
 

Година 31                              Службени гласник општине Вишеград - Број 18                           10.11.2022.годин

 

По извршеном сравнавању са изворним текстом, 

утврђено је да у Рјешењу о избору потпредсједника 

Скупштине општине Вишеград, број 01-022-187/22 

од 1.11.2022. године („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 17/22) учињена техничка грешка, па 

на основу члана 166. Пословника о раду Скупштине 

општине Вишеград у вези са Закључном о питању 

које није уређено Пословником о раду Скупштине 

општине Вишеград („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 8/17, 3/19, 12/19 и 14/22), број 01-

022-178/22 од 1.11.2022. године и Закључком о 

питању које није уређено Пословником о раду 

Скупштине општине Вишеград, број 01-022-208/22 

од 1.11.2022. године, Александар Ђукановић коме је 

повјерено привремено обављање послова секретара 

Скупштине општине Вишеград на засједању девете 

сједнице Скупштине општине дана 1.11.2022. 

године, д а ј е 

 

 

 

И С П Р А В К У 

Рјешења о избору потпредсједника  

Скупштине општине Вишеград 
 

1. У Рјешењу о избору потпредсједника Скупштине 

општине Вишеград, број 01-022-187/22 од 1.11.2022. 

године („Службени гласник општине Вишеград“, 

број 17/22) умјесто погрешно уписаног текста у 

тачки 2. диспозитива рјешења ,,Комисија за избор и 

именовње Скупштине оппштине“ треба да стоји 

текст ,,предсједник скупштине“ као и у тексту 

образложења.  
 

2. Ова исправка ће се објавити у („Службеном 

гласнику општине Вишеград“) .  

 

Број:01-022-187/22           Александар Ђукановић,с.р                     

Датум: 9.11.2022. године            

      По закључку број 01-022-178/22 од 1.11.2022. г.                            

         и закључку број 01-022-208/22 од 1.11.2022. г.                            
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_______________________________________________________________________________________________ 

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

Излази у складу са потребама 

Главни и одговорн и уредник: Александар Ђукановић, именовано лице за привремено обављање послова 

секретара Скуштине општине Вишеград, у складу са Закључном о питању које није уређено Пословником о 

раду Скупштине општине Вишеград, број : 01-022-178/22 од 1.11.2022. године и Закључком о питању које није 

уређено  Пословником о раду Скупштине општине Вишеград, број : 01-022-208/22 од 1.11.2022. године 




