
 

 

Година 31              Службени гласник општине Вишеград -Број 14               15.8.2022.године 

 

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

самоуправи („Службени гласникРепублике 

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 осмој 

редовној сједници одржаној 10.8.2022. године,        

д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о измјенама Пословника о раду  

Скупштине општине Вишеград 

 

Члан 1. 

У Пословнику о раду Скупштине општине 

Вишеград („Службени гласник општине 

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

99.послије става (2) додаје се нови став (3) који 

гласи: 

„ (3) Одборник има право на један криви навод у 

току расправе о једној тачки дневног реда“. 

 

Члан 2. 

Члан 127а. брише се. 

 

Члан 3. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД                                 

                                                  ПРЕДСЈЕДНИК СО  

Број: 01-022-160/22 

Датум: 10.8.2022. 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 гласникРепублике Српске“, 

бр. 63/11 и111/21) и члана 36.став (2) тачка 2) 

Статута општине Вишеград („Службени гласник 

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

општине Вишеград на осмој редовној сједници 

одржаној 10.8.2022.године, д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о измјени Одлуке о утврђивању режима  

одвијања саобраћаја на подручју општине 

Вишеград 

 

Члан 1.  

У Одлуци о утврђивању режима одвијања 

саобраћаја на подручју општине Вишеград 

(„Службени гласникопштине Вишеград“, бр. 2/15, 

13/16, 7/18, 5/19, 7/19 и 9/22) члан 9. мијења се и 

гласи: 

„Одређују се површине за паркирање путничких 

возила, уз наплату на обиљеженим паркинг 

мјестима, и то: 

- дуж Улице Друге подрињске бригаде, 

- на Тргу палих бораца (привременог        

  карактера).“ 

 

Члан 2. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД                                 

                                                  ПРЕДСЈЕДНИК СО  

Број: 01-022-162/22 

Датум: 10.8.2022. године      Муамер Софовић,с.р. 

 

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

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

члана 2.12 став (9) Изборног закона Босне и 

Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број 

23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 

52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 

37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16 и 41/20), члана 1. 
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став (4) и члана 2. став (4) Одлуке о висини 

накнаде за рад чланова комисије основне изборне 

јединице у Босни и Херцеговини ( „Службени 

гласник БиХ“, број 27/22) и члана 36. Статута 

општине Вишеград („Службени гласник општине 

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

Вишеград на осмој редовној сједници одржаној 

10.8.2022. године, д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о утврђивању накнаде члановима 

Општинске изборне комисије Вишеград  

за 2022. годину 

 

Члан 1. 

Члановима Општинске изборне комисије 

Вишеград утврђује се право на сталну мјесечну 

накнаду у 2022. години у износу од 150,00 КМ 

мјесечно. 

 

Члан 2. 

Чланови Општинске изборне комисије Вишеград 

у изборном периоду имају право на право на 

мјесечну накнаду у 2022. години у износу од 

500,00 КМ мјесечно. 

 

Члан 3. 

Средства за накнаде из чл. 1. и 2. ове одлуке 

обезбијеђена су у Буџету општине Вишеград за 

2022. годину, а исплата се врши истовремено са 

исплатом одборничких накнада одборницима.  

 

Члан 4. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД                             

                                                   ПРЕДСЈЕДНИК СО  

Број: 01-022-163/22 

Датум: 10.8.2022. 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 41. 

Закона о буџетском систему Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 

121/12, 152/14, 103/15 и 15/16), члана 36. Статута 

општине Вишеград („Службени гласник општине 

Вишеград“, бр. 6/17 и 3/19) и члана 10. и 11. 

Одлуке о извршењу Буџета општине Вишеград за 

2022. годину („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 6/22), Скупштина општине 

Вишеград на осмој редовној сједници одржаној 

10.8.2022. године, д о н о с и   

   

О Д Л У К У 

о прераспоређивању буџетских средстава 

 

I 

Из буџетске организације 0113110 Скупштина 

општине умањује се са позиције 5113-набавка 

опреме за опремање скупштинске сале, 

канцеларије предсједника, потпредсједника, 

секретара и клубова одборника износ од 15.500,00 

КМ и додаје на:     

- организациону јединицу 0113130 

Општинска управа, на позицију 4152-текући 

грантови непрофитним субјектима ЈЗУ „Дом 

здравља“ Вишеград у износу од 10.000,00 КМ ( за 

гориво 5.000,00 КМ и за лијекове 5.000,00 КМ) и  

- организациону јединицу 0113300 ЈУ 

„Центар за социјални рад Вишеград“ износ од 

5.500,00 КМ (помоћ за кориснике сталне новчане 

помоћи у појединачном износу од 100,00 КМ). 

 

II 

Из буџетске организације 0113930 ЈСУ „Дрина“ 

Вишеград, са позиције 4111 расходи за бруто 

плате умањује се износ од 19.700,00 КМ и додаје 

на организациону јединицу  0113130 Општинска 

управа, на позицију 4152-текући грантови 

непрофитним субјектима ЈП „Дирекција за 

изградњу и развој“ д.о.о. Вишеград у износу од 

19.700,00 КМ (за уплату доприноса за лична 

примања). 

 

III 

Из буџетске организације 0113110 Скупштина 

општине, умањује се са позиције 5113-набавка 

опреме за опремање скупштинске сале, 

канцеларије предсједника, потпредсједника, 

секретара и клубова одборника износ од 3.000,00 

КМ и додаје на организациону јединицу 0113130 

Општинска управа, на позицију 4152-текући 

грантови непрофитним субјектима ОФК „Бамби“ 

у износу од 3.000,00 КМ (за организовање 

турнира) 

 

IV 

За реализацију ове одлуке задужује се Одјељење 

за финансије. 

 

V 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД                             

                                                   ПРЕДСЈЕДНИК СО  

Број: 01-022-164/22 

Датум: 10.8.2022. 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) и члана 36. став 

(2) Статута општине Вишеград („Службени 

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

Скупштина општине Вишеград на осмој редовној 

сједници одржаној 10.8.2022. године, доноси 

 

О Д Л У К У 

 о добравању средстава из буџета општине 

Вишегад за санацију локалних 

инекатегорисаних путева 

 

Члан 1. 

Одобравају се средстава из буџета општине 

Вишеград за санацију локалних и 

некатегорисаних путева, како слиједи:  

- Турјак-Златник, МЗ Добрун, у износу        

од ..............................................   1.500,00КМ,  

- Обравње-Пресјека-Жлијеб-Крагујевац, МЗ 

Прелово,у износу од .............. 15.000,00 КМ, 

- Вишеградска бања-Дубово–Јелашци, МЗ 

Прелово, у износу од  ........... 10.000,00 КМ,  

- Тршевине-Преловска Ријека, МЗ Прелово, 

у износу од  ...........................    3.500,00 КМ, 

- Главаче–Поздерчићи, МЗ Прелово, у 

износу од  ................................. 5.000,00 КМ, 

- Каменица-Паочићи, МЗ Прелово, у износу 

од  ...........................................    5.000,00 КМ, 

- Пијавице-Дринско, МЗ Дринско, у износу 

од .............................................   5.000,00 КМ, 

- Душче-кућа Суботића, МЗ Душче, у износу 

од ............................................    5.000,00 КМ, 

- Од пута М5 доАјдиновића, МЗ Међеђа, у 

износу од..................................  5.000,00 КМ.  

Члан2. 

Средства из члана 1. ове одлуке исплатиће се из 

буџетске организације 0113110 Скупштина 

општине, са позиције конта 4161-Помоћ за 

повратак и реконструкцију.  

 

Члан 3. 

За реализацију ове одлуке задужују се Одјељење 

за финансије и Одјељење за просторно уређење и 

стамбено-комуналне послове. 

 

Члан 4. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД                                 

                                                  ПРЕДСЈЕДНИК СО  

Број: 01-022-165/22 

Датум: 10.8.2022. године      Муамер Софовић,с.р. 
 

На основу члана 39. став (2) тачка 10) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 97/16, 36/19), члана 4. 

став (1) и члана 24б. Закона о административним 

таксама („Службени гласник Републике Српске“, 

бр. 100/11, 103/11, 67/13, 123/20) и члана 36. 

Статута општине Вишеград („Службени гласник 

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

општине Вишеград на осмој редовној сједници 

одржаној 11.8.2022. године, доноси  
 

ОДЛУКУ 

о општинским административним таксама 
 

Члан 1. 

Овом одлуком прописују се и утврђују општинске 

административне таксе (у даљем тексту: таксе) за 

списе и радње у управним и другим поступцима 

пред органима општине Вишеград. 
 

Члан 2. 

1) Списи и радње, за које се плаћа такса, као и 

висина таксе, утврђују се таксеном тарифом, која 

је саставни дио ове одлуке. 

2) Такса се може наплатити само ако је прописана 

таксеном тарифом.  
 

Члан 3. 

1) Обвезник плаћања таксе је подносилац 

захтјева, односно поднеска, којим се поступак 

покреће, односно врши радња, прописана 

тарифом.  

2) Ако за исту таксу постоји више таксених 

обвезника, њихова обавеза је солидарна.  

3) Ако записник замјењује захтјев, односно 

поднесак из става 1. овог члана, обвезник је 

давалац изјаве на записник. 

 

Члан 4. 

Ако таксеном тарифом није другачије прописано, 

таксена обавеза настаје: 

а) за поднеске, у тренутку кад се предају а за 

усмено саопштење дато на записник-кад се 

записник сачини 

б) за рјешења, дозволе и друге исправе - у 

тренутку подношења захтјева за њихово издавање  

в) за управне радње, у тренутку подношења 

захтјева за њихово извршење. 

 

Члан 5. 

Такса се уплаћује у корист буџета општине 

Вишеград, у тренутку настанка таксене обавезе.  
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Члан 6. 

Ако лице које је дужно да плати таксу, а поднесак 

је предат непосредно или поштом, исту не плати, 

орган који одлучује по поднеску, упозориће 

подносиоца да је дужан, у року од 8 дана платити 

таксу и упозорити га на последице неплаћања.  

 

Члан 7. 

1) Ако у остављеном року обвезник не плати 

таксу, орган из претходног члана затражиће од 

надлежног органа Пореске управе (по 

пребивалишту обвезника) да наплати таксу 

принудним путем. 

2) Жалба на рјешење о наплати таксе не задржава 

извршење.  

 

Члан 8. 

Када је таксу дужно платити лице, са 

пребивалиштем у иностранству, наплата 

неуплаћене таксе, извршиће се прије уручења 

рјешења, којим је поступак окончан.  

 

Члан 9. 

1) Такса се плаћа у прописаном износу у 

административним таксеним маркама јединствене 

емисије од 1 КМ, 2 КМ, 5 КМ и 10 КМ или 

уплатом на рачун буџета општине Вишеград.  

2) Уколико је износ административне таксе већи 

од 100 КМ, уплата таксе врши се на рачун буџета 

општине Вишеград. 

 

Члан 10. 

Кад се издаје исправа по захтјеву странке у два 

или више примјерака за коју се плаћа такса, за 

други и сваки следећи примјерак, плаћа се такса 

као за препис или овјеру преписа. 

 

Члан 11. 

У рјешењу или другој исправи, за коју је плаћена 

такса, означава се да је такса плаћена, у којем 

износу и по којем тарифном броју , као и основ за 

ослобађање од плаћања таксе.  

 

Члан 12. 

1.)Лице, које је платило таксу, коју по овој одлуци 

није било дужно платити или је платило већи 

износ, има право на поврат средстава.  

2.) Захтјев за поврат таксе подноси се Пореској 

управи Републике Српске. 

 

 

 

 

3.) Рјешење о поврату непрописно уплаћене таксе 

не подлијеже такси. 

 

Члан 13. 

Ако је таксеном тарифом прописано да се такса 

плаћа зависно од вриједности предмета, као 

основица за обрачун таксе узима се вриједност 

означена у поднеску или исправи.  

 

Члан 14. 

1) Ослобађања од плаћања административне 

таксе, прописана чланом 13. и 14. Закона о 

администратвним таксама („Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 100/11, 103/11, 67/13, 

123/20), односе се и на општинске 

административне таксе. 

 

2) Осим ослобађања, утврђених у претходном 

ставу, од обавезе плаћања свих такси ослобођени 

су: корисници социјалне помоћи, корисници 

породичне инвалиднине (чланови породица 

погинулих бораца ВРС) и РВИ (припадници ВРС) 

од прве до шесте категорије, корисници 

алтернативног смјештаја и лица старија од 

седамдесет година, уз приложен доказ о 

припадности одређеној категорији.  

3) Од плаћања такси ослобођена су и јавна 

предузећа и установе чији је оснивач Општина 

Вишеград, као и удружења од јавног интереса за 

Републику Српску и општину Вишеград, а којима 

је то својство признато у складу са актом којим се 

уређује додјела и престанак статуса удружења од 

јавног интереса. 

 

Члан 15. 

Такса се не плаћа за издавање извода, увјерења 

или потврда, као и приликом подношења захтјева, 

молби, приједлога и пријава.  

 

Члан 16. 

За списе и радње у поступку за исправљање 

грешака у рјешењима, другим исправама и 

службеним евиденцијама, као и за поступке који 

се воде по службеној дужности, не плаћа се такса. 

 

Члан 17. 

За списе и радње у поступку код органа општине 

Вишеград, таксе се плаћају по сљедећој тарифи 

општинских административних такси: 
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TАРИФА ОПШТИНСКИХ АДМИНИСТРАТИВНИХ ТАКСИ 

 

Тарифни број 1. 

За жалбе на рјешења, која доносе органи локалне самоуправе, ако овом одлуком није другачије прописано, 

плаћа се такса..................................................................................................................................... 10,00 КМ. 

 

Тарифни број 2. 

За рјешења, која доносе органи локалне самоуправе, ако овом одлуком није прописана посебна такса, 

плаћа се такса................................................................................................................................................ 10,00 

КМ. 

Напомена: Ако се доноси једно рјешење по захтјеву више лица, такса по овом тарифном броју плаћа се 

онолико пута колико има лица, којима се рјешење уручује.  

 

Тарифни број 3. 

За списе и радње из области личног стања грађана, плаћа се такса и то: 

а) доношење рјешења о закључењу брака преко пуномоћника................................................... 30,00 КМ  

б) доношење рјешења о промјени личног имена (из личних разлога) ....................................... 10,00 КМ 

в) доношење рјешења о накнадном упису у МКР, уз констатацију 

 чињенице држављанства БиХ-РС ................................................................................................. 10,00 КМ 

г) накнадни упис чињенице држављанства БиХ-РС у МКР ...................................................... 10,00 КМ 

д) изјава о заједничком домаћинству (кућна листа) за иностранство .....................................   5,00 КМ. 

Напомена: а) за грађане који бораве у иностранству, а писмено изразе потребу да им се доставе изводи из 

матичних књига, достављање ће се извршити поштом тек након што се измире трошкови поштарине. 

 

Тарифни број 4. 

За списе и радње из области општих послова, плаћа се такса и то:  

а) за овјеру сваког потписа.................................................................................. ............................   2,00 KM 

б) за овјеру рукописа или овјеру преписа од сваког полутабака оригинала….……..............   2,00 KM 

в) овјера пуномоћи ............................................................................................. ............................   5,00 КМ. 

Под полутабаком подразумијева се лист хартије од двије странице нормалног формата или мањег. 

 

Напомена:  

а) овјера потписа врши се само уз присуство особе која овјерава потпис и уз лични идентификациони 

документ,  

б) овјера фотокопије или преписа врши се искључиво уз приложен оригинал документа,  

ц) за особе, које (због болести) не могу доћи у зграду општине, ради овјере потписа, уз приложен доказ о 

болести, обезбједиће се излазак службеног лица на дату адресу. 

 

Тарифни број 5. 

За овјеру плана, цртежа, пројекта и слично, плаћа се такса ...................................................... 10,00 КМ 

 

 Тарифни број 6. 

За овјеру хелографске копије плана (цртеж) плаћа се од цијелог или започетог квадратног метра, плаћа се 

такса................................................................................................................................................. 15,00 КМ 

 

 Тарифни број 7. 

За овјеравање службених аката или других исправа и за преписивање истих, плаћа се такса: 

а) за преписивање, од полутабака оригинала..............................................................................   2,00 КМ 

б) за овјеравање, од полутабака оригинала.................................................................................   2,00 КМ 

 

Тарифни број 8. 

За овјеру копија плана величине полутабака (формат 22 цм х 35 цм), плаћа се такса …… 10,00 КМ. 

 

 Тарифни број 9. 

За увјерења којим се доказује поријекло или вриједност, количина или каквоћа или здравствена 

исправност робе, плаћа се такса ..................................................................................................... 20,00 КМ. 

Ова такса се не плаћа за стране поштанске декларације које прате спроводни лист. 
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 Тарифни број 10. 

а) за потврду о издржавању, плаћа се такса.............................................................................. 30,00 КМ 

б) за потврду о животу:  

1) За пензионере који примају пензију из земаља западне Европе, плаћа се такса.............. 30,00 КМ 

2) За пензионере који примају пензију из бивших република СФРЈ, плаћа се такса………   2,00 КМ. 

 

 Тарифни број 11. 

За овјеру уговора зависно од вриједности уговора, плаћа се такса : 

а) до 100,00 КМ ................................................................................................. ........................   7,00 КМ 

б) од 100,00 КМ до 500,00 КМ............................................................................. ...................  10,00 КМ 

в) од 500,00 до 1.500,00 КМ...................................................................................................... 12,00 КМ 

г) преко 1.500,00 КМ ........................................................................................... ...................... 20,00 КМ. 

Сматра се да је извршена овјера уговора када се овјеравају само потписи уговорних страна. 

 

 Тарифни број 12. 

За списе и радње у вези са регистрацијом предузетника, плаћају се таксе и то:  

а) оснивање предузетника ......................................................................................... ................ 30,00 КМ 

б) промјена података уписаних у регистар ............................................................................. 20,00 КМ 

г) престанак обављања дјелатности ........................................................................................ 10,00 КМ 

д) припремне радње код предузетника ................................................................................... 10,00 КМ 

ђ) резервација пословног имена која обухвата регистрацију и брисање............................. 15,00 КМ 

е) регистрација и усклађивање редова вожње(за сваки нови ред вожње) ........................... 10,00 КМ 

ж) категоризација угоститељских објеката за смјештај гостију (куће и собе за 

 изнајмљивање, кампови, апартмани)....................................................................................... 20,00 КМ 

з) отварање нове пословне јединице у оквиру регистроване дјелатности .......................... 20,00 КМ 

и) обављање дјелатности ван пословног простора у области: 

1) трговине:  

- тезге ............................................................................................................................................ 20,00 КМ    

- продаја кокица, сладоледа и слично................................................................... ..................... 10,00 КМ    

2) угоститељства:  

- шатор.................................................................................................................... ...................... 30,00 КМ 

- остали угоститељи..................................................................................................................... 20,00 КМ 

3) остале услуге................................................................................................... ....................... 15,00 КМ 

ј) доношење рјешења којим се одобрава дјелатност јавног превоза лица и ствари (уз регистровано властито 

возило):  ...................................................................................................................................... 20,00 КМ 

к) властити превоз за потребе пољопривредног газдинства .................................................. 20,00 КМ  

л) овјера реда вожње аутобуских линија на подручју општине ............................................ 10,00 КМ. 

 

Напомена: Ако се захтјев у вези са регистрацијом за тачке 1-5 овог тарифног броја подноси електронским 

путем, износ таксе се умањује за 50%.  

 

Тарифни број 13. 

 За издавање лиценци, плаћа се такса и то: 

а) Лиценца за превознике............................................................................................................. 20,00 КМ  

б) Легитимација за возача моторног возила .............................................................................. 10,00 КМ. 

 

 

 Тарифни број 14. 

За списе и радње из области урбанизма и грађевинских послова, плаћа се такса и то:  

а) за издавање локацијских услова ............................................................................................... 20,00 KM 

б) издавање рјешења о одобрењу за грађење 

 

За објекте чија је предрачунска вриједност :  

- до 50 000,00 ........................................................................................................................ 120,00 КМ 

- од 50 000,00 - 100 000,00 КМ .........................................................................................  180,00 КМ 

- преко 100 000,00 КМ ........................................................................0,3% (али макс.          7.00 КМ) 

 

в) за издавање рјешења о одобрењу за употребу објекта .......................................................... 30,00 KM 

г) за издавање рјешења за легализацију објекта ......................................................................... 20,00 KM 
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д) за издавање рјешења о утврђивању легалности објекта ........................................................  100,00 KM 

ђ) за еколошку дозволу ........................................................................................ .........................   150,00 KM 

е) обнављање еколошке дозволе ..................................................................................................   100,00 KM 

ж) измјена или ревизија еколошке дозволе ...............................................................................    100,00 KM 

з) издавање водне сагласности .............................................................................. ..................... 20,00 KM 

и) издавање водне дозволе..................................................................................... ...................... 50,00 KM 

ј) издавање водних смјерница ........................................................................... ..........................    150,00 КМ 

к) за издавање накнадне грађевинске и употребне дозволе у поступку легализације за бесправне 

индивидуалне стамбене објекте чија је бруто грађевинска површина мања од 400 m²...........  140,00 КМ 

л) за издавање накнадне грађевинске и употребне дозволе у поступку легализације                                        

за бесправне индивидуалне стамбено-пословне објекте чија је бруто грађевинска површина мања             

од 400 m ² ........................................................................................................................... ..............  160,00 КМ 

љ) за издавање накнадне грађевинске и употребне дозволе у поступку легализације за бесправне пословне 

објекте чија је бруто грађевинска површина мања од  400 m²....................................................   200,00 КМ 

м) за доношење рјешења о привременом задржавању бесправног објекта у употреби који није могуће 

трајно легализовати због неусклађености са документом просторног уређења......................   100,00 КМ 

н) за доношење рјешења о привременом задржавању бесправног објекта у употреби који није могуће 

трајно легализовати због неријешених имовинско-правних односа на земљишту .................  100,00 КМ 

њ) за доношење рјешења о уклањању објекта чија је бруто грађевинска површина мања од                        

200 m² ............................................................................................................................................... 60,00 КМ 

о) за доношење рјешења о уклањању објекта чија је бруто грађевинска површина већа од  

200 m²............................................................................... ...............................................................   120,00 КМ 

п) за издавање увјерења о цјеловитости објекта .......................................................................      50,00 КМ. 
 

 Тарифни број 15. 

а) за излазак службених лица на лице мјеста (по започетом радном сату), плаћа се такса ... 20,00 KM 

б) за трошкове превоза до мјеста увиђаја, плаћа се од цијене горива по пређеном километру 20%. 
 

 Тарифни број 16. 

За списе и радње из области стамбених послова, плаћа се такса и то: 

а) Упис оснивања заједнице етажних власника у регистар ....................................................... 70,00 КМ  

б) Упис статусне промјене заједнице етажних власника ............................................................ 40,00 КМ  

в) Упис промјене лица овлаштених за заступање заједнице етажних власника....................... 20,00 КМ. 

 

Члан 18. 

На све што није прописано овом одлуком, у вези 

прописивања и наплате општинске административне 

таксе, примјењиваће се одредбе Закона о 

административним таксама („Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 100/11,103/11,67/13,123/20). 
 

Члан 19. 

Ступањем на снагу ове одлукепрестаје да важи 

Одлука о општинским административним таксама 

(„Службени гласник општине Вишеград“, бр.1/12, 

11/13, 14/15 и 1/19). 
 

Члан 20. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД                             

                                                   ПРЕДСЈЕДНИК СО  

Број: 01-022-169/22 

Датум: 11.8.2022. 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 36. став (2) 

Статута oпштине Вишеград („Службени гласник 

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

општине Вишеград на осмој редовној сједници 

одржаној дана 11.8.2022. године,    д о н о с и 

 

ОДЛУКУ 

о усвајању Визије развоја мјесних заједница  

у општини Вишеград 
 

Члан 1. 

Усваја сеВизија развоја мјесних заједница у 

општини Вишеград. 
 

Члан 2. 

Саставни дио ове одлуке чини Визија развоја 

мјесних заједница у општини Вишеград. 
 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Општине 

Вишеград“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД                             

                                                   ПРЕДСЈЕДНИК СО  

Број: 01-022-170/22 

Датум: 11.8.2022. године     Муамер Софовић,с.р. 
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На основу члана 39. став (2) тачка 33) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

18. ст. (2) и (3а) Закона о систему јавних служби 

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

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

Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“, 

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

осмој редовној сједници одржаној 10.8.2022. године,                   

д о н о с и 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу вршиоца дужности директора  

ЈУ „Културни центар Иво Андрић“ Вишеград 

 

1. Мирјана Баранац, дипломирани економиста, 

разрјешава се вршиоца дужности директора ЈУ 

„Културни центар Иво Андрић“ Вишеград, 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 

Скупштина општине Вишеград рјешењем, број 01-

022-65/19, од 9.4.2019. године („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 5/19) именовала је 

Мирјану Баранац, дипломираног економисту, за 

вршиоца дужности директора ЈУ „Културни центар 

Иво Андрић“ Вишеград на период од два (2) 

мјесеца, а најдуже до окончања поступка јавне 

конкуренције. Будући да је истекао период на који је 

именован вршилац дужности директора, а поступак 

јавне конкуренције окончан, стекли су се услови за 

разрјешење вршиоца директора Мирјане Бранац. 

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

(2) тачка 33) Закона о локалној самоуправи 

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

36/19 и 61/21), чланом 18. ст. (2) и (3а) Закона о 

систему јавних служби („Службени гласник 

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

чланом 36. Статута општине Вишеград („Службени 

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

ријешено је као у диспозитиву овог рјешења.  

Упутство о правном лијеку: Ово рјешење је 

коначно и против истог није дозвољена жалба, али 

се може покренути управни спор, тужбом 

Окружном суду у Источном Сарајеву, у року од 30 

дана од дана достављања рјешења.  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД                             

                                                   ПРЕДСЈЕДНИК СО  

Број: 01-022-138/22 

Датум: 10.8.2022. године     Муамер Софовић,с.р. 

 

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

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

12. Закона о министарским, владиним и другим 

именовањима Републике Српске („Службени 

гласник Републике Српске“, брoj 41/03), члана 18. 

ст. (2) и (3а) Закона о систему јавних служби 

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

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

Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“, 

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

осмој редовној сједници одржаној 10.8.2022. године, 

д о н о с и 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању директора ЈУ „Културни центар 

Иво Андрић“ Вишеград 

 

 1. Мирјана Бранац, дипломирани 

економиста, именује се за директора ЈУ „Културни 

центар Иво Андрић“ Вишеград, на период од четири 

године, без ограничења овлашћења.  

 2. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

oпштине Вишеград“. 

О б р а з л о ж е њ е 

Скупштина општине Вишеград на сједници 

одржаној 21.3.2022. године донијела је Одлуку о 

расписивању Јавног конкурса за избор и именовање 

директора ЈУ „Културни центар Иво Андрић“ 

Вишеград, број 01-022-67/22, од 21.3.2022. године 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 4/22). 

Сходно наведеној одлуци, Јавни конкурс је објављен 

у „Службеном гласнику Републике Српске“, број 

49/22, од 30. маја 2022. године, и дневном листу 

„Вечерње новости“, издање за дан 28. април 2022. 

године.  

Поступак по Јавном конкурсу спровела је Комисија 

за избор директора ЈУ „Културни центар Иво 

Андрић“ Вишеград, коју је именовала Скупштина 

општине Вишеград рјешењем, број:  01-022-68/22, 

од 21.3.2022. године. 

Комисија је, у складу са Законом о министарским, 

владиним и другим именовањима Републике 

Српске, спровела потребну процедуру: размотрила 

пријаву јединог кандидата Мирјане Баранаци 

констатовала да испуњава услове конкурса, обавила 

интервју и утврдила ранг-листу кандидата са 

препоруком да се за директора ЈУ „Културни центар 

Иво Андрић“ Вишеград именује Мирјана Бранац, 

дипломирани економиста. 
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Комисија за избор и именовање, као стално радно 

тијело Скупштине општине Вишеград, размотрила 

је приједлог Комисије за избор директора ЈУ 

„Културни центар Иво Андрић“ Вишеград и 

предложила Скупштини општине доношење 

рјешења као у диспозитиву. 

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

(2) тачка 33) Закона о локалној самоуправи 

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

36/19 и 61/21), чланом 12. Закона о министарским, 

владиним и другим именовањима Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 

41/03), чланом 18. став (2) и (3а) Закона о систему 

јавних служби („Службени гласник Републике 

Српске“, бр. 68/07, 109/12 и 44/16) и чланом 36. 

Статута општине Вишеград („Службени гласник 

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

као у диспозитиву овог рјешења. 

Упутство о правном лијеку: Ово рјешење је 

коначно и против истог није дозвољена жалба, али 

се може покренути управни спор, тужбом 

Окружном суду у Источном Сарајеву, у року од 30 

дана од дана достављања рјешења. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД                             

                                                   ПРЕДСЈЕДНИК СО  

Број: 01-022-139/22 

Датум: 10.8.2022. године     Муамер Софовић,с.р. 

 

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

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

86. став (1) Закона о туризму  („Службени гласник 

Републике Српске“, број 45/17), члана 18. ст. (2) и 

(3а) Закона о систему јавних служби („Службени 

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

44/16) и члана 36. Статута општине Вишеград 

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

3/19), Скупштина општине Вишеград на осмој 

редовној сједници одржаној 10.8.2022. године,            

д о н о с и 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу вршиоца дужности директора 

ЈУ„Туристичка организација општине 

Вишеград“ Вишеград 

 

1. Марко Божић, дипломирани економиста, 

разрјешава се вршиоца дужности директора 

ЈУ„Туристичка организација општине Вишеград“ 

Вишеград, због истека периода на који је именован.  

 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном  гласнику 

општине Вишеград“.  

 

О б р а з л о ж е њ е 

Скупштина општине Вишеград рјешењем, број 01-

022-342/22, од 16.2.2022. године („Службени 

гласник општине Вишеград“, број 3/22) именовала 

је Марка Божића, дипломираног економисту, за 

вршиоца дужности директора ЈУ„Туристичка 

организација општине Вишеград“ Вишеград на 

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

поступка јавне конкуренције. Будући да је истекао 

период на који је именован вршилац дужности 

директора, а поступак јавне конкуренције окончан, 

стекли су се услови за разрјешење вршиоца 

дужности директора Марка Божића. 

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

(2) тачка 33) Закона о локалној самоуправи 

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

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

(„Службени гласник Републике Српске“, број 

45/17), чланом 18. ст. (2) и (3а) Закона о систему 

јавних служби („Службени гласник Републике 

Српске“, бр. 68/07, 109/12 и 44/16)  и чланом 36. 

Статута општине Вишеград („Службени гласник 

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

као у диспозитиву овог рјешења.  

Упутство о правном лијеку: Ово рјешење је 

коначно и против истог није дозвољена жалба, али 

се може покренути управни спор, тужбом 

Окружном суду у Источном Сарајеву, у року од 30 

дана од дана достављања рјешења.  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД                             

                                                   ПРЕДСЈЕДНИК СО  

Број: 01-022-140/22 

Датум: 10.8.2022. године     Муамер Софовић,с.р. 

 

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

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

12. Закона о министарским, владиним и другим 

именовањима Републике Српске („Службени 

гласник Републике Српске“, брoj 41/03), члана 86. 

став (1) Закона о туризму („Службени гласник 

Републике Српске“,број 45/17), члана 18. ст. (2) и 

(3а) Закона о систему јавних служби („Службени 

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

44/16) и члана 36. Статута општине Вишеград 

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

3/19), Скупштина општине Вишеград на осмој 
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редовној сједници одржаној 10.8.2022. године,         

д о н о с и 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању директора ЈУ „Туристичка 

организација општине Вишеград“ Вишеград 

 

 1. Марко Божић, дипломирани економиста,  

именује се за директора ЈУ „Туристичка 

организација општине Вишеград“ Вишеград, на 

период од четири године, без ограничења 

овлашћења.  

 2. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

oпштине Вишеград“. 

О б р а з л о ж е њ е 

Скупштина општине Вишеград на сједници 

одржаној 13.5.2022. године донијела је Одлуку о 

расписивању Јавног конкурса за избор и именовање 

директора ЈУ „Туристичка организација општине 

Вишеград“ Вишеград, број 01-022-73/22, од 

21.3.2022. године („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 4/22). Сходно наведеној одлуци, 

Јавни конкурс је објављен у „Службеном гласнику 

Републике Српске“, број 49/22, од 30. маја 2022. 

године, и дневном листу „Вечерње новости“, издање 

за дан 28. април 2022. године.  

Поступак по Јавном конкурсу спровела је Комисија 

за избор директора ЈУ „Туристичка организација 

општине Вишеград“ Вишеград, коју је именовала 

Скупштина општине Вишеград рјешењем, број: 01-

022-74/22, од 21.3.2022. године. 

Комисија је, у складу са Законом о министарским, 

владиним и другим именовањима Републике 

Српске, спровела потребну процедуру: размотрила 

пријаву јединог кандидата Марка Божића 

Митрашиновић и констатовала да испуњава услове 

конкурса, обавила интервју и утврдила ранг-листу 

кандидата са препоруком да се за директора ЈУ 

„Туристичка организација општине Вишеград“ 

Вишеград именује Марко Божић, дипломирани 

економиста.   

Комисија за избор и именовање, као стално радно 

тијело Скупштине општине Вишеград, размотрила 

је приједлог Комисије за избор директора ЈУ 

„Туристичка организација општине Вишеград“ 

Вишеград и предложила Скупштини општине 

доношење рјешења као у диспозитиву. 

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

(2) тачка 33) Закона о локалној самоуправи 

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

36/19 и 61/21), чланом 12. Закона о министарским, 

владиним и другим именовањима Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 

41/03), чланом 86. став (1) Закона о туризму 

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

чланом 18. став (2) и (3а) Закона о систему јавних 

служби („Службени гласник Републике Српске“, бр. 

68/07, 109/12 и 44/16) и чланом 36. Статута општине 

Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“, 

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

рјешења. 

Упутство о правном лијеку: Ово рјешење је 

коначно и против истог није дозвољена жалба, али 

се може покренути управни спор, тужбом 

Окружном суду у Источном Сарајеву, у року од 30 

дана од дана достављања рјешења. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД                             

                                                   ПРЕДСЈЕДНИК СО  

Број: 01-022-141/22 

Датум: 10.8.2022. године     Муамер Софовић,с.р. 

 

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

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

113. став (5) Закона о здравственој заштити 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 

57/22), члана 18. ст. (2) и (3а) Закона о систему 

јавних служби („Службени гласник Републике 

Српске“, бр. 68/07, 109/12 и 44/16) и члана 36. 

Статута општине Вишеград („Службени гласник 

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

општине Вишеград на осмој редовној сједници 

одржаној 10.8.2022. године, д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу вршиоца дужности 

директора ЈЗУ„Апотека Вишеград“ Вишеград 

 

 1. Вера Фулурија, магистар фармације-

специјалиста из фармацеутске технологије, 

разрјешава се дужности вршиоца дужности 

директора ЈЗУ „Апотека Вишеград“ Вишеград 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-

022-29/18, од 13.3.2018. године („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 4/18), за вршиоца 

дужности директора ЈЗУ „Апотека Вишеград“ 

Вишеград на период од 2 мјесеца, а најдуже до 
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окончања поступка јавне конкуренције именована је 

Вера Фулурија, магистар фармације-специјалиста из 

фармацеутске технологије. Будући да је истекао 

период на који је именован вршилац дужности 

директора, а поступак јавне конкуренције окончан, 

стекли су се услови за разрјешење Вере Фулурије 

вршиоца директора ЈЗУ „Апотека Вишеград“ 

Вишеград. 

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

(2) тачка 33) Закона о локалној самоуправи 

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

36/19 и 61/21), чланом 113. став (5) Закона о 

здравственој заштити („Службени гласник 

Републике Српске“, број 57/22), чланом 18. ст. (2) и 

(3а) Закона о систему јавних служби („Службени 

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

44/16) и чланом 36. Статута општине Вишеград 

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

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

 

Упутство о правном лијеку: Ово рјешење је 

коначно и против истог није дозвољена жалба, али 

се може покренути управни спор, тужбом 

Окружном суду у Источном Сарајеву, у року од 30 

дана од дана достављања рјешења.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД                             

                                                   ПРЕДСЈЕДНИК СО  

Број: 01-022-142/22 

Датум: 10.8.2022. године     Муамер Софовић,с.р. 

 

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

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

12. Закона о министарским, владиним и другим 

именовањима Републике Српске („Службени 

гласник Републике Српске“, брoj 41/03), члана 113. 

став (5) Закона о здравственој заштити („Службени 

гласник Републике Српске“, број 57/22), члана 18. 

ст. (2) и (3а) Закона о систему јавних служби 

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

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

Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“, 

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

осмој редовној сједници одржаној 10.8.2022. године, 

д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању директора ЈЗУ 

„Апотека Вишеград“ Вишеград 

 

 1. Вера Фулурија, магистар фармације-

специјалиста из фармацеутске технологије, именује 

се за директора ЈЗУ „Апотека Вишеград“ Вишеград, 

на период од четири године, без ограничења 

овлашћења.  

 

 2. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

oпштине Вишеград“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Скупштина општине Вишеград на сједници 

одржаној 21.3.2022. године донијела је Одлуку о 

расписивању Јавног конкурса за избор и именовање 

директора ЈЗУ „Апотека Вишеград“ Вишеград, број 

01-022-70/22, од 21.3.2022. године („Службени 

гласник општине Вишеград“, број 4/22). Сходно 

наведеној одлуци, Јавни конкурс је објављен у 

„Службеном гласнику Републике Српске“, број 

49/22, од 30. маја 2022. године, и дневном листу 

„Вечерње новости“, издање за дан 1. јун 2022. 

године.  

Поступак по Јавном конкурсу спровела је Комисија 

за избор директора ЈЗУ „Апотека Вишеград“ 

Вишеград, коју је именовала Скупштина општине 

Вишеград рјешењем, број: 01-022-71/22, од 

21.3.2022. године. 

Комисија је, у складу са Законом о министарским, 

владиним и другим именовањима Републике 

Српске, спровела потребну процедуру: размотрила 

пријаву јединог кандидата Вере Фулурије и 

констатовала да испуњава услове конкурса, обавила 

интервју и утврдила ранг-листу кандидата са 

препоруком да се за директора ЈЗУ „Апотека 

Вишеград“ Вишеград именује Вера Фулурија, 

магистар фармације-специјалиста из фармацеутске 

технологије. 

Комисија за избор и именовање, као стално радно 

тијело Скупштине општине Вишеград, размотрила 

је приједлог Комисије за избор директора ЈЗУ 

„Апотека Вишеград“ Вишеград и предложила 

Скупштини општине доношење рјешења као у 

диспозитиву. 

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

(2) тачка 33) Закона о локалној самоуправи 

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

36/19 и 61/21), чланом 12. Закона о министарским, 

владиним и другим именовањима Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 

41/03), чланом 113. став (5) Закона о здравственој 

заштити („Службени гласник Републике Српске“, 

број 57/22), чланом 18. став (2) и (3а) Закона о 

систему јавних служби („Службени гласник 

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

чланом 36. Статута општине Вишеград („Службени 

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

ријешено је као у диспозитиву овог рјешења. 

 

Упутство о правном лијеку: Ово рјешење је 

коначно и против истог није дозвољена жалба, али 

се може покренути управни спор, тужбом 

Окружном суду у Источном Сарајеву, у року од 30 

дана од дана достављања рјешења. 
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД                             

                                                   ПРЕДСЈЕДНИК СО  

Број: 01-022-143/22 

Датум: 10.8.2022. године     Муамер Софовић,с.р. 

 

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

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

113. став (5) Закона о здравственој заштити 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 

57/22), члана 18. ст. (2) и (3а) Закона о систему 

јавних служби („Службени гласник Републике 

Српске“, бр. 68/07, 109/12 и 44/16) и члана 36. 

Статута општине Вишеград („Службени гласник 

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

општине Вишеград на осмој редовној сједници 

одржаној 10.8.2022. године, д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу вршиоца дужности 

директора Јавне здравствене установе „Дом 

здравља“ Вишеград 

 

1. Соња Митрашиновић, специјалиста 

радиологије, разрјешава се вршиоца дужности 

директора Јавне здравствене установе „Дом 

здравља“ Вишеград, 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 

Скупштина општине Вишеград рјешењем, број 01-

022-31/22, од 16.2.2022. године именовала је др 

Соњу Митрашиновић, специјалисту радиологије, за 

вршиоца дужности директора ЈЗУ „Дом здравља“ 

Вишеград до окончања поступка јавне конкуренције 

за избор и именовање директора, а највише на 

период до два (2) мјесеца. Будући да је истекао 

период на који је именован вршилац дужности 

директора, а поступак јавне конкуренције окончан, 

стекли су се услови за разрјешење вршиоца 

директора ЈЗУ „Дом здравља Вишеград“ Вишеград 

др Соње Митрашиновић. 

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

(2) тачка 33) Закона о локалној самоуправи 

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

36/19 и 61/21), чланом 113. став (5) Закона о 

здравственој заштити („Службени гласник 

Републике Српске“, број 57/22), чланом 18. ст. (2) и 

(3а) Закона о систему јавних служби („Службени 

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

44/16) и чланом 36. Статута општине Вишеград 

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

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

 

 

Упутство о правном лијеку: Ово рјешење је коначно 

и против истог није дозвољена жалба, али се може 

покренути управни спор, тужбом Окружном суду у 

Источном Сарајеву, у року од 30 дана од дана 

достављања рјешења.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД                             

                                                   ПРЕДСЈЕДНИК СО  

Број: 01-022-144/22 

Датум: 10.8.2022. године     Муамер Софовић,с.р. 

 

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

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

12. Закона о министарским, владиним и другим 

именовањима Републике Српске („Службени 

гласник Републике Српске“, брoj 41/03), члана 113. 

став (5) Закона о здравственој заштити („Службени 

гласник Републике Српске“, број 57/22), члана 18. 

ст. (2) и (3а) Закона о систему јавних служби 

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

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

Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“, 

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

осмој редовној сједници одржаној 10.8.2022. године, 

д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању директора ЈЗУ 

„Дом здравља“ Вишеград 

 

 1. Др Соња Митрашиновић, специјалиста 

радиологије, именује се за директора ЈЗУ „Дом 

здравља“ Вишеград, на период од четири године, 

без ограничења овлашћења.  

 

 2. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

oпштине Вишеград“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Скупштина општине Вишеград на сједници 

одржаној 13.5.2022. године донијела је Одлуку о 

расписивању Јавног конкурса за избор и именовање 

директора ЈЗУ „Дом здравља“ Вишеград, број 01-

022-124/22, од 13.5.2022. године („Службени 

гласник општине Вишеград“, број 9/22). Сходно 

наведеној одлуци, Јавни конкурс је објављен у 

„Службеном гласнику Републике Српске“, број 

55/22, од 10. јуна 2022. године, и дневном листу 

„Вечерње новости“, издање за дан 1. јун 2022. 

године.  

Поступак по Јавном конкурсу спровела је Комисија 

за избор директора ЈЗУ „Дом здравља“ Вишеград, 

коју је именовала Скупштина општине Вишеград 

рјешењем, број: 01-022-125/22, од 13.5.2022. године. 

Комисија је, у складу са Законом о министарским, 

владиним и другим именовањима Републике 
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Српске, спровела потребну процедуру: размотрила 

пријаву јединог кандидата Соње Митрашиновић и 

констатовала да испуњава услове конкурса, обавила 

интервју и утврдила ранг-листу кандидата са 

препоруком да се за директора ЈЗУ „Дом здравља“ 

Вишеград именује др Соња Митрашиновић, 

специјалиста радиологије. 

Комисија за избор и именовање, као стално радно 

тијело Скупштине општине Вишеград, размотрила 

је приједлог Комисије за избор директора ЈЗУ „Дом 

здравља“ Вишеград и предложила Скупштини 

општине доношење рјешења као у диспозитиву. 

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

(2) тачка 33) Закона о локалној самоуправи 

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

36/19 и 61/21), чланом 12. Закона о министарским, 

владиним и другим именовањима Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 

41/03), чланом 113. став (5) Закона о здравственој 

заштити („Службени гласник Републике Српске“, 

број 57/22), чланом 18. став (2) и (3а) Закона о 

систему јавних служби („Службени гласник 

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

чланом 36. Статута општине Вишеград („Службени 

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

ријешено је као у диспозитиву овог рјешења. 

 

Упутство о правном лијеку: Ово рјешење је 

коначно и против истог није дозвољена жалба, али 

се може покренути управни спор, тужбом 

Окружном суду у Источном Сарајеву, у року од 30 

дана од дана достављања рјешења. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД                             

                                                   ПРЕДСЈЕДНИК СО  

Број: 01-022-145/22 

Датум: 10.8.2022. године     Муамер Софовић,с.р. 

 

На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи 

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

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

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

члана 20. Статута ЈП „Дирекција за изградњу и 

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

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

Статута општине Вишеград („Службени гласник 

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

општине Вишеград у функцији Скупштине ЈП 

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

осмој редовној сједници одржаној 10.8.2022. године, 

д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу вршилаца дужности 

чланова Надзорног одбора ЈП „Дирекција за 

изградњу и развој“ д.о.о. Вишеград 

 

1. Разрјешавају се вршиоци дужности чланова 

Надзорног одбора ЈП „Дирекција за изградњу и 

развој“ д.о.о. Вишеград, и то: 

1) Мирјана Гиговић, ВСС 

2) Маја Шиниковић, ССС 

3) Дарко Вучићевић, 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 

Скупштина општине Вишеград рјешењем, број 01-

022-29/22, од 16.2.2022. године („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 3/22) именовала је 

Мирјану Гиговић, Мају Шиниковић и Дарка 

Вучићевића за вршиоце дужности чланова 

Надзорног одбора ЈП „Дирекција за изградњу и 

развој“ д.о.о. Вишеград на период на период до два 

(2) мјесеца, а најдуже до окончања поступка јавне 

конкуренције. Будући да је истекао период на који 

су именовани вршиоци дужности чланова 

Надзорног одбора ЈП „Дирекција за изградњу и 

развој“ д.о.о. Вишеград, а поступак јавне 

конкуренције окончан, стекли су се услови за 

разрјешење вршилаца дужности чланова Надзорног 

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

Вишеград Мирјане Гиговић, Маје Шиниковић и 

Дарка Вучићевића. 

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

(2) тачка 33) Закона о локалној самоуправи 

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

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

предузећима („Службени гласник Републике 

Српске“,број 75/04), чланом 20. Статута ЈП 

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

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

и 17/18) и чланом 36. Статута општине Вишеград 

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

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

 

Упутство о правном лијеку: Ово рјешење је 

коначно и против истог није дозвољена жалба, али 

се може покренути управни спор, тужбом 

Окружном суду у Источном Сарајеву, у року од 30 

дана од дана достављања рјешења.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД                             

                                                      ПРЕДСЈЕДНИК СО  

Број: 01-022-146/22 

Датум: 10.8.2022. 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 12. Закона о министарским, 

владиним и другим именовањима Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 

41/03), члана 5. Закона о јавним предузећима 
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(„Службени гласник Републике Српске“,број 75/04), 

члана 20. Статута ЈП „Дирекција за изградњу и 

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

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

Статута општине Вишеград („Службени гласник 

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

општине Вишеград у функцији Скупштине ЈП 

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

осмој редовној сједници одржаној 10.8.2022. године, 

д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању чланова Надзорног одбора 

ЈП „Дирекција за изградњу и развој“ 

 д.о.о. Вишеград 

 

1. За чланове Надзорног одбора ЈП „Дирекција за 

изградњу и развој“ д.о.о. Вишеград, на период од 

четири године, именују се: 

1) Маја Шиниковић, ССС,  

2) Мирјана Гиговић, ВСС 

3) Дарко Вучићевић, ССС. 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном  гласнику општине 

Вишеград“.  

 

О б р а з л о ж е њ е 

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 „Дирекција за 

изградњу и развој“ д.о.о. Вишеград, број 01-022-

26/22, од 21.3.2022. године („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 9/22). Сходно наведеној 

одлуци, Јавни конкурс је објављен у „Службеном 

гласнику Републике Српске“, број 55/22, од 10. маја 

2022. године, и дневном листу „Вечерње новости“, 

издање за дан 1. јун 2022. године.  

Поступак по Јавном конкурсу спровела је Комисија 

за избор чланова Надзорног одбора ЈП „Дирекција 

за изградњу и развој“ д.о.о. Вишеградцентар Иво 

Андрић“ Вишеград, коју је именовала Скупштина 

општине Вишеград рјешењем, број: 01-022-27/22, од 

16.2.2022. године. 

Комисија је, у складу са Законом о министарским, 

владиним и другим именовањима Републике 

Српске, спровела потребну процедуру: размотрила 

пријаве кандидата Маје Шиниковић,  Мирјана 

Гиговић и Дарка Вучићевића, констатовала да 

испуњавају услове конкурса, обавила интервју и 

утврдила ранг-листу кандидата са препоруком да се 

за чланова Надзорног одбора ЈП „Дирекција за 

изградњу и развој“ д.о.о. Вишеград именују Маја 

Шиниковић, ССС,  Мирјана Гиговић, ВСС, и Дарко 

Вучићевић, ССС. 

Комисија за избор и именовање, као стално радно 

тијело Скупштине општине Вишеград, размотрила 

је приједлог Комисије за избор чланова Надзорног 

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

Вишеград и предложила Скупштини општине 

доношење рјешења као у диспозитиву. 

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

(2) тачка 33) Закона о локалној самоуправи 

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

36/19 и 61/21), чланом 12. Закона о министарским, 

владиним и другим именовањима Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 

41/03), чланом 5. Закона о јавним предузећима 

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

чланом 20. Статута ЈП „Дирекција за изградњу и 

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

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

Статута општине Вишеград („Службени гласник 

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

у диспозитиву овог рјешења. 

 

Упутство о правном лијеку: Ово рјешење је 

коначно и против истог није дозвољена жалба, али 

се може покренути управни спор, тужбом 

Окружном суду у Источном Сарајеву, у року од 30 

дана од дана достављања рјешења. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД                             

                                                       ПРЕДСЈЕДНИК СО  

Број: 01-022-147/22 

Датум: 10.8.2022. године         Муамер Софовић,с.р. 

 

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

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

87. Закона о социјалној заштити Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 37/12, 

90/16, 94/19, 42/20 и 36/22), члана 18. ст. (2) и (3а) 

Закона о систему јавних служби („Службени 

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

44/16) и члана 36. Статута општине Вишеград 

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

3/19), Скупштина општине Вишеград на осмој 

редовној сједници одржаној 10.8.2022. године,         

д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу директора ЈУ „Центар за 

социјални рад Вишеград“ Вишеград 

 

1. Дејан Савић, дипломирани правник, 

разрјешава се дужности дужности директора ЈУ 

„Центар за социјални рад Вишеград“ Вишеград, 

због истека периода на који је именован. 

 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном  гласнику 

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

Скупштина општине Вишеград рјешењем, број 01-

022-128/22, од 24.7.2022. године („Службени 

гласник општине Вишеград“, број 10/18), именовала 

је Дејана Савића, дипломираног правника, за 

директора ЈУ „Центар за социјални рад Вишеград“ 

Вишеград на период од четири године. Будући да је 

истекао период на који је директор именован, стекли 

су се услови за разрјешење директора ЈУ „Центар за 

социјални рад Вишеград“ Вишеград Дејана Савића, 

дипломираног правника, због истека периода на 

који је именован. 

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

(2) тачка 33) Закона о локалној самоуправи 

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

36/19 и 61/21), чланом 87. Закона о социјалној 

заштити Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 37/12, 90/16, 94/19, 42/20 и 

36/22), чланом 18. ст. (2) и (3а) Закона о систему 

јавних служби („Службени гласник Републике 

Српске“, бр. 68/07, 109/12 и 44/16) и чланом 36. 

Статута општине Вишеград („Службени гласник 

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

као у диспозитиву овог рјешења. 

 

Упутство о правном лијеку: Ово рјешење је 

коначно и против истог није дозвољена жалба, али 

се може покренути управни спор, тужбом 

Окружном суду у Источном Сарајеву, у року од 30 

дана од дана достављања рјешења. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД                             

                                                       ПРЕДСЈЕДНИК СО  

Број: 01-022-148/22 

Датум: 10.8.2022. године         Муамер Софовић,с.р. 

 

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

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

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

другим именовањима Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“, брoj 

41/03),  члана 87. Закона о социјалној заштити 

Републике Српске („Службени гласник Републике 

Српске“, бр. 37/12, 90/16, 94/19, 42/20 и 36/22), 

члана 18. ст. (2) и (3а) Закона о систему јавних 

служби („Службени гласник Републике Српске“, бр. 

68/07, 109/12 и 44/16) и члана 36. Статута општине 

Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“, 

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

осмој редовној сједници одржаној 10.8.2022. године,  

д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању вршиоца дужности директора 

ЈУ „Центар за социјални рад“ Вишеград 

 

1. Радмила Драгичевић, дипломирани 

економиста, именује се за вршиоца дужности 

директора ЈУ „Центар за социјални рад“ Вишеград 

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

поступка јавне конкуренције 

2.  Права, обавезе и одговорности директора 

односе се и на вршиоца дужности директора. 

Овлашћења директора, као и вршиоца дужности 

директора, без ограничења су. 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

oпштине Вишеград“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Скупштина општине Вишеград, имајући у виду 

чињеницу да је позиција директора Јавне установе 

„Центар за социјални рад“ Вишеград упражњена, за 

вршиоца дужности директора Јавне установе 

„Центар за социјални рад“ Вишеград на период до 

два (2) мјесеца, а најдуже до окончања поступка 

јавне конкуренције, на приједлог Комисије за избор 

и именовање именовала је Радмилу Драгичевић, 

дипломираног економисту. 

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

(2) тачка 33) Закона о локалној самоуправи 

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

36/19 и 61/21), чланом 4. став (2) Закона о 

министарским, владиним и другим именовањима 

Републике Српске („Службени гласник Републике 

Српске“, број 41/03), чланом 87. Закона о социјалној 

заштити Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 37/12, 90/16, 94/19, 42/20 и 

36/2022),  чланом 18. став (2) и (3а) Закона о систему 

јавних служби („Службени гласник Републике 

Српске“, бр. 68/07, 109/12 и 44/16) и чланом 36. 

Статута општине Вишеград („Службени гласник 

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

као у диспозитиву овог рјешења. 

 

Упутство о правном лијеку: Ово рјешење је 

коначно и против истог није дозвољена жалба, али 

се може покренути управни спор, тужбом 

Окружном суду у Источном Сарајеву, у року од 30 

дана од дана достављања рјешења. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД                             

                                                       ПРЕДСЈЕДНИК СО  

Број: 01-022-149/22 

Датум: 10.8.2022. 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" 
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број: 68/07, 109/12 и 44/16), члана 113. Закона о 

здравственој заштити („Службени гласник 

Републике Српске“, број 57/22), 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 осмој 

редовној сједници одржаној 10.08.2022.године,            

д о н о с и  
                                                      

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању вршилаца дужности чланова 

Управног одбора ЈЗУ „Апотека  Вишеград“ 

Вишеград 
          

1. За вршиоце дужности чланова Управног 

одбора ЈЗУ „Апотека Вишеград“ Вишеград, на 

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

поступка јавне конкуренције, именује се: 

1) Драгана Кнежевић, дипломирани 

економиста, 

2) Тања Милисављевић, дипломирана 

медицинаска сестра, 

3) Весна Фуртула, дипломирани економиста. 
 

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 10.8.2022. године на приједлог начелника 

општине за вршиоце дужности чланова  Управног 

одбора ЈЗУ „Апотека Вишеград“ Вишеград, 

именовала је Драгану Кнежевић, Тању 

Милисављевић и Весну Фуртулу  на период до два 

(2) мјесеца, а најдуже до окончања  поступка јавне 

конкуренције. 

С тим 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), чланом 

113. Закона о здравственој заштити („Службени 

гласник Републике Српске“, број 57/22) и чланом 36. 

став (1) и (2) тачка 33) Статута општине Вишеград 

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

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

Упутство о правном лијеку: Ово рјешење је 

коначно и против истог није дозвољена жалба, али 

се може покренути управни спор тужбом код 

Окружног суда у Источном Сарајеву, у року од 30 

дана од дана достављања. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД                             

                                                       ПРЕДСЈЕДНИК СО  

Број: 01-022-151/22 

Датум: 10.8.2022. године         Муамер Софовић,с.р. 

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

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 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“, бр. 

68/07, 109/12 и 44/16), 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 осмој редовној сједници  

одржаној дана 10.8.2022. године, д о н о с и  

                                                                     

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању вршилаца дужности чланова 

Управног одбора ЈСУ „Дрина“ Вишеград 

         

1. За вршиоце дужности чланова Управног 

одбора ЈСУ „Дрина“ Вишеград у Вишеграду, на 

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

поступка јавне конкуренције, именује се: 

1) Исмет Шепо, дипломирани инжењер 

грађевинарства, 

2) Владимир Гладанац, дипломирани инжењер 

саобраћаја, 

3) Дарко Фргања, дипломирани инжењер 

машинства.  

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 10.8.2022. године на приједлог начелника 

општине за вршиоце дужности чланова Управног 

одбора ЈСУ „Дрина“ Вишеград, именовала је 

Исмета Шепу, Владимира Гладанца и Дарка Фргању  

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

поступка јавне конкуренције. 

 С тим 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) и  

чланом 36. став (1) и (2) тачка 33) 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 с 

е може покренути управни спор тужбом код 

Окружног суда у Источном Сарајеву, у року од 30 

дана од дана достављања. 
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД                             

                                                       ПРЕДСЈЕДНИК СО  

Број: 01-022-152/22 

Датум: 10.8.2022. 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 36. став (2) тачка 

23) и 35) Статута Општине Вишеград ("Службени 

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

Скупштина општина Вишеград на осмој редовној 

сједници  одржаној 10.8.2022.године, д о н о с и  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању вршилаца дужности чланова 

Управног одбора ЈУ за културну дјелатност 

„Градска галерија“ Вишеград 

 

1. За вршиоце дужности чланова Управног 

одбора ЈУ за културну дјелатност „Градска 

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

најдуже до окончања поступка јавне конкуренције, 

именујусе: 

1) Милица Глоговац, професор разредне 

наставе, 

2) Николина Кнежевић, дипломирни 

економиста, 

3) Боса Милетић, дипломирани економиста 

 

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 10.8.2022. године, на приједлог начелника 

општине за вршиоце дужности чланова Управног 

одбора ЈУ за културну дјелатност „Градска 

галерија“ Вишеград, именовала је Милицу 

Глоговац, Николину Кнежевић и Босу Милетић на 

период до два мјесеца, а најдуже до окончања  

поступка јавне конкуренције.  

С тим 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) и  

чланом 36. став (1) и (2) тачка 33) Статута општине 

Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“, 

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

рјешења. 

Упутство о правном лијеку: Ово рјешење је 

коначно и против истог није дозвољена жалба, али 

се може покренути управни спор тужбом код 

Окружног суда у Источном Сарајеву, у року од 30 

дана од дана достављања. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД                             

                                                       ПРЕДСЈЕДНИК СО  

Број: 01-022-153/22 

Датум: 10.8.2022. 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“, бр. 

68/07, 109/12 и 44/16), члана 36. став (2) тачка 23) и 

35) Статута општине Вишеград („Службени гласник 

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

општина Вишеград на осмој редовној сједници  

одржаној 10.8.2022. године, д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању вршилаца дужности чланова 

Управног одбора ЈУ „Културни центар Иво 

Андрић“ Вишеград 

 

1. За вршиоце дужности чланова Управног 

одбора ЈУ „Културни центар Иво Андрић“ 

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

до окончања поступка јавне конкуренције, именују 

се: 

1) Сандра Пецикоза, дипломирани педагог, 

2) Наташа Ђурић, дипломирани графички 

инжењер, 

3) Данијела Јовичић, средња стручна спрема. 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у Службеном гласнику 

општине Вишеград. 

 

О б р а з л ож е њ е 

Скупштина општине Вишеград на сједници 

одржаној 10.8.2022. године, на приједлог начелника 

општине за вршиоце дужности чланова Управног 

одбора ЈУ „Културни центар Иво Андрић“ 

Вишеград,  именовала је Сандру Пециокозу, Наташу 

Ђурић и Данијелу Јовичић на период до два (2) 

мјесеца, а најдуже до окончања  поступка јавне 

конкуренције. 

С тим 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) и  
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чланом 36. став (1) и (2) тачка 33) Статута општине 

Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“, 

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

рјешења. 

 

Упутство о правном лијеку: Ово рјешење је 

коначно и против истог није дозвољена жалба, али 

се може покренути управни спор тужбом код 

Окружног суда у Источном Сарајеву, у року од 30 

дана од дана достављања истог. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД                             

                                                       ПРЕДСЈЕДНИК СО  

Број: 01-022-154/22 

Датум: 10.8.2022. године         Муамер Софовић,с.р. 

 

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

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 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“, бр. 

68/07, 109/12 и 44/16), члана 88. Закона о социјалној 

заштити („Службени гласник Републике Српске“, 

бр. 37/12, 90/16, 94/19, 42/20 и 36/22), члана 36. став 

(2) т. 23) и 35) Статута општине Вишеград 

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

и 3/19), Скупштина општина Вишеград на осмој 

редовној сједници  одржаној  10.8.2022. године,       

д о н о с и  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању вршилаца дужности чланова 

Управног одбора ЈУ „Центар за социјални рад“ 

Вишеград 

 

1. За вршиоце дужности чланова Управног 

одбора ЈУ „Центар за социјални рад“ Вишеград, на 

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

поступка јавне конкуренције, именују се: 

1) Жељана Јеремић, професор разредне 

наставе 

2) Оливера Милисављевић, професор разредне 

наставе 

3) Иван Ђурић, дипл. професор физичког 

васпитања. 

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 10.8.2022. године, на приједлог начелника 

општине за вршиоце дужности чланова Управног 

одбора ЈУ „Центар за социјални рад“ Вишеград, 

именовала је Жељану Јеремић, Оливеру 

Милисављевић и Ивана Ђурића на период до два (2) 

мјесеца, а најдуже до окончања  поступка јавне 

конкуренције.   

С тим 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 

88. Закона о социјалној заштити („Службени 

гласник Републике Српске“, бр. 37/12, 90/16, 94/19, 

42/20 и 36/22) 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 правном лијеку: Ово рјешење је 

коначно и против истог није дозвољена жалба, али  

се може покренути управни спор тужбом код 

Окружног суда у Источном Сарајеву, у року од 30 

дана од дана достављања. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД                             

                                                       ПРЕДСЈЕДНИК СО  

Број: 01-022-155/22 

Датум: 10.8.2022. године         Муамер Софовић,с.р. 

 

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

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

18. ст. (2) и (3а) Закона о систему јавних служби 

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

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

Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“, 

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

осмој редовној сједници одржаној 10.8.2022. године,                

д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу директора ЈУ за културну 

дјелатност „Градска галерија“ Вишеград 

 

1. Славко Тушевљак, разрјешава се 

дужности директора ЈУ за културну дјелатност 

„Градска галерија“ Вишеград, због истека периода 

на који је именован. 

 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а  објавиће сеу „Службеном гласнику 

општине Вишеград“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Скупштина општине Вишеград рјешењем, број 01-

022-81/18, од 4.6.2018. године („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 8/18), именовала је Славка 

Тушевљака за директора ЈУ за културну дјелатност 

„Градска галерија“ Вишеград, на период од четири 

године. Будући да је истекао период на који је 
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директор именован, стекли су се услови за 

разрјешење директора ЈУ за културну дјелатност 

„Градска галерија“ Вишеград Славка Тушевљака, 

због истека периода на који је именован. 

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

(2) тачка 33) Закона о локалној самоуправи 

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

36/19 и 61/21), чланом 18. ст. (2) и (3а) Закона о 

систему јавних служби („Службени гласник 

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

чланом 36. Статута општине Вишеград („Службени 

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

ријешено је као у диспозитиву овог рјешења.  

 

Упутство о правном лијеку: Ово рјешење је 

коначно и против истог није дозвољена жалба, али 

се може покренути управни спор, тужбом 

Окружном суду у Источном Сарајеву, у року од 30 

дана од дана достављања рјешења.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД                             

                                                       ПРЕДСЈЕДНИК СО  

Број: 01-022-156/22 

Датум: 10.8.2022. године         Муамер Софовић,с.р. 

 

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

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

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

другим именовањима Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“, брoj 41/03, 

члана 18. ст. (2) и (3а) Закона о систему јавних 

служби („Службени гласник Републике Српске“, бр. 

68/07, 109/12 и 44/16) и члана 36. Статута општине 

Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“, 

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

осмој редовној сједници одржаној 10.8.2022. године, 

д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању вршиоца дужности директора 

ЈУ за културну дјелатност „Градска галерија“ 

Вишеград 

 

 1. Милена Ђогић, економист за спољну 

трговину, именује се за вршиоца дужности 

директора ЈУ за културну дјелатност „Градска 

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

најдуже до окончања поступка јавне конкуренције 

 2. Права, обавезе и одговорности директора 

односе се и на вршиоца дужности директора. 

Овлашћења директора, као и вршиоца дужности 

директора, без ограничења су. 

 3. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

oпштине Вишеград“. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Скупштина општине Вишеград, имајући у виду 

чињеницу да је позиција директора ЈУ за културну 

дјелатност „Градска галерија“ Вишеград упражњена 

за вршиоца дужности директора ЈУ за културну 

дјелатност „Градска галерија“ Вишеград на период 

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

јавне конкуренције, на приједлог Комисије за избор 

и именовање именовала је Милену Ђогић, 

економисту за спољну трговину 

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

(2) тачка 33) Закона о локалној самоуправи 

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

36/19 и 61/21), чланом 4. став (2) Закона о 

министарским, владиним и другим именовањима 

Републике Српске („Службени гласник Републике 

Српске“, број 41/03),  чланом 18. став (2) и (3а) 

Закона о систему јавних служби („Службени 

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

44/16) и чланом 36. Статута општине Вишеград 

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

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

 

Упутство о правном лијеку: Ово рјешење је 

коначно и против истог није дозвољена жалба, али 

се може покренути управни спор, тужбом 

Окружном суду у Источном Сарајеву, у року од 30 

дана од дана достављања рјешења. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД                             

                                                       ПРЕДСЈЕДНИК СО  

Број: 01-022-157/22 

Датум: 10.8.2022. године         Муамер Софовић,с.р. 

 

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

самоуправи („Службени гласник РепубликеСрпске“, 

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

Вишеград („Службени гласникопштине Вишеград“, 

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

осмој редовној сједници одржаној 10.8.2022. године, 

д о н о с и 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању Kомисије за примопредају 

дужности између директора ЈУ за културну 

дјелатност „Градска галерија“ Вишеград 

 

1. У Kомисију за примопредају дужности 

између директора ЈУ за културну дјелатност 

„Градска галерија“ Вишеград,именују се: 

1) Ковиљка Марковић, предсједник 

Бранка Драгичевић, замјеник предсједника 

2)Радмило Михајловић, члан 

Јелена Савовић Тодоровић, замјеник члана 

3) Милан Ђукић, члан 

Милан Савић, замјеник члана. 
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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 за културну дјелатност „Градска 

галерија“ Вишеград и сачињава записник о 

примопредаји у складу сазаконом. 

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“ 

бр. 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 комисијаима 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 и 

чињеницу да је у ЈУ за културну дјелатност 

„Градска галерија“ Вишеград запослен само 

директор,на приједлог Комисије за избор и 

именовање, у Комисију за примопредају дужности 

између директора ЈУ за културну дјелатност 

„Градска галерија“ Вишеграднапериод од четири 

године, са могућношћу поновногименовања, 

именовала је у Kомисију за примопредају дужности 

између директора ЈУ за културну дјелатност 

„Градска галерија“ Вишеград све чланове из реда 

запослених у Општинској управи општине 

Вишеград, и то: Ковиљку Марковић, за 

предсједника и Бранку Драгичевић,за замјеника 

предсједника, Радмила Михајловића, за члана, и 

Јелену Савовић Тодоровић, за замјеника члана, 

Миланa Ђукићa, за члана, и Милана Савића, за 

замјеника члана. 

 

Упутство о правном лијеку: Ово рјешење 

јеконачно и против истог није дозвољена жалба, 

алисе може покренути управни спор, тужбом 

Окружном суду у Источном Сарајеву, у року од 30 

дана од дана достављања рјешења. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД                             

                                                       ПРЕДСЈЕДНИК СО  

Број: 01-022-158/22 

Датум: 10.8.2022. године         Муамер Софовић,с.р. 

 

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

самоуправи („Службени гласникРепубликеСрпске“, 

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 осмој редовној сједници одржаној 

10.8.2022. године, доноси 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о формирању Комисије за сагледавање стања 

локалних путева 

 

1) У Комисију за сагледавање стања локалних 

путева именују се: 

1. Српко Баранац 

2. Ђорђе Тешовић 

3. Небојша Перишић 

4. Лазо Чаркић 

5. Мирослав Шијаковић 

6. Милан Савић 

7. Гордана Ђурић. 

 

2) Комисија из тачке 1. овог рјешења 

Информацију о стању локалних путева доставиће на 

занање Скупштини општине Вишеград. 

 

3) Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 

а објављивиће се у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД                             

                                                       ПРЕДСЈЕДНИК СО  

Број: 01-022-166/22 

Датум: 10.8.2022. 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 осмој редовној сједници одржаној 

10.8.2022. године, д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању Kомисије за примопредају 

дужности  између директора ЈУ „Центар за 

социјални рад“ Вишеград 
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1. У Kомисију за примопредају 

дужностиизмеђу директора ЈУ „Центар за социјални 

рад“ Вишеград,именују се: 

1) Радмило Михајловић, предсједник 

Милан Ђукић, замјеник предсједника 

2) Ковиљка Марковић, члан 

Бранка Драгичевић, замјеник члана 

3) Бојана Сикираш, члан 

Биљана Жерајић, замјеник члана 

2. Комисија се именује на период од 

четиригодине, са могућношћу поновног именовања. 

3. Комисија из тачке 1. овог 

рјешењаприсуствује примопредаји дужности 

измеђудиректора ЈУ „Центар за социјални рад“ 

Вишеградисачињава записник о примопредаји у 

складу сазаконом. 

4. Ово рјешење ступа на снагу 

даномдоношења, а објавиће се у „Службеном 

гласникуопштине Вишеград“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Чланом 46. став (1) Закона о локалној 

самоуправи(„Службени гласник Републике Српске“ 

бр. 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 комисијаима три члана, од којих је 

један члан предсједник комисије, с тим да чланови 

комисије имају замјенике. Даље је прописано да 

када сепримопредаја дужности врши између 

именованихлица 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 „Центар за социјални рад“ Вишеград 

напериод 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, зачлана, и Бранку Драгичевић, за 

замјеника члана, аиз реда запослених у ЈУ „Центар 

за социјални рад“ Вишеград Бојану Сикираш, за 

члана, и Биљану Жерајић, за замјеника члана. 

 

Упутство о правном лијеку: Ово рјешење 

јеконачно и против истог није дозвољена жалба, 

алисе може покренути управни спор, тужбом 

Окружном суду у Источном Сарајеву, у року од 30 

дана од дана достављања рјешења. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД                             

                                                       ПРЕДСЈЕДНИК СО  

Број: 01-022-171/22 

Датум: 10.8.2022. године         Муамер Софовић,с.р. 

 

На основу члана чл. 137. и 144. став (1) тачка 1) 

Пословника о раду Скупштине општине Вишеград 

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

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

осмој редовној сједници одржаној 10.8.2022. године, 

д о н о с и 

 

З А К Љ У Ч А К 

у вези са Приједлогом КП „Комуналац“ а.д. 

Вишеград за проширење Градског гробља  

у Косову Пољу 

 

1. Скупштина општине Вишеград 

подржаваПриједлог КП „Комуналац“ а.д. Вишеград 

за проширење Градског гробља у Косову Пољу. 

 

2. Средства за потребна за реализацију 

приједлога обезбиједиће се ребалансом буџета 

општине Вишеград за 2022. годину. 

 

3. Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења,а објавиће се у „Службеном гласнику 

Општине Вишеград“ 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД                             

                                                       ПРЕДСЈЕДНИК СО  

Број: 01-022-135/22 

Датум: 10.8.2022. године         Муамер Софовић,с.р. 

 

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

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

36. Статута општине Вишеград („Службени гласник 

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

разматрања Писма намјере које је предсједнику 

скупштине општине Вишеград упутио Недељко 

Елек, представник Владе Републике Српске у 

Скупштини дионичара „Андрићград“, д.о.о. 

Вишеград, Скупштина општине Вишеград на осмој 

редовној сједници одржаној 10.8.2022.године, 

доноси  
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ЗАКЉУЧАК 

у вези Писма намјере представника 

државног капитала у „Андрићград“  

д.о.о. Вишеград 

 

1. Скупштина општине Вишеград прихвата и 

подржава писмо намјере г.дина Недељка Елека,  

представника Владе Републике Српске у 

Скупштини дионичара „Андрићград“ д.о.о. 

Вишеград које садржи иницијативу за инвестициона 

улагања у општини Вишеград. 

 

2. Задужује се „Андрићград“д.о.о. Вишеград 

да утврди приједлог Плана инвестиционих улагања   

са утврђеном динамиком и роковима реализације, 

који би обухватио завршетак изградње хотела у 

комплексу Андрићград са пет звјездица,прављење 

марине за чамце, наставак изградње аква-парка и 

отвореног базена,те активирање Бикавца у 

туристичку понуду Вишеграда. 

 

3. Даје се сагласност представнику Општине 

Вишеград у Скупштини дионичара  „Андрићград“ 

д.о.о.Вишеград  да гласа за заједнички усаглашен 

дневни ред. 

 

4. Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД                             

                                                       ПРЕДСЈЕДНИК СО  

Број: 01-022-136/22 

Датум: 10.8.2022. године         Муамер Софовић,с.р. 

 

На основу члана 207. Закона о општем управном 

поступку („Службени гласник Републике Српске“, 

број 13/02, 87/02, 50/10 и 66/18), члана 39. ст. (1) и 

(2) тачка 33)  Закона о локалној самоуправи 

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

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

јавних служби („Службени гласник Републике 

Српске“, бр. 68/07, 109/12 и 44/16), члана 36. став (2) 

т. 23) и 35) Статута општине Вишеград („Службени 

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

Скупштина општина Вишеград на осмој редовној 

сједници  одржаној 10.8.2022. године, д о н о с и 

  

З А К Љ У Ч А К 

о исправци грешке у Рјешењу о разрјешењу  

чланова Управног одбора ЈУ „Културни центар 

Иво Андрић“ Вишеград 

           

1. ИСПРАВЉА СЕ грешка у диспозитиву 

Рјешења о разрјешењу чланова Управног одбора 

Јавне установе „Културни центар Иво Андрић" 

Вишеград, број: 01-022-60/22, од 21.3.2022. године, 

тако што у тачки 1. диспозитива која се односи на 

разрјешење чланова Управног одбора Јавне 

установе „Културни центар Иво Андрић“ Вишеград, 

умјесто ријечи: „3) Вук Лукић професор физичког 

васпитања“,  

треба да стоји „3) Вања Крсмановић, дипломирани 

педагог.“ 

 

2. Овај Закључак  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 o 

разрјешењу чланова Управног одбора Јавне 

установе „Културни центар Иво Андрић“ Вишеград, 

број: 01-022-60/22, од 21.3.2022. године, односно у 

диспозитиву и образложењу истог, је наведено да на 

приједлог начелника  општине за чланове Управног 

одбoра Јавне установе „Културни центар  Иво 

Андрић“ Вишеград, Скупштина општине је 

именовала Сандру Пецикозу, Наташу Ђурић и Вука 

Лукића на период од четири године, рјешењем  број 

01-022-232/17 од  12.09.2017. године („Службени 

гласник општине  Вишеград“, брoj 13/17). Након  

увида у „Службени гласник општине Вишеград“, 

број 9/19, утврђено је да  је дошло до грешке у 

Рјешењу о разрјешењу чланова Управног одбора 

Јавне установе „Културни центар Иво Андрић“ 

Вишеград из разлога што члан Управног одбора 

који је наведен у тачки 1. диспозитива наведеног 

рјешења као и у образложењу истог Вук Лукић је 

разријешен рјeшењем Скупштине општине 

Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“, 

број 9/19). Скупштина општине Вишеград  је 

Рјешењем о именовању вршиоца дужности чланова 

Управног одбора ЈУ за културне дјелатности „Дом 

културе“ Вишеград („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 9/19) именовала Вању Крсмановић, 

дипломираног  педагога за члана Упрaвног одбoра 

Јавне установе за културну дјелатност „Дом 

културе“ Вишеград. 

Из напријед наведених  разлога  одлучено је као у 

диспозитиву  овог  закључка. 

 

Упутство о правном лијеку: Овај закључак је 

коначан 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. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД                             

                                                       ПРЕДСЈЕДНИК СО  

Број: 01-022-150/22 

Датум: 10.8.2022. године         Муамер Софовић,с.р. 

 

На основу члана чл. 137. и 144. став (1) тачка 1) 

Пословника о раду Скупштине општине Вишеград 

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



15.8.2022. године                                    Службени гласник Општине Вишеград – 14                                       23 

 

3/19 и 12/19), а након разматрања Нацрта споразума 

о успостављању саобраћаја узаном пругом од Мокре 

Горе до Вишеграда, Скупштина општине Вишеград 

на осмој редовној сједници одржаној 

10.8.2022.године, доноси  

 

ЗАКЉУЧАК 

у вези Нацрта споразума о успостављању  

саобраћаја узаном пругом од Мокре Горе до 

Вишеграда  

 

1. Скупштина општине Вишеград прихвата 

Нацрт споразума о успостављању саобраћаја узаном 

пругом од Мокре Горе до Вишеграда. 

. 

2. Задужује се начелник општине да 

Приједлог споразума о успостављању саобраћаја 

узаном пругом од Мокре Горе до Вишеграда 

достави Скупштини општине Вишеград . 

 

3. Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД                             

                                                       ПРЕДСЈЕДНИК СО  

Број: 01-022-159/22 

Датум: 10.8.2022. године         Муамер Софовић,с.р. 

 

На основу члана 39. став (2) Закона олокалној 

самоуправи („Службени гласникРепублике Српске“, 

бр. 97/16, 36/19 и 61/21), члана36. Статута општине 

Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“, 

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

Скупштине општине Вишеград („Службени гласник 

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

Скупштина општине Вишеград на осмој редовној 

сједници одржаној 10.8.2022. године, д о н о с и 

 

З А К Љ У Ч А К 

у вези са Одлуком о утврђивању режима 

одвијања саобраћаја  

 

1) Скупштина општине Вишеград задужује 

Одјељење за просторно уређење и стамбено-

комуналне послове и КП „Комуналац“ а.д. 

Вишеград да уклоне постављене препреке за 

паркирање возила (пластичне стубове-катадиоптере) 

поред рзавског моста испред спортске кладионице 

„Моцарт“ (раскрсница улица краља Петра I и Друге 

подрињске бригаде), у Улици Змај Јове Јовановића и 

поред семафора којим се регулише одвијање 

саобраћаја према Мосту Мехмед-паше Соколовића 

(лијева обала Дрине).  

 

2) Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Вишеград“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД                             

                                                       ПРЕДСЈЕДНИК СО  

Број: 01-022-161/22 

Датум: 10.8.2022. године         Муамер Софовић,с.р. 

 

На основу члана чл. 137. и 144. став 1) Скупштине 

општине Вишеград („Службени гласник општине 

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

општине Вишеград на осмој редовној сједници 

одржаној 11.8.2022. године, д о н о с и 

 

З А К Љ У Ч А К 

у вези са Извјештајем о извршењу прихода и 

примитака, расхода и издатака општине 

Вишеград за период 01.01-31.12.2021. године 

 

1. Скупштина општине Вишеград задужује 

предсједника Скупштине да упути позив Главној 

служби за ревизију јавног сектора Републике 

Српске, како би се ванредно извршила ревизија 

извршења буџета, односно прихода и расхода за 

2021. годину у Општини Вишеград.  

 

2. Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

Општине Вишеград“ 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД                             

                                                    ПРЕДСЈЕДНИК СО  

Број: 01-022-167/22 

Датум: 11.8.2022. године         Муамер Софовић,с.р. 

 

На основу члана чл. 137. и 144. став 1) Скупштине 

општине Вишеград („Службени гласник општине 

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

општине Вишеград на осмој редовној сједници 

одржаној 11.8.2022. године, д о н о с и 

 

З А К Љ У Ч А К 

у вези са Извјештајем о извршењу прихода и 

примитака, расхода и издатака општине 

Вишеград за период 01.01-31.12.2021. године 

 

1. Скупштина општине Вишеград не усваја 

Извјештај о извршењу прихода и примитака, 

расхода и издатака општине Вишеград за период 

01.01-31.12.2021. године. 

 

2. Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

Општине Вишеград“ 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД                             

                                                ПРЕДСЈЕДНИК СО  

Број: 01-022-168/22 

Датум: 11.8.2022. године     Муамер Софовић,с.р. 
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На основу члана 136. Закона о спорту („Службени 

гласник Републике Српске”, број 79/20) и члана 36. 

Статута општине Вишеград („Службени гласник 

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

општине Вишеград на осмој редовној сједници 

одржаној 10.8.2022. године, д о н о с и 

 

ПРОГРАМ РАЗВОЈА СПОРТА 

ОПШТИНЕ ВИШЕГРАДЗА 2022. ГОДИНУ 

 

I 

Спорт је дјелатност од општег интереса за 

Републику Српску. Општи интерес спорта за 

утврђен је због његовог непосредног и посредног 

утицаја на здравље и здравствени систем, 

привредно-економски развој, културни и социјални 

амбијент и укупан развој друштва на темељима 

опште прихваћених цивилизацијских достигнућа на 

добробит свих грађана. 

 

У складу са чланом 136. Закона о спорту 

(„Службени гласник Републике Српске”, број 79/20) 

jединица локалне самоуправе утврђују програм 

развоја спорта на својој територији, а у складу са 

Стратегијом развоја спорта Републике Српске. 

 

Спорт има кључну улогу у повећању позитивног 

утицаја на јавно мњење и ширење етичких и општих 

принципа који се кроз њега преносе, доприноси 

социјалној кохезији друштва и превазилажењу 

предрасуда. Грађани могу учестовати у спорту као 

непосредни учесници у спортским активностима, 

што јесте и најважнији циљ или као пасивни 

посматрачи тј. гледаоци и љубитељи спорта. Спорт 

је и једна од покретачких снага за достизање 

миленијумских циљева развоја људског друштва, 

дефинисаних од стране Уједињених нација. Посебно 

је вриједан за савремени свијет који се брзо мијења 

и који се, с једне стране, карактерише повећањем 

слободног времена, а с друге, урбанизацијом и 

сталним технолошким развојем који теже да одвоје 

човјека од његове природне средине.  

 

Бављење спортом може оснажити дјецу и младе, не 

само са аспекта физичког здравља, већ и када је 

ријеч о психо-социјалном развоју, јачању 

самопоштовања, развоју одговорности и 

истрајности, усвајању позитивних вријeдности и 

бољем школском успјеху. Осим тога бављење 

спортом представља важно средство превенције 

ризичних понашања младих, попут пушења, 

злоупотребе алкохола и дрога као и малољетничке 

деликвенције. Ангажовање у спорту може 

кориговати факторе који доприносе деликвентном 

понашању младих, као што су недостатак 

позитивних узора, недостатак самодисциплине и 

досада. На нивоу локалне заједнице и друштва у 

цјелини спорт допринoси промоцији здравља и 

превенцији хроничних болести, развоју образовања 

дјеце и младих, родној равноправности, а може бити 

важан фактор у превенцији конфликата. Треба 

нагласити значајне образовне и социјалне функције 

спорта и његов значај не само за физички развој 

појединаца, већ и када је ријеч о промоцији 

социјалних вриједности као што су тимски дух, фер 

такмичење, сарадња, толеранција и солидарност.  

 

Локални програм развоја спорта има за циљ да 

спорт учини доступним и приступачним што већем 

броју људи. Програми  и пројекти који ће се у 

складу са законом финансирати из буџета oпштине у 

2022. години, односе се на: 

- стварање услова за рад и такмичење спортских 

организација, посебно њихових омладинских 

селекција, 

- проширење базе, односно развој дјечијег 

школског и омладинског спорта који ће 

допринијети дугорочном и стратешком развоју 

спорта у свим сегментима, 

- изградњу и побољшање спортске 

инфраструктуре, обезбјеђивање здравственог 

надзора свих учесника у спорту,  

- мотивисање образовних установа да реализују 

програме школског спорта, према својим 

могућностима и интересу ученика,  

- обезбјеђење услова за спортску рекреацију као 

активност којом се човјек бави ван 

професионалног рада, по својој жељи, у циљу 

задовољавања својих потреба за игром, 

забавом и одмором,  

- покровитељство или организовање спортских 

манифестација од значаја за општину. 

 

Законом о спорту („Службени гласник Републике 

Српске”, број 79/20) предвиђено је да се 

организација спорта одвија кроз активности 

спортских клубова, школске и студентске програме, 

спортске активности инвалидних лица, 

спортскорекреативне активности и организовање 

традиционалних спортских манифестација. 

 

Скупштина општине Вишеград спортове разврстава 

према категоријама спортова који су заступљени на 

подручју општине Вишеград у складу са  

Правилником о категоризацији спортова, спортиста 

и спортских стручњака и стручњака у спорту 

(„Службени гласник Републике Српске”, број 56/21) 

и потреби за стварањем услова за бржи развој оних 

спортова који имају могућност да допринесу 

интензивнијем учешћу грађана, а посебно дјеце и 

омладине у спорт и афирмацију спорта у oпштини  

Вишеград . 

 

За категоризацију спортиста и спортских стручњака 

и стручњака у спорту у oпштини Вишеград 

прихватају се критеријуми утврђени Правилником о 
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категоризацији спортова, спортиста и спортских 

стручњака и стручњака у спорту („Службени 

гласник Републике Српске” број 56/21). 

Категоризација спортова је један од критеријума 

приликом разматрања расподјеле буџетских 

средстава за спорт према категоријама спорта. 

 

Категоризација спортова извршена је према 

сљедећим критеријумима: 

1. друштвени значај: заступљеност спорта у 

свијету; 

2. традиција у свијету: постојање свјетске 

федерације, континуитет организацијe спорта, 

регионална организација, број земаља чланица, 

систем такмичења-од најнижег нивоа до 

свјетског такмичења; 

3. традиција спорта у РепублициСрпској: основан 

матични спортски савез Републике 

Српске,међународни успјех, број клубова, број 

активних чланова, систем такмичења од 

најнижег нивоа до свјетског такмичења;  

4. медијска заступљеност и популарност спорта;  

5. финансијска самосталност спорта у свијету и у 

Републици Српској; 

6. атрактивност спорта у свијету и Републици 

Српској;  

7. утицај на рекламирања и спонзорисања; 

8. утицај спорта на учеснике: раст и развој дјеце и 

омладине, моторички развој, психолошки, 

социјални, здравствени, васпитни; 

9. приступачност спорта: једноставност правила, 

систем такмичења, могућност масовног 

укључивања у спорт, материјалне могућности 

и трошкови редовних активности и  

организациони захтјеви. 

Приоритетне категорије спортова на територији 

oпштине Вишеград према наведеним критеријумима 

сврстане су, по важности и значају, на сљедећи 

начин: 

I - категорија: фудбал, кошарка, одбојка,  

                        рукомет, џудо и карате, 

    I I - категорија: карате,џудо, џиу-џицу,бокс, кик  

                              бокс,стрељаштво, 

i. кајак-кану и шах, 

 I I I  - категорија: веслање ,кану-кајак,  

 

                              шах,планинарење, 

I V   - категорија: дизање тегова, школски спорт, 

V    - категорија:  све остале спортске гране које  

                             нису обухваћене,  

У општини Вишеград у 2022. години егзистирају 

сљедећи клубови: 

 

 Табела 1.  

Ред.број Назив клуба 

 

1. Фудбалски клуб „Дрина – Хе“ 

 

2. Кошаркашки клуб „Варда – Хе“ 

 

3. Одбојкашки клуб „Хе на Дрини“ 

 

4. Рукометни клуб „Вишеград 

 

5.  Карате клуб „Дрина“ 

 

6.  Џудо клуб „Вишеград“ 

 

7. Планинарско спортско друштво 

„Столац“ 

8.  Веслачки клуб „Једрина“ 

 

9. Бразилски џиуџицу клуб „Феникс“ 

 

10.  Шаховски клуб „Дрина“ 

 

11.  Стрељачки клуб „Дрина“ 

 

12 Ронилачки клуб „Вишеград 

 

 

У саставу Српског соколског друштва „Соко“ 

Добрун-Вишеград егзистира спортска секција 

„Бамби Соко“ у којој дјеца тренирају фудбал.  

 

У саставу ФК “Дрина-Хе” егзистира женска 

фудбалска секција.  

 

 Планирана средства за развој  спорта општине 

Вишеград  у 2022. години  износе 654.863,00 КМ . 

Табела 2. Расподјела средстава  за спорт за буџетску  2022. годину 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ред. 

број 

Распоред средстава 

 

КМ 

1. 
Средства за финансирање спортских организација 

 
260.000,00 

2. 

Средства за финансирање спортских манифестација  и Јавне 

спортске установе „ Дрина“ Вишеград 

 

394.863,00 

 
УКУПНО: 

 
654.863,00 
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Реализација средства за несметано функционисање спортских организација, тренинг и такмичење сениорских и 

омладинских селекцијавршиће се према Одлуци о додјели средстава предвиђених буџетом општине Вишеград за 

спортске колективе  у 2022.години,број: 01-022-108/22  од 13.05.2022. године („Службени гласник општине 

Вишеград“, 13/22). 

Спортске организације су дужне средства трошити намјенски  у складу са планираним активностима  и то на 

економски рационалан начин и искључиво за остваривање својих статутарних циљева и одобрене намјене,те 

надлежним општинским органима достављати извјештаје о намјенском утрошку финансијских средстава. 

У циљу промоције и развоја спорта планиран је и дио средстава за одржавање спортских манифестација што  

доприноси: 

- физичком и психичком здрављу учесника,  

- афирмацији хуманих вриједности живота, 

- задовољењу примарне потребе човјека за кретањем,  

- корекцији негативних ефеката насталих савременим начином живота и рада,  

- стварању позитивног става и навике према спорту и спортској рекреацији  
 

Табела 3. Табеларни преглед спортских манифестација у општини Вишеград 

Ред. број Спортске манифестације 

1. Божићни турнир у малом фудбалу 
 

2. Меморијални шаховски турнир „Душко Мишковић” 
 

3. Манифестација “Избор спортисте године” 
 

4. Турнир у стоном тенису 
 

5. Планинарски поход “Шетња рзавским бреговима” 
 

6. Турнир у баскету “3 на 3” 
 

7. Турнир у малом фудбалу за пионире и кадете 
 

8. 57. МОСИ игре 
 

9. Турнир у малом фудбалу за сениоре 
 

10. Меморијални кошаркашки турнир „Раде Станимировић” 
 

11. Меморијални карате турнир „Видоје Андрић” 
 

12. Меморијални рукометни турнир„Радомир Плакаловић Менци” 
 

13. Радничке спортске игре – мали фудбал 
 

 

Општина Вишеград ће афирмисати  школски 

спорт и омогућити учешће у спортским 

активностима које доприносе  физичком развоју  

и менталном здрављу ученика. Физичко 

васпитање представља основу школског спорта и 

омогућава ученицима да формирају позитивне 

ставове према физичкој активности и спорту. 

Бављење школским спортом омогућава дјеци и 

младима да кроз такмичења различитог нивоа 

унаприједе своје моторичке способности, 

социјалне вјештине и самопоштовање и може 

представљати прелаз ка бављењу спортом у 

клубовима орјентисаним на постизање врхунских 

спортских резултата.  

 

 

Општина Вишеград ће учествовати у 

организацији систематских љекарских прегледа 

спортиста регистрованих клубова. Љекари Завода 

за медицину рада и спорта из Бања Луке, у 

сарадњи са медицинским особљем Дома здравља 

Вишеград, извршиће оцјену здрваствене 

способности спортиста свих узрасних категорија 

мјесецу. 

II 

Овај програм ће се објавити у „Службеном 

гласнику општине Вишеград“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРА                

                                                   ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-137/22                                         

Датум: 10.8.2022. године     Муамер Софовић,с.р 
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На основу члана 82. став (3) Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16), члана 17. став (1) Закона о 

јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, 

број 39/14) и члана 6. Правилника о јавним 

набавкама роба, услуга и радова („Службени 

гласник Општине Вишеград“, број 14/14), 

начелник општине  д о н о с и 

 

 

ОДЛУКУ 

О ДОПУНИ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ 

 ЗА 2022. ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

Одобрава се допуна Плана јавних набавки за 

2022. годину на основу Одлуке о одобравању 

средстава буџетске резерве број 02-40-101/22 од 

20.05.2022. године, као у прилогу. 

 

Члан 2. 

Одлуком о доношењу Плана јавних набавки за 

2022. годину број 02-404-15/22 од 18.04.2022. 

године донесен је План јавних набавки за 2022. 

годину. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Члан 3. 

Током реализације Плана јавних набавки за 2022. 

годину јавила се потреба за набавком услуга, које 

се нису могле предвидјети у вријеме доношења 

Плана јавних набавки, те је из тог разлога 

донесена допуна Плана набавки. 

Наиме, јавила се потреба за штампањем 

гласачких листића и образаца за потребе 

реализације Одлуке СО-е Вишеград, број 01-022-

95/22 од 04.05.2022. године, којом је покренут 

опозив начелника општине Вишеград и Одлуке 

Комисије за спровођење поступка опозива 

начелника општине Вишеград, број 01-03-11/22 

од 16.05.2022. године. 

 

Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

иста ће заједно са допуном Плана набавки бити 

објављена у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“ и на интернет страници општине 

Вишеград. 

 

OПШТИНА ВИШЕГРАД  

                НАЧЛЕНИК ОПШТИНЕ  

Број: 02-404-28/22                                                                                                                                                 

Дана: 23.05.2022. год.        Младен Ђуревић,с.р.     
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА ВИШЕГРАД 

-Начелник општине- 

Број: 02-404-28/22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Датум: 23.05.2022. године 

 

На основу члана 17. став (1) Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број 39/14) и члана 4. Правилника о 

јавним набавкама роба, услуга и радова („Службени гласник Општине Вишеград“, број 14/14), начелник општине Вишеград  д о н о с и 

 

ДОПУНУ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД ЗА 2022. ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

У Плану јавних набавки општине Вишеград за 2022. годину  број 02-404-15/22 од 18.04.2022. године, у члану 4. у дијелу табеле 

под називом „УСЛУГЕ“, додаје се нова ставка под редним бројем 14. која гласи: 

 

Ред. 

број 

Предмет 

набавке 

Шифра 

ЈРЈН 

Процијење

на нето 

вриједност 

набавке 

Врста 

поступк

а 

набавке 

Оквирни 

период 

покретањ

а 

поступка 

набавке 

Оквирни 

период 

закључењ

а уговора 

Склапа 

ли се 

уговор 

или 

оквирни 

споразу

м 

Планиран

о трајање 

уговора 

или 

оквирног 

споразума 

Извор 

финансирања 

(конто) 

Назив 

одјељења 

које 

покреће 

набавку 

 

УСЛУГЕ 

14. 

Штампање 

гласачких 

листића и 

образаца 

79810000-

5 

4.529,00 

КМ 

Директн

и 

Мај 

2022. 

Мај 

2022. 
Уговор 

3-5 дана од 

дана 

потписивањ

а уговора 

Буџетска 

резерва 

СО-е 

Вишеград 

 

Члан 2. 

Ова допуна Плана набавки ступа на снагу даном доношења, а иста ће бити објављена у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“ и на интернет страници општине Вишеград. 

 

 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                                                              Младен Ђуревић, с.р.  
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На основу члана 82. став (3) Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16), члана 17. став (1) Закона о 

јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, 

број 39/14) и члана 6. Правилника о јавним 

набавкама роба, услуга и радова („Службени 

гласник Општине Вишеград“, број 14/14), 

начелник општине  д о н о с и 

 

ОДЛУКУ 

О ДОПУНИ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 

2022. ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

Одобрава се допуна Плана јавних набавки за 

2022. годину на основу Одлуке о 

прераспоређивању буџетских средстава, број 02-

022-132/22 од 02.06.2022. године, као у прилогу. 

 

Члан 2. 

Одлуком о доношењу Плана јавних набавки за 

2022. годину број 02-404-15/22 од 18.04.2022. 

године донесен је План јавних набавки за 2022. 

годину. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Члан 3. 

Током реализације Плана јавних набавки за 2022. 

годину јавила се потреба за набавком робе, која се 

није могла предвидјети у вријеме доношења 

Плана јавних набавки, те је из тог разлога 

донесена допуна Плана набавки. 

Наиме, јавила се потреба за набавком 

неосјетљивог гласачког материјала за потребе 

реализације Одлуке СО-е Вишеград, број 01-022-

95/22 од 04.05.2022. године, којом је покренут 

опозив начелника општине Вишеград и Одлуке 

Комисије за спровођење поступка опозива 

начелника општине Вишеград, број 01-03-12/22 

од 16.05.2022. године, односно Одлуке о измјени 

Одлуке о потреби покретања поступка јавне 

набавке неосјетљивог гласачког материјала, број      

01-03-12.1/22 од 23.05.2022. године. 

 

Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

иста ће заједно са допуном Плана набавки бити 

објављена у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“ и на интернет страници општине 

Вишеград. 

 

OПШТИНА ВИШЕГРАД  

                НАЧЛЕНИК ОПШТИНЕ  

Број: 02-404-30/22                                                                                                                                                 

Дана: 03.06.2022. год.        Младен Ђуревић,с.р.     
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА ВИШЕГРАД 

-Начелник општине- 

Број: 02-404-30/22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Датум: 03.06.2022. године 

 

На основу члана 17. став (1) Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број 39/14) и члана 4. Правилника о јавним 

набавкама роба, услуга и радова („Службени гласник Општине Вишеград“, број 14/14), начелник општине Вишеград  д о н о с и 

 

ДОПУНУ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД ЗА 2022. ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

У Плану јавних набавки општине Вишеград за 2022. годину  број 02-404-15/22 од 18.04.2022. године, у члану 4. у дијелу табеле под 

називом „РОБЕ“, додаје се нова ставка под редним бројем 15. која гласи: 

Ред. 

број 

Предмет 

набавке 

Шифра 

ЈРЈН 

Процијење

на нето 

вриједност 

набавке 

Врста 

поступк

а 

набавке 

Оквирни 

период 

покретањ

а 

поступка 

набавке 

Оквирни 

период 

закључењ

а уговора 

Склапа 

ли се 

уговор 

или 

оквирни 

споразу

м 

Планиран

о трајање 

уговора 

или 

оквирног 

споразума 

Извор 

финансирања 

(конто) 

Назив 

одјељења 

које 

покреће 

набавку 

РОБЕ 

15. 

Набавка 

неосјетљивог 

гласачког 

материјала  

30192000-1 
3.846,00 

КМ 
Директни 

Јуни 

2022. 

Јуни 

2022. 
Уговор 

2-3 дана од 

дана 

потписивања 

уговора 

412-Трошкови 

спровођења 

поступка опозива 

начелника 

општине (Одлука о 

прераспоређивању 

буџетских 

средстава, број  

01-022-132/22 од 

02.06.2022. године  

СО-е 

Вишеград 

 

Члан 2. 

Ова допуна Плана набавки ступа на снагу даном доношења, а иста ће бити објављена у „Службеном гласнику општине Вишеград“ и на 

интернет страници општине Вишеград. 

 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                                                              Младен Ђуревић, с.р.  
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На основу члана 82. став (3) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број 97/16), члана 17. 

став (1) Закона о јавним набавкама БиХ 

(„Службени гласник БиХ“, број 39/14) и 

члана 6. Правилника о јавним набавкама 

роба, услуга и радова („Службени гласник 

Општине Вишеград“, број 14/14), начелник 

општине  д о н о с и 

 

ОДЛУКУ 

О ДОПУНИ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ 

ЗА 2022. ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

Одобрава се допуна Плана јавних набавки за 

2022. годину, као у прилогу. 

 

Члан 2. 

Одлуком о доношењу Плана јавних набавки 

за 2022. годину број 02-404-15/22 од 

18.04.2022. године донесен је План јавних 

набавки за 2022. годину. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Члан 3. 

Током реализације Плана јавних набавки за 

2022. годину јавила се потреба за набавком 

радова, која се није могла предвидјети у 

вријеме доношења Плана јавних набавки, те 

је из тог разлога донесена допуна Плана 

набавки. 

Наиме, јавила се потреба за изградњом  

објекта котловнице на Бикавцу-I фаза 

изградње и изградњом прикључног цјевовода 

Прелово-Трноваче. 

 

Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, 

а иста ће заједно са допуном Плана набавки 

бити објављена у „Службеном гласнику 

општине Вишеград“ и на интернет страници 

општине Вишеград. 

 
OПШТИНА ВИШЕГРАД  

                НАЧЛЕНИК ОПШТИНЕ  

Број: 02-404-39/22                                                                                                                                                 

Дана: 05.08.2022. год.        Младен Ђуревић,с.р.     
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА ВИШЕГРАД 

-Начелник општине- 

Број: 02-404-39/22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Датум: 05.08.2022. године 

 

На основу члана 17. став (1) Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број 39/14) и члана 4. Правилника о јавним набавкама роба, 

услуга и радова („Службени гласник Општине Вишеград“, број 14/14), начелник општине Вишеград  д о н о с и 

 

ДОПУНУ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД ЗА 2022. ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

У Плану јавних набавки општине Вишеград за 2022. годину  број 02-404-15/22 од 18.04.2022. године, у члану 4. у дијелу табеле под називом 

„РАДОВИ“, додају се нове ставке под редним бројевима 7. и 8. које гласе: 

Ред. 

број 
Предмет набавке 

Шифра 

ЈРЈН 

Процијењена 

нето 

вриједност 

набавке 

Врста 

поступка 

набавке 

Оквирни 

период 

покретања 

поступка 

набавке 

Оквирни 

период 

закључења 

уговора 

Склапа 

ли се 

уговор 

или 

оквирни 

споразум 

Планирано 

трајање 

уговора 

или 

оквирног 

споразума 

Извор 

финансирања 

(конто) 

Назив 

одјељења 

које 

покреће 

набавку 

РАДОВИ 

7. 

Изградња објекта 

котловнице на 

Бикавцу-I фаза 

изградње  

45262600-7 
270.000,00 

КМ 
Отворени 

Август 

2022. 

Септембар 

2022. 
Уговор 

100 дана од 

дана 

увођења 

извођача 

радова у 

посао од 

стране 

надзорног 

органа 

511100 

 (Одлука Владе 

Републике 

Српске, број   

04/1-012-2-

3141/21 од 

28.10.2021. 

године  

(„Сл. гласник 

РС“ број 98/21) 

Одјељење за 

просторно 

уређење и 

стамбено-

комуналне 

послове 
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8. 

Изградња 

прикључног 

цјевовода 

Прелово-

Трноваче 

45231100-6   11.000,00 КМ Отворени 
Август 

2022. 

Септембар 

2022. 
Уговор 

15 дана од 

дана 

увођења 

извођача 

радова у 

посао од 

стране 

надзорног 

органа 

(Одлука Владе 

Републике 

Српске, број   

04/1-012-2-

1071/18 од 

06.04.2018. 

године  

(„Сл. гласник 

РС“ број 41/18) 

Одјељење за 

просторно 

уређење и 

стамбено-

комуналне 

послове 

 

Члан 2. 

Ова допуна Плана набавки ступа на снагу даном доношења, а иста ће бити објављена у „Службеном гласнику општине Вишеград“ и на интернет 

страници општине Вишеград. 

 

                  

                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                                                              Младен Ђуревић, с.р.  
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_____________________________________________________________________________________________ 

Издавач: Скупштина општине Вошеград, Андрићград, б.б. 73240, Вишеград, телефон број 058/620-823. 

Излази у складу са потребама.  

 




