена на које је именован и да рјешење садржи и 

разлоге за разрјешење са руководећег радног мјеста 

и датум разрјешења, као и чињеницу да је Рјешењем 

Скупштине општине Вишеград, број: 01-022-52/17, 

од 27.2.2017. године, Александар Ђукановић 

именован за начелника Одјељења за просторно 

уређење и стамбено-комуналне послове на вријеме 

трајања мандата сазива скупштине која је изабрала; 

те да је мандат сазива скупштине која га је изабрала 

за начелника Одјељења за просторно уређење и 

стамбено-комуналне послове истекао, чиме су се 

стекли услови за његово разрјешење. Приједлог за 

разрјешење Александра Ђукановића са дужности 

начелника Одјељења за просторно уређење и 

стамбено-комуналне послове достављен је 

Скупштини у писаној форми са образложењем, у 

складу са чланом 188. став (3) Пословника о раду 

Скупштине општине Вишеград („Службени гласник 

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

прописано да приједлози за разрјешење морају бити 

достављени у писаној форми са образложењем. 

Скупштина општине 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), чл. 55. 

став (3) тачка 1) и 56. став (2) Закона о службеницима 

и намјештеницима у органима јединице локалне 

самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, 

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

општине Вишеград („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 6/17 и 3/19) донијела Рјешење о 

разрјешењу Александра Ђукановића, дипломираног 

правника, дужности начелника Одјељења за 

просторно уређење и стамбено-комуналне послове, 

са 21.3.2022. године, због истека времена на које је 

именован. 

На основу изложеног ријешено је као у диспозитиву. 
 

Упутство о правном лијеку: Против овог рјешења 

може се изјавити жалба Одбору за жалбе општине 

Вишеград у року од 15 дана од дана достављања 

рјешења. 
  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД   

                                                      ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-64/22 

Датум: 21.3.2022. године          Муамер Софовић,с.р. 
 

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

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21), чл. 55. 

став (3) тачка 1) и 56. став (2) Закона о службеницима 
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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“, број 6/17 и 3/19), Скупштина општине 

Вишеград на четвртој редовној сједници одржаној 

21.3.2022. године, д о н о с и 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу начелника Одјељења  

за инспекцијске послове 
 

1. Милица Станчић, дипломирани просторни 

планер, разрјешава се дужности начелника 

Одјељења за инспекцијске послове, са 21.3.2022. 

године, због истека времена на које је именована. 

2. Именована из тачке 1. овог рјешења, права 

по основу радног односа након разрјешења због 

истека времена на које је именована, остварује у 

складу са законом, а на основу рјешења надлежног 

органа. 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Вишеград”. 
 

О б р а з л о ж е њ е 

Рјешењем Скупштине општине Вишеград, број: 01-

022-209/21, од 30.12.2021. године, Милица Станчић, 

дипломирани просторни планер, разријешена је 

дужности начелника Одјељења за инспекцијске 

послове, због истека времена на које је именована.  

Против тог рјешења Милица Станчић изјавила је 

благовремену жалбу Одбору за жалбе. 

Рјешењем Одбора за жалбе, број: 03-022-2-3/22, од 

1.3.2022. године, поништено је Рјешење Скупштине 

општине Вишеград, број: 01-022-209/21, од 

30.12.2021. године, и предмет враћен на поновни 

поступак будући „да је утврђено да ожалбено 

рјешење није донесено у складу са Законом о 

службеницима и намјештеницима у органима 

јединице локалне самоуправе („Службени гласник 

Републике Српске“, број 97/16), чланом 55 став 3., 

чланом 56. став 2., чланом 196. став 2. и 4. Закона о 

општем управном поступку, као и одредбама члана 

188. став 3. Пословника о раду Скупштине општине 

Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“, 

бр. 8/17, 3/19 и 12/19)“.  

У поновном поступку првостепени орган је поступио 

по другостепеном рјешењу и отклонио недостатке на 

које је указао Одбор за жалбе у свом рјешењу. 

Ради отклањања наведених недостатака сходно 

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

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21) позвао је начелника 

општине, као овлашћеног предлагача, да најкасније 

до 10.3.2022. године достави Скупштини Приједлог 

рјешења о разрјешењу начелника Одјељења за 

инспекцијске послове. С обзиром, да начелник 

општине у остављеном року није доставио 

предметни приједлог, Комисија за избор и 

именовање имајући у виду одредбу члана 189. став 

(1) Пословника о раду Скупштине општине 

Вишеград којом је прописано да приједлоге за 

разрјешење директора предузећа или устанаве које 

именује Скупштина, чланова управних и других 

одбора као и других лица које бира и именује 

Скупштина, у складу са законом и Статутом, могу 

поднијети начелник општине, Комисија за избор и 

именовање и 1/3 одборника у Скупштини, поднијела 

је Скупштини приједлог за разрјешење Милице 

Станчић, дипломираног просторног планера, због 

истека времена на које је именована. У поступку 

утврђивања образложеног приједлога комисија је 

имала у виду чл. 55. став (3) тачка 1) и 56. став (2) 

Закона о службеницима и намјештеницима којим је 

прописано да начелника одјељења или службе 

разрјешава дужности скупштина у случају истека 

времена на које је именован и да рјешење садржи и 

разлоге за разрјешење са руководећег радног мјеста 

и датум разрјешења, као и чињеницу да је Рјешењем 

Скупштине општине Вишеград, број: 01-022-58/17, 

од 27.2.2017. године, Милица Станчић именована за 

начелника Одјељења за инспекцијске послове на 

вријеме трајања мандата сазива скупштине која је 

изабрала; те да је мандат сазива скупштине која је 

изабрала за начелника Одјељења за инспекцијске 

послове истекао, чиме су се стекли услови за њено 

разрјешење. Приједлог за разрјешење Милице 

Станчић са дужности начелника Одјељења за 

инспекцијске послове достављен је Скупштини у 

писаној форми са образложењем, у складу са чланом 

188. став (3) Пословника о раду Скупштине општине 

Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“, 

бр. 8/17, 3/19 и 12/19) којим је прописано да 

приједлози за разрјешење морају бити достављени у 

писаној форми са образложењем. 

Скупштина општине 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), чл. 55. 

став (3) тачка 1) и 56. став (2) Закона о службеницима 

и намјештеницима у органима јединице локалне 

самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, 

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

општине Вишеград („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 6/17 и 3/19) донијела Рјешење о 

разрјешењу Милице Станчић, дипломираног 

просторног планера, дужности начелника Одјељења 

за инспекцијске послове, са 21.3.2022. године, због 

истека времена на које је именована. 

На основу изложеног ријешено је као у диспозитиву. 
 

Упутство о правном лијеку: Против овог рјешења 

може се изјавити жалба Одбору за жалбе општине 

Вишеград у року од 15 дана од дана достављања 

рјешења. 
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД   

                                                      ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-65/22 

Датум: 21.3.2022. године          Муамер Софовић,с.р. 

 

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

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21), члана 9. Закона о 

министарским, владиним и другим именовањима 

Републике Српске („Службени гласник Републике 

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

општине Вишеград („Службени гласник општине 

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

Вишеград на четвртој редовној сједници одржаној 

21.3.2022. године, д о н о с и  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању Комисије за избор директора 

Јавне установе „Културни центар Иво Андрић“ 

Вишеград 
 

1. Именује се Комисија за избор директора Јавне 

установе „Културни центар Иво Андрић“ Вишеград, 

у саставу: 

1) Ковиљка Марковић, предсједник, 

2) Радмило Михајловић, члан,  

3) Јелена Савовић Тодоровић, 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 

директора Јавне установе „Културни центар Иво 

Андрић“ 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) Закона о локалној 

самоуправи, члана 9. Закона о министарским, 

владиним и другим именовањима Републике Српске 

и члана 36. став (2) Статута општине Вишеград 

којим је прописана надлежност скупштине за 

именовање Комисије за избор, предложила 

Скупштини општине да се у Комисију за избор 

директора Јавне установе „Културни центар Иво 

Андрић“ Вишеград именују: Радмило Михајловић, 

за предсједника, Ковиљка Марковић, за члана, 

Јелена Савовић Тодоровић, 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, Ковиљка Марковић и Јелена Савовић 

Тодоровић, 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. став (2) Закона о локалној самоуправи 

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

36/19 и 61/21), члана 9. Закона о министарским, 

владиним и другим именовањима Републике Српске 

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

и члана 36. став (2) Статута општине Вишеград 

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

3/19) донијела Рјешење о именовању Комисије за 

избор, у саставу: Ковиљка Марковић, предсједник, 

Радмило Михајловић, члан, Јелена Савовић 

Тодоровић, 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 

достављања рјешења. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД   

                                                      ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-68/22 

Датум: 21.3.2022. године          Муамер Софовић,с.р. 

 

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

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21), члана 9. Закона о 

министарским, владиним и другим именовањима 

Републике Српске („Службени гласник Републике 

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

општине Вишеград („Службени гласник општине 

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

Вишеград на четвртој редовној сједници одржаној 

21.3.2022. године, д о н о с и  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању Комисије за избор  

директора ЈЗУ „Апотека Вишеград“ Вишеград 
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1. Именује се Комисија за избор директора ЈЗУ 

„Апотека Вишеград“ Вишеград, у саставу: 

1) Ковиљка Марковић,, предсједник, 

2) Бранка Драгичевић, члан,  

3) Јелена Савовић Тодоровић, члан, 

4) Јасна Дујмушић Видаковић, члан и 

5) Марко Николић, 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 

директора ЈЗУ „Апотека Вишеград“ Вишеград. 

4. Ступањем на снагу овог рјешења престаје да 

важи Рјешење о именовању Комисије за избор 

директора Јавне здравствене установе „Апотека 

Вишеград“Вишеград, број: 01-022-32/18, од 

13.03.2018. године („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 4/18). 

5. 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) Закона о локалној 

самоуправи, члана 9. Закона о министарским, 

владиним и другим именовањима Републике Српске 

и члана 36. став (2) Статута општине Вишеград 

којим је прописана надлежност скупштине за 

именовање Комисије за избор, предложила 

Скупштини општине да се у Комисију за избор 

директора ЈЗУ „Апотека Вишеград“ Вишеград 

именују: Ковиљка Марковић, за предсједника, 

Бранка Драгичевић, за члана, Јелена Савовић 

Тодоровић, за члана, Јасна Дујмушић Видаковић, за 

члана, и Марко Николић, 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: Ковиљка Марковић, 

Бранка Драгичевић и Јелена Савовић Тодоровић, 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: Јасна Дујмушић Видаковић и Марко Николић.  

Скупштина општине Вишеград је размотрила и 

прихватила приједлог Комисије за избор и 

именовање и сагласно својим овлашћењима из члана 

39. став (2) Закона о локалној самоуправи 

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

36/19 и 61/21), члана 9. Закона о министарским, 

владиним и другим именовањима Републике Српске 

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

и члана 36. став (2) Статута општине Вишеград 

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

3/19) донијела Рјешење о именовању Комисије за 

избор, у саставу: , Ковиљка Марковић, предсједник, 

Бранка Драгичевић, члан, Јелена Савовић 

Тодоровић, члан, Јасна Дујмушић Видаковић, члан и 

Марко Николић, 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 

достављања рјешења. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД   

                                                      ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-71/22 

Датум: 21.3.2022. године          Муамер Софовић,с.р. 

 

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

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21), члана 9. Закона о 

министарским, владиним и другим именовањима 

Републике Српске („Службени гласник Републике 

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

општине Вишеград („Службени гласник општине 

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

Вишеград на четвртој редовној сједници одржаној 

21.3.2022. године, д о н о с и  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању Комисије за избор директора 

ЈУ „Туристичка организација општине 

Вишеград“ Вишеград 

 

1. Именује се Комисија за избор директора ЈУ 

„Туристичка организација општине Вишеград“ 

Вишеград, у саставу: 

1) Радмило Михајловић, предсједник, 

2) Ковиљка Марковић, члан,  

3) Милан Ђукић, 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 
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кандидатима Скупштини општине Вишеград, на 

разматрање и доношење коначне одлуке о избору. 

3. Комисија престаје са радом даном именовања 

директора ЈУ „Туристичка организација општине 

Вишеград“ Вишеград. 

4. Ступањем на снагу овог рјешења престаје да 

важи Рјешење о именовању Комисије за избор 

директора Јавне установе „Туристичка организација 

општине Вишеград“ Вишеград, број: 01-022-73/19, 

од 9.4.2019. године ( „Службени гласник општине 

Вишеград“, број 5/19). 

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) Закона о локалној 

самоуправи, члана 9. Закона о министарским, 

владиним и другим именовањима Републике Српске 

и члана 36. став (2) Статута општине Вишеград 

којим је прописана надлежност скупштине за 

именовање Комисије за избор, предложила 

Скупштини општине да се у Комисију за избор 

директора ЈУ „Туристичка организација општине 

Вишеград“ Вишеград именују: Радмило 

Михајловић, за предсједника, Ковиљка Марковић, 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, 

Ковиљка Марковић 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. став (2) Закона о локалној самоуправи 

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

36/19 и 61/21), члана 9. Закона о министарским, 

владиним и другим именовањима Републике Српске 

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

и члана 36. став (2) Статута општине Вишеград 

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

3/19) донијела Рјешење о именовању Комисије за 

избор, у саставу: Радмило Михајловић, предсједник, 

Ковиљка Марковић, члан, Милан Ђукић, 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 

достављања рјешења. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД   

                                                      ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-74/22 

Датум: 21.3.2022. године          Муамер Софовић,с.р. 

 

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

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број 97/16, 36/19 и 61/21), чл. 50. 

став (1), 52. став (3) тачка 1) и 56. Закона о 

службеницима и намјештеницима у органима 

јединице локалне самоуправе („Службени гласник 

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

тачка 23) Статута општине Вишеград („Службени 

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

Скупштина општине Вишеград на четвртој редовној 

сједници одржаној 21.3.2022. године, д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу вршиоца дужности секретара 

Скупштине општине Вишеград 

 

1. Снежана Нешковић, дипломирани правник, 

разрјешава се вршиоца дужности секретара 

Скупштине општине Вишеград, са 21.3.2022. године, 

због истека периода на који је именована. 

 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Рјешењем Скупштине општине Вишеград, број 01-

022-134/21, од 26.11.2021. године Вишеград 

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

Снежана Нешковић, дипломирани правник, 

именована је за вршиоца дужности секретара 

Скупштине општине  

Вишеград, са 26.11.2022. године, за период до 90 

дана.  

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 да је 

истекао период на који је именована Снежана 

Нешковић предложила Скупштини општине да 

разријеши Снежану Нешковић, дипломираног 

правника, вршиоца дужности секретара Скупштине 

општине Вишеград, са 21.3.2022. године, због истека 

периода на који је именована. 
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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“, број 97/16, 

36/19 и 61/21), чл. 50. став (1) и 52. став (3) тачка 1) 

и 56. Закона о службеницима и намјештеницима у 

органима јединице локалне самоуправе („Службени 

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

став (2) тачка 23) Статута општине Вишеград 

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

и 3/19) донијела Рјешење о разрјешењу Снежане 

Нешковић, дипломираног правника, вршиоца 

дужности секретара Скупштине општине Вишеград, 

са 21.3.2022. године, због истека периода на који је 

именована. 

На основу изложеног ријешено је као у диспозитиву. 

 

Упутство о правном лијеку: Против овог рјешења 

може се изјавити жалба Одбору за жалбе општине 

Вишеград у року од 15 дана од дана достављања 

рјешења.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД   

                                                      ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-75/22 

Датум: 21.3.2022. године          Муамер Софовић,с.р. 

 

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

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

52. став (4) Закона о службеницима и 

намјештеницима у органима јединице локалне 

самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, 

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

општине Вишеград („Службени гласник општине 

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

Вишеград на четвртој редовној сједници одржаној 

21.3.2022. године, д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању вршиоца дужности секретара 

Скупштине општине Вишеград 

 

1. Снежана Нешковић, дипломирани правник, 

именује се за вршиоца дужности секретара 

Скупштине општине Вишеград, са 21.3.2022. године, 

за период до 90 дана. 

 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

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 да је 

позиција секретара Скупштине општине Вишеград 

остала упражњена сходно одредби члана 52. став (4) 

Закона о службеницима и намјештеницима за 

вршиоца дужности секретара Скупштине општине 

Вишеград, за период до 90 дана, предложила 

Снежану Нешковић, дипломираног правника, која 

испуњава законом прописане услове за именовање 

на ту дужност. 

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“, број 97/16, 

36/19 и 61/21), члана 52. став (4) Закона о 

службеницима и намјештеницима у органима 

јединице локалне самоуправе („Службени гласник 

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

тачка 23) Статута општине Вишеград („Службени 

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

донијела Рјешење о именовању Снежане Нешковић, 

дипломираног правника, за вршиоца дужности 

секретара Скупштине општине Вишеград, са 

21.3.2022. године, за период до 90 дана. 

На основу изложеног ријешено је као у диспозитиву. 
 

Упутство о правном лијеку: Против овог рјешења 

може се изјавити жалба Одбору за жалбе општине 

Вишеград у року од 15 дана од дана достављања 

рјешења.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД   

                                                      ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-76/22 

Датум: 21.3.2022. године          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 127. став (2) 

тачка 4)  и став (9) Закона о средњем образовању и 

васпитању („Службени гласник Републике Српске“, 

бр. 41/18 и 92/20), чл. 5. и 6. Правилника о раду и 

поступку избора и разрјешења чланова школског 

одбора („Службени гласник Републике Српске“, број 

37/19) и члана 36. Статута општине Вишеград 

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

3/19), Скупштина општине Вишеград на четвртој  

редовној сједници одржаној 21.3.2022. 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 СШЦ „Иво Андрић“ 

Вишеград 
 

1. За члана Школског одбора ЈУ СШЦ „Иво Андрић“ 

Вишеград, као представник општине Вишеград, 

изабран је Горан Пецикоза, дрвни техничар из 

Вишеграда. 
  
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику oпштине 

Вишеград“. 
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О б р а з л о ж е њ е 

Скупштина општине Вишеград на приједлог 

Комисије за избор и именовање, имајући у виду 

одредбу члана 127. став (2) тачка 4)  и став (9) Закона 

о средњем образовању и васпитању којим је 

порописано да школск одбор има седам чланова које 

за јавне школе у име оснивача именује 

министарство, и то једног члана на приједлог 

јединице локалне самоуправе, с тим да члан 

школског одбора може бити лице са најмање 

средњом стручном спремом и одредбе чл. 5 и 6. 

Правилника о раду и поступку избора и разрјешења 

чланова школског одбора којим је прописано да 

избор једног члана школског одбора у име јединице 

локалне самоуправе врши скупштина јединице 

локалне самоуправе, а члан школског одбора у 

школи којег у име јединице локалне самоуправе 

изабере скупштина јединице локалне самоуправе 

може бити лице које има пребивалиште на подручју 

те јединице локалне самуправе, за члан Школског 

одбора ЈУ СШЦ „Иво Aндрић“ Вишеград из локалне 

заједнице, као представника општине Вишеград, 

изабрала је дрвног техничкара из Вишеграда Горана 

Пецикозу, кoји испуњава законом прописане услове.  

На основу наведеног, у складу са чланом 39. Закона 

о локалној самоуправи („Службени гласник 

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

127. став (2) тачка 4)  и став (9) Закона о средњем 

образовању и васпитању („Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 41/18 и 92/20) члана 5. и 6. 

Правилника о раду и поступку избора и разрјешења 

чланова школског одбора („Службени гласник 

Републике Српске“, број 37/19) и члана 36. Статута 

општине Вишеград („Службени гласник општине 

Вишеград“, бр. 6/17 и 3/19), ријешено је као у 

диспозитиву овог рјешења.  
 

Упутство о правном лијеку: Ово рјешење је 

коначно и против истог није дозвољена жалба, али се 

може покренути управни спор, тужбом Окружном 

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

достављања рјешења. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД   

                                                      ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-77/22 

Датум: 21.3.2022. године          Муамер Софовић,с.р. 

 

На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи 

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

36/19 и 61/21), члана 5. 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“, брoј 7/18) 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 четвртој редовној 

сједници одржаној 21.3.2022. године, д о н о с и 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу вршиоца дужности члана 

 Надзорног одбора ЈП „РТВ Вишеград“ 

д.о.о.Вишеград 

 

1. Милица Папић, разрјешава се вршиоца 

дужности члана Надзорног одбора ЈП „РТВ 

Вишеград“ д.о.о. Вишеград, на лични захтјев, 

подношењем оставке. 

 

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-

022-24/22, од 16.2.2022. године („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 3/22), Милица Папић 

именована је за вршиоца дужности члана Надзорног 

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

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

поступка јавне конкуренције. 

Дана 10.3.2022. године Милица Папић поднијела је 

оставку на мјесто вршиоца дужности члана 

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

Вишеград, образлажући је тиме да је одселила у 

Бијељину и да због физичке одсутности не може 

присуствовати сједницама Надзорног одбора. 

Комисија за избор и именовање, као стално радно 

тијело надлежно за питања предлагања именовања и 

разрјешења из надлежности скупштине, имајући у 

виду да је Милица Папић поднијела оставку на 

мјесто вршиоца дужности члана Надзорног одбора 

ЈП „РТВ Вишеград“ д.о.о. Вишеград поднијела је 

приједлог Скупштини да разријеши Милицу Папић, 

вршиоца дужности члана Надзорног одбора ЈП „РТВ 

Вишеград“ д.о.о. Вишеград, на лични захтјев, због 

подношења оставке. 

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), чл. 10. и 11. 

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

Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“, 

брoј 7/18) 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 

вршиоца дужности члана Надзорног одбора ЈП „РТВ 

Вишеград“ д.о.о. Вишеград Милице Папић, на лични 

захтјев, због подношења оставке. 

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

од дана досстављања рјешења 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД   

                                                      ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-78/22 

Датум: 21.3.2022. године          Муамер Софовић,с.р.  

 

На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи 

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

36/19 и 61/21), члана 5. 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“, 

брoј 7/18) 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 

четвртој редовној сједници одржаној 21.3.2022. 

године, д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању вршиоца дужности члана  

Надзорног одбора ЈП „РТВ Вишеград“ 

д.о.о.Вишеград 

 

1. Сања Крсмановић, професор енглеског 

језика и књижевности, именује се за вршиоца 

дужности члана Надзорног одбора ЈП „РТВ 

Вишеград“ Вишеград, до истека периода претходно 

именованих вршилаца дужности чланова ЈП „РТВ 

Вишеград“ д.о.о. Вишеград Рјешењем Скупштине 

општине Вишеград, број: 01-022-24/22, од 16.2.2022. 

године („Службени гласник општине Вишеград“, 

број 3/22). 

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 надлежно за питања предлагања именовања и 

разрјешења из надлежности скупштине, 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 „РТВ 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 законом прописани 

период, а узимајући у обзир чињеницу да је остало 

упражњено мјесто вршиоца дужности члана 

Надзорног одбора ЈП „Радио-телевизија Вишеград“ 

д.о.о. Вишеград поднијела је приједлог Скупштини 

општине Вишеград да за вршиоца дужности члана 

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

Вишеград именује Сању Крсмановић, професора 

енглеског језика и књижевности, до истека периода 

претходно именованих вршилаца дужности чланова 

ЈП „РТВ Вишеград“ Вишеград Рјешењем 

Скупштине општине Вишеград, број: 01-022-24/22, 

од 16.2.2022. године („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 3/22). 

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“, 

број 7/18) 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 

вршиоца дужности члана Надзорног одбора ЈП „РТВ 

Вишеград“ д.о.о. Вишеград, и то Сање Крсмановић, 

професора енглеског језика и књижевности, до 

истека претходно именованих вршилаца дужности 

чланова ЈП „РТВ Вишеград“ Вишеград Рјешењем 

Скупштине општине Вишеград, број: 01-022-24/22, 

од 16.2.2022. године („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 3/22). 

 

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 

од дана достављања рјешења. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД   

                                                      ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-79/22 

Датум: 21.3.2022. године          Муамер Софовић,с.р.  

 

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

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

16. став (1) Закона о систему јавних служби 

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

109/12 и 44/16) и члана 36. став (2) тачка 35) Статута 

општине Вишеград („Службени гласник општине 

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

Вишеград на четвртој редовној сједници одржаној 

21.3.2022. године, д о н о с и  
                                                                                

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу чланова Управног одбора Јавне 

установе „Туристичка организација  

општине Вишеград“ Вишеград 
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1. Разрјешавају се дужности чланови Управног 

одбора Јавне установе „Туристичка организација 

општине Вишеград“ Вишеград, и то: 

1) Дамјан Кокошар, дипломирани инжењер 

машинства,  

2) Боса Милетић, дипломирани економиста, 

3) Јелена Симеуновић, професор филозофије, 

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 

Скупштина општине Вишеград Рјешењем, број: 01-

022-230/17, од 12. 9.2017. године („Службени 

гласник општине Вишеград“, брoj 13/17), на 

приједлог начелника општине, за чланове Управног 

одбора Јавне установе „Туристичка организација 

општине Вишеград“ Вишеград именовала је Дамјана 

Кокошара, Босу Милетић и Јелену Симеуновић, на 

период од четири године. С обзиром да је истекао 

период на који су именовани, самим тим створне су 

претпоставке  за разрјешење чланова Управог 

одбора  Јавне установе „Туристичка организација 

општине Вишеград“ Вишеград. 

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

тачка 33) Закона о локалној самоуправи („Службени 

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

61/21), чланом 16. став (1) Закона о систему јавних 

служби („Службени гласник Републике Српске“, бр. 

68/07, 109/12 и 44/16) и чланом 36. став (2) тачка 35) 

Статута општине Вишеград („Службени гласник 

општине Вишеград“, бр. 6/17 и 3/19), ријешено је као 

у диспозитиву овог рјешења. 
 

Упутство о правном лијеку: Ово рјешење је 

коначно и против истог није дозвољена жалба, али се 

може покренути управни спор тужбом код Окружног 

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

достављања рјешења. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД   

                                                      ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-80/22 

Датум: 21.3.2022. године          Муамер Софовић,с.р.  

 

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

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

16. став (1) 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. став (2) тачка 35) 

Статута општине Вишеград („Службени гласник 

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

општине Вишеград на четвртој редовној сједници 

одржаној 21.3.2022. године, д о н о с и  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању вршилаца дужности чланова 

Управног одбора Јавне установе „Туристичка 

организација општине Вишеград“ Вишеград 

 

1. За вршиоце дужности чланова Управног 

одбора Јавне установе „Туристичка организација 

општине Вишеград“ у Вишеграду, на период до два 

(2) мјесеца, а најдуже до окончања поступка јавне 

конкуренције, именују се: 

1) Јелена Симеуновић, професор социологије, 

2) Дарко Крсмановић, дипломирани правник,  

3) _____________ (биће именован накнадно, 

након достављања приједлога начелника 

општине) 

2. Ово рјешење  ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у Службеном гласнику општине 

Вишеград. 

                                                                                                       

О б р а з л о ж е њ е 

Скупштина општине Вишеград на сједници 

одржаној 21.3.2022. године, на приједлог начелника 

општине, за вршиоце дужности чланова Управног 

одбора  Јавне установе „Туристичка организација 

општине Вишеград“ Вишеград, именовала је: Јелену 

Симеуновић, професора социологије, и Дарка 

Крсмановића, дипломираног правника, на период до 

два (2) мјесеца, а најдуже до окончања  поступка 

јавне конкуренције. Трећи вршилац дужности члана 

Управног одбора није именован из разлога што је 

Скупштина оспорила именовање предложеног 

кандидата због неиспуњавања услова у погледу 

стручне спреме и исти ће бити именован накнадно на 

приједлог начелника општине. 

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

тачка 33) Закона о локалној самоуправи („Службени 

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

61/21), чланом 16. став (1) Закона о систему јавних 

служби („Службени гласник Републике Српске“, бр. 

68/07, 109/12 и 44/16), чланом 4. став (2) Закона о 

министарским, владиним и другим именовањима 

Републике Српске („Службени гласник Републике 

Српске“, број 41/03) и чланом 36. став (2) тачка 35) 

Статута општине Вишеград („Службени гласник 

општине Вишеград“, бр. 6/17 и 3/19), ријешено је као 

у диспозитиву овог рјешења. 
 

Упутство о правном лијеку: Ово рјешење је 

коначно и против истог није дозвољена жалба, али се 

може покренути управни спор тужбом код Окружног 

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

достављања рјешења. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД   

                                                      ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-81/22 

Датум: 21.3.2022. године          Муамер Софовић,с. 

 

На основу члана чл. 36. Статута општине Вишеград 

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

3/19) и члана 144. Пословника о раду Скупштине 
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општине Вишеград („Службени гласник општине 

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

општине Вишеград на четвртој редовној сједници 

одржаној 21.3.2022. године, д о н о с и 

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Извјештаја 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  

 

1. Скупштина општине Вишеград усваја 

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.  

 

2. Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД   

                                                      ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-43/22 

Датум: 21.3.2022. године          Муамер Софовић,с.р. 

 

На основу члана 39. став (2) тачка 18) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

78. став (1) Одлуке о комуналном реду („Службени 

гласник општине Вишеград“, бр. 6/14 и 13/19) и 

члана 36. Статута општине Вишеград („Службени 

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

Скупштина општине Вишеград на сједници 

одржаној 21.3.2022. године, д о н о с и  

 

П Л А Н 

коришћења јавних површина за 2022. годину 
 

Члан 1. 

Скупштина општине Вишеград доноси План 

коришћења јавних површина за потребе постављања 

уличних тезги, односно монтажно-демонтажних 

објеката за продају сувенира за 2022. годину, који се 

односи на прву зону градског грађевинског 

земљишта. 

 

Члан 2. 

Саставни дио овог плана је Графички прилог 1 који 

се односи на локацију Трг палих бораца и Графички 

прилог број 2 који се односи на локацију у Улици 

Друге подрињске бригаде. 

 

Члан 3. 

Овај план ступа на снагу даном објављивања у 

„Службеном гласнику општине Вишеград“. 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД   

                                                      ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-55/22 

Датум: 21.3.2022. године          Муамер Софовић,с.р. 

 

На основу члана 31. Закона о буџетском систему 

Републике Српске („Службени гласник Републике 

Српске“, број 121/12, 52/14,103/15,15/16), и члана 66. 

Статута Општине Вишград („Сл. Гласник Општине 

Вишеград“, број: 6/17), Начелник општине 

Вишеград дана 03.03.2022. године, д о н о с и 

   

О Д Л У К У 

о утврђивању приједлога буџета општине 

Вишеград за 2022. годину 

 

Члан 1. 

Утврђује се приједлог буџета општине Вишеград за 

2022. годину у износу од 11.493.106,00 КМ. 

 

Члан 2. 

Саставни дио ове одлуке је табеларни преглед 

приједлога буџета општине Вишеград за 2022. 

годину, који чине:  

- Економска класификација буџетских 

средстава, расхода и издатака;  

- Организациона класификација буџетских 

расхода и издатака;  

- Функционална класификација буџетских 

расхода и издатака.  

 

Члан 3. 

Ова одлука објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Вишеград“.  
 

OПШТИНА ВИШЕГРАД  

               НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  

Број: 02-013-148/22 
Датум: 03.03.2022. године      Младен Ђуревић,с.р. 

 

На основу члана 59. тачка 12) Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број:97/16, 3/19 и 61/21),  на основу члана 

19. став 1. тачка 4) Закона о систему јавних служби 

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

109/12 и 44/16) и члана 87. Статута Општине 

Вишеград („Службени гласник Општине Вишеград“, 

број: 6/17 и 3/19), начелник општине, д о н о с и  

  

О Д Л У К У 

 

I 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Правилник о унутрашњој 

организацији и систематизацији послова у Јавној 

спортској установи "Дрина" Вишеград, број:12-01-

02/22  од 22.02.2022 године 
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II 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 

објављена у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“ 

 

OПШТИНА ВИШЕГРАД  

               НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  

Број: 02-12-5/22 

Датум: 11.03.2022. године      Младен Ђуревић,с.р. 

 

На основу члана 82. став (3) Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

број: 97/16, 3/19 и 61/21), члана 14. став 1. и 2. Закона 

о систему интерних финансијских контрола у јавном 

сектору Републике Срспке ("Службени гласник 

Републике Срспке број: 91/16 "), тачке 18. 20. и 21. 

Упутства о начину и поступку успостављања 

кнтроле  ("Службени гласник Републике Српске" 

број: 99/17)  и члана 87. Статута Општине Вишеград 

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

и 3/19), начелник општине,  д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о измјени и допуни Одлуке о именовању лица 

(Комисије) одговрних за финансијско 

управљање и контролу у Општинскј управи 

Вишеград 

 

I 

Члан I. Одлуке о о именовању лица (Комисије) 

одговрних за финансијско управљање и контролу у 

Општинскј управи Вишеград, број 02-013-302/18 од 

14.11.2018. године, мијења се и гласи: 

 

"1. Његош Танасковић, предсједник комисије,     

     Милан Јакшић, замјеник  

 2. Дејан Крсмановић, члан,        

     Лепа Цвијетић-Васиљевић, замјеник,        

 3. Јелена Савовић-Тодоровић, члан,     

     Радмило Михајловић, замјеник." 

 

II 

Остали дијелови Одлуке о именовању лица 

(Комисије) одговрних за финансијско управљање и 

контролу у Општинскј управи Вишеград остају 

непромијењени. 
 

III 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а  

биће објављена у Службеном гласнику општине 

Вишеград 
 

OПШТИНА ВИШЕГРАД  

               НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  

Број: 02-013-302.1/18 

Датум: 14.03.2022. године      Младен Ђуревић,с.р. 

 

На основу члана 82 став (3). Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

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

општине Вишеград („Службени гласник општине 

Вишеград, број: 6/17 и 3/19 ), дана 25.02.2022. 

године, начелник општине,  д о н о с и  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о формирању Форумa  за безбједност  

локалне заједнице 

 

I  

Формира се Форум за безбједност локалне заједнице 

Општине Вишеград (у даљем тексту: Форум), у циљу 

сагледавања безбједоносне ситуације и предузимања 

потребних мјера и радњи. 

 

II 

У Форум за безбједност локалне заједнице се  

именују: 

 

1. Лепа Цвијетић-Васиљевић, представник  

     локалне заједнице, предсједник, 

2.  Горан Сусловски, командир ПС Вишеград, члан,  

3.  Драгослав Матовић, вођа сектора, 

4.  Мишо Тановић, замјеник командира,  

5.  Срећко Недић, вођа сектора, 

6.  Момир Радојчић, ОШ "Вук Караџић",  

7.  Драгана Зечевић, СШ "Иво Андрић", члан, 

 8. Драго Продан, СС за мјесне заједнице,   

     члан, 

 9. Љиља Павловић, комунални полицајац,  

     члан,  

10. др Снежана Ђуровић, представник ДЗ  

      Вишеград, члан, 

11. Жељко Пухало, ПС Вишеград, члан, 

12. Саша Рацковић, члан, представник МЗ  

      Вишеград I, 

13. Славиша Тасић,члан, предсатвник МЗ  

      Добрун,  

14. Миљан Бабић, члан, представник МЗ  

      Црнча 

14. Хазим Јашаревић, члан, МЗ Међеђа,  

      члан,  

15. Дејан Савић, Центар  за социјални рад,  

      члан, 

16. Предраг Благојевић, ЈКП "Комуналац"  

      члан,  

17. Бојан Стојановић, испред удружења  

      самосталних предузетника, члан, 

18. Жељко Милошевић, одјсек за цивилну  

      и противпожарну заштиту, члан, 

19. Чедомир Гузина, представник  

      коалиције за борбу против мржње,                             

      члан. 

20. Славиша Јеремић, Полицијска станица  

      Вишеград,  

21. Милица Станчић, Одјељење за  

      инсп.послове Општине Вишеград, 

22. Зоран Ступић, ГП Вишеград. 
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III 

У случају да неко од чанова Форума  буде разрјешен 

из институције коју представља, начелник ће у 

Форум именовати новог представника те 

институције. 

Начелник Општине може разрјешити члана Форума 

у случају неадекватног ангажовања и на лични 

захтјев. 

Форум се састаје једном мјесечно и ради на 

волонтерском принципу. 

 

IV 

Улога Форума је : 

- да индетификују и пронађу рјешења за 

безбједоносна питања која оптерећују локалну 

заједницу, те да развијају иницијативе за 

безбједност заједнице у склопу укупне 

стратегије за безбједност. 

- индентификовање кључних проблема у вези 

безбједности који највише погађају заједницу, 

- осмишљавању и провођењу безбјдоносних 

активности локалне заједнице , 

- комуникацији о циљевима и задацима програма 

за безбједност заједнице, како би се изградила 

свијест и подршка становништва,  

- индентификовању проблема безбједности 

заједнице на којима треба радити, 

- развити, одредити приоритет и спровести 

иницијативе безбједности заједнице, 

- спријечавати и умањивати криминал, 

спријечити и умањити потенцијалне конфликте 

у локалној заједници, 

- утврдити начин изградње подршке јавности и 

едуковати становништво о циљевима програма 

за безбједност заједнице. 

 

V 

Улогу секретара Форума обављаће радник 

Општинске управе Општине Вишеград Драго 

Проданзз , стручни сарадник за мјесне заједнице, 

који ће обављати и послове вођења записника. 

 

VI 

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а биће 

објављено у («Сл. гласнику Општине Вишеград). 

 

OПШТИНА ВИШЕГРАД  

               НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  

Број: 02-29-1/22 

Датум: 25.02.2022. године      Младен Ђуревић,с.р. 

 

На основу члана 59. алинеја 8). Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16 и 36/19 и 61/21), члана 48. став  

 (3), (4). и (5). Закона о службеницима и 

намјештеницима у органима јединице локалне 

самоуправе („Службени гласник Републике 

Срспске“, број 97/16) у вези са чланом 1. Уредбе о 

начелима за унутрашњу организацију и 

систематизацију радних мјеста у градској, односно 

општинској управи и члана 1. Уредбе о категоријама, 

звањима и условима за обављање послова 

службеника у јединицама локалне самоуправе 

("Службени гласник Републике Српске", број: 

10/17), члана 66. Статута општине Вишеград 

("Службени гласник општине Вишеград", број  6/17 

и 3/19), начелник општине Вишеград,  д о н о с и 

 

П Р А В И Л Н И К 

о измјенама  и допунама Правилника о 

организацији и систематизацији  

радних мјеста Општинске управе општине 

Вишеград 

 

Члан 1. 

У Правилнику о организацији и систематизацији 

радних мјеста Општинске управе Општине 

Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“ 

број: 10/17, 3/18, 4/18, 5/18, 6/18, 14/18, 16/18, 

2/19,1/20, 10/20, 3/21 и 6/21) у члану 16. у  

табеларном прегледу који се односи на   ОДЈЕЉЕЊЕ 

ЗА ОПШТУ УПРАВУ тачка 5. се  мијења и гласи "  

 

 

 

      

5. 

Стручни сарадник за грађанска стања -

матичар,   

Категорија: седма категорија: 

Звање: прва 

Средња стручна спрема друштвеног смјера у 

четверогодишњем трајању, 3 (три) године 

радног искуства и положен стручни испит за 

рад у органима управе и положен стручни 

испит за матичара 

 

3 

 

У истом члану у табеларном прегледу који се односи на ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ, ОДСЈЕК ЗА 

ЦИВИЛНУ И ПРОТИВПОЖАРНУ ЗАШТИТУ тачка 6. се  мијења  и  гласи "  

 

      

6. 

Самостални стручни сарадник за 

организовање и планирање цивилне 

заштите, 

Категорија: пета категорија: 

Звање: треће 

ВСС  друштвеног  смјера или први циклус 

студија са остварених најмање 240 ECTS 

бодова или еквивалент, 1 година радног 

искуства и положен стручни испит за рад у 

органима управе 

 

2 

 

У истом члану у табеларном прегледу који се односи на ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ  тачка    6.  мијења се  и 

гласи"  
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6. 

Самостални стручни сарадник за 

обрачунски радник, благајник и 

књиговодство буџетских корисника, 

Категорија: пета категорија: 

Звање: прво 

ВСС економског смјера или први циклус 

студија са остварених најмање 240 ECTS 

бодова или еквивалент, 3 године радног 

искуства и положен стручни испит за рад у 

органима управе 

 

1 

 

У истом члану у табеларном прегледу који се односи на СТРУЧНУ СЛУЖБУ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ  тачка 

3. се мијења и гласи".  

 

      

3. 

Самостални стручни сарадник за односе с 

јавношћу, 

Категорија: пета категорија: 

Звање: друга 

ВСС-дипломирни новинар први циклус студија 

са остварених најмање 240 ECTS бодова или 

еквивалент, 2 година радног искуства и 

положен стручни испит за рад у органима 

управе 

 

1 

 

 

Члан 2. 

У Члану 17. Одјељак I- Одјељење за општу управу под 

а) Одсјек за цивилну и противпожарну заштиту тачка 

6. се мијења  и гласи: 

 

"Самостални стручни сарадник за организацију и 

планирање цивилне заштите"  

 

Самостални  стручни сарадник за организацију и 

планирање цивилне заштите  

 

Обавља сљедеће послове: - учествује у припреми и 

изради Програма цивилне заштите општине Вишеград; 

- учествује у припреми и изради процјене угрожености 

становништва и материјалних добара; 

- учествује у припреми и изради Плана употребе и 

дјеловања цивилне заштите;  

- учествује у изради и ажурирању планова цивилне 

заштите,  

- врши и друге послове из надлежности Одсјека, 

утврђене Законом и другим прописима из области 

цивилне заштите;  

- за свој рад одговоран је шефу Одсјека и начелнику 

одјељења за општу управу; - обавља и друге послове 

по налогу шефа Одсјека и начелника одјељења за 

општу управу. 

 

Сложеност: - сложени послови са ограниченим 

                        бројем међусобно повезаних 

                        различитих задатака у којима се  

                        примјењују утврђене методе  

                        рада, поступци или стручне  

                        технике, 

Самосталност: - самосталности у раду                       

                             ограничена је повременим  

                             надзором и помоћи  

                             непосредног руководиоца у  

                             рјешавању сложених  

                             стручних  питања, 

Одговорност: - одговорности  за правилну  

                          примјену метода рада и поступака, 

Пословна  

Комуникација и  

коресподенција: - контакти унутар и изван  

                               орегана  у којима је потребно да  

                               дјелотворно пренесу  

                               информације које служе  

                               оствривању циљева рада 

Статус:  - службеник, 
 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дна од дана 

објављивања, а биће објављен у „Службеном гласнику 

општине Вишеград’’. 

 

OПШТИНА ВИШЕГРАД  

               НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  

Број: 02-013-43/22 

Датум: 08.03.2022. године      Младен Ђуревић,с.р. 

 

На основу члана 7. став 3. Закона о службеницима и 

намјештеницима у органима јединице локалне 

самоуправе ("Службени гласник Републике Српске", 

број 97/16) и члана 38. став 2. Посебног колективног 

уговора за запослене у области локалне самоуправе 

Републике Српске ("Службени гласник Републике 

Српске", број 20/17, 85/18, 8/22 и 21/21), Општина 

Вишеград, коју заступа и представља Начелник 

Општине Вишеград Младен Ђуревић (у даљем тексту: 

послодовац) и Синдикална организација Општинске 

административне службе  Вишеград, коју заступа и 

представља Татјана Шимшић (у даљем тексту: 

синдикат), дана 15.02.2022.године, закључили су, 

 

  КОЛЕКТИВНИ УГОВОР ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У 
ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ВИШЕГРАД 

 

Члан 1. 
(1) Kолективним уговором за запослене у 

Oпштинскoj управи  Вишеград (у даљем тексту: 
Колективни уговор) уређују се права, обавезе и 
одговорности општинских службеника, намјештеника 
и других запослених који немају статус службеника (у 
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даљем тексту: запослени), која проистичу из рада и по 
основу рада, као и друга питања која нису на потпун и 
цјеловит начин уређена Законом о локалној 
сампуправи, Законом о службеницима и 
намјештеницима у органима јединице локалне 
самоуправе, Законом о статусу функционера јединица 
локалне самоуправе и Законом о раду, плата 
запослених, коефицијенти за обрачун плате 
запослених, друга примања запослених, право на 
помоћ, права у случају престанка радног односа, 
услове за рад синдиката, те право на штрајк, као и 
друга питања од значаја за уређивање односа између 
запослених, с једне стране, и јединице локалне 
сампуправе као паслодавца, с друге стране. 

(2) Одредбама Колективног уговора не може се 
утврдити мањи обим права од права која су одређена 
законима из става 1. овог члана.  

(3) Граматички изрази употријебљени у 
Колективном уговору за означавање мушког и женског 
рода подразумијевају оба пола.  

 

Члан 2. 
(1) Права, обавезе и одговорности из радног 

односа морају бити усклађени са прописима из члана 
1. став 1. Колективног уговора.   

(2) Пријем у радни однос, општи и посебни 
услови за заснивање радног односа, приправнички 
стаж, пробни рад, стручно оспособљавање и 
усавршавање запослених, повратак на посао након 
истека функције, распоређивање запослених, 
прековремени рад, дисциплинска  
и материјална одговорност, престанак радног односа, 
оцјена рада и напредовање запослених и заштита права 
запослених регулисани су законским прописима из 
члана 1. став. 1. Колективног уговора и нису предмет 
Колективног уговора. 

 

Члан 3. 
(1) Запослени за обављени рад има право на 

плату као и накнаду у складу са законом и 
Колективним уговором.  

(2) Најнижа плата за запослене је најнижа плата 
утврђена у складу са Законом о раду. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Члан 4. 
(1) Запослени има право на мјесечну плату.  
(2) Начин обрачуна и исплата плате зависе од радног 
мјеста запосленог и категорије радног мјеста.   
(3) Плата се исплаћује у текућем мјесецу за претходни 
мјесец, а средства за бруто плате обезбјеђују се у 
буџету јединице локалне самоуправе.  

 

Члан 5. 
(1) Плата запослених састоји се од основне плате и 
увећања плате прописаних Колективним уговором.  
(2) Плата из става 1. овог члана преставља бруто 
плату. 
(3) У свим елементима који чине плату из става 1. 
овог члана садржани су порез на доходак и доприноси. 
(4) Плата из става 1. овог члана умањена за порез на 
доходак и доприносе је нето плата радника.  
(5) Увећања плате на пословима који се према 
посебним прописима сматрају пословима са посебним 
условима рада, урачуната су у износ плате из става 1. 
овог члана и не могу се посебно исказивати.  
(6) Основна плата за сваку навршену годину стажа 
осигурања се увећава, до навршених 25 година 0,3%, а 
након навршених 25 година свака наредна година 
0,5%.  
(7) Цијена рада је основ за обрачун плата, а одређују 
је заједнички учесници Колективног уговора, односно 
иста се утврђује у складу са Законом о раду.  
(8) Потписници овог уговора су сагласни да цијена 
рада у Општинској управи Општине Вишеград за 2022. 
износи 117,00 КМ, а од 01.7.2022. године 120,00 КМ. 
(9) Учесници у закључивању колективног уговора код 
послодавца у органима јединице локалне самоуправе 
могу да утврде већу цијену рада од цијене рада која се 
утврђује у складу са ставом 5. овог члана, с тим да 
висина цијене рада не може бити мања од 110,00 КМ 
ни већа од 135,00 КМ. 
(10) Цијена рада ће се утврђивати једном годишње од 
стране потписника Колективног уговора. 

 

Члан 6. 

(1) Коефицијенти за обрачун основне плате 

запослених утврђују се на основу категорије радног 

мјеста, звања и платних група, по сљедећем: 
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А) општински службеници 

 

 

 

 

 

Б) намјештеници 

 

РБ Радномјесто Платна група Коефицијент за  

обрачун плате 

1. 

Послови на којима се захтјева стручност која се стиче 

високим образовањем или високим образовањем са 

остварених 240 ЕЦТС бодова или еквивалент  

шеста 15,00 

2. 

Послови на којима се захтјева стручност која се стиче 

вишим образовањем или високим образовањем са 

остварених 180 ЕЦТС бодова или еквивалент  

пета 12,93 

3. 

Послови на којима се захтјева стручност која се стиче 

специјализацијом на основу завршеног средњег 

образовања, ВКВ радник и ватрогасац- спасилац 

четврта 10,86 

4. 
Послови на којима се захтјева стручност која се стиче 

средњим образовањем у трајању од четири године 
трећа 9,61 

5. 
Послови на којима се захтјева стручност која се стиче 

средњим образовањем у трајању од три године 
друга 7,96 

6. 
Послови на којима се захтјева стручност 

неквалификованог радника 
прва 7,81 

(2) За обрачун основне плате запoслених у 
кабинету градoначелника, односно начелника 
општине који немају статус службеника или 
намјештеника примјењује се коефицијент седме 
платне групе, уколико имају стручност која се стиче 
високим образовањем у трајању од четири године 
или високим образовањем са остварених 240 ECTС 

бодова, или еквивалент. 
(3) Уколико запослени из става 3. овог члана немају 
стручност седме платне групе, за обрачун плате 
примјењује се коефицијент платне групе у 
зависности од захтијеваног степена стручне спреме.  
(4) Колективним уговором код послодавца 
одређују се коефицијенти за свако радно мјесто у  

РБ Назив радног мјеста Категорија 

радног 

мјеста 

Звање Платна 

група 

Коефицијент за 

обрачун плате 

1. 
Секретар скупштине прва нема седма 21,61 

2. 
Начелник одјељења прва нема седма 21,61 

3. 
Шеф кабинета/ одсјека друга нема шеста 20,37/17,05 

4. 
Стручни савјетник трећа нема шеста 19,54 

5. 
Инспектор и комунални 

полицајац 
четврта нема шеста 16,56 

6. 
Самостални стручни 

сарадник 
пета 

Прво звање 

шеста 

15,82 

Друго звање 15,00 

Треће звање 14,17 

7. Виши стручни сарадник шеста 

Прво звање 

пета 

13,51 

Друго звање 12,93 

Треће звање 12,50 

8. Стручни сарадник седма 

Прво звање 

трећа 

10,12 

Друго звање 9,61 

Треће звање 9,12 
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општинској управи у оквиру платних група из става 
2. овог члана, с тим да се за радна мјеста службеника 
у истој категорији, односно категорији и звању, 
односно пословима исте сложености за радна мјеста 
намјештеника, одређује исти коефицијент.  

 

Члан 7. 
Плата приправника са високим, вишим или средњим 
образовањем утврђује се и исплаћује у износу од 80% 
плате пете, шесте или осме категорије радног мјеста 
из члана 6. став 2. Колективног уговора. 

 

Члан 8. 
(1) Запослени који по налогу руководиоца раде 
дуже од пуног радног времена за сваки сат рада имају 
право на један сат компензујућег радног времена.  
(2) Вријеме из става 1. овог члана прерачунава се 
тромјесечно у слободне дане и сате, које су запослени 
дужни да искористе најкасније у року од шест 
мјесеци.  

 

Члан 9. 

(1) Основна плата запослених увећава се:  

1) по основу рада ноћу – 35 %,  
2) за рад на дане државног празника и друге дане 

у које се по закону не ради – 50% и  

3) по основу рада на радном мјесту са повећаним 

ризиком – 15 % .  

(2) Различити основи увећања плате из овог члана 

међусобно се не искључују.  

 

Члан 10. 
Послодавац запосленима на терет материјалних 
трошкова исплаћује: 
1) дневницу за службено путовање у Републици 

Српској, Федерацији БиХ и у иностранству - у 
висини коју одреди Влада Републике Српске 
посебним актом,  

2) накнаду трошкова превоза приликом доласка на 
посао и повратка с посла уколико превоз није 
организован од стране послодавца - у висини до 
пуне цијене мјесечне карте у јавном превозу,  

3) отпремнину приликом одласка запосленог у 
пензију - у висини три просјечне нето плате 
запосленог обрачунате за посљедњи мјесец прије 
одласка у пензију,  

4) накнаду за повећање трошкова боравка за вријеме 
рада на терену – 10 % од утврђене цијене рада,  

5) накнаду плате за првих 30 дана привремене 

спријечености за рад у висини од 90 % од основа 

за обрачун накнаде плате за вријеме привремене 

спријечености за рад у складу са прописима 

којима се регулише здравствено осигурање,  

6) регрес за коришћење годишњег одмора  у бруто 

износу од 1.394,44  КМ, исплата ће се вршити у 10 

једнаких мјесечних износа приликом исплате 

плате. 
7) трошкове једног топлог оброка за вријеме једног 

радног дана, као и у случају обављања 
прековременог рада дужег од три часа дневно – у 
висини од 0,75 % просјечне бруто плате у 

Републици Српској за претходну годину, за сваки 
радни дан запосленог и  

8) накнаду трошкова за коришћење сопственог 
аутомобила приликом обављањаслужбеног посла 
по налогу послпдавца - у висини од 20 % цијене 
горива по једном литру за сваки пређени 
километар. 

 

Члан 11. 
(1) Запослени има право на накнаду трошкова 
превоза из члана 10. тачка 2. Колективног уговора 
уколико је мјесто становања запосленог удаљено од 
мјеста рада преко 3 km, а највише до 50 km. 
(2) Запослени чије је мјесто становања удаљено 
преко 50 km остварује ово право до износа који је 
утврђен за запослене чије мјесто становања не 
прелази 50 km.  

 

Члан 12. 
(1) Запослени који ради са пуним радним временом 
или најмање шест сати дневно има право на одмор у 
току радног времена у трајању од 30 минута. 
Распоред коришћења овог одмора утврђује 
послодавац.  
(2) Запослени који ради дуже од четири сата, а краће 
од шест сати дневно има право на одмор у току рада 
у трајању од најмање 15 минута.  
(3) Запослени који ради дуже од пуног радног 
времена, а најмање десет сати дневно, поред одмора 
из става 1. овог члана има право и на додатни одмор 
у току рада у трајањоу од најмање 15 минута.  
(4) Вријеме одмора из ст. 1. до 3. овог члана 

урачунава се у радно вријеме.  

 

Члан 13. 
(1) Запослени има право на дневни одмор између два 
узастопна радна дана у трајању од најмање 12 часова 
непрекидно.  
(2) Запослени има право на седмични одмор у 
трајању од најмање 24 часа непрекидно којем се 
додаје најмање осам часова одмора из става 1. овог 
члана према унапријед одређеном распореду.  

 

Члан 14. 
(1) У свакој календарској години запослени има 
право на годишњи одмор у трајању најмање четири 
радне седмице, односно најмање 20 радних дана.  
(2) Годишњи одмор из става 1. овог члана увећава се 

по основу:  
1) дужине радног стажа, на начин да се за сваке 
четири навршене године радног стажа, трајање 
годишњег одмора увећава за по један радни дан,  
2) лицу са инвалидитетом и родитељу, усвојиоцу, 
стараоцу или хранитељу дјетета ометеног у 
психофизишком развоју старости до седам година 
живота - за два радна дана.  
(3) Годишњи одмор увећан по основима из става 2. 
овог члана не може се утврдити у трајању дужем од 
тридесет радних дана, осим запосленом из члана 80. 
став 3. Закона о раду. 

 

Члан 15. 



28.3.2022. године                                     Службени гласник Општине Вишеград –4                                                 33 

 

Запослени који није навршио шест мјесеци 
непрекидног радног стажа има право на годишњи 
одмор у трајању од једног радног дана за сваки мјесец 
рада. 
 

Члан 16. 
(1) Годишњи одмор, по правилу, користи се без 

прекида.  
(2) Годишњи одмор може се, изузетно, користити у 

дијеловима, у складу са могућностима и 
потребама органа јединице локалне самоуправе.  

(3) Ако запослени користи годишњи одмор у 
дијеловима, први дио користи најмање у трајању 
од двије радне седмице у току календарске 
године, а други дио најкасније до 30. јуна 
наредне календарске године.  

(4) Приликом распоређивања годишњег одмора 
узеће се у обзир жеља и потребе запосленог. 

 

Члан 17. 
Приликом остваривања права на годишњи одмор и 
других права чије остваривање зависи од 
непрекидног рада, сва одсуствовања са рада за која је 
запослени остварио накнаду плате неће се сматрати 
прекидом у раду. 
 

Члан 18. 
(1) Запослени има право на плаћено одсуство у току 
једне календарске године у следећим случајевима: 

1) склапања брака – пет радних дана,  

2) смрти члана уже породице – пет радних дана,  

3) рођења дјетета – три радна дана,  

4) теже болести члана уже породице - три радна 

дана,  

5) елементарне непогоде којом је угрожена 

егзистенција запосленог и његове породице – 

три радна дана,  

6) смрти члана шире породице - два радна дана,  

7) ради задововљавања вјерских и традицијских 

потреба – два радна дана,  

8) добровољног давања крви – два радна дана 

приликом сваког давања,  

9) пресељења у други стан –два радна дана,  
10) полагања стручног испита – један радни дан.  

(2) Плаћено одсуство из става 1. овог члана не може 
бити дуже од пет радих дана у току календарске 
године.  
(3) Запослени, у случају потребе, може у току 
календарске године користити плаћено одсуство по 
више основа.  
(4) Послодавац може, на захтјев запосленог, 
одобрити плаћено одсуство дуже од пет радних дана 
у току календарске године у оправданим 
случајевима, али не више од 15 дана.  
(5) Уз захтјев за коришћење плаћеног одсуства по 
свим основама потребно је приложити одговарајући 
доказ о постојању случаја за који се тражи плаћено 
одсуство.  
(6) Чланом уже породице, у смислу овог 
Колективног уговора, сматрају се: брачни и 
ванбрачни супружници, њихова дјеца (брачна, 
ванбрачна и усвојена), пасторчад, дјеца узета под 

старатељство и друга дјеца без родитеља узета на 
издржавање, мајка, отац, очух и маћеха, а чланом 
шире породице: дјед, бака, брат, сестра и чланови 
уже порпдице брачног супружника. 

 

Члан 19. 
(1) Послодавац може запосленом, на његов писмени 
захтјев, одобрити неплаћено одсуство у следећим 
случајевима:  

1) стручног или научног усавршавања у 
иностранству,  

2) његе тешко обољелог члана породице и  
3) у другим оправданим случајевима, на захтјев 

запосленог.  
(2) Неплаћено одсуство из става 1. овог члана може 
трајати до три мјесеца, осим у случајевима стручног 
или научног усавршавања у иностранству, које може 
трајати до једне године. 
(3) За вријеме неплаћеног одсуства права и обавезе 
запосленог по основу рада мирују, а трошкове 
пензијског и инвалидског осигурања сноси корисник 
неплаћеног одсуства. 
 

Члан 20. 
(1) Запослени или његова породица имају право на 
помоћ у случају:  

1) смрти запосленог – у висини три последње 
просјечне нето плате запослених исплаћене у 
Општинској управи Вишеград у претходној 
години,  

2) смрти члана уже породице – у висини двије 
последње просјечне нето плате запослених 
исплаћене у у  Општинској управи Вишеград 
у претходној години,  

3) тешке инвалидности запосленог (која је 
категорисана од стране надлежног органа) - у 
висини двије последње просјечне нето плате 
запослених исплаћене  у  Општинској управи 
Вишеград у претходној години,   

4) дуготрајне болести или дуже неспособности 
за рад усљед повреде запосленог (утврђене од 
стране љекарске комисије) - у висини двије 
просјечне нето плате запослених исплаћене  у  
Општинској управи Вишеград у претходној 
години,   

5) изградње надгробног споменика запосленом 
који је изгубио живот приликом обављања 
службене дужности - у висини три последње 
просјечне бруто плате заппслених исплаћене 
у  Општинској управи Вишеград у претходној 
години,   

6) рођења дјетета – у висини једне просјечне 
нето плате запослених исплаћене у  
Општинској управи Вишеград у претходној 
години,   

7) новчану накнаду за посебне резултате рада - у 
висини до једне просјечне бруто плате 
запосленог остварене у претходном мјесецу 
прије додјељивања награде.  

(2) Уколико више чланова породице испуњава 

услове на остваривање права из става 1. т. 2. овог 

члана, право на помоћ остварује само један 

запослени.  
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(3) Новчана накнада за посебне резултате рада 

може се исплатити истом запосленом само једном 

годишње за један мјесец, а одлука ће бити објављена 

на огласној табли организационе јединице 

запосленог.  

(4) Запосленом се исплаћује јубиларна награда за 

остварени стаж код послодавца, у трајању од:  
1) 20 година радног стажа - у висини једне 

просјечне бруто плате запослених исплаћене у  
општинској управи у претходној години,  

2) 30 година радног стажа - у висини двије 
просјечне бруто плате запослених исплаћене у  
општинској управи у претходној години, 

3) Приликом одласка у пензију у висини  двије 
просјечне бруто плате запослених исплаћене  
општинској управи у претходној години. 

 

Члан 21.  
Уколико из било којих разлога не исплати 
потраживаоца запосленог из овог Колективног 
уговора, послодавац је обавезан да потраживаца води 
у својим пословним књигама као обавезу и исплати 
запосленог у наредној буџетској години по 
обезбјеђењу средстава. 
 

Члан 22. 
У случају престанка радног односа запосленог у 
Општинској управи општине Вишеград у складу са 
одредбама Закона о службеницима и 
намјештеницима у органима јединице локалне 
самоуправе и Закона о раду, запослени има право на 
отказни рок који зависи од дужине радног стажа 
запосленог и утврђује се за: 

  

1) 

радни стаж од двије до десет 

година         30 дана, 

2) радни стаж од десет до 20 година        45 дана, 

3) радни стаж од 20 до 30 година        75 дана, 

4) радни стаж дужи од 30 година         90 дана. 
 

Члан 23. 
(1) Ако је запосленом престао радни однос усљед 
промјене у организацији, односно због смањења 
обима послова или укидања послова, запослени има 
право на отпремнину на терет послодавца.  
(2) Висина отпремнине зависи од дужине рада 
запосленог код послодавца и износи:  

1) за рад од двије до десет година – 35 % просјечне 
мјесечне нето плате запосленог исплаћене у 
посљедња три мјесеца прије престанка радног 
односа, за сваку навршену годину рада,  

2) за рад од десет до 20 година – 40 % просјечне 
мјесечне нето плате запосленог исплаћене у 
посљедња три мјесеца прије престанка радног 
односа, за сваку навршену годину рада,  

3) за рад од 20 до 30 година – 45 % просјечне 
мјесечне нето плате запосленог исплаћене у 
посљедња три мјесеца прије престанка радног 
односа, за сваку навршену годину рада и  

4) за рад дужи од 30 година – 50 % просјечне 
мјесечне нето плате запосленог исплаћене у 

посљедња три мјесеца прије престанка радног 
односа, за сваку навршену годину рада.  

(3) Висина отпремнине из става 2. овог члана се не 
може утврдити у износу већем од шест просјечних 
мјесечних нето плата исплаћених запосленом у 
посљедња три мјесеца прије престанка радног 
односа.  
(4) Приликом утврђивања програма рјешавања 
вишка запослених послодавац је дужан да са 
синдикатом, разради критеријуме за утврђивање 
вишка запослених у складу са законом.  

 

Члан 24. 
Послодавац је дужан информисати запослене о 
правима, обавезама и одговорностима проистеклим 
из закона. 

 

Члан 25. 

Послодавац је дужан да запослене обавјештава о 

свим активностима везаним за утврђивања престанка 

потреба за радом запослених и да омогући да се сваки 

запослени лично упозна са могућностима за 

рјешавање свог радно - правног статуса. 
 

Члан 26. 
Синдикат има право да захтијева од послодавца и 
друге информације за остваривање права запослених. 

 

Члан 27. 
Послодавац је обавезан синдикату омогућити 
дјеловање у складу са његовом улогом и задацима, 
Статутом, Програмом и међународним конвенцијама 
о раду и то: 
1) да покреће иницијативу, подноси захтјеве и 

приједлоге и да заузима ставове од значаја за 
материјални, економски и социјални положај 
запослених,  

2) да мишљења и приједлоге синдиката размотри 
прије донпшења одлуке од значаја за 
материјални, економски и социјални положај 
запослених и да се у односу на њих опредијели 
и 

3) да синдикату уручује позиве за састанке на 
којима се одлучује о правима запослених. 
 

Члан 28. 
Послодавац обезбјеђује синдикату услове за његово 
дјеловање, на начин да омогући: 
1) коришћење одговарајуће просторије и потребне 

административно - техничке услуге,  
2) приступ подацима и информацијама неопходним 

за обављање синдикалних активности и  
3) накнаду плате на основну плату, предсједнику 

или повјеренику синдиката код послодавца у 
висини од:  

1. 10 % ако синдикат има до 100 чланова,  

2. 12,5 %  ако синдикат има преко 100 до 200 

чланова и  

3. 15 % ако синдикат има преко 200 чланова.  
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Члан 29. 
(1) Синдикалног представника, ради његове 
синдикалне активности, ако дјелује у складу са 
важећим законима, колективним уговорима и 
општим актима, није могуће без сагласности 
надлежног органа синдиката, распоредити на друго 
радно мјесто, нити упутити на рад код другог 
послодавца. Због синдикалног дјеловања послодавац 
не може синдикалном представнику, без сагласности 
надлежног органа синдиката којем припада, смањити 
плату, покренути против њега дисциплински 
поступак због синдикалног дјеловања, или га на 
други начин довести у неугодан или подређен 
положај. 
(2) Право из става 1. овог члана траје за вријеме 
обављања функције и годину дана након истека 
функције.  
(3) Синдикални представници у смислу овог члана 
су и функционери синдиката на вишим нивоима који 
своју функцију обављају волонтерски, а запослени су 
код послпдавца.  
 

Члан 30. 
(1) Представницима синдиката мора се омогућити 
одсуствовање с посла ради присуствовања 
синдикалним састанцима, конференцијама, 
сједницама и конгресима и ради оспособљавања на 
семинарима и курсевима.  
(2) Представницима синдиката омогућује се 
приступ свим запосленима на радним мјестима код 
послодавца када је то потребно за обављање њихове 
функције.  
(3) У случају потребе прикупљања средстава 
солидарности, представници запослених које 
синдикат за то овласти имају право да ову активност 
обављају у одгпварајућим просторијама послодавца. 
(4) Представницима синдиката дозвољено је да 
истичу обавјештење синдиката у просторијама 
послодавца на мјестима која су приступачна 
радницима. 
(5) Представницима синдиката дозвољава се да 
користе најмање два сата мјесечно у току радног 
времена за састанке и два сата седмично за остале 
синдикалне активности. 
(6) Послодавац је дужан да представницима 
синдиката дозволи да запосленима достављају 
информације, билтене, публикације, летке и друга 
документа синдиката.  
(7) Активности синдиката врши се тако да не иде на 
штету редовног функционисања послодавца и радне 
дисциплине.  

 

Члан 31. 
Послодавац је дужан да обезбиједи обрачун и уплату 
синдикалне чланарине обуставом износа чланарине 
из плата запослених - чланова синдиката приликом 
сваке исплате плате, а према одлуци надлежног 
органа синдиката, уз писмену сагласност, односно 
синдикалну приступницу запосленог. 
 

Члан 32. 
(1) Запослени у овој дјелатности имају право на 
штрајк у складу са Законом о штрајку и другим 

прописима који регулишу ову област.  
(2)  Синдикат у штрајку поступа у складу са 
правилима синдиката у штрајку које је донио 
надлежни орган Савеза синдиката Републике Српске.  

 

Члан 33. 
(1) Запослени има право на безбједност и заштиту 
здравља на раду у складу са законом, посебним 
прописима којима се уређује област безбједности и 
заштите здравља на раду и актима послодавца.  

(2) Послoдавац је дужан да обезбиједи 
запосленом рад на радном мјесту и у радној средини 
у којима су спроведене мјере заштите и здравља на 
раду и одговоран је за непримјењивање тих мјера.  

 

Члан 34. 
(1) Запослени код послодавца имају право да 
изаберу једног или више представника за заштиту и 
здравље на раду.  
(2) Код послодавца код којег је организован 
синдикат, послове представника за заштиту и 
здравље на раду обавља синдикални одбор или 
овлашћени представници репрезентативног 
синдиката.  
(3) Код послодавца који запошљава педесет или 
вище запослених образују се Одбор за заштиту и 
здравље на раду, а уколико запошљава вище од 250 
запослених Централни одбор за заштиту и здравље на 
раду.  

 

Члан 35. 
(1) Послодавац је дужан да представнику 
запослених за заштиту и здравље на раду:  

1) Омогући увид у све акте који се односе на 
безбједност и здравље на раду,  

2) Омогући да учествује у разматрању свих 
питања која се односе на спровођење 
безбједности и здравља на раду,  

3) Обезбједи потребне административно - 
техничке услове и стручну помоћ у раду, као и 
приступ подацима и информацијама 
неопходним за несметано обављање послова,  

4) Упозна га са: налазима и приједлозима или 
предузетим мјерама инспекције рада, 
извештајима о повредама на раду, 
професионалним обољеоњма и обољењима у 
вези са радом и о предузетим мјерама за 
безбједност и здравље на раду, о планираним и 
предузетим мјерама за спречавање непосредне 
опасности по живот и здравље, извештајем о 
стању безбједности и здравља на раду 
запослених, као и о спроведеним мјерама.  

(2) Послодавац је дужан да омогући активно и 
непосредно ушешће представника запослених за 
заштиту и здравље на раду у изради акта о процjени 
ризика на радном мјесту и у радној средини.  
(3) Послодавац је обавезан да, прије коначног 
усвајања акта о процјени ризика, размотри све 
примједбе, приједлоге и сугестије представника 
запослених за заштиту и здравље на раду и органа 
синдиката и да, писаним путем, да образложен 
одговор, најкасније у року од три дана прије усвајања 
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акта о процjени ризика.  
(4) Послодавац је дужан да представника запослених 
информище најмање једном у шест мјесеци о свим 
подацима који се односе на безбједност и здравље на 
раду.  
(5) На писмени захтјев за остваривање права из 
става 1. овог члана, послодавац је дужан да 
представнику запослених за заштиту и здравље на 
раду, достави писмени одговор у року од петнаест 
дана од дана пријема захтјева.  
 

Члан 36. 
Послодавац може својим актом ближе одређивати 
поједина права, обавезе и одговорности запосленог и 
начин њиховог остваривања, при чему се не може 
одредити мањи обим права запосленог од онога који 
је утврђен овим колективним уговором. 

 

Члан 37. 
(1) Ради праћења, примјене и тумачења овог 
Колективног уговора, учесници овог Колективног 
уговора формирају комисију у коју улазе по три 
представника уговорних страна.  
(2) Комисија доноси закључке консензусом. 
(3) Закључци комисије су обавезујући за уговорне 
стране.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Члан 38. 
(1) Учесници овог Колективног угпвора сагласни су 
да се овај колективни уговор закључи на период од 
двије године.  
(2) Сваки од учесника у потписивању овог 
Колективног уговора може отказати овај уговор на 
начин прописан Законом о раду.  

 

Члан 39. 
(1) Овај Колективни уговор сматра се закљученим 
када га у истовјетном тексту потпишу његови 
учесници.   
(2) Овај Колективни уговор ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у „Службеном гласнику 
Општине Вишеград“, а примјењиваће се од 
01.01.2022. 
(3)  Ступањем овог колективног уговора престаје да 
важи Појединачни колективни уговор за запослене у 
Административној служби општине Вишеград 02-12-
4/17 од 29.11.2017. и Анекс на Појединачни 
колективни уговор за запослене у Административној 
служби општине Вишеград 02-12-5/18 од 27.08.2018. 
 
Број: 02-12-4/22                        Број: 01-05/22 
Датум: 15.02.2022 год.            Датум: 15.02.2022.год.  
 

Начелник општине             Синдикална организација     

      Вишеград                   Општинске администртивне                 

                                                     службе Вишеград 
Младен Ђуревић,с.р.               Татјана Шимшић,с.р. 
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