
 
Година 31                Службени гласник општине Вишеград - Број 9               18.5.2022.године 

 

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

самоуправи („Службени гласник Републике 

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

(2) Статута општине Вишеград („Службени 

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

Скупштина општина Вишеград на шестој редовној 

сједници одржаној 11.5.2022. године, д о н о с и  

О Д Л У К У 

о проглашењу Српског соколског друштва 

„Соко“ Вишеград у Регистар удружења од 

посебног значаја за општину Вишеград 

 

Члан 1. 

Овом одлуком Скупштина општине Вишеград 

проглашава Српско соколско друштво „Соко“ 

Вишеград друштвом од посебног локалног 

значаја. 
 

Члан 2. 

Ова одлука ступа на снагу осног дана од дана 

објављивањa у „Службнеом гласнику општине 

Вишеград“.      
 

СКУПШТИНА ОПШТНЕ ВИШЕГРАД                                  

                                                   ПРЕДСЈЕДНИК СО  

Број: 01-022-97/22                                                                  

Датум: 11.5.2022. године       Муамер Софовић,с.р.  

 

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

Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске”, број 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 

шестој редовној сједници одржаној 13.5.2022. 

године, д о н о с и 

 

О Д Л У К У  

о додјели на коришћење пословногпростора 

Омладинском савјету Републике Српске  

и Савјету младих Вишеград 
 

I 

У складу са чланом 5. став (3) Одлуке о давању 

пословног простора у закуп („Службени гласник 

општине Вишеград”, број 3/14 и 4/22) овом 

одлуком додјељују се пословни простор 

(канцеларија) без накнаде удружењима 

Омладински савјет Републике Српске и Савјету 

младих Вишеград и то пословни простор у згради 

званој „Панос” у поткровљу у Улици краља Петра 

I број 22, I зона, изграђена на катастарској парцели 

број 1216/3 катастарска општина Вишеград 1 

уписана у лист непокретности број 215, који се 

састоји од једне просторије у укупној површини од 

9 m². 
 

II 

Омладински савјет Републике Српске и Савјету 

младих Вишеград ће пословни простор – 

канцеларију користити за потребе дјелатности 

удружења.  
 

III 

Додјела пословнoг простора из тачке I ове одлуке 

врши се без накнаде, на период од двије године од 

1.6.2022. до 31.5.2024. године.  

Удружења из тачке I ове одлуке дужна су да 

плаћају ПДВ, на износ минималне закупнине по 

1м², обрачунато у складу са Одлуком о давању 

пословног простора у закуп. 
 

IV 

Право коришћења предметног пословног простора 

неће се евидентирати у катастарској и евиденцији.  
 

V 

На основу ове одлуке са удружењима из тачке I ове 

одлуке закључиће се уговор, којим ће бити 

регулисана права и обавезе уговорних страна у 

вези са коришћењем пословног простора. 

Овлашћује се начелник општине Вишеград да на 

основу ове одлуке и у складу са позитивним 

законским прописима закључи уговор. 
 

VI 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград”. 
 

СКУПШТИНА ОПШТНЕ ВИШЕГРАД                                  

                                                   ПРЕДСЈЕДНИК СО  

Број: 01-022-106/22                                                                  

Датум: 13.5.2022. године       Муамер Софовић,с.р.  
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На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи 

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

36/1 9 и 61/21), чл. 2., 3. и 4. Закона о финансирању 

политичких странака из буџета Републике, града и 

општине („Службени гласник Републике Српске“, 

број 65/08) и члана 36. Статута општине Вишеград 

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

и 3/19), Скупштина општине Вишеград на шестој 

редовној сједници одржаној 13.5.2022.године,                       

д о н о с и 
 

О Д Л У К У 

о финансирању политичких странака из 

буџета општине Вишеград 
 

Члан 1. 

Овом одлуком уређују се услови, висина, начин 

обезбјеђивања и расподјела финансијских 

средстава из буџета општине Вишеград за 

финансирање редовног рада и покриће дијела 

трошкова изборне кампање политичких странака, 

коалиција и независних одборника. 

 

Члан 2. 

Право на финансијска средства у складу са овом 

одлуком остварују: 

a) политичке странке и коалиције које имају 

одборнике у Скупштини општине Вишеград, 

б) независни одборници који су изабрани као 

независни кандидати, 

в) политичке странке, листе независних 

кандидата и независни кандидати са потврђеним 

изборним листама и 

г) регистроване коалиције са потврђеном 

јединственом листом кандидата. 

 

Члан 3. 

Финансијска средства стечена у складу са овом 

одлуком, користе се за: 

a) финансирање дијела трошкова редовног 

рада политичке странке, коалиције, независног 

одборника, 

б) покриће дијела трошкова изборне кампање 

политичких странака, коалиција, независних листа 

и независних кандидата којима су потврђене 

изборне листе за избор одборника. 

 

Члан 4. 

Финансијска средства за финансирање трошкова 

из члана 3. ове одлуке, у дјелокругу општине 

Вишеград, обезбјеђују се у буџету општине 

Вишеград.  
 

Члан 5. 

(1) Буџетом се обезбјеђују финансијска средства за 

намјене утврђене чланом 3. тачка а) ове одлуке у 

износу не мањем од 0,2 % укупних буџетских 

прихода из претходне године. 

(2) Средства из става 1. овог члана распоређују се 

на сљедећи начин: 

a) 20% средстава распоређује се у једнаким 

износима политичким странкама и коалицијама 

које имају одборнике у Скупштини општине и 

независним одборницима, 

б) 80% средстава распоређује се сразмјерно 

броју освојених мандата које политичка странка, 

коалиција, независни одборник има у Скупштини 

општине. 

 

Члан 6. 

Уколико одборник, у току трајања мандата, 

напусти политичку странку, финансијска средства 

задржава политичка странка којој је одборник до 

тада припадао. 

 

Члан 7. 

(1) Одјељење за финансије средства из члана 5. 

став (2) ове одлуке дозначава политичким 

странкама, коалицијама и независним 

одборницима, до 10-ог у мјесецу за претходни 

мјесец. 

(2) Независни одборници, дужни су да отворе 

посебан рачун за редовно финансирање њихове 

дјелатности. 

 

Члан 8. 

Трошкови изборне кампање су: 

а) трошкови штампања плаката и 

плакатирање, 

б) трошкови штампања предизборних огласа, 

прогласа, саопштења и слично у јавним гласилима, 

в) трошкови организације и спровођења 

предизборних скупова, 

г) трошкови штампања, репродукције и слања 

предизборних материјала, који се шаље бирачима 

и 

д) друге са овим повезане активности, у 

периоду од дана расписивања до дана одржавања 

избора. 
 

Члан 9. 

(1) Средства за изборну кампању обезбјеђују се у 

буџету општине за годину у којој се одржавају 

избори, у износу не мањем од 0,05% укупних 

буџетских прихода из претходне године. 

(2) Одјељење за финансије, дужно је двије трећине 

средстава из става 1. овог члана дозначити 

најкасније до дана одржавања избора. 

(3) У случају одржавања пријевремених избора, 

обезбјеђују се средства у складу са ставом 1. овог 

члана. 

(4) Начин расподјеле средстава из става 1. овог 

члана врши се у складу са изборним прописима. 

Члан 10. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 
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СКУПШТИНА ОПШТНЕ ВИШЕГРАД                                  

                                                   ПРЕДСЈЕДНИК СО  

Број: 01-022-107/22                                                                  

Датум: 13.5.2022. године       Муамер Софовић,с.р.  

 

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

самоуправи („Службени гласник Републике 

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

Статута општине Вишеград („Службени гласник 

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

општине Вишеград на шестој редовној сједници 

одржаној 13.5.2022. године, до н о с и 

 

О Д Л У К У 

о додјели финансијских средстава предвиђених  

буџетом општине за спортске колективе 

 у 2022. години 

 

Члан 1. 

Средства буџета општине Вишеград планирана за 

финансирање развоја спорта на подручју 

општине Вишеград за 2022. годину у износу од 

260.000,00 КМ додјељују се у цјелокупном  износу 

у виду гранта спортским колективима и 

распоређују, како слиједи: 

1. Фудбалски клуб „Дрина-ХЕ“ … 72.000,00 КМ 

2. Кошаркашки клуб „Варда-ХЕ“ . 67.000,00 КМ 

3. Одбојкашки клуб „ХЕ на Дрини“... 40.000,00 КМ 

4. Рукометни клуб „Вишеград“ .... 31.500,00 КМ 

5. ОФК „Бамби“ ............................. 12.000,00 КМ 

6. Карате клуб „Дрина“ ................ 10.000,00 КМ 

7. Џудо клуб „Вишеград“ ............ 6.000,00 КМ 

8. Планинарско спортско друштво 

„Столац“...................................... 4.000,00 КМ 

9. Веслачки клуб „Једрина“ ....... 3.000,00 КМ 

10. Бразилски Џиуџицу клуб  

„Феникс“ ...................................   3.000,00 КМ 

11. Шаховски клуб „Дрина“ ...........   1.500,00 КМ 

12. Стрељачки клуб „Дрина“ ........   1.000,00 КМ 

13. Резервна средства за спорт ..... 10.000,00 КМ. 

 

Члан 2. 

Одјељење за финансије дозначиће планирана 

средства из члана 1. ове одлуке на                                     

жиро-рачуне спортских колектива сразмјерно 

извршењу буџета. 

 

Члан 3. 

Корисници средстава обавезни су Одјељењу за 

финансије доставити извјештаје о намјенском 

утрошку средстава. 

 

Члан 4. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТНЕ ВИШЕГРАД                                  

                                                   ПРЕДСЈЕДНИК СО  

Број: 01-022-108/22                                                                  

Датум: 13.5.2022. 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) и члана 36. став 

(2) Статута општине Вишеград („Службени 

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

Скупштина општине Вишеград на шестој редовној 

сједници одржаној 13.5.2022. године, д о н о с и  

 

О Д Л У К У 

о одборничкој легитимацији 

 

Члан 1. 

Овом одлуком прописује се облик, садржај, начин 

издавања и вођења евиденције издатих 

одборничких легитимација (у даљем тексту: 

Легитимација). 

 

Члан 2. 

(1) Легитимација је идентификациони документ 

који одборницима Скупштине општине Вишеград 

служи у сврху доказивања статуса одборника, 

приликом извршавања обавеза и остваривања 

права која им по том основу припадају. 

(2) Одборнику Скупштине општине Вишеград, 

легитимација се издаје након прихватања мандата 

одборника. 

 

Члан 3. 

(1) Легитимација је пластифицирана, бијеле боје са 

црним натписом и састоји се од предње стране и 

полеђине, димензија 5,5 cm x 8,5 cm. 

(2) Текст на легитимацији исписује се по захтјеву 

одборника, на језику и писму који су у службеној 

употреби. 

 

Члан 4. 

(1) На предњој страни легитимације налази се: 

1) у горњем лијевом углу грб Општине 

Вишеград поред којег је исписан један испод 

другог назив: Република Српска, Општина 

Вишеград, Скупштина општине Вишеград,  

2) у горњем десном углу фотографија 

одборника, 

3) на средини натпис исписан великим 

словима: ОДОБОРНИЧКА ЛЕГИТИМАЦИЈА, а 

испод тога име и презиме одборника. 

(2) На полеђини легитимације налази се: 

1) правни основ за издавање легитимације, 

2) назнака члана Пословника о раду 

Скупштине о правима и дужностима одборника, 

3) у доњем лијевом углу број и датум 

издавања легитимације и 
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4) у доњем десном углу име, презиме и 

потпис предсједника и печат Скупштине општине 

Вишеград. 

 

Члан 5. 

О издатим легитимацијама води се евиденција која 

садржи: 

1) број легитимације, 

2) име и презиме одборника коме је издата, 

3) дан, мјесец и годину издавања 

легитимације, 

5) број акта којим је легитимација стављена 

ван снаге и 

6) простор за евидентирање потребних 

напомена 

7) датум и потпис одборника о преузимању 

легитимације. 
 

Члан 6 

(1) Свака легитимација има свој број, који се 

састоји од редног броја издате легитимације у том 

сазиву Скупштине града одвојен знаком „/“ од 

навођења мандатног периода Скупштине. 

(2) Свака издата легитимација добија нови број и 

заводи се у евиденцију о издатим легитимацијама. 
 

Члан 7. 

Секретар скупштине општине Вишеград води 

евиденцију издатих легитимација и стара се о 

њиховом издавању. 

  

Члан 8. 

(1) У случају губитка или нестанка легитимације, 

одборник је дужан да о томе обавијести 

предсједника Скупштине општине Вишеград., уз 

достављање писане изјаве о времену и начину 

губитка или нестанка одборничке легитимације. 

(2) Изјава одборника о губитку или нестанку 

легитимације се прилаже уз евиденцију издатих 

одборничких легитимација, а одборнику се на 

писани захтјев издаје дупликат легитимације. 
 

Члан 9. 

(1) Легитимација важи до истека мандата 

одборника у том сазиву Скупштине општине. 

(2) У случају престанка мандата одборника прије 

истека времена на које је изабран, одборник је 

дужан вратити легитимацију, у року од пет дана од 

дана престанка мандата, предсједнику Скупштине 

општине Вишеград ради њеног поништавања. 
 

Члан 10. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТНЕ ВИШЕГРАД                                  

                                                   ПРЕДСЈЕДНИК СО  

Број: 01-022-109/22                                                                  

Датум: 13.5.2022. године       Муамер Софовић,с.р.  

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

локалној самоуправи  („Службени гласник 

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

чланова 187, 189 и 208. Закона о стварним правима 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 

124/08, 3/09, 38/09, 95/11, 60/15 и 107/19), члана 36. 

Став (1) тачка 13) Статута општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 

6/17 и 3/19) и члана 5. став (2) тачка 1) Одлуке о 

висини накнаде за коришћење путног и осталог 

земљишта („Службени гласник општине 

Вишеград“ број 2/18 и 13/18) Скупштина општине 

Вишеград на шестој редовној сједници одржаној 

13.5.2022. године, д о н о с и 

О Д Л У К У 

о оснивању права службености у корист 

привредног друштва „Energrееn“ д.о.о. 

Вишеград 

 

I 

(1) Скупштина општине Вишеград одобрава 

оснивање права службености у корист привредног 

друштва ,,Energrееn „ д.о.о. Вишеград, а ради 

изградње подземне кабловске мреже у дужини од  

1.775,20 m на к.п. број 4087/2 КО Вардиште (нови 

премјер) која је уписана у Посједовни лист број 

18/14, по култури некатегорисани пут, посјед 

општине Вишеград са дијелом од 1/1, којој 

одговара дио к.п. 1023 КО_СП Вардиште (стари 

премјер) уписанс у ЗК уложак број 2, уписана као 

јавно добро и к.п. број 4074/1 КО Вардиште (нови 

премјер) која је уписана у Посједовни лист број 

18/14 по култури некатегорисани пут, посјед 

општине Вишеград са дијелом 1/1, без података по 

старој евиденцији (стари премјер), а све према 

Измјени стручног мишљења и урбанистичко – 

техничких услова за изградњу кабловског 

прикључног 10 (20) kV вода за МХЕ „Јабланица“ 

општина Вишеград број 18-01-II/21 од децембра 

2021. године израђеним и овјереним од стране 

„Пут инжењеринг“ д.о.о. Требиње, и Измјени 

Локацијских услова број 05–364–6/21 од 

24.01.2022. године издати од стране Одјељења за 

просторно уређење и стамбено-комуналне послове 

општинске управе Општине Вишеград. 

(2) Саставни дио ове одлуке је Графички прилог са 

приказом трасе кабловске мреже и дужином трасе 

која пролази кроз предметне парцеле к.п. број 

4087/2 КО Вардиште (нови премјер) и к.п. број 

4074/1 КО Вардиште (нови премјер). 

 

II 
(1) Право службености се оснива уз накнаду од 

0,15 КМ/m, увећану за износ ПДВ-а, на годишњем 

нивоу.  

(2) Право службености се оснива на временски 

период од 45 година, односно до истека Уговора о 
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концесији за изградњу и коришћење мале 

хидроелектране „Јабланица“ на ријеци Јабланици 

у Дубничком потоку, општина Вишеград број 

05.05/360-111-6/17 од 18.9.2017. године. 

III 

Овлашћује се начелник општине Вишеград да у 

складу са овом одлуком и позитивним прописима, 

а у циљу регулисања права и обавеза уговорних 

страна, закључи нотарски уговор о оснивању права 

службености на непокретностима из тачке 1. ове 

одлуке.  

 

IV 
Трошкове израде нотарске исправе, као и 

трошкове уписа права службености на 

непокретности у јавним евиденцијама као терет на 

послужној непокретности код Републичке управе 

за геодетске и имовинско правне послове, ПЈ 

Вишеград, сноси привредно друштво ,,Energrееn" 

д.о.о. Вишеград. 

V 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Општине 

Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТНЕ ВИШЕГРАД                                  

                                                   ПРЕДСЈЕДНИК СО  

Број: 01-022-110/22                                                                  

Датум: 13.5.2022. године       Муамер Софовић,с.р.  

 

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

Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске”, број 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 

шестој редовној сједници одржаној 13.5.2022. 

године, д о н о с и 

 

О Д Л У К У  

о додјели на коришћење пословног простора 

Српском соколском друштву ,,Краљ Петар 

Ујединитељ“ из Вишеграда 
 

I 

У складу са чланом 5. став (3) Одлуке о давању 

пословног простора у закуп („Службени гласник 

општине Вишеград”, број 3/14 и 4/22) овом 

одлуком додјељују се пословни простор 

(канцеларија) без накнаде удружењу Српском 

соколском друштву ,,Краљ Петар Ујединитељ“ из 

Вишеграда и то пословни простор у згради званој 

„Панос” у поткровљу у Улици краља Петра I број 

22, I зона, изграђена на катастарској парцели број 

1216/3 катастарска општина Вишеград 1 уписана у 

лист непокретности број 215, који се састоји од 

једне просторије у укупној површини од 12 м². 

 

II 

Српско соколско друштво ,,Краљ Петар 

Ујединитељ“ из Вишеграда ће пословни простор–

канцеларију користити за потребе дјелатности 

удружења.  

 

III 

Додјела пословнoг простора из тачке I ове одлуке 

врши се без накнаде, на период од двије године од 

1.6.2022. до 31.5.2024. године.  

Удружење из тачке I ове одлуке дужно је да плаћа 

ПДВ, на износ минималне закупнине по 1m², 

обрачунато у складу са Одлуком о давању 

пословног простора у закуп. 

 

IV 

Право коришћења предметног пословног простора 

неће се евидентирати у катастарској и евиденцији.  

 

V 

На основу ове одлуке са удружењима из тачке I ове 

одлуке закључиће се уговор, којим ће бити 

регулисана права и обавезе уговорних страна у 

вези са коришћењем пословног простора. 

Овлашћује се начелник општине Вишеград да на 

основу ове одлуке и у складу са позитивним 

законским прописима закључи уговор. 

 

VI 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград”. 

 

СКУПШТИНА ОПШТНЕ ВИШЕГРАД                                  

                                                   ПРЕДСЈЕДНИК СО  

Број: 01-022-111/22                                                                  

Датум: 13.5.2022. године       Муамер Софовић,с.р.  

 

На основу члана 2. став (1) Закона о основама 

безбједности саобраћаја на путевима у Босни и 

Херцеговини („Службени гласник Босне и 

Херцеговине“, бр. 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10, 

18/13, 8/17, 89/17 и 9/18), члана 2. став (2) Закона о 

безбједности саобраћаја на путевима Републике 

Српске („Службени гласник Републике Српске“, 

бр. 63/11 и111/21) и члана 36. Статута општине 

Вишеград („Службени гласник општине 

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

Вишеград на шестој редовној сједници одржаној 

13.5.2022.године, д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о измјени и допуни Одлуке о утврђивању 

режима одвијања саобраћаја на подручју 

општине Вишеград 
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Члан 1.  

У Одлуци о утврђивању режима одвијања 

саобраћаја на подручју општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, бр. 2/15, 

13/16, 7/18, 5/19 и 7/19) у члану 9. став (2) брише 

се. 

 

Члан 2. 

Послије члана 9. додаје се нови члан 9а. који гласи: 

„9а. 

Дозвољава се паркирање путничких возила са 

десне и лијеве стране коловоза у Улици цара 

Лазара, станарима организованим у заједнице 

етажних власника „Прво сунце“, „Цара Лазара 

3А“, „Тунел 1“ и Тунел 2“, и то са десне стране 

почев од зграде на тунелу до раскрснице улица 

цара Лазара и браће Југовића, а са лијеве стране 

почев од зграде на тунелу до првог пословног 

простора са лијеве стране“. 

 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТНЕ ВИШЕГРАД                                  

                                                   ПРЕДСЈЕДНИК СО  

Број: 01-022-112/22                                                                  

Датум: 13.5.2022. године       Муамер Софовић,с.р.  

 

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

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

5. Закона о јавним предузећима („Службени 

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

члана 7. Закона о министарским, владиним и 

другим именовањима Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 

41/03), члана 20. Статута ЈП „Дирекција за 

изградњу и развој“ д.о.о. Вишеград („Службени 

гласник општине Вишеград“, број 13/18) и члана 

36. Статута општине Вишеград („Службени 

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

Скупштина општине Вишеград у функцији 

Скупштине ЈП „Дирекција за изградњу и развој“ 

д.о.о. Вишеград на шестој редовној сједници 

одржаној 13.5.2022. године, д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о утврђивању стандарда и критеријума за 

избор и именовање чланова Надзорног одбора 

ЈП „Дирекција за изградњу и развој“  

д.о.о. Вишеград 

 

Члан 1. 

(1) Овом одлуком ближе се одређују стандарди и 

критеријуми за избор и именовање чланова 

Надзорног одбора ЈП „Дирекција за изградњу и 

развој“ д.о.о. Вишеград. 

(2) Под критеријумима за избор и именовање 

чланова Надзорног одбора из претходног става 

сматрају се општи и посебни услови одређени 

овом одлуком. 

 

Члан 2. 

Кандидати за функцију из члана 1. ове одлуке, 

поред услова прописаних Законом о 

министарским, владиним и другим именовањима 

Републике Српске, морају испуњавати опште и 

посебне критеријуме и услове одређене овом 

одлуком. 

Општи услови: 

1. да су држављани Републике Српске или 

Босне и Херцеговине, 

2. да су старији од 18 година, 

3. да нису отпуштени из државне службе на 

основу дисциплинске мјере на било којем 

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 неводи кривични 

поступак, 

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

Устава Босне и Херцеговине. 

 

Посебни услови: 

1. ССС, ВШС или ВСС, 

2. познавање дјелатности предузећа 

3. познавање садржаја и начина рада 

Надзорног одбора 

4. непостојање сукоба интереса. 

 

Члан 3. 

Чланове Надзорног одбора ЈП „Дирекција за 

изградњу и развој“ д.о.о. Вишеград, на основу 

спроведеног јавног конкурса и приједлога 

комисије за избор, именује Скупштина општине 

Вишеград, у складу са критеријумима утврђеним 

овом одлуком. 

 

Члан 4. 

(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. 
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Члан 5. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“ 

 

СКУПШТИНА ОПШТНЕ ВИШЕГРАД                                  

                                                   ПРЕДСЈЕДНИК СО  

Број: 01-022-120/22                                                                  

Датум: 13.5.2022. године       Муамер Софовић,с.р.  

 

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

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

5. Закона о јавним предузећима („Службени 

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

члана 8. Закона о министарским, владиним и 

другим именовањима Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 

41/03), члана 20. Статута ЈП „Дирекција за 

изградњу и развој“ д.о.о. Вишеград („Службени 

гласник општине Вишеград“, број 13/18) и члана 

36. Статута општине Вишеград („Службени 

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

Скупштина општине Вишеград у функцији 

Скупштине ЈП „Дирекција за изградњу и развој“ 

д.о.о. Вишеград на шестој редовној сједници 

одржаној 13.5.2022. године, д о н о с и 

О Д Л У К У 

о расписивању Јавног конкурса за избор и 

именовање чланова Надзорног одбора ЈП 

„Дирекција за изградњу и развој“ 

 д.о.о. Вишеград 

 

Члан 1. 

(1) Расписује се Јавни конкурс за избор и 

именовање чланова Надзорног одбора ЈП 

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

(2) У Надзорни одбор ЈП „Дирекција за изградњу 

и развој“ д.о.о. именују се три члана, а чланови 

Надзорног одбора не могу бити из реда запослених 

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

Вишеград. 

 

Члан 2. 

Општи и посебни услови и критеријуми за избор и 

именовање из члана 1. ове одлуке прописани су 

Одлуком Скупштине општине Вишеград о 

утврђивању стандарда и критеријума за избор и 

именовање чланова Надзорног одбора ЈП 

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

 

Члан 3. 

(1) Јавни конкурс за избор и именовање чланова 

Надзорног одбора ЈП „Дирекција за изградњу и 

развој“ д.о.о. 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 

чланова Надзорног одбора ЈП „Дирекција за 

изградњу и развој“ д.о.о. Вишеград. 

 

Члан 5. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“.  

 

СКУПШТИНА ОПШТНЕ ВИШЕГРАД                                  

                                                   ПРЕДСЈЕДНИК СО  

Број: 01-022-121/22                                                                  

Датум: 13.5.2022. 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), чл. 73. и 

74. 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 33. 

Статута Јавне здравствене установе „Дом 

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

године, Скупштина општине Вишеград на шестој 

редовној сједници одржаној 13.5.2022. године,        

д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о утврђивању стандарда и критеријума за 

избор и именовање директора Јавне 

здравствене установе „Дом здравља“ 

Вишеград 

 

Члан 1. 

(1) Овом одлуком ближе се одређују стандарди и 

критеријуми за избор и именовање директора 

Јавне здравствене установе „Дом здравља“ 

Вишеград. 

(2) Под критеријумима за избор и именовање 

директора Јавне здравствене установе „Дом 

здравља“ 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: 

- 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 стручна спрема (VII степен) 

медицинског, стоматолошког, економског 

или правног смјера, 

- познавање дјелатности којом се бави 

ЈЗУ„Дом здравља“Вишеград, 

- најмање пет година радног стажа у 

струци, 

- посједовање организационих 

способности, 

- понуђен програм рада 

- непостојање законских сметњи за 

именовање 

 

Члан 3. 

Директора Јавне здравствене установе „Дом 

здравља“ 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. 

Ова oдлука ступа на снагу осмог дана од 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТНЕ ВИШЕГРАД                                  

                                                   ПРЕДСЈЕДНИК СО  

Број: 01-022-123/22                                                                  

Датум: 13.5.2022. 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), чл. 73. и 

74. Закона о здравственој заштити („Службени 

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

члана 8. 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 34. 

Статута Јавне здравствене установе „Дом 

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

године, Скупштина општине Вишеград на шестој 

редовној сједници одржаној 13.5.2022. године,        

д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о расписивању Јавног конкурса за избор и 

именовање директора Јавне здравствене 

установе „Дом здравља“ Вишеград 

 

Члан 1. 

Расписује се Јавни конкурс за избор и именовање 

директора Јавне здравствене установе „Дом 

здравља“ 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 здравствене установе 

„Дом здравља“ Вишеград. 

 

Члан 3. 

(1) Јавни конкурс за избор и именовање директора 

Јавне здравствене установе „Дом здравља“ 

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. 
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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 здравствене установе „Дом 

здравља“ Вишеград. 

 

Члан 5. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“.  

 

СКУПШТИНА ОПШТНЕ ВИШЕГРАД                                  

                                                   ПРЕДСЈЕДНИК СО  

Број: 01-022-124/22                                                                  

Датум: 13.5.2022. 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 7. Закона 

о министарским, владиним и другим именовањима 

Републике Српске („Службени гласник Републике 

Српске“, број 41/03), чл. 27. и 33. Одлуке о 

оснивању привредног друштва „Андрићев конак“ 

друштво са ограниченом одговорношћу за 

угостотељство и туризам Вишеград („Службени 

гласник општине Вишеград“, бр. 11/13, 13/13 и 

2/14), члана 36. став (2) Статута општине 

Вишеград („Службени гласник општине 

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

Вишеград у функцији Скупштине привредног 

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

шестој редовној сједници одржаној 13.5.2022. 

године, д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о утврђивању стандарда и критеријума за 

избор и именовање директора привредног 

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

 

Члан 1. 

(1) Овом одлуком ближе се одређују стандарди и 

критеријуми за избор и именовање директора 

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

Вишеград. 

(2) Под критеријумима за избор и именовање 

директора привредног друштва „Андрићев конак“ 

д.о.о. 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 стручна спрема (VII степен) 

економског смјера или завршен први 

циклус студија у трајању од четири године 

и остварених најмање 240 ЕСПБ бодова, 

- најмање 3 (три) године радног искуства у 

траженом степену образовања. 

 

Члан 3. 

Директора привредног друштва „Андрићев конак“ 

д.о.о. Вишеград именује Скупштина општине 

Вишеград, на приједлог комисије за избор. 

 

Члан 4. 

Скупштина општине Вишеград именује Комисију 

за избор, која ће спровести потребан поступак и 

предузети активности у вези са именовањем, 

укључујући и предлагање кандидата у складу са 

утврђеним критеријумима.  

 

Члан 5. 

(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. 

Ова oдлука ступа на снагу осмог дана од 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТНЕ ВИШЕГРАД                                  

                                                   ПРЕДСЈЕДНИК СО  

Број: 01-022-126/22                                                                  

Датум: 13.5.2022. године       Муамер Софовић,с.р. 
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На основу члана 39. став (2) Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21), члана 8. Закона 

о министарским, владиним и другим именовањима 

Републике Српске („Службени гласник Републике 

Српске“, број 41/03), члана 27. Одлуке о оснивању 

привредног друштва „Андрићев конак“ друштво 

са ограниченом одговорношћу за угостотељство и 

туризам Вишеград („Службени гласник општине 

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

(2) Статута општине Вишеград („Службени 

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

Скупштина општине Вишеград у функцији 

Скупштине привредног друштва „Андрићев 

конак“ д.о.о. Вишеград на шестој редовној 

сједници одржаној 13.5.2022. године, д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о расписивању Јавног конкурса за избор и 

именовање директора привредног друштва 

„Андрићев конак“ д.о.о. Вишеград 

 

Члан 1. 

Расписује се Јавни конкурс за избор и именовање 

директора привредног друштва „Андрићев конак“ 

д.о.о. Вишеград. 

 

Члан 2. 

Општи и посебни услови и критеријуми за избор и 

именовање из члана 1. ове одлуке прописани су 

Одлуком Скупштине општине Вишеград о 

утврђивању стандарда и критеријума за избор и 

именовање директора привредног друштва 

„Андрићев конак“ д.о.о. Вишеград. 

 

Члан 3. 

(1) Јавни конкурс за избор и именовање 

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

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 привредног друштва „Андрићев конак“ 

д.о.о. Вишеград. 

 

Члан 5. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“.  

 

 

СКУПШТИНА ОПШТНЕ ВИШЕГРАД                                  

                                                   ПРЕДСЈЕДНИК СО  

Број: 01-022-127/22                                                                  

Датум: 13.5.2022. године       Муамер Софовић,с.р. 

 

На основу чл. 38. и 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21), члана 17. Закона 

о статусу функционера јединица локалне 

самоуправе („Службени гласник Републике 

Српске“, бр. 96/05 и 98/13) и члана 36. Статута 

општине Вишеград („Службени гласник општине 

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

Вишеград на шестој редовној сједници одржаној 

13.5.2022.године, д о н о с и  

 

О Д Л У К У 

о утврђивању висине плате функционера 

општине Вишеград 

 

Члан 1. 

Овом одлуком утврђује се висина плате 

функционера општине Вишеград по основу радног 

односа за вријеме обављања функције, као и права 

након престанка функције. 

 

Члан 2. 

Функционери општине Вишеград у складу са 

Законом и Статутом општине Вишеград, су: 

1) начелник општине  

2) замјеник начелника општине, 

3) предсједник Скупштине општине, 

4) потпредсједник Скупштине општине (у 

даљем тексту: Функционери). 

 

Члан 3. 

Функционери своју дужност обављају 

професионално са статусом запосленог лица по 

основу рјешења о раду на мандатни период 

утврђен изборним прописима. 

 

Члан 4. 

Функционери врше овлашћења у складу са 

Законом о локалној самоуправи и Законом о 

статусу функционера јединица локалне 

самоуправе. 

 

Члан 5. 

(1) Плата функционера утврђује се у зависности од 

просјечне плате запослених у Општинској управи 

општине Вишеград за протеклу годину, и то: 

1) начелнику општине у висини од 2,7 просјечне 

плате запослених у Општинској управи 

општине Вишеград за протеклу годину, 

2) замјенику начелника општине у висини од 75% 

плате начелника општине, 

3) предсједнику Скупштине општине у висини од 

2,6 просјечне плате запослених у Општинској 

управи општине Вишеград за протеклу годину, 
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4) потпредсједнику Скупштине општине у висини 

од 75 % плате предсједника Скупштине 

општине. 

(2) Плата функционера из става 1. овог члана за 

сваку навршену годину стажа осигурања увећава 

се 

1) до навршених 25 година 0,3%, 

2) након навршених 25 година, свака наредна 

година 0,5%. 

 

Члан 6. 

(1) Рјешење о радном односу начелнику општине, 

предсједнику Скупштине општине и 

потпредсједнику Скупштине општине доноси 

Комисија за избор и именовање Скупштине 

општине. 

(2) Замјенику начелника општине рјешење о 

радном односу доноси начелник општине. 

(3) Функционер нема право на увећање плате за 

случај прековременог рада. 

 

Члан 7. 

Предсједник и потпредсједникСкупштине 

општине, који своју функцију обављају са 

статусом запосленог лица, немају право на 

одборничку накнаду за вријеме обављања 

функције и након престанка функције док 

остварују право на накнаду плате, у складу са 

законом. 

 

Члан 8. 

Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да 

важи Одлука о утврђивању висине плате 

функционера општине Вишеград („Службени 

гласник општине Вишеград“, бр. 2/15 и 3/18). 

 

Члан 9. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТНЕ ВИШЕГРАД                                  

                                                   ПРЕДСЈЕДНИК СО  

Број: 01-022-130/22                                                                  

Датум: 13.5.2022. године       Муамер Софовић,с.р. 

 

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

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број 97/16), члана 18. став (3а) 

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 

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

општине Вишеград на шестој редовној сједници 

одржаној 11.5.2022. године,  д о н о с и 

 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу вршиоца дужности директора 

ЈУ РЦ „Вилина влас“ Вишеград 

 

1. Душана Буквић, доктор медицине, 

разрјешава се вршиоца дужности директора ЈУ РЦ 

„Вилина влас“ Вишеград, због стицања услова за 

старосну пензију. 

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 

Душана Буквић, доктор медицине, именована је за 

вршиоца дужности директора Јавне установе 

Рехабилитациони центар „Вилина влас“ 

Вишеград, на период од два мјесеца, а најдуже до 

окончања поступка јавне конкуренције, Рјешењем 

Скупштине општине Вишеград, број: 01-022-

15/19, од 24.1.2019. године („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 1/19).   

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 чињеницу да је Душана Буквић дана 1.3.2022. 

године напунила 65 година живота и најмање 15 

година стажа осигурања, чиме је стекла услове за 

старосну пензију, а о чему је ЈУ РЦ „Вилина влас“ 

Вишеград својим актом, број: 01/1-73/22, од 

1.2.2022. године, обавијестила Скупштину 

општине Вишеград, предложила Скупштини 

општине да разријеши Душану Буквић, доктора 

медицине, вршиоца дужности директора ЈУ РЦ 

„Вилина влас“ Вишеград, због стицања услова за 

старосну пензију. 

Скупштина општине Вишеград на сједници 

одржаној 11.5.2022. године је прихватила 

приједлог Комисије за избор и именовање и 

разријешила Душану Буквић, доктора медицине, 

вршиоца дужности директора ЈУ РЦ „Вилина 

влас“ Вишеград, због стицања услова за старосну 

пензију. 

На основу изложеног, а у складу сачланом 39. став 

(2) тачка 33) Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 

97/16), чланом 18. став (3а) 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 општинеВишеград“, бр. 6/17 

и 3/19) ријешено је као у диспозитиву овог 

рјешења. 

 

Упутство о правном лијеку: Ово рјешење је 

коначно и против истог није дозвољена жалба, али 

се може покренути управни спор, тужбом 

Окружном суду у Источном Сарајеву, у року од 30 

дана од дана достављања рјешења. 
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СКУПШТИНА ОПШТНЕ ВИШЕГРАД                                  

                                                   ПРЕДСЈЕДНИК СО  

Број: 01-022-98/22                                                                  

Датум: 11.5.2022. године       Муамер Софовић,с.р. 

 

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

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број 97/16), члана 18. став (3а) 

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 

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

општине Вишеград на сједници одржаној 

11.5.2022. године, д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању вршиоца дужности директора  

ЈУ РЦ „Вилина влас“ Вишеград 

 

1. Исидора Пајовић, дипломирани туризмолог, 

именује се за вршиоца дужности директора ЈУ РЦ 

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

мјесеца, а најдуже до окончања поступка јавне 

конкуренције. 

 

2. Права, обавезе и одговорности директора односе 

се и на вршиоца дужности директора. 

Вршилац дужности директора заступа и 

представља јавну установу у складу са Статутом. 

 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“.  

 

О б р а з л о ж е њ е 

Закон о локалној самоуправи („Службени гласник 

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

тачка 33), Закон о систему јавних служби 

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

109/12 и 44/16) у члану 18. став (3а) и Статут 

општине Вишеград („Службени гласник 

општинеВишеград“, бр. 6/17 и 3/19) у члану 36. 

став (2) тачка 35)  садрже идентичну одредбу која 

прописује да Скупштина општине именује и 

разрјешава директора чији је оснивач или 

суоснивач јединица локалне самоуправе, а период 

на који се врши именовање вршиоца дужности 

директора прописан је у члану 4. став (2) Закона о 

министарским, владиним и другим именовањима 

Републике Српске („Службени гласник Републике 

Српске“, број 41/03) који прописује да се 

именовање на упражњене позиције може вршити и 

на краћи период (највише два мјесеца), односно до 

окончања поступка јавне конкуренције. 

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 остала упражњена позиција директора 

ЈУ РЦ „Вилина влас“Вишеград предложила 

Скупштини општине Вишеград да се за вршиоца 

дужности директора ЈУ РЦ „Вилина влас“ 

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

до окончања поступка јавне конкуренције именује 

Исидора Пајовић, дипломирани туризмолог. Свој 

приједлог комисија је засновала на члану 39. став 

(2) тачка 33) Закона о локалној самоуправи и члану 

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

који садрже идентичну одредбу којим је 

прописано да скупштина именује и разрјешава 

директора и управни одбор установе чији је 

оснивач или суоснивач јединица локалне 

самоуправе, у складу са законом, члану 18 став (3а) 

Закона о систему јавних служби којим је 

прописано да директора установе чији је оснивач 

или суоснивач јединица локалне самоуправе 

именује скупштина општине, односно скупштина 

града, и члану 4. став (2) Закона о министарским, 

владиним и другим именовањима Републике 

Српске којим је прописано да се именовање на 

упражњене позиције може вршити и на краћи 

период (највише два мјесеца), односно до 

окончања поступка јавне конкуренције.  

Скупштина општине Вишеград је размотрила и 

прихватила приједлог Комисије за избор и 

именовање и донијела Рјешење о именовању 

Исидоре Пајовић, дипломираног туризмолога, за 

вршиоца дужности директора ЈУ РЦ „Вилина 

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

најдуже до окончања поступка јавне конкуренције. 

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

(2) тачка 33) Закона о локалној самоуправи, 

чланом 18. став (3а) Закона о систему јавних 

служби, чланом 4. став (2) Закона о министарским, 

владиним и другим именовањима Републике 

Српске и чланом 36. став (2) тачка 35) Статута 

општине Вишеград ријешено је као у диспозитиву 

овог рјешења. 

 

Упутство о правном лијеку: Ово рјешење је 

коначно и против истог није дозвољена жалба, али 

се може покренути управни спор, тужбом 

Окружном суду у Источном Сарајеву, у року од 30 

дана од дана достављања рјешења. 

 

СКУПШТИНА ОПШТНЕ ВИШЕГРАД                                  

                                                   ПРЕДСЈЕДНИК СО  

Број: 01-022-99/22                                                                  

Датум: 11.5.2022. године       Муамер Софовић,с.р. 

 

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

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21) и члана 36. 
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Статута општине Вишеград („Службени гласник 

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

општине Вишеград на шестој редовној сједници 

одржаној 11.5.2022. године, д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању Kомисије за примопредају 

дужности између директора ЈУ РЦ 

 „Вилина влас“ Вишеград 

 

1. У Kомисију за примопредају дужности 

између директора ЈУ РЦ „Вилина влас“ Вишеград, 

именују се: 

1) Радмило Михајловић, предсједник  

Милан Ђукић, замјеник предсједника  

2) Ковиљка Марковић, члан 

Бранка Драгичевић, замјеник члана  

3) Јелена Цукавац Дроца, члан  

Жељко Глоговац, замјеник члана 

2. Комисија се именује на период од четири 

године, са могућношћу поновног именовања. 

3. Комисија из тачке 1. овог рјешења 

присуствује примопредаји дужности између 

директора ЈУ РЦ „Вилина влас“ Вишеград и 

сачињава записник о примопредаји у складу са 

законом. 

4. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Вишеград“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Чланом 46. став (1) Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“ број 

97/16, 36/19 и 61/21) прописано је да се у случају 

престанка мандата функционера јединице локалне 

самоуправе, врши примопредаја дужности између 

функционера, а ставом (4) истог члана да се 

одредбе о примопредаји дужности сходно 

примјењују и у случајевима примопредаје 

дужности, службених аката и службеног печата 

између именованих, односно постављених лица у 

јавним предузећима, јавним установама и другим 

организацијама чији је оснивач јединица локалне 

самоуправе. 

Чланом 48. истог закона прописано је да се 

примопредаја дужности врши у присуству 

Комисије за примопредају дужности, коју именује 

скупштина на период од четири године, са 

могућношћу поновног именовања, те да комисија 

има три члана, од којих је један члан предсједник 

комисије, с тим да чланови комисије имају 

замјенике. Даље је прописано да када се 

примопредаја дужности врши између именованих 

лица у јавним установама, два члана комисије су 

из реда запослених у општинској управи, а један 

члан је из реда запослених у јавној установи. 

Скупштина општине Вишеград имајући у виду 

наведене одредбе Закона о локалној самоуправи, 

на приједлог Комисије за избор и именовање, у 

Комисију за примопредају дужности између 

директора ЈУ РЦ „Вилина влас“ Вишеград на 

период од четири године, са могућношћу поновног 

именовања, именовала је из реда запослених у 

Општинској управи општине Вишеград: Радмила 

Михајловића, за предсједника и Милана Ђукића, 

за замјеника предсједника, Ковиљку Марковић, за 

члана, и Бранку Драгичевић, за замјеника члана, а 

из реда запослених у ЈУ РЦ „Вилина влас“ 

Вишеград Јелену Цукавац Дроца, за члана, и, 

Жељка Глоговца, за замјеника члана.   

 

Упутство о правном лијеку: Ово рјешење је 

коначно и против истог није дозвољена жалба, али 

се може покренути управни спор, тужбом 

Окружном суду у Источном Сарајеву, у року од 30 

дана од дана достављања рјешења. 

 

СКУПШТИНА ОПШТНЕ ВИШЕГРАД                                  

                                                   ПРЕДСЈЕДНИК СО  

Број: 01-022-100/22                                                                  

Датум: 11.5.2022. 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. 

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“, бр. 6/17 и 3/19), 

Скупштина општине Вишеград на шестој редовној 

сједници одржаној 11.5.2022. 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 

11.5.2022. 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: 

01-022-76/22, од 21.3.2022. године Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 

4/22), Снежана Нешковић, дипломирани правник, 

именована је за вршиоца дужности секретара 

Скупштине општине 

Вишеград, са 21.3.2022. године, за период до 90 

дана.  

Комисија за избор и именовање, као стално радно 

тијело Скупштине општине Вишеград надлежно за 
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питања предлагања именовања и разрјешења из 

надлежности Скупштине, имајући у виду да је 

спроведен поступак по Јавном конкурсу за избор и 

именовање секретара Скупштине општине 

Вишеград и да су се стекли услови за именовање 

секретара Скупштине општине Вишеград, 

предложила је Скупштини општине да разријеши 

Снежану Нешковић, дипломираног правника, 

вршиоца дужности секретара Скупштине општине 

Вишеград, због истека периода на који је 

именована. 

Скупштина општине Вишеград је размотрила и 

прихватила приједлог Комисије за избор и 

именовање и сагласно својим овлашћењима из 

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

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, бр. 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 ) и 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 

11.5.2022. 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 ОПШТНЕ ВИШЕГРАД                                  

                                                   ПРЕДСЈЕДНИК СО  

Број: 01-022-101/22                                                                  

Датум: 11.5.2022. 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. 

50. ст. (1) и (2) и 52. став (1) Закона о 

службеницима и намјештеницима у органима 

јединице локалне самоуправе („Службени гласник 

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

тачка 23) Статута општине Вишеград („Службени 

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

Скупштина општине Вишеград на шестој редовној 

сједници одржаној 11.5.2022. године, д о н о с и  

 

РЈЕШЕЊЕ 

о именовању секретара Скупштине  

општине Вишеград 

 

1. Снежана Нешковић, дипломирани 

правник, именује се за секретара Скупштине 

општине Вишеград, са 11.5.2022. године. 

2. Мандат секретара из тачке 1. овог 

рјешења траје до краја мандата сазива Скупштине 

општине Вишеград који га је изабрао. 

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 

Скупштина општине Вишеград на трећој редовној 

сједници одржаној 16.2.2022. године,     донијела је 

Одлуку о расписивању Јавног конкурса за избор и 

именовање секретара Скупштине општине 

Вишеград („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 3/22), којом је регулисан поступак 

избора и именовања секретара Скупштине 

општине Вишеград на упражњену позицију путем 

јавног конкурса. У складу са наведеном одлуком, 

Јавни конкурс за избор и именовање секретара 

Скупштине општине Вишеград, објављен је у 

дневном листу „Вечерње новости “, издање за дан 

10. март 2022. године, и у „Службеном гласнику 

Републике Српске“, број 23/22, од 16. марта 2022. 

године.  

Поступак по Јавном конкурсу за избор и 

именовање секретара спровела је Комисија за 

спровођење Јавног конкурса за избор и именовање 

секретара Скупштине општине Вишеград, 

именована Рјешењем Скупштине општине 

Вишеград, број: 01-022-17/22, од 16.2.2022. 

године, која је након извршене контроле 

испуњености општих и посебних услова и улазног 

интервјуа доставила приједлог предсједнику 

Скупштине општине за именовање Снежане 

Нешковић, дипломираног правника, за секретара 

Скупштине општине Вишеград, као јединог 

пријављеног кандидата који испуњава све услове 

из Јавног конкурса. 

Комисија за избор и именовање је, као стално 

радно тијело Скупштине општине Вишеград 

надлежно за питања предлагања именовања и 

разрјешења из надлежности Скупштине, имајући у 

виду законске одредбе члана 39. став (2) тачка 21) 

Закона о локалној самоуправи („Службени 

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

61/21), чл. 50. ст. (1) и (2) и 52. став (1) Закона о 

службеницима и намјештеницима у органима 

јединице локалне самоуправе („Службени гласник 

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

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

Вишеград („Службени гласник општине 

Вишеград“, бр. 6/17 и 3/19) којим је прописано да 

скупштина именује и разрјешава секретара 

скупштине након спроведеног јавног конкурса и 

да мандат секретара скупштине траје до краја 

мандата сазива скупштине који га је изабрао, 

поднијела Скупштини приједлог да се за секретара 
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Скупштине општине Вишеград именује Снежана 

Нешковић, дипломирани правник, као једини 

пријављени кандидат који испуњава све услове из 

Јавног конкурса. 

Скупштина општине Вишеград је размотрила и 

прихватила приједлог Комисије за избор и 

именовање и сагласно својим законским 

овлашћењима донијела Рјешење о именовању 

Снежане Нешковић за секретара Скупштине 

општине Вишеград. 

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 ОПШТНЕ ВИШЕГРАД                                  

                                                   ПРЕДСЈЕДНИК СО  

Број: 01-022-102/22                                                                  

Датум: 11.5.2022. године       Муамер Софовић,с.р. 

 

На основу члана 2.12 став (6) Изборног закона 

Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и 

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

4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 

32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16 и 41/20) 

и члана 11. Упутства о утврђивању квалификација, 

броја, именовању и разрјешењу и обуци чланова 

изборне комисије основне изборне јединице у 

Босни и Херцеговини („Службени гласник Босне и 

Херцеговине“, бр. 1/22-Пречишћени текст и 7/22) 

и члана 36. Статута општине Вишеград 

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

и 3/19), Скупштина општине Вишеград на шестој 

редовној сједници одржаној 11.5.2022. године,        

д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу два члана Општинске изборне 

комисије Вишеград 

 

1. Разрјешавају се два члана Општинске изборне 

комисије Вишеград, због истека мандата на који су 

именовани, и то: 

1) Снежана Нешковић, чланица 

предсједница, и 

2) Есед Мухић члан. 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном добијања 

сагласности од стране Централне изборне 

комисије БиХ, а објавиће се у„Службеном 

гласнику општине Вишеград“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Комисија за избор и именовање, као стално радно 

тијело Скупштине општине Вишеград надлежно за 

питања предлагања именовања и разрјешења из 

надлежности скупштине општине, имајући у виду 

одредбу члана 2.12 став (6) Изборног закона Босне 

и Херцеговине, 

којом је прописано да чланове општинске изборне 

комисије разрјешава скупштина општине, уз 

сагласност Централне изборне комисије БиХ, и 

члана 11. Упутства о утврђивању квалификација, 

броја, именовању и разрјешењу и обуци чланова 

изборне комисије основне изборне јединице у 

Босни и Херцеговини, којом је прописано да 

мандат члана изборне комисије траје седам година 

и тече од дана давања сагласности Централне 

изборне комисије БиХ на одлуку о именовању 

члана изборне комисије донесену од стране 

надлежног органа, предложила је Скупштини 

општине Вишеград да разријеши чланицу и 

предсједницу Општинске изборне комисије 

Вишеград Снежану Нешковић и члана Општинске 

изборне комисије Вишеград Еседа Мухића, због 

истека мандата на који су именовани. Свој 

приједлог образложила је тиме да је Снежани 

Нешковић и Еседу Мухићу истекао мандат на који 

су именовни, будући да је Централна изборна 

комисија БиХ својим рјешењем, број: 06-1-07-1-

184/15, од 30.3.2015. године, дала сагласност на 

Рјешење Скупштине општине Вишеград, број: 01-

022-17/15, од 23.2.2015. године, којом се у 

чланство Општинске изборне комисије Вишеград, 

именују Снежана Нешковић, чланица и 

предсједница, и Есед Мухић, члан, чиме је 
протекао рок од седам година од дана давања 

сагласности на одлуку о именовању члана изборне 

комисије донесене од стране надлежног органа.  

Скупштина општине Вишеград је размотрила и 

прихватила приједлог рјешења Комисије за избор 

и именовање, и сагласно својим овлашћењима из 

члана 2.12 став (6) Изборног закона Босне и 

Херцеговине („Службени гласник Босне и 

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

4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 

32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16 и 

41/20), члана 11. Упутства о утврђивању 

квалификација, броја, именовању и разрјешењу и 

обуци чланова изборне комисије основне изборне 

јединице у Босни и Херцеговини („Службени 

гласник Босне и Херцеговине“, бр. 1/22 

(Пречишћени текст) и 7/22) и члана 36. Статута 

општине Вишеград („Службени гласник општине 

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

разрјешењу два члана Општинске изборне 

комисије Вишеград, због истека мандата на који су 

именовани, и то, Снежане Нешковић, чланице и 

предсједнице, и Еседа Мухића, члана. 

На основу изложеног, ријешено је као у 

диспозитиву 

 

Упутство о правном лијеку: Ово рјешење је 

коначно и против истог није дозвољена жалба, али 

се може покренути управни спор, тужбом 
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Окружном суду у Источном Сарајеву, у року од 30 

дана од дана достављања рјешења. 

 

СКУПШТИНА ОПШТНЕ ВИШЕГРАД                                  

                                                   ПРЕДСЈЕДНИК СО  

Број: 01-022-103/22                                                                  

Датум: 11.5.2022. године       Муамер Софовић,с.р 

 

На основу члана 2.12 став (5) Изборног закона 

Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и 

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

4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 

32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16 и 

41/20), чл. 10. став (11) и 11. став (1) Упутства о 

утврђивању квалификација, броја, именовању и 

разрјешењу и обуци чланова изборне комисије 

основне изборне јединице у Босни и Херцеговини 

(„Службени гласник Босне и Херцеговине“, бр. 

1/22-Пречишћени текст и 13/22) и члана 36. 

Статута општине Вишеград („Службени гласник 

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

општине Вишеград на шестој редовној сједници 

одржаној 11.5.2022. године, д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању два члана Општинске изборне 

комисије Вишеград 

 

1. За чланове Општинске изборне комисије 

Вишеград, именују се: 

1) Снежана Нешковић, дипломирани 

правник, и 

2) Есед Мухић, дипломирани инжењер 

пољопривреде одсјека за сточарство. 

2. Мандат чланова Општинске изборне 

комисије Вишеград траје седам година и тече од 

дана давања сагласности Централне изборне 

комисије БиХ на рјешење о именовању. 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном 

добијања сагласности од стране Централне 

изборне комисије БиХ, а објавиће се у„Службеном 

гласнику општине Вишеград“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

У поступку именовања чланова општинске 

изборне комисије, Скупштина општине Вишеград 

на сједници одржаној 16.2.2022. године донијела је 

Одлуку о објављивању Јавног огласа за именовање 

два члана Општинске изборне комисије Вишеград, 

који је објављен у дневном листу „Вечерње 

новости“, издање за дан 10. март 2022. године, и у 

„Службеном гласнику Републике Српске“, број 

23/22, од 16. марта 2022. године. На истој сједници 

именована је и Комисија за провођење поступка по 

том јавном огласу (конкурсна комисија), која је у 

складу са Упутством о утврђивању квалификација, 

броја, именовању и разрјешењу и обуци чланова 

изборне комисије основне изборне јединице у 

Босни и Херцеговини провела поступак и 

сачинила ранг-листу кандидата за именовање два 

члана Општинске изборне комисије Вишеград.  

Након спроведеног поступка конкурсна комисија 

је поднијела писани извјештај Скупштини 

општине Вишеград о проведеном поступку 

квалификације кандидата са приједлогом                          

ранг-листе, у којем је наведено да су се на јавни 

оглас благовремено пријавила три кандидата који 

испуњавају услове из јавног огласа, и то, 

Александра Савић, дипломирани правник, Есед 

Мухић, дипломирани инжењер пољопривреде 

одсјека за сточарство, и Снежана Нешковић, 

дипломирани правник; да је са кандидатима 

обављен интервју и извршено бодовање, након 

чега је утврђена ранг-листа са редослиједом 

кандидата према успјеху, на којој је прворангирана 

Снежана Нешковић, другорангиран Есед Мухић и 

трећерангирана Александра Савић. 

Комисија за избор и именовање, као стално радно 

тијело Скупштине општине Вишеград надлежно за 

питања предлагања именовања и разрјешења из 

надлежности скупштине општине, размотрила је 

писани извјештај конкурсне комисије и 

констатовала да је поступак квалификације 

кандидата проведен у складу са Упутством о 

утврђивању квалификација, броја, именовању и 

разрјешењу и обуци чланова изборне комисије 

основне изборне јединице у Босни и Херцеговини, 

да предложени кандидати испуњавају услове 

тражене јавним огласом и цијенећи положај 

кандидата на листи предложила Скупштини 

општине Вишеград да у Општинску изборну 

комисију Вишеград, на мандатни период од седам 

година који почиње тећи од дана давања 

сагласности Централне изборне комисије БиХ на 

рјешење о именовању, именује Снежану 

Нешковић, дипломираног правника, и Еседа 

Мухића, дипломираног инжењера пољопривреде 

одсјека за сточарство, чиме је испуњен услов 

мултиетничности и полне заступљености. 

Скупштина општине Вишеград је размотрила и 

прихватила приједлог Комисије за избор и 

именовање и сагласно својим овлашћењима из 

члана 2.12 став (5) Изборног закона Босне и 

Херцеговине („Службени гласник Босне и 

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

4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 

32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16 и 

41/20), чл. 10. став (11) и 11. став (1) Упутства о 

утврђивању квалификација, броја, именовању и 

разрјешењу и обуци чланова изборне комисије 

основне изборне јединице у Босни и Херцеговини 

(„Службени гласник Босне и Херцеговине“, бр. 

1/22-Пречишћени текст и 13/22) и члана 36. 

Статута општине Вишеград („Службени гласник 

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

Рјешење о именовању два члана Општинске 

изборне комисије Вишеград, којим се у 

Општинску изборну комисију Вишеград на мандат 
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који траје седам година и тече од дана давања 

сагласности Централне изборне комисије БиХ на 

рјешење о именовању, именују Снежана 

Нешковић, дипломирани правник, и Есед Мухић, 

дипломирани инжењер пољопривреде одсјека за 

сточарство. 

На основу изложеног, ријешено је као у 

диспозитиву. 

 

Упутство о правном лијеку: Ово рјешење је 

коначно и против истог није дозвољена жалба, али 

се може покренути управни спор, тужбом 

Окружном суду у Источном Сарајеву, у року од 30 

дана од дана достављања рјешења. 

 

СКУПШТИНА ОПШТНЕ ВИШЕГРАД                                  

                                                   ПРЕДСЈЕДНИК СО  

Број: 01-022-104/22                                                                  

Датум: 11.5.2022. године       Муамер Софовић,с.р 

 

На основу члана 2.12 ст. (5) и (8) Изборног закона 

Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и 

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

4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 

32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16 и 41/20) 

и члана 36. Статута општине Вишеград 

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

и 3/19), Скупштина општине Вишеград на шестој 

редовној сједници одржаној 11.5.2022. године,          

д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању предсједника Општинске  

изборне комисије Вишеград 

 

1. Снежана Нешковић, дипломирани 

правник, именује се за предсједника Општинске 

изборне комисије Вишеград. 

2. Именовање из тачке 1. овог рјешења 

врши се из реда именованих чланова Општинске 

изборне комисије Вишеград, на вријеме трајања 

мандата члана Општинске изборне комисије 

Вишеград, који тече од дана давања сагласности 

Централне изборне комисије Босне и Херцеговине 

на именовање по овом рјешењу. 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном 

добијања сагласности од стране Централне 

изборне комисије БиХ, а објавиће се у„Службеном 

гласнику општине Вишеград“. 

О б р а з л о ж е њ е 

Комисија за избор и именовање, као стално радно 

тијело Скупштине општине Вишеград надлежно за 

питања предлагања именовања и разрјешења из 

надлежности скупштине општине, имајући у виду 

да је окончан поступак избора два члана 

Општинске изборне комисије Вишеград по Јавном 

огласу који је расписала Скупштина општине 

Вишеград и да је конкурсна комисија поднијела 

писани извјештај Скупштини општине о 

проведеном поступку квалификације кандидата са 

приједлогом ранг-листе, предложила је 

Скупштини општине да за предсједника 

Општинске изборне комисије Вишеград именује 

Снежану Нешковић, дипломираног правника. 

Скупштина општине Вишеград је размотрила и 

прихватила приједлог рјешења Комисије за избор 

и именовање, и сагласно својим овлашћењима из 

члана 2.12 ст. (5) и (8) Изборног закона Босне и 

Херцеговине („Службени гласник Босне и 

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

4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 

32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16 и 

41/20), којим је прописано да скупштина општине 

именује предсједника општинске изборне 

комисије из реда именованих чланова општинске 

изборне комисије, уз сагласност Централне 

изборне комисије Босне и Херцеговине, донијела 

Рјешење о именовању Снежане Нешковић за 

предсједника Општинске изборне комисије 

Вишеград  

На основу изложеног, ријешено је као у 

диспозитиву 

 

Упутство о правном лијеку: Ово рјешење је 

коначно и против истог није дозвољена жалба, али 

се може покренути управни спор, тужбом 

Окружном суду у Источном Сарајеву, у року од 30 

дана од дана достављања рјешења. 

 

СКУПШТИНА ОПШТНЕ ВИШЕГРАД                                  

                                                   ПРЕДСЈЕДНИК СО  

Број: 01-022-105/22                                                                  

Датум: 11.5.2022. 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“, бр. 75/04 и 78/11), 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), Скупштина општине Вишеград у функцији 

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

на шестој редовној сједници одржаној 13.5.2022. 

године, д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу вршилаца дужности чланова  

Надзорног одбора ЈП „РТВ Вишеград“  

д.о.о. Вишеград 

 

1. Разрјешавају се вршиоци дужности чланова 

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

Вишеград, и то: 

1) Оливера Ђуровић, ВСС, 
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2) Сандра Крсмановић, ВСС, и 

3) Сања Крсмановић, ВСС, 

због истека периода на који су именовани. 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Вишеград“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 
Рјешењем Скупштине општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 

3/22 и 4/22), за вршиоце дужности чланова 

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

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

до окончања поступка јавне конкуренције, 

именовани су: Оливера Ђуровић, ВСС, Сандра 

Крсмановић, ВСС, и Сања Крсмановић. 

Комисија за избор и именовање, као стално радно 

тијело Скупштине општине Вишеград надлежно за 

питања предлагања именовања и разрјешења из 

надлежности скупштине општине, имајући у виду 

чињеницу да су вршиоци дужности чланова 

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

Вишеград именовани рјешењем Скупштине 

општине Вишеград, на  

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

поступка јавне конкуренције, те да је окончан 

поступак јавне конкуренције и да су се стекли 

услови за именовање чланова Надзорног одбора 

предложила је Скупштини општине Вишеград да 

због истека периода на који су именовани 

разријеши вршиоце дужности чланова Надзорног 

одбора ЈП „РТВ Вишеград“ д.о.о. Вишеград 
Оливеру Ђуровић, ВСС, Сандру Крсмановић, 

ВСС, и Сању Крсмановић, ВСС. 

Скупштина општине Вишеград је размотрила и 

прихватила приједлог Комисије за избор и 

именовање и сагласно својим овлашћењима из 

члана 39. Закона о локалној самоуправи 

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

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

предузећима („Службени гласник Републике 

Српске“, број 75/04 и 78/11), 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 разрјешењу 

вршилаца дужности чланова Надзорног одбора ЈП 

„РТВ Вишеград“ д.о.о.Вишеград, због истека 

периода на који су именовани, и то: Оливеру 

Ђуровић, Сандру Крсмановић и Сању 

Крсмановић. 

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 ОПШТНЕ ВИШЕГРАД                                  

                                                   ПРЕДСЈЕДНИК СО  

Број: 01-022-113/22                                                                  

Датум: 13.5.2022. 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“, бр. 75/04 и 78/11), члана 12. 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), Скупштина општине Вишеград у функцији 

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

на шестој редовној сједници одржаној 13.5.2022. 

године, д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању чланова Надзорног одбора ЈП 

„РТВ Вишеград“ д.о.о. Вишеград 

 

1. За чланове Надзорног одбора ЈП „РТВ 

Вишеград“ д.о.о. Вишеград, на период од четири 

године, именују се: 

1) Оливера Ђуровић, ВСС, 

2) Сандра Крсмановић, ВСС, и 

3) Сања Крсмановић, ВСС. 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Вишеград“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Скупштина општине Вишеград на сједници 

одржаној 16.2.2022. године донијела је Одлуку о 

расписивању Јавног конкурса за избор и 

именовање чланова Надзорног одбора ЈП „РТВ 

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

општине Вишеград“, број 3/22). 

На Јавни конкурс за избор и именовање чланова 

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

Вишеград, објављеном у дневном листу „Вечерње 

новости “, издање за дан 10. март 2022. године, и у 

„Службеном гласнику Републике Српске“, број 

23/22, од 16. марта 2022. године, пријавила су се 

три кандидата, и то: Оливера Ђуровић, Сандра 

Крсмановић и Сања Крсмановић, сви са високом 

стручном спремом. 

Поступак по Јавном конкурсу спровела је 

Комисија за избор чланова Надзорног одбора ЈП 

„РТВ Вишеград“ д.о.о. Вишеград, коју је 
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именовала Скупштина општине Вишеград 

Рјешењем, број: 01-022-27/22, од 16.2.2022. године 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 

3/22). 

Комисија је у складу са Законом о министарским, 

владиним и другим именовањима Републике 

Српске спровела потребну процедуру, утврдила 

ранг-листу кандидата за чланове Надзорног 

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

препоруком да се у Надзорни одбор ЈП „РТВ 

Вишеград“ д.о.о. Вишеград именују: Оливера 

Ђуровић, ВСС, Сандра Крсмановић, ВСС, и Сања 

Крсмановић, ВСС. 

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“, бр. 75/04 и 78/11), члана 12. 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), 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 ОПШТНЕ ВИШЕГРАД                                  

                                                   ПРЕДСЈЕДНИК СО  

Број: 01-022-114/22                                                                  

Датум: 13.5.2022. 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. тачка ђ) Закона о јавним 

предузећима („Службени гласник Републике 

Српске“, бр. 75/04 и 78/11), а у вези са чланом 13. 

Одлуке о оснивању акционарског друштва КП  

„Комуналац“ Вишеград („Службени гласник 

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

Скупштина општине Вишеград у функцији 

Скупштине акционара Комуналног предузећа 

„Комуналац“ а.д. Вишеград на шестој редовној 

сједници одржаној 13.5.2022. године, д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу вршилаца дужности чланова 

Надзорног одбора КП „Комуналац“ а.д. 

Вишеград 

 

1. Разрјешавају се вршиоци дужности 

чланова Надзорног одбора КП „Комуналац“ а.д. 

Вишеград, и то:  

1) Александар Гавриловић, ВСС, 

2) Сандра Крсмановић, ВСС, 

3) Бојан Крсмановић, ССС, 

због истека периода на који су именовани. 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Рјешењем Скупштине општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 

3/22 и 4/22), за вршиоце дужности чланова 

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

до окончања поступка јавне конкуренције у складу 

са Законом о министарским, владиним и другим 

именовањима Републике Српске, а највише на 

период до два (2) мјесеца, именовани су 

Александар Гавриловић, ВСС, Сандра 

Крсмановић, ВСС, и Бојан Крсмановић, ССС. 

Комисија за избор и именовање, као стално радно 

тијело Скупштине општине Вишеград надлежно за 

питања предлагања именовања и разрјешења из 

надлежности скупштине општине, имајући у виду 

чињеницу да су вршиоци дужности чланова 

Надзорног одбора КП „Комуналац“ а.д. Вишеград 

именовани рјешењем Скупштине општине 

Вишеград, до окончања поступка јавне 

конкуренције у складу са Законом о 

министарским, владиним и другим именовањима 

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

мјесеца, те да је окончан поступак јавне 

конкуренције и да су се стекли услови за 

именовање чланова Надзорног одбора предложила 

је Скупштини општине Вишеград да због истека 

периода на који су именовани разријеши вршиоце 

дужности чланова Надзорног одбора КП 

„Комуналац“ а.д. Вишеград, и то: Александра 

Гавриловића, ВСС, Сандру Крсмановић, ВСС, и 

Бојана Крсмановића, ССС. 

Скупштина општине Вишеград је размотрила и 

прихватила приједлог Комисије за избор и 

именовање и сагласно својим овлашћењима из 

члана 39. Закона о локалној самоуправи 

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

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

предузећима („Службени гласник Републике 

Српске“, број 75/04 и 78/11), а у вези са чланом 13. 

Одлуке о оснивању акционарског друштва КП 

„Комуналац“ а.д. Вишеград („Службени гласник 

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

функцији Скупштине КП „Комуналац“ а.д. 

Вишеград донијела Рјешење о разрјешењу 

вршилаца дужности чланова Надзорног одбора КП 

„Комуналац“ а.д. Вишеград, због истека периода 

на који су именовани, и то: Александра 



18.5.2022. године                                    Службени гласник Општине Вишеград–9                                              20 

Гавриловића, Сандру Крсмановић и Бојана 

Крсмановића. 

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 ОПШТНЕ ВИШЕГРАД                                  

                                                   ПРЕДСЈЕДНИК СО  

Број: 01-022-115/22                                                                  

Датум: 13.5.2022. 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. тачка ђ) Закона о јавним 

предузећима („Службени гласник Републике 

Српске“, бр. 75/04 и 78/11), члана 12. Закона о 

министарским, владиним и другим именовањима 

Републике Српске („Службени гласник Републике 

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

општине Вишеград („Службени гласник 

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

чланом 13. Одлуке о оснивању акционарског 

друштва КП  „Комуналац“ Вишеград („Службени 

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

11/13), Скупштина општине Вишеград у функцији 

Скупштине акционара Комуналног предузећа 

„Комуналац“ а.д. Вишеград на шестој редовној 

сједници одржаној 13.5.2022. године,                                                 

д о н о с и 

 

 Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању чланова Надзорног одбора КП 

„Комуналац“ а.д. Вишеград 

1. За чланове Надзорног одбора КП „Комуналац“ 

а.д. Вишеград , на период од четири године, 

именују се: 

1) Мишо Савић, ВСС, 

2) Бојан Крсмановић, ССС, и 

3) Никола Ђурић, ССС. 
 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Скупштина општине Вишеград на сједници 

одржаној 16.2.2022. године донијела је Одлуку о 

расписивању Јавног конкурса за избор и 

именовање чланова Надзорног одбора КП 

„Комуналац“ а.д. Вишеград („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 3/22). 

На Јавни конкурс за избор и именовање чланова 

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

објављеном у дневном листу „Вечерње новости “, 

издање за дан 10. март 2022. године, и у 

„Службеном гласнику Републике Српске“, број 

23/22, од 16. марта 2022. године, пријавила су се 

три кандидата, и то: Мишо Савић, ВСС, Бојан 

Крсмановић, ССС, и Никола Ђурић, ССС. 

Поступак по Јавном конкурсу спровела је 

Комисија за избор чланова Надзорног одбора КП 

„Комуналац“ а.д. Вишеград, коју је именовала 

Скупштина општине Вишеград Рјешењем, број: 

01-022-22/22, од 16.2.2022. године („Службени 

гласник општине Вишеград“, број 3/22). 

Комисија је у складу са Законом о министарским, 

владиним и другим именовањима Републике 

Српске спровела потребну процедуру, утврдила 

ранг-листу кандидата за чланове Надзорног 

одбора КП „Комуналац“ а.д. Вишеград, са 

препоруком да се у Надзорни одбор КП 

„Комуналац“ а.д. Вишеград именују: Мишо Савић, 

ВСС, Бојан Крсмановић, ССС, и Никола Ђурић, 

ССС. 

На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи 

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

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

предузећима („Службени гласник Републике 

Српске“, бр. 75/04 и 78/11), члана 12. Закона о 

министарским, владиним и другим именовањима 

Републике Српске („Службени гласник Републике 

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

општине Вишеград („Службени гласник 

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

чланом 13. Одлуке о оснивању акционарског 

друштва КП  „Комуналац“ Вишеград („Службени 

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

11/13), ријешено је као у диспозитиву овог 

рјешења. 

 

Упутство о правном лијеку: Ово рјешење је 

коначно и против истог није дозвољена жалба, али 

се може покренути управни спор, тужбом 

Окружном суду у Источном Сарајеву, у року од 30 

дана од дана достављања рјешења. 

 

СКУПШТИНА ОПШТНЕ ВИШЕГРАД                                  

                                                   ПРЕДСЈЕДНИК СО  

Број: 01-022-116/22                                                                  

Датум: 13.5.2022. године          Муамер Софовић,с.р. 

 

На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 

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 шестој редовној сједници одржаној 

13.5.2022. године, д о н о с и 
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Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању Радне групе за анализу 

финансијског пословања правних лица чији је 

оснивач Општина Вишеград у 2021. години 

 

1. Именује се Радна група за анализу 

финансијског пословања правних лица чији је 

оснивач Општина Вишеград у 2021. години, у 

саставу: 

1. Миленко Јањић, одборник, 

2. Зоран Папић, одборник, 

3. Мирко Мајсторовић, одборник, 

4. Радмило Михајловић, службеник, 

5. Ковиљка Марковић, службеник. 

2. Задатак Радне групе је да изврши анализу 

финансијског пословања правних лица чији је 

оснивач Општина Вишеград и предложи мјере за 

превазилажење проблема у раду тих лица и о 

утврђеном чињеничном стању извијести 

Скупштини општине Вишеград у року од 60 дана 

од дана именовања. 

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 

Скупштина општине је на приједлог Комисије за 

избор и именовање донијела Рјешење о именовању 

Радне групе за анализу финансијског пословања 

правних лица чији је оснивач Општина Вишеград 

у 2021. години, која је састављена од одборника у 

Скупштини општине Вишеград и службеника из 

Одјељења за локални развој, привреду и 

друштвене дјелатности. Задатак радне групе је да 

изврши анализу финансијског пословања правних 

лица чији је оснивач Општина Вишеград и 

предложи мјере за превазилажење проблема у раду 

тих лица и о утврђеном чињеничном стању 

извијести Скупштини општине Вишеград у року 

од 60 дана од дана именовања, а све у складу са 

Закључком Скупштине општине Вишеград, број: 

01-022-83/22, од 23.3.2022. године („Службени 

гласник општинеВишеград“, бр. 5/22)  

На основу изложеног, а у складу са чланом 39. 

Закона о локалној самоуправи, и чланом 36. 

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

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

Вишеград („Службени гласник 

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

као у диспозитиву овог рјешења. 

 

Упутство о правном лијеку: Ово рјешење је 

коначно и против истог није дозвољена жалба, али 

се може покренути управни спор, тужбом 

Окружном суду у Источном Сарајеву, у року од 30 

дана од дана достављања рјешења. 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТНЕ ВИШЕГРАД                                  

                                                   ПРЕДСЈЕДНИК СО  

Број: 01-022-117/22                                                                  

Датум: 13.5.2022. године          Муамер Софовић,с.р. 

 

На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 

97/16, 36/19 и 61/21) и члана 36. Статута општине 

Вишеград („Службени гласник 

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

општине Вишеград на шестој редовној сједници 

одржаној 13.5.2022. године, д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању Комисије за расподјелу средстава 

субвенције за обезбјеђење несметаног 

пословања јавних установа и јавних предузећа 

чији је оснивач Општина Вишеград 

 

1. У Комисију за расподјелу средстава 

субвенције за обезбјеђење несметаног пословања 

јавних установа и јавних предузећа чији је оснивач 

Општина Вишеград, именују се: 

1) Ђорђе Тешовић, одборник, 

2) Српко Баранац, одборник, 

3) Мирко Мајсторовић, одборник, 

4) Лазо Чаркић, одборник, 

5) Недељко Перишић, одборник. 

2. Комисија из тачке 1. овог рјешења ће након 

именовања преостала два члана од стране 

начелника општине предложити расподјелу 

средстава субвенције из буџета општине 

Вишеград за 2022. годину, за обезбјеђење 

несметаног пословања јавних установа и јавних 

предузећа чији је оснивач Општина Вишеград.  

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 

Скупштина општине је на приједлог Комисије за 

избор и именовање, у складу са Закључком  

Скупштине општине Вишеград, број: 01-022-

89/22, од 29.3.2022. године („Службени гласник 

општинеВишеград“, бр. 7/22), донијела Рјешење о 

именовању Комисије за расподјелу средстава 

субвенције за обезбјеђење несметаног пословања 

јавних установа и јавних предузећа чији је оснивач 

Општина Вишеград, у коју су именовани 

одборници: Ђорђе Тешовић, Српко Баранац, 

Мирко Мајсторовић, Лазо Чаркић и Недељко 

Перишић. Задатак комисије је да предложи 

расподјелу средстава субвенције из буџета 

општине Вишеград за 2022. годину, за обезбјеђење 

несметаног пословања јавних установа и јавних 

предузећа чији је оснивач Општина Вишеград. 

На основу изложеног, а у складу са чланом 39. 

Закона о локалној самоуправи, и чланом 36. 

(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16, 
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36/19 и 61/21) и члана 36. Статута општине 

Вишеград („Службени гласник 

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

као у диспозитиву овог рјешења. 

 

Упутство о правном лијеку: Ово рјешење је 

коначно и против истог није дозвољена жалба, али 

се може покренути управни спор, тужбом 

Окружном суду у Источном Сарајеву, у року од 30 

дана од дана достављања рјешења. 

 

СКУПШТИНА ОПШТНЕ ВИШЕГРАД                                  

                                                   ПРЕДСЈЕДНИК СО  

Број: 01-022-118/22                                                                  

Датум: 13.5.2022. године          Муамер Софовић,с.р. 

 

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

самоуправи („Службени гласник Републике 

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

Статута општине Вишеград („Службени гласник 

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

општине Вишеград на шестој редовној сједници 

одржаној 13.5.2022. године, д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању Kомисије за примопредају 

дужности између директора ЈП „Дирекција за 

изградњу и развој“ д.о.о. Вишеград 

 

1. У Kомисију за примопредају дужности 

између директора ЈП „Дирекција за изградњу и 

развој“ д.о.о. Вишеград, именују се: 

1) Радмило Михајловић, предсједник  

Милан Ђукић, замјеник предсједника  

2) Милан Савић, члан 

Јелена Савовић Тодоровић, замјеник 

члана  

3) Мирослава Јеремић, члан  

Милош Тасић, замјеник члана 

2. Комисија се именује на период од четири 

године, са могућношћу поновног именовања. 

3. Комисија из тачке 1. овог рјешења 

присуствује примопредаји дужности између 

директора ЈП „Дирекција за изградњу и развој“ 

д.о.о. Вишеград и сачињава записник о 

примопредаји у складу са законом. 

4. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Вишеград“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Чланом 46. став (1) Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“ број 

97/16, 36/19 и 61/21) прописано је да се у случају 

престанка мандата функционера јединице локалне 

самоуправе, врши примопредаја дужности између 

функционера, а ставом (4) истог члана да се 

одредбе о примопредаји дужности сходно 

примјењују и у случајевима примопредаје 

дужности, службених аката и службеног печата 

између именованих, односно постављених лица у 

јавним предузећима, јавним установама и другим 

организацијама чији је оснивач јединица локалне 

самоуправе. 

Чланом 48. истог закона прописано је да се 

примопредаја дужности врши у присуству 

Комисије за примопредају дужности, коју именује 

скупштина на период од четири године, са 

могућношћу поновног именовања, те да комисија 

има три члана, од којих је један члан предсједник 

комисије, с тим да чланови комисије имају 

замјенике. Даље је прописано да када се 

примопредаја дужности врши између именованих 

лица у јавним установама, два члана комисије су 

из реда запослених у општинској управи, а један 

члан је из реда запослених у јавној установи. 

Скупштина општине Вишеград имајући у виду 

наведене одредбе Закона о локалној самоуправи, 

на приједлог Комисије за избор и именовање, у 

Комисију за примопредају дужности између 

директора ЈП „Дирекција за изградњу и развој“ 

д.о.о. Вишеград на период од четири године, са 

могућношћу поновног именовања, именовала је из 

реда запослених у Општинској управи општине 

Вишеград: Радмила Михајловића, за предсједника 

и Милана Ђукића, за замјеника предсједника, 

Милана Савића, за члана, и Јелену Савовић 

Тодоровић, за замјеника члана, а из реда 

запослених у ЈП „Дирекција за изградњу и развој“ 

д.о.о. Вишеград Мирославу Јеремић, за члана, и 
Милоша Тасић, за замјеника члана.   

 

Упутство о правном лијеку: Ово рјешење је 

коначно и против истог није дозвољена жалба, али 

се може покренути управни спор, тужбом 

Окружном суду у Источном Сарајеву, у року од 30 

дана од дана достављања рјешења. 

 

СКУПШТИНА ОПШТНЕ ВИШЕГРАД                                  

                                                   ПРЕДСЈЕДНИК СО  

Број: 01-022-119/22                                                                  

Датум: 13.5.2022. 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 и 78/11), члана 9. Закона о 

министарским, владиним и другим именовањима 

Републике Српске („Службени гласник Републике 

Српске“, број 41/03), чл. 20. Статута ЈП „Дирекција 

за изградњу и развој“ д.о.о. Вишеград („Службени 

гласник општине Вишеград“, број 13/18) и члана 

36. Статута општине Вишеград („Службени 

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

Скупштина општине Вишеград у функцији 

Скупштине ЈП „Дирекција за изградњу и развој“ 
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д.о.о. Вишеград на шестој редовној сједници 

одржаној 13.5.2022. године, д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању Комисије за избор  

чланова Надзорног одбора ЈП „Дирекција  

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

 

1. Именује се Комисија за избор и именовање 

чланова Надзорног одбора ЈП „Дирекција за 

изградњу и развој“д.о.о. Вишеград, у саставу: 

1) Радмило Михајловић, предсједник, 

2) Милан Савић, члан,  

3) Бранка Драгичевић, члан, 

4) Ђорђе Тешовић, члан и 

5) Мирко Мајсторовић, члан. 

2. Задатак Комисије за избор је да размотри све 

пријаве приспјеле на конкурс, сачини листу са 

ужим избором кандидата који испуњавају 

критеријуме за именовање, по потреби прикупи 

додатне информације о кандидатима, обави 

интервјуе са кандидатима и након тога предложи 

ранг-листу са кандидатима Скупштини општине 

Вишеград, на разматрање и доношење коначне 

одлуке о избору. 

3. Комисија престаје са радом даном 

именовања чланова Надзорног одбора ЈП 

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

4. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Вишеград“. 

 

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

радно тијело Скупштине општине Вишеград 

надлежно за питања предлагања именовања и 

разрјешења из надлежности Скупштине, имајући у 

виду законске одредбе члана 39. Закона о локалној 

самоуправи, члана 5. Закона о јавним предузећима, 

члана 9. Закона о министарским, владиним и 

другим именовањима Републике Српске и члана 

20. Статута ЈП „Дирекција за изградњу и развој“ 

д.о.о. Вишеград, којим је прописана надлежност 

скупштине за именовање Комисије за избор, 

поднијела приједлог Скупштини општине да се у 

Комисију за избор чланова Надзорног одбора ЈП 

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

именују: Радмило Михајловић, за предсједника, 

Милан Савић, за члана, Бранка Драгичевић, за 

члана, Ђорђе Тешовић, за члана и Мирко 

Мајсторовић, за члана. Приликом утврђивања 

приједлога комисија је узела у обзир члан 9. Закона 

о министарским, владиним и другим именовањима 

Републике Српске којим је прописан састав 

комисије и у Комисију за избор предложила лица 

која имају професионално знање на истом или 

вишем нивоу за које се спроводи поступак, те лица 

која су упозната са одредбама Закона о 

министарским, владиним и другим именовањима 

Републике Српске, од којих су 3 (три) члана 

општински службеници, и то: Радмило 

Михајловић, Милан Савић и Бранка Драгичевић, а 

преостала (два) члана лица која имају 

професионално знање на истом или на вишем 

нивоу за које се спроводи поступак, те лица која су 

упозната са одредбама Закона о министарским, 

владиним и другим именовањима Републике 

Српске, и то: Ђорђе Тешовић и Мирко 

Мајсторовић . 

Скупштина општине Вишеград је размотрила и 

прихватила приједлог Комисије за избор и 

именовање и сагласно својим овлашћењима из 

члана 39. Закона о локалној самоуправи 

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

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

предузећима („Службени гласник Републике 

Српске“, број 75/04 и 78/11), члана 9. Закона о 

министарским, владиним и другим именовањима 

Републике Српске („Службени гласник Републике 

Српске“, број 41/03), члана 20. Статута ЈП 

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

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 

13/18) и члана 36. Статута општине Вишеград 

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

и 3/19), у функцији Скупштине ЈП „Дирекција за 

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

Рјешење о именовању Комисије за избор чланова 

Надзорног одбора ЈП „Дирекција за изградњу и 

развој“ д.о.о. Вишеград, у саставу: Радмило 

Михајловић, предсједник, Милан Савић, члан, 

Бранка Драгичевић, члан, Ђорђе Тешовић, члан и 

Мирко Мајсторовић, члан. 

На основу изложеног ријешено је као у 

диспозитиву. 

 

Упутство о правном лијеку: Ово рјешење 

јеконачно и против истог није дозвољена жалба, 

али се може покренути управни спор, тужбом 

Окружном суду у Источном Сарајеву, у року од 30 

дана од дана. 

 

СКУПШТИНА ОПШТНЕ ВИШЕГРАД                                  

                                                   ПРЕДСЈЕДНИК СО  

Број: 01-022-122/22                                                                  

Датум: 13.5.2022. 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 шестој редовној сједници одржаној 

13.5.2022. године, д о н о с и  
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Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању Комисије за избор директора 

Јавне здравствене установе „Дом здравља“ 

Вишеград 
 

1. Именује се Комисија за избор директора 

Јавне здравствене установе „Дом здравља “ 

Вишеград, у саставу: 

1) Ковиљка Марковић, предсједник, 

2) Бранка Драгичевић, члан,  

3) Радмило Михајловић, 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 Јавне здравствене установе 

„Дом здравља“ 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 здравствене 

установе „Дом здравља“ Вишеград именују: 

Ковиљка Марковић, за предсједника, Бранка 

Драгичевић, за члана, Радмило Михајловић, 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 Радмило Михајловић, 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, 

Радмило Михајловић, 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. 
 

СКУПШТИНА ОПШТНЕ ВИШЕГРАД                                  

                                                   ПРЕДСЈЕДНИК СО  

Број: 01-022-125/22                                                                  

Датум: 13.5.2022. 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), члана 27. Одлуке о оснивању 

привредног друштва „Андрићев конак“ друштво 

са ограниченом одговорношћу за угостотељство и 

туризам Вишеград („Службени гласник општине 

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

(2) Статута општине Вишеград („Службени 

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

Скупштина општине Вишеград у функцији 

Скупштине привредног друштва „Андрићев 

конак“ д.о.о. Вишеград на шестој редовној 

сједници одржаној 13.5.2022. године, д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању Комисије за избор директора 

привредног друштва „Андрићев конак“  

д.о.о. Вишеград 
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1. Именује се Комисија за избор директора 

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

Вишеград, у саставу: 

1) Радмило Михајловић, предсједник, 

2) Ковиљка Марковић, 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 привредног друштва 

„Андрићев конак“ д.о.о. Вишеград. 

4. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Вишеград“. 

 

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

радно тијело Скупштине општине Вишеград 

надлежно за питања предлагања именовања и 

разрјешења из надлежности Скупштине, имајући у 

виду законске одредбе члана 39. став (2) Закона о 

локалној самоуправи, члана 9. Закона о 

министарским, владиним и другим именовањима 

Републике Српске), члана 27. Одлуке о оснивању 

привредног друштва „Андрићев конак“ друштво 

са ограниченом одговорношћу за угостотељство и 

туризам Вишеград 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 привредног друштва 

„Андрићев конак“ д.о.о. 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), члана 27. Одлуке о оснивању 

привредног друштва „Андрићев конак“ друштво 

са ограниченом одговорношћу за угостотељство и 

туризам Вишеград („Службени гласник општине 

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

(2) 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, 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 ОПШТНЕ ВИШЕГРАД                                  

                                                   ПРЕДСЈЕДНИК СО  

Број: 01-022-128/22                                                                  

Датум: 13.5.2022. године          Муамер Софовић,с.р. 

 

На основу члана 39. став (1) и (2) тачка 33)  Закона 

о локалној самоуправи („Службени гласник 

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

члана 4. став 2. Закона о министарским, владиним 

и другим именовањима Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“ број: 

41/03), члана  16. став (1) Закона о систему јавних 

служби ("Службени гласник Републике Српске" 

број: 68/07, 109/12 и 44/16), члана 79.  Закона о 

предшколском васпитању и образовању 

("Службени гласник Републике Српске", 

број:79/15 и 63/20), члана 36. став (2) тачка 23) и 

35) Статута Општине Вишеград ("Службени 

гласник Општине Вишеград" брoj: 6/17 и 3/19), 

Скупштина општина Вишеград на својој сједници 

одржаној 13.5.2022. године, д о н о с и        

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању вршиилаца дужности члана 

Управног одбора Јавне установе за 

предшколско васпитање и образовање  

„Невен“ Вишеград 
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1. За вршиоце дужности чланова Управног 

одбора Јавне установе за предшколско васпитање 

и образовање „Невен“ Вишеград, на период до два 

мјесеца, а најдуже до окончања поступка јавне 

конкуренције, именују се: 

1) Данка Обрадовић, дипломирани 

економиста, 

2) Сања Тривковић, дипл. инжењер 

машинства, 

3) Сања Кујунџић-Тасић, дипл.васпитач. 

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 13.5.2022. године, на приједлог 

начелника општине за вршиоце дужности чланова 

Управног одбора Јавне установе за предшколско 

васпитање и образовање „Невен“ Вишеград    

именовала је Данку Обрадовић, Сању Тривковић и 

Сању Кујунџић на период до два мјесеца..  

Стим у вези, а у складу са чланом 4. став 2. Закона 

о министарским, владиним и другим именовањима 

Републике Српске („Службени гласник Републике 

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

систему јавних служби ("Службени гласник 

Републике Српске“ бр. 68/07, 9/12 и 44/16), члана 

79.  Закона о предшколском васпитању и 

образовању („Службени гласник Републике 

Српске“, број:79/15 и 63/20) и чланом 36. став (1) 

и (2) тачка 33) Статута општине Вишеград 

(„Службени гласник Општине Вишеград“, брoj 

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

рјешења. 

 

Упутство о прваном 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 истог. 

 

СКУПШТИНА ОПШТНЕ ВИШЕГРАД                                  

                                                   ПРЕДСЈЕДНИК СО  

Број: 01-022-129/22                                                                  

Датум: 13.5.2022. године          Муамер Софовић,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 систематизацијирадних 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, 6/21 и 4/22) у члану 16. 

у табеларном прегледу који се односи на 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ, ПРИВРЕДУ 

И ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ тачка 3. се  

мијења и гласи "  
 

      

3. 

Самостални 

стручни 

сарадник за 

пољопривреду, 

пета 

категорија 

првог звања 

ВСС-или први 

циклус студија 

са најмање 240 

ЕЦТС бодова 

пољопривредног 

смјера, 3 године 

радног искуства 

и положен 

стручни испит за 

рад  у органима 

управе 

 

 

1 

 

Члан 2. 

У Члану 17. Одјељак  II- Одјељење за локални 

разавој, привреду и друштвене дјелатности тачка 

3. се мијења  и гласи: 
  

"Самостални стручни сарадник за 

пољопривреду  
 

Самостални  стручни сарадник за пољопривреду 

Обавља сљедеће послове :  

- врши стручне послове из области пољопривреде, 

- води поступак и рјешава по захтјеву лица  за 

издавање водопривредних аката: 

  водопривредне смјернице, сагласности и дозволе 

за објекте  и радове, 

- учествује у изради програма и одлука о додјели 

подстицајних средстава за развој и     

  унапријеђење села, прати њихову реализацију, 

израђује анализе и информације, 

- припрема програме и информације за скупштину 

општине и начелника општине, 

- спроводи активности дефинисане Стратегијом 

развоја општине Вишеград, 

- припрема податке и информације из области 

пољопривреде у сврху прибаљања  
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  документационе основе за акта која доноси 

начелник општине, 

- обједињава и доставља статистичке и друге 

податке, 

- учествује у раду комисија које именује начелник 

општине и скупштина општине, 

- присуствује едукацијама из дјелокруга рада, 

- учествује у процјени штета, 

- успоставља основне матичне евиденције. 

 

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 пренесум  

                              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’’. 
 

ОПШТИНА ВИШЕГРАД 

- Начелник општине -  

                                           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                

Број: 02-013-74/22                                    

Датум: 26.04.2022.године       Младен Ђуревић, с.р. 

 

Комисија за спровођење поступка опозива 

начелника општине Вишеград, на основу члана 

45в. Изборног закона Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске”, бр. 

“Службени гласник Републике Српске” бр. 34/02, 

35/03, 24/04, 19/05, 24/12, 109/12, 45/18 и 18/20) на 

сједници одржаној 16.5.2022. године, д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о садржају и изгледу гласачког листића 

за спровођење поступка опозива начелника 

општине Вишеград 

 

I 

Овом одлуком утврђује се садржај и изглед 

гласачког листића за спровођење поступка 

опозива начелника општине Вишеград. 

II 

Гласачки листић из члана 1. ове одлуке садржи грб 

општине Вишеград, назив органа који је донио 

Одлуку о покретању поступка за опозив начелника 

општине Вишеград и Комисије за спровођење 

поступка опозива начелника општине Вишеград, 

уписан текст: „ГЛАСАЧКИ ЛИСТИЋ за 

спровођење поступка опозива начелника општине 

Вишеград, ПИТАЊЕ О КОЈЕМ СЕ ГРАЂАНИ 

ИЗЈАШЊАВАЈУ: „ДА ЛИ СТЕ ЗА ОПОЗИВ 

(СМЈЕНУ) НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ 

ВИШЕГРАД МЛАДЕНА ЂУРЕВИЋА”, опције за 

изјашњавање, које гласе: „ЗА ОПОЗИВ” и 

„ПРОТИВ ОПОЗИВА”, мјесто за печат „М.П.“ и 

упутство за гласање, које гласи: „Ваш гласачки 

листић биће важећи ако на гласачком листићу 

заокружите једну од понуђених опција”. 

 

III 

Сваки гласачки листић биће наранџасто-свијетле 

боје са текстом одштампаним ћириличким 

писмом.  

Гласачки листић има два дијела, и то: гласачки 

листић и контролни купон, на коме се налази назив 

комисије и серијски број гласачког листића, који 

не смије бити одштампан на гласачком листићу. 

Контролни купон и гласачки листић одвојени су 

перфорацијом. 

Гласачки листићи за гласање путем поште је истог 

облика и текста, с тим да на полеђини садржи текст 

„ПОШТА“. 

Серијски број гласaчких листића има пет цифара и 

почиње од броја: 00001 до 11.000 за редовна 

бирачка мјеста, а за гласање путем поште од: 

11.000 до 11.900. 

 

IV 

Саставни дио ове одлуке чини Образац гласачког 

листића. 

 

V 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“ и на званичној интернет страници 

Општине Вишеград. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА ВИШЕГРАД 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

-Комисија за спровођење поступка опозива 

начелника општине Вишеград-  

                                   ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ 

Број: 01-03-10/22 

Датум: 16.5.2022. год.     Снежана Нешковић,с.р. 

 

 

   

 

 



 
Скупштина општине Вишеград 

- Комисија за спровођење поступка 

опозива начелника општине Вишеград- 

 

ГЛАСАЧКИ  ЛИСТИЋ 
За спровођење поступка опозива начелника општине Вишеград 

 

 

ПИТАЊЕ О КОЈЕМ СЕ ГРАЂАНИ  ИЗЈАШЊАВАЈУ 

 

 

 

„ДА ЛИ СТЕ ЗА ОПОЗИВ (СМЈЕНУ) 

НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

 МЛАДЕНА ЂУРЕВИЋА“ 
 

 

 

ЗА ОПОЗИВ                                                  ПРОТИВ ОПОЗИВА 

 

М.П. 

 

Ваш гласачки листић биће важећи ако на гласачком листићу заокружите једну од 

понуђених опција. 

............................................................................................................................. .......

......Скупштина општине Вишеград 

Комисија за провођење поступка опозива 

начелника Општине Вишеград 

 

Серисјки број листића: 
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Комисија за спровођење поступка опозива 

начелника општине Вишеград, на основу члана 

45в. Изборног закона Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске”, бр. 34/02, 

35/03, 24/04, 19/05, 24/12, 109/12, 45/18 и 18/20) на 

сједници одржаној 16.5.2022. године, д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о потреби покретања поступка јавне набавке 

штампања гласачких листића и образаца 

 

I 

Комисија за спровођење поступка опозива 

начелника oпштине Вишеград, ради набавке 

осјетљивог гласачког материјала потребног за 

гласање и спровођење поступка опозива 

начелника општине Вишеград, у складу са тачком 

VI Одлуке о покретању поступка за опозив 

начелника општине Вишеград, поднијеће захтјев 

за покретање поступка јавне набавке на терет 

средстава буџета Општине Вишеград са 

организационе јединице: 

Скупштина-економски код 412-Трошкови 

провођења избора, и то: 

- штампање гласачких листића, записника и 

образаца за евидентирање активности 

бирачких одбора и комисије у вриједности до 

5.300,00 КМ. 

 

II 

За реализацију ове одлуке задужују се надлежна 

одјељења Општинске управе општине Вишеград и 

начелник општине. 

 

III 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“ и на званичној интернт странци 

Општине Вишеград. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА ВИШЕГРАД 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

-Комисија за спровођење поступка опозива 

начелника општине Вишеград-  

                                   ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ 

Број: 01-03-11/22 

Датум: 16.5.2022. год.     Снежана Нешковић,с.р. 

 

Комисија за спровођење поступка опозива 

начелника општине Вишеград, на основу члана 

45в. Изборног закона Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске”, бр. 34/02, 

35/03, 24/04, 19/05, 24/12, 109/12, 45/18 и 18/20) на 

сједници одржаној 16.5.2022. године, д о н о с и 

 

 

 

О Д Л У К У 

о потреби покретања поступка јавне набавке 

неосјетљивог гласачког материјала  

I 

Комисија за спровођење поступка опозива 

начелника oпштине Вишеград, ради набавке 

неосјетљивог гласачког материјала потребног за 

гласање и спровођење поступка опозива 

начелника општине Вишеград у складу са тачком 

VI Одлуке о покретању поступка за опозив 

начелника општине Вишеград, поднијеће захтјев 

за покретање поступка јавне набавке на терет 

средстава буџета Општине Вишеград са 

организационе јединице:  

Скупштина-економски код 412-Трошкови 

провођења избора, и то: 

- набавку неосјетљивог гласачког материјалу 

вриједности до 4.500,00 КМ. 

-  

II 

За реализацију ове одлуке задужују се надлежна 

одјељења Општинске управе општине Вишеград и 

начелник општине. 

 

III 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“ и на званичној интернт странци 

Општине Вишеград. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА ВИШЕГРАД 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

-Комисија за спровођење поступка опозива 

начелника општине Вишеград-  

                                   ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ 

Број: 01-03-12/22 

Датум: 16.5.2022. год.     Снежана Нешковић,с.р. 

   

Комисија за спровођење поступка опозива 

начелника општине Вишеград, на основу члана 

45в. Изборног закона Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 34/02, 

35/03, 24/04, 101/04, 19/05, 24/12, 94/12-одлука 

Уставног Суда БиХ, 109/12, 45/18 и 18/20) на 

сједници одржаној 10.5.2022. године, утврђује 

 

ПЛАН АКТИВНОСТИ 

Комисије за спровођење поступка опозива 

начелника општине Вишеград у спровођењу 

поступка за опозив начелника општине 

Вишеград 

 

I 

Овим планом утврђују се активности и рокови у 

спровођењу поступка за опозив начелника 

општине Вишеград, како слиједи:  
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БИРАЧКИ СПИСАК 

 

1) Упутити захтјев Централној изборној 

комисији БиХ за достављање извода из 

Централног бирачког у складу са 

Препорукама ЦИК БиХ о провођењу 

поступка опозива општинског начелника 

Рок: одмах 

 

2) Оставривати контакте са надлежним 

службама РИК-ом и ЦИК-ом и 

координирати активности  

  Рок: сталан задатак 

 

3) Упутити писмени захтјев ЈУ „Центар за 

социјални рад Вишеград“ Вишеград да 

достави списак лица која због болести или 

старости нису у могућности да гласају на 

редовним бирачким мјестима  

Рок: 11.5.2022. године 

 

4) Сачинити план рада (обиласка гласача) м 

обилних тимова  

Рок.16.05.2022.године 

 

5) Извршити обилазак лица која због 

болести или старости нису у могућности 

да гласају на редовним бирачким 

мјестима да се изјасне да ли желе да 

гласају путем мобилног тима  

  Рок: 16-20.5.2022.године 

 

6) Податке о лицима која су се изјаснила да 

гласају путем мобилног тима доставити 

Централној изборној комисији БиХ 

Рок: 23.5.2022. године 

 

БИРАЧКА МЈЕСТА 

 

1) Одређивање бирачких мјеста и локација 

бирачких мјеста  

Рок: 16. 5.2022. године 

 

2) Обавјештавање гласача о локацијама 

бирачких мјеста путем Радио Вишеграда, 

огласне табле општине, званичне 

интернет странице Општине Вишеград и 

плаката у мјесним заједницама 

Рок: 1-12.6.2022. године 

 

3) Обезбједити и резервисати просторе за 

бирачка мјеста, закључити потребне 

уговора о закупу просторија    

Рок: 30.5.2022. године 

ГЛАСАЧКИ ЛИСТИЋИ  

 

1) Усвојити Одлуку о изгледу гласачког 

листића, набавци материјала и 

достављању материјала за гласање 

бирачким одборима, те набавци 

материјала потребног за спровођење 

поступка опозива начелника општине 

Вишеград  

Рок: 16. 5.2022. године 

 

2) Штампање гласачких листића за редовна 

гласачка мјеста и за гласање путем поште  

Рок: 24.5.2022. године 

 

3) Припрема и достављање гласачког 

материјала на адресу гласача 

регистрованих за гласање путем поште  

Рок: 27.5.2022. године 
 

4) Путем општинских изборних комисија у 

мјестима пребивалишта обавијестити 

бираче који су регистровани за гласање у 

одсуству, да могу гласати лично  

непосредно на гласачком мјесту које ће 

одредити комисија   

     

              Рок: 30.5-2.6.2022. године 
 

 БИРАЧКИ ОДБОРИ 
 

1) Обавијестити политичке субјекте путем 

мејла и позвати их да присуствују 

расподјели мјеста у бирачким одборима и 

доставити им обрасце табела и пријава за 

чланове бирачких одбора, 

  Рок: 16. 5.2022. године 
 

2) Извршити жријебање за расподјелу мјеста 

у бирачким одборима 

Рок: до 23.5.2022. године 
 

3) Прикупити приједлоге и донијети 

рјешење о именовању бирачких одбора 

Рок: 25. 5.2022. године 

 

4) Извршити обуку чланова бирачких  

одбора 

Рок: 7.6.2022. године 
 

ПОСМАТРАЧИ 

 

1) Пријем захтјева за акредитацију 

посматрача политичких субјеката и 

удружења 

Рок: 2.6.2022. године 
 

2) Доношење одлука о акредитацији 

посматрача политичких субјетата и 

удружења најкасније у року од пет дана од 

дана подношења захтјева 

Рок:  континуирано 
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ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ 

 

1) Обавјештавање гласачима о мјесту и 

датуму одржавања изјашњавања у 

поступку опозива начелника општине 

Вишеград-путем Радио Вишеграда, 

огласне табле, званичне интернет 

странице општине и плакатама у мјесним 

заједницама  

Рок: 1-12.6.2022. године 

 

2) Комплетирање гласачког материјала и 

достава предсједницима бирачких одбора 

11.06.2022. године. 

Рок: 11.6.2022. године 

 

АКТИВНОСТИ НА ДАН ИЗБОРА 

 

Спровођење поступка изјашњавања грађана о 

опозиву начелника општине 12.6.2022. године у 

периоду од 07.00 до 19.00 часова. 

 

БРОЈАЊЕ ГЛАСАЧКИХ ЛИСТИЋА 

 

1) Бројање гласачких листића са бирачких 

мјеста мобилних тимова 

Рок: 13.6. 2022. године 

2) Бројање гласачких листића за гласаче 

регистроване за гласање путем поште 

Рок: 23. 06. 2022. године  

 

 

 

 

 

УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА 

 

1) Утврђивање прелиминарних резултата 

гласања са редовних бирачких мјеста 

Рок: 12.6.2022. године 

 

2) Подношење извјештаја Скупштини 

општине Вишеград о проведеном 

поступку опозива  

Рок: 24.06.2022. год. 
 

II 

Овај план се може измијенити у погледу рокова, 

зависно од активности других органа и 

обејктивних околности. 

 

III 

Овај план ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“ и на званичној интернет страници 

Општине Вишеград.  

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА ВИШЕГРАД 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

-Комисија за спровођење поступка опозива 

начелника општине Вишеград-  

                                   ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ 

Број: 01-03-7/22 

Датум: 10.5.2022. год.     Снежана Нешковић,с.р. 
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