
 

 

Година 31                              Службени гласник општине Вишеград - Број 17                                 9.11.2022.године

На основу члана 39. став (2) тачка 37) у вези са чланом 

52. став (1) и чланом 82. став (2) Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16, 36/19 и 61/21), члана 36. став (2) тачка 42) у 

вези са чланом 55. и чланом 86. Статута општине 

Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“, 

број 6/17 и 3/19) и  члана 137. став (1) у вези са чланом 

2. став (1) све у вези са чланом 1. тачка 10) Пословника 

о раду Скупштине општине Вишеград („Службени 

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

Скупштина општине Вишеград на сједници одржаној 

1.11.2022. године, д о н о с и  

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Скупштина општине Вишеград констатује да девета 

сједница Скупштине општине Вишеград, која је 

сазвана и започета са радом дана 1.11.2022. године,  

није прекинута односно нису испуњени услови за 

прекидање сједнице од стране предсједника 

Скупштине општине Муамера Софовића у складу са 

одредбама Пословника о раду Скупштине општине 

Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“, 

број 8/17, 3/19 и 12/19).  

 

2.  Скупштина општине Вишеград констатује да 

прекидање девете сједнице Скупштине општине 

Вишеград  дана 1.11.2022. године није у складу са  

Пословником о раду Скупштине општине Вишеград из 

разлога што предсједавајући Муамер Софовић није 

поступио у складу са одредбом прописаном чланом 

126. Пословника о раду Скупштине општине 

Вишеград.  

Чланом 126. став (1) Пословника о раду Скупштине 

општине Вишеград прописано је да се опомена изриче 

одборнику који на сједнци својим понашањем или 

говором нарушава ред или повређује одредбе овог 

пословника узимањем ријечи када му предсједник није 

дао, прекидањем говорника и слично, док је ставом (2) 

овог члана прописано да се мјера одузимања ријечи  

 

изриче одборнику који је на тој сједници већ упозорен 

да се придржава одредаба пословника.  

Констатује се да предсједник код дискусије одборника 

Дарка Андрића није поступио на начин дефинисан 

претходно цитираном одредбом, јер одборник Дарко 

Андрић није кршио цитиране одредбе нити је од стране 

предсједника Скупштине Муамера Софовића упозорен 

и искључен са сједнице по одредбама Пословника о 

раду Скупштине општине Вишеград,  

Предсједник Скупштине Муамер Совфовић, није 

дозволио да одборници рекламирају повреду 

пословника нити да се Скупштина изјасни о истој 

повреди пословника, дјелио је неосноване опомене и 

искључење све у циљу намјерног блокирања рада 

скупштине и прекидања сједнице Скупштине општине 

Вишеград.  

3. Овај закључак примјењује се даном доношења.  
 

4. Потписивање овог закључка извршила је присутна 

већина од једанаест присутних одборника. 
 

5. Овај  закључак објавиће се  у „Службеном гласнику 

општине Вишеград“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД                  

                                         ОДБОРНИЦИ СКУПШТИНЕ                                        

Број:01-022-174/22                        Лазо Чаркић,с.р. 

Датум: 1.11.2022. године              Дарко Андрић,с.р. 

                                                         Недељко Перишић,с.р. 

                                                         Снежана Ђуровић,с.р. 

                                                         Марко Савић,с.р. 

                                                         Младен Кнежевић,с.р. 

                                                         Небојша Перишић,с.р. 

                                                         Младенко Тасић,с.р. 

                                                         Српко Баранац,с.р. 

                                                         Един Караман,с.р. 

                                                         Марко Ристић,с.р. 

___________________________________________________________ 

На основу члана 39. став (2) тачка 37) у вези са чланом 

52. став (1) и чланом 82. став (2) Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16, 36/19 и 61/21), члана 36. став (2) тачка 42) у 

вези са чланом 55. и чланом 86. Статута општине 
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Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“, 

број 6/17 и 3/19) и чланом 137. став (1) у вези са  чланом 

2. став (1) све у вези са чланом 1. тачка 10) Пословника 

о раду Скупштине општине Вишеград („Службени 

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

вези са Закључком Скупштине општине Вишеград број 

01-022-174/22 од 1.11.2022. године, Скупштина 

општине Вишеград на сједници, одржаној 1.11.2022. 

године, д о н о с и  

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Скупштина општине Вишеград констатује да девета 

сједница Скупштине општине Вишеград која је сазвана 

и започета дана 1.11.2022. године, а која  није 

прекинута од стране предсједника Скупштине општине 

Муамера Софовића у складу са одредбама Пословника 

о раду Скупштине општине Вишеград („Службени 

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

има карактер неуређеног питања, које се тиче рада ове 

Скупштине. 

2. Овај закључак примјењује се даном доношења.  
 

3. Потписивање овог закључка извршила је присутна 

већина од једанаест присутних одборника. 
 

4. Овај  закључак објавиће се  у „Службеном гласнику 

општине Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД                                      

                                         ОДБОРНИЦИ СКУПШТИНЕ                                        

Број:01-022-175/22                        Лазо Чаркић,с.р. 

Датум: 1.11.2022. године              Дарко Андрић,с.р. 

                                                         Недељко Перишић,с.р. 

                                                         Снежана Ђуровић,с.р. 

                                                         Марко Савић,с.р. 

                                                         Младен Кнежевић,с.р. 

                                                         Небојша Перишић,с.р. 

                                                         Младенко Тасић,с.р. 

                                                         Српко Баранац,с.р. 

                                                         Един Караман,с.р. 

                                                         Марко Ристић,с.р. 

______________________________________________ 

На основу члана 39. став (2) тачка 37) у вези са чланом 

52. став (1) и чланом 82. став (2) Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16, 36/19 и 61/21), члана 36. став (2) тачка 42) у 

вези са чланом 55. и чланом 86. Статута општине 

Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“, 

број 6/17 и 3/19) и члана 137. став (1) све у вези са 

чланом 2. став (1) и чланом 1. тачка 10) Пословника о 

раду Скупштине општине Вишеград („Службени 

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

односно у вези са усвојеним Закључком Скупштине 

општине Вишеград број 01-022-174/22 од 1.11.2022. 

године и Закључком Скупштине општине Вишеград 

број 01-022-175/22 од 1.11.2022. године, који се тичу 

рада ове Скупштине, Скупштина општине Вишеград на 

сједници одржаној 1.11.2022. године, д о н о с и  

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Скупштина општина Вишеград доноси закључак да 

се девета редовна сједница Скупштине општине 

Вишеград, која је сазвана и започета дана 1.11.2022. 

године, настави са радом  истог дана. 

2. Овај закључак примјењује се даном доношења.  

 

3. Потписивање овог закључка извршила је присутна 

већина од једанаест присутних одборника. 
 

4. Овај  закључак објавиће се  у „Службеном гласнику 

општине Вишеград“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД          

                                                ОДБОРНИЦИ СКУПШТИНЕ                                        

Број:01-022-176/22                        Лазо Чаркић,с.р. 

Датум: 1.11.2022. године              Дарко Андрић,с.р. 

                                                         Недељко Перишић,с.р. 

                                                         Снежана Ђуровић,с.р. 

                                                         Марко Савић,с.р. 

                                                         Младен Кнежевић,с.р. 

                                                         Небојша Перишић,с.р. 

                                                         Младенко Тасић,с.р. 

                                                         Српко Баранац,с.р. 

                                                         Един Караман,с.р. 

                                                         Марко Ристић,с.р. 

______________________________________________ 

На основу члана 39. став (2) тачка 37) у вези са чланом 

52. став (1) и чланом 82. став (2) Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16, 36/19 и 61/21), члана 36. став (2) тачка 42) у 

вези са чланом 55. и чланом 86. Статута општине 

Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“, 

број 6/17 и 3/19) и члана 137. став (1) члана 2. став (1) у 

вези са чланом 1. тачка 10) Пословника о раду 

Скупштине општине Вишеград („Службени гласник 

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

Скупштина општине Вишеград на сједници, одржаној 

1.11.2022. године, д о н о с и  

 

З А К Љ У Ч А К 

о питању које није уређено Пословником о раду  

Скупштине општине Вишеград  

 

1. Скупштина општине Вишеград  на сједници дана 

1.11.2022. године наишла је на питање које 

Пословником о раду Скупштине општине Вишеград 
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(„Службени гласник општине Вишеград“, број 8/17, 

3/19 и 12/19) није прописано (неуређено питање), које 

се тиче рада ове Скупштине, а односи се на сљедеће 

питање : 

Како поступати ако на сједници Скупштине општине 

Вишеград предсједник скупштине односно 

потпредсједник скупштине не присуствују скупштини, 

спријечени  да присуствују скупштини или одбију да 

пресједавају скупштиниом, а на којој постоји кворум за 

рад и одлучивање.   

Наведено питање, Скупштина општине Вишеград, 

овим закључком уређује на начин да ако на сједници 

Скупштине општине Вишеград предсједник скупштине 

односно потпредсједник скупштине не присуствују 

сједници скупштине, спријечени  да присуствују 

сједници скупштине или одбију да пресједавају 

сједницом скупштине, а на којој постоји кворум за рад 

и одлучивање, сједницом  скупштине пресједава и има 

права предсједника одборник којег одреди Скупштина 

општине Вишеград, све док су предсједник скупштине 

односно потпредсједник скупштине одсутни односно 

не прихвате да пресједавају.  

 

2. Недељко Перишић одборник одређује се да 

пресједава деветом редовном сједницом Скупштине 

општине Вишеград дана 1.11.2022. године због 

спријечености односно што истој не присуствују 

предсједник и потпредсједник Скупштине општине 

Вишеград све док су предсједник скупштине односно 

потпредсједник скупштине одсутни односно не 

прихвате да пресједавају сједницом Скупштине 

општине Вишеград. 

 

3. Овај закључак примјењује се даном доношења.  
 

4. Потписивање овог закључка извршила је присутна 

већина од једанаест присутних одборника. 
 

5. Овај  закључак објавиће се  у „Службеном гласнику 

општине Вишеград“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД          

                                       ОДБОРНИЦИ СКУПШТИНЕ                                        

Број:01-022-177/22                       Лазо Чаркић,с.р. 

Датум: 1.11.2022. године             Дарко Андрић,с.р. 

                                                        Недељко Перишић,с.р. 

                                                        Снежана Ђуровић,с.р. 

                                                        Марко Савић,с.р. 

                                                        Младен Кнежевић,с.р. 

                                                        Небојша Перишић,с.р. 

                                                        Младенко Тасић,с.р. 

                                                        Српко Баранац,с.р. 

                                                        Един Караман,с.р. 

                                                        Марко Ристић,с.р. 

______________________________________________ 

На основу члана 39. став (2) тачка 37) у вези са чланом 

52. став (1) и чланом 82. став (2) Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16 и 36/19), члана 36. став (2) тачка 42) у вези 

са чланом 55. и чланом 86. Статута општине Вишеград 

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

3/19), члана 137. став (1), члана 2. став (1) у вези са 

чланом 1. тачка 10) Пословника о раду Скупштине 

општине Вишеград („Службени гласник општине 

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

општине Вишеград сједници, одржаној 1.11.2022. 

године, д о н о с и  

 

З А К Љ У Ч А К 

о питању које није уређено Пословником о раду  

Скупштине општине Вишеград  

 

1. Скупштина општина Вишеград  на сједници дана 

1.11.2022. године  наишла је на питање које 

Пословником о раду Скупштине општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 8/17, 

3/19 и 12/19) није прописано (неуређено питање), које 

се тиче рада ове Скупштине, а односи се на сљедеће 

питање : 

Како поступати ако на сједници Скупштине општине 

Вишеград на истој не присуствује секретар 

Скупштине општине.  

Наведено питање, Скупштина општине Вишеград, 

овим закључком уређује да ако на сједници 

Скупштине општине Вишеград секретар скупштине 

не присуствује, дужности секретара ће привремено 

обављати до повратка секретара Скупштине општине 

Вишеград запослени службеник у Општинској управи 

општине Вишеград који испуњава услове прописане 

чланом 51. Закона о службеницима и намјешетницима 

у органима јединице локалне самоуправе („Службени 

гласник Републике Српске“, број 97/16) прописане за 

именовање секретара.  

 

2. Привремено обављање послова секретара 

Скупштине општине Вишеград на засједању девете 

сједнице Скупштине општине дана 1.11.2022. године 

до повратка секретара, Скупштина општине Вишеград 

повјерава службенику Александру Ђукановић, 

дипломираном правнику са положеним стручним 

управним и правосудним испитом. 

 

3. Дјелокруг послова који се именованом повјеравају 

овим закључком дефинисани су чланом 54. Статута 

општине Вишеград и чланом 32. став (3) Пословника 

о раду Скупштине општине Вишеград. 

4. Овај закључак примјењује се даном доношења.  
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5. Потписивање овог закључка извршиила је присутна 

већина од једанаест присутних одборника. 

 

6. Овај  закључак објавиће се  у „Службеном гласнику 

општине Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД         

                                         ОДБОРНИЦИ СКУПШТИНЕ                                        

Број:01-022-178/22                       Лазо Чаркић,с.р. 

Датум: 1.11.2022. године            Дарко Андрић,с.р. 

                                                       Недељко Перишић,с.р. 

                                                       Снежана Ђуровић,с.р. 

                                                       Марко Савић,с.р. 

                                                       Младен Кнежевић,с.р. 

                                                       Небојша Перишић,с.р. 

                                                       Младенко Тасић,с.р. 

                                                       Српко Баранац,с.р. 

                                                       Един Караман,с.р. 

                                                       Марко Ристић,с.р. 

______________________________________________ 

На основу члана 39. став (2) тачка 37) у вези са чланом 

52. став (1) и чланом 82. став (2) Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16 и 36/19), члана 36. став (2) тачка 42) у вези са 

чланом 55. и чланом 86. Статута општине Вишеград 

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

3/19), члана 137. став (1) и  члана 2. став (1) у вези са 

чланом 1. тачка 10) Пословника о раду Скупштине 

општине Вишеград („Службени гласник општине 

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

општине Вишеград на сједници, одржаној 1.11.2022. 

године, д о н о с и:  

 

З А К Љ У Ч А К 

о питању које није уређено Пословником о раду  

Скупштине општине Вишеград  

 

1. Скупштина општина Вишеград на сједници дана 

1.11.2022. године наишла је на питање које 

Пословником о раду Скупштине општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 8/17, 

3/19 и 12/19) није прописано (неуређено питање), које 

се тиче рада ове Скупштине, а односи се на сљедеће 

питање : 

Како поступати ако на сједници Скупштине општине 

Вишеград Комисија за провођење гласања и 

утврђивање резултата гласања за избор предсједника и 

потпредсједника Скупштине општине и замјеника 

начелника општине, као и за опозив функционера 

односно друго радно тијело за провођење гласања и 

утврђивање резултата гласања за опозив предсједника 

и потпредсједника Скупштине општине и замјеника 

начелника општине  као и привремено именовано лице 

за обављање послова секретара Скупштине општине 

Вишеград нису у могућности да користе печат 

скупштине општине (који се налази код секретара који 

није присутан на засједању као ни предсједник односно 

потпредсједник Скупштине) у циљу провођења тајног 

гласање за које је потребно извршити овјеру гласачких 

листића печатом скупштине.  

Наведено питање, Скупштина општине Вишеград, 

овим закључком уређује на начин да због немогућности 

да се користи печат за овјеру гласачких листиће избор 

предсједника и потпредсједника Скупштине општине и 

замјеника начелника општине односно за опозив 

предсједника и потпредсједника Скупштине општине и 

замјеника начелника општине  избор односно опозив 

функционера општине Вишеград из надлежности 

скупштине  извршиће се јавним гласањем подизањем 

руку. 

 

2. Овај закључак примјењује се даном доношења.  
 

3. Овај  закључак објавиће се  у „Службеном гласнику 

општине Вишеград“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД         

                                       ОДБОРНИЦИ СКУПШТИНЕ                                        

Број:01-022-183/22                       Лазо Чаркић,с.р. 

Датум: 1.11.2022. године             Дарко Андрић,с.р. 

                                                        Недељко Перишић,с.р. 

                                                        Снежана Ђуровић,с.р. 

                                                        Марко Савић,с.р. 

                                                        Младен Кнежевић,с.р. 

                                                        Небојша Перишић,с.р. 

                                                        Младенко Тасић,с.р. 

                                                        Српко Баранац,с.р. 

                                                        Един Караман,с.р. 

                                                        Марко Ристић,с.р. 

______________________________________________ 

На основу члана 39. став (2) тачка 21)  у вези са чланом 

82. став (2)  Закона о локалној самоуправи („Службрни 

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

члана 36. став (2) тачка 23) и члана 52. став (1) и (2)  

Статута општине Вишеград („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 6/17 и 3/19), члана 54. и члана 

137. Пословника о раду Скупштине општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 8/17, 

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

сједници одржаној 1.11.2022. године, доноси  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  

о разрјешењу предсједника и чланова  

Комисије за избор и именовање 

 

1. Разрјешавају се дужности предсједник и  чланови 

Комисије за избор и именовање са даном 1.11.2022. 

године: 

1) Миле Лакић, предсједник,  
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2) Марко Николић, члан,  

3) Српко Баранац, члан,  

4) Мирко Мајсторовић, члан  

5) Зоран Папић, члан, 

који су именовани рјешењем  Скупштине општине 

Вишеград број 01-022-124/21 од 18.11.2022. године 

објављено у („Службени гласник општине Вишеград“, 

број 6/21), због именовања нове Комисије за избор и 

именовање на мандатни период сазива Скупштине 

општине Вишеград 2020- 2024. година.  

 

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 донијела је рјешење о 

избору предсједник и  чланови Комисије за избор и 

именовање, број 01-022-124/21 од 18.11.2021. године 

објављено у („Службени гласник општине Вишеград“, 

број 6/21). Предметним рјешењем није одређен мандат 

Комисије за избор и именовање, како то дефинише члан 

42. став (3) Пословника о раду Скупштине општине 

Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“, 

број 8/17, 3/19 и 12/19).  

Надлежност и поступак избора радних тијела 

скупштине општине уређена је чланом 39. став (2) 

тачка 21) Закона о локалној самоуправи („Службени 

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

чл. 36. став (2) тачка 23) и 52. ст. (1) и (2) Статута 

општине Вишеград („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 6/17 и 3/19) који на идентичан начин 

прописују надлежност скупштине општине да врши 

избор радних тијела скупштине општине, у које према 

одредби члана 53. и 55. Пословника о раду Скупштине 

општине Вишеград („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 8/17, 3/19 и 12/19) спада и Комисија за 

избор и именовање која има предсједника и четири 

члана који се бирају из реда одборника у Скупштини. 

На основу изложеног, ријешено је као у диспозитиву. 

 

Упутство о правном средству: 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                     

                            ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ ОДБОРНИК 

Број: 01-022-179/22                      По Закључку број                                                           

Датум: 1.11.2022. год.      01-022-177/22 од 1.11.2022.г.       

                                                   Недељко Перишић,с.р.  

______________________________________________ 

 

На основу члана 39. став (2) тачка 37) у вези са чланом 

52. став (1) и чланом 82. став (2) Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16, 36/19 и 61/21), члана 36. став (2) тачка 42) у 

вези са чланом 55. и чланом 86. Статута општине 

Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“, 

број 6/17 и 3/19) и  члана 2. став (1) у вези са чланом 1. 

тачка 10) Пословника о раду Скупштине општине 

Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“, 

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

на сједници, одржаној 1.11.2022. године, д о н о с и  

 

З А К Љ У Ч А К 

о питању које није уређено Пословником о раду  

Скупштине општине Вишеград  

 

1. Скупштина општина Вишеград  на деветој редовној 

сједници дана 1.11.2022. године  наишла је на питање 

које Пословником о раду Скупштине општине 

Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“, 

број 8/17, 3/19 и 12/19) није прописано (неуређено 

питање), које се тиче рада ове Скупштине, а односи се 

на сљедеће питање : 

Како поступати ако се Комисија за избор и именовање 

бира на некој од сједница Скупштине општине 

Вишеград, која није прва сједница, односно ко подноси 

листу кандидата за избор предсједника и чланова 

Комисије за избор и именовање. 

Наведено питање, Скупштина општине Вишеград, 

овим закључком уређује на начин да ако се избор 

предсједника и чланова Комисије за избор и именовање 

врши после прве сједнице, листу предсједника и 

чланова Комисије за избор и именовање подноси 

најмање 1/3 одборника. 

 

2. Овај закључак примјењује се даном доношења.  
 

3. Овај  закључак објавиће се  у „Службеном гласнику 

општине Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД                     

                            ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ ОДБОРНИК 

Број: 01-022-180/22                      По Закључку број                                                           

Датум: 1.11.2022. год.      01-022-177/22 од 1.11.2022.г.       

                                                   Недељко Перишић,с.р.  

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

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16, 36/19 и 61/21), чл. 36. став (2) 

тачка 23) и 52. ст. (1) и (2) Статута општине Вишеград 

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

3/19), а у вези са чл. 8, 53., и 55. Пословника о раду 

Скупштине општине Вишеград („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 8/17, 3/19 и 12/19), у вези  са 
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Закључком о питању које није уређено Пословником о 

раду Скупштине општине Вишеград, број 01-022-

180/22 од 1.11.2022. године,  Скупштина општине 

Вишеград на сједници одржаној 1.11.2022. године,         

д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о избору предсједника и чланова  

Комисије за избор и именовање 

 

1. У Комисију за избор и именовање, са даном 1.11.2022. 

године, на мандат  Скупштине општине Вишеград (сазив 

2020-2024), бирају се: 

1) Недељко Перишић, предсједник, 

2) Дарко Андрић, члан, 

3) Марко Ристић, члан, 

4) Младенко Тасић, члан 

5) Снежана Ђуровић, члан. 

 

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 

Надлежност и поступак избора радних тијела скупштине 

општине уређена је чланом 39. став (2) тачка 21) Закона 

о локалној самоуправи („Службенигласник Републике 

Српске“, број 97/16, 36/19 и 61/21) и чланом 36. став (2) 

тачка 23) и чланом 52. став (1) и (2) Статута општине 

Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“, 

број 6/17 и 3/19) који на идентичан начин прописују 

надлежност скупштине општине да врши избор радних 

тијела скупштине општине, у које према одредби члана 

53. и 55. Пословника о раду Скупштине општине 

Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“, 

број 8/17, 3/19 и 12/19) спада и Комисија за избор и 

именовање која има предсједника и четири члана који се 

бирају из реда одборника у Скупштини. 

Листу кандидата за избор предсједника и чланова 

Комисије за избор и именовање поднијела је 1/3 

одборника тј. 11 одборника  Скупштине општине 

Вишеград, у складу са Закључком о питању које није 

уређено Пословником о раду Скупштине општине 

Вишеград број 01-022-180/22 од 1.11.2022. године 

Скупштина општине Вишеград прихватила је приједлог 

одборника (листу кандидата) у вези  са наведеним 

закључком и извршила  именовање предсједника и 

чланова Комисије за избор и именовање у предложеном 

саставу,  на мандат  Скупштине општине Вишеград 

(сазив 2020-2024). 

На основу изложеног, ријешено је као у диспозитиву. 
 

Упутство о правном средству: 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                     

                                      ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ ОДБОРНИК 

Број: 01-022-181/22                      По Закључку број                                                           

Датум: 1.11.2022. год.      01-022-177/22 од 1.11.2022.г.       

                                                   Недељко Перишић,с.р. 

______________________________________________ 

На основу члана 39. став (2) тачка 21)  у вези са чланом 

82. став (2)  Закона о локалној самоуправи („Службрни 

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

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

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

3/19), члана 44. став (2) и члана 137. Пословника о раду 

Скупштине општине Вишеград („Службени гласник 

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

Скупштина општине Вишеград на сједници одржаној 

1.11.2022. године, доноси:  
 

П О С Е Б Н У   О Д Л У К У  

о оснивању Комисије за провођење гласања и 

утврђивање резултата гласања за избор предсједника и 

потпредсједника Скупштине општине и замјеника 

начелника општине за рад на сједници Скупштине 

општине Вишеград на дан 1.11.2022. године, као 

повременог радног тијела 

 

I Скупштина општине Вишеград оснива Комисију за 

провођење гласања и утврђивање резултата гласања за 

избор предсједника и потпредсједника Скупштине 

општине и замјеника начелника општине за рад на 

деветој сједници Скупштине општине Вишеград на дан 

1.11.2022. године, као повременог радног тијела.  
 

II Комисија из тачке I ове посебне одлуке има задатак 

да проведе гласање и утврди резултате гласања за избор 

предсједника и потпредсједника Скупштине општине и 

замјеника начелника општине, у складу са позтивним 

прописима.  
 

III Комисија из тачке I ове посебне одлуке овлашћена је 

да припреми све потребне услове за провођење избора 

за сва три функционера  предсједника и 

потпредсједника Скупштине општине и замјеника 

начелника општине, поднесе Скупштини општине 

извјештај о проведеном  гласању и утврђивању 

резултата гласања ипреузима друге неопходне радње у 

циљу правилног и законитог провођења избора и 

утврђивања резултата гласања у сарадњи са секретаром 

Скупштине општине Вишеград.  
 

IV Комисија из тачке I ове посебне одлуке састоји се од 

укупно три члана од којих је један предсједник  из реда 

одборника у Скупштини општине Вишеград, у коју се 

именују: 

1. Одборник Младенко Тасић, предсједник 

2. Одборник Младен Кнежевић, члан и  

3. Одборник Небојшша Перишић, члан.  
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V Ступањем на снагу ове посебне одлуке престаје да 

важи Рјешење о избору Комисије за провођење гласања 

и утврђивање резултата гласања за избор предсједника 

и потпредсједника Скупштине општине и замјеника 

начелника општине број 01-022-126/21 од 18.11.2021. 

године. („Службени гласник општине Вишеград“, број 

6/21). 

VI Ова посебна одлука ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Вишеград.  
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД                     

                                      ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ ОДБОРНИК 

Број: 01-022-182/22                      По Закључку број                                                           

Датум: 1.11.2022. год.      01-022-177/22 од 1.11.2022.г.       

                                                   Недељко Перишић,с.р.  

__________________________________________________________ 

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

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16, 36/19 и 61/21), члана 4. и члана 27. Закона о 

статусу функционера јединица локалне самоуправе 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 96/05 и 

98/13), члана 36. став (2) тачка 23), а у вези са чланом 

44. став (1) и (2) Статута општине Вишеград 

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

3/19) и члана 185. став (1) Пословника о раду 

Скупштине општине Вишеград („Службени гласник 

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

приједлог 11 одборника Скупштине општине,  

Скупштина општине Вишеград на сједници одржаној 

01.11.2022. године, доноси  
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о опозиву предсједника Скупштине општине 

Вишеград  
 

1. Муамер Софовић, предсједник Скупштине општине 

Вишеград, опозива се са функције предсједника 

Скупштине општине Вишеград, са даном 1.11.2022. 

године.  
 

2. Права по основу радног односа и престанка функције 

именованом из претходне тачке утврдиће надлежни 

орган у складу са Законом о статутусу функционера 

јединица локалне самоуправе. 
 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Вишеград”.  

О б р а з л о ж е њ е 

Муамер Софовић именован је за предсједника 

Скупштине општине Вишеград Рјешењем Скупштине 

општине Вишеград број: 01-022-127/21 од 18.11.2021. 

године. 

Одборници у Скупштини општине Вишеград Дарко 

Андрић, Недељко Перишић, Снежана Ђуровић, Лазо 

Чаркић, Младен Кнежевић, Марко Савић, Небојша 

Перишић, Младенко Тасић, Един Караман, Марко 

Ристић и Српко Баранац, што чини више од 1/3 

одборника Скупштине, у слкаду са чланом 185. став (2) 

Пословника о раду Скупштине општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 8/17, 

3/19 и 12/19), поднијели су Скупштини општине 

Вишеград приједлог за опозив предсједника 

Скупштине Софовић Муамера. Приједлог за опозив 

поднесен је на основу 4. Закона о статусу функционера 

јединица локалне самоуправе Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 96/05 и 

98/13), члана 44. став (1), став (2) и став (4) Статута 

општине Вишеград („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 6/17 и 3/19) и члана 185. став (1), став 

(2) и став (4) Пословника о раду скупштине општине 

Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“, 

бр. 8/17, 3/19 и 12/19), из разлога што своја права и 

дужности не врши у складу са Статутом општине 

Вишеград и Пословником о раду Скупштине општине 

Вишеград, због неморалног и недоличног понашања, 

због већих пропуста у раду и  злоупотребе функције 

коју обавља. 

У писаном образложењу приједлога за опозив наведено 

је да је чланом 4. Закона о статусу функционера 

јединица локалне самоуправе Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 96/05 и 

98/13) прописано да се поступак избора функционера и 

престанка мандата функционера прије истека времена 

на који је изабран, опозивом или разрјешењем врши у 

складу са изборним прописима, прописима који уређују 

систем локалне самоуправе, статутом јединице локалне 

самоуправе и пословником о раду скупштине јединице 

локалне самоуправe, те да чланом 44. став (1) Статута 

општине Вишеград („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 6/17 и 3/19) прописано је да 

предсједник односно потпредсједник Скупштине 

општине може бити опозван или разрјешен дужности 

прије истека мандата у случајевима утврђеним законом 

или овим статутом, као и чланом 44. став (2) Статута 

општине Вишеград који прецизно дефинише да 

предсједник Скупштине општине може бити опозван и 

прије истека мандата, ако своја права и дужности не 

врши у складу са овим статутом, Пословником 

скупштине општине, због неморалног и недоличног 

понашања, због већих пропуста у раду или  злоупотребе 

функције коју обавља као и у другим случајевима 

утврђеним законом, док је ставом (4) овог члана 

прописано да се поступак опозвива и разрјешења 

предсједника и  потпредсједник Скупштине општине 

уређује Пословником Скупштине општине. Да је 

чланом 185. став (1) Пословника о раду скупштине 

општине Вишеград прописано да предсједник односно 

потпредсједник Скупштине и замјеник начелника 

општине могу бити опозвани у случајевима утврђеним 

законом и Статутом, док је ставом (2) овог члана 

прописано да приједлог за опозив предсједника или 
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потпредсједника Скупштине  може поднијети 1/3 

одборника у Скупштини као и Комисија за избор и 

именовање, а ставом (4) такође овог члана прописано је 

да приједлози за опозив морају бити у писаној форми 

са образложењем.  

Чланом 29. став (2) тачка 4) Пословника о раду 

Скупштине општине Вишеград прописано је да  

прописано је да предсједник Скупштине има права и 

дужности да осигурава поштовање начела и одредаба 

овог пословника као и пословника радних тијела и 

Колегијума Скупштине док је тачком 11) прописано да 

врши и друге послове утврђене законом, Статутом,  

овим пословником и кодексом понашања Скупштине. 

Предсједник Скупштине општине Вишеград Муамер 

Софовић је дана 14.4.2022. године у електронским 

медијима путем видео изјаве, а што је исто потврдио и 

за скупштинском говорницом дана 4.5.2022. године 

одборнике најбројније политичке партије СНСД –а у 

Скупштини општине Вишеград и начелника општине 

Вишеград назвао клошарима, те таквим неморалним и 

недоличним  понашањем увриједио са позиције 

предсједника Скупштини општине Вишеград цијели 

клуб одборника као и начелника општине. Дакле, своју 

дужност предсједника Скупштине општине није 

обављао у складу са Статутом општине Вишеград и 

Пословником о раду Скупштине општине Вишеград. 

Као доказ за наведено може се извршити увид у тонски 

снимак сједнице Скупштине општине Вишеград од 

4.5.2022. године. 

Надаље се наводи да је предсједник Скупштине 

општине Вишеград Муамер Софовић  на сједници 

Скупштине општине Вишеград, одржаној дана 

20.7.2022. године, одборника Андрић Дарка назвао, у 

току његовог излагања, нацистом и фашистом, што је у 

супротности са Статутом општине Вишеград и 

Пословником о раду Скупштине општине Вишеград, 

као и Кодексом понашања изабраних представника 

Општине Вишеград. Као доказ за наведено може се 

извршити увид у тонски снимак сједнице СО-е 

Вишеград од 20.7.2022. године. 

Такође се наводи  да је понашање предсједника 

Скупштине општине у супротности са и са чланом 96. 

став (5) и (6) Пословника о раду Скупштине општине 

Вишеград, којим је прописано да су одборници дужни 

да поштују достојанство скупштине, сваког учесника у 

раду скупштине, да се једни другима обраћају са 

уважавањем, поштујући кодекс понашања и да није 

дозвољено коришћење увредљивих израза нити 

изношење чињеница о приватном животу других лица, 

а што је све и дефинисано Кодексом понашања 

изабраних представника општине Вишеград и то 

његовим чланом 14. Предсједник Скупштине је, 

напротив, требао својим понашањем, као први међу 

једнакима, бити примјер и старати се о угледу 

Скупштине општине, а управо је он својим поступцима 

нарушио дигнитет Скупштине општине. Наиме, вођење 

сједница оваквим понашањем није ни у складу са 

чланом 29. став (2) тачка 6. којом је прописано да 

предсједник скупштине води сједнице у складу са 

принципима најбољих пракси демократског 

парламентаризма и одредаба Пословника о раду 

скупштине, као и тачком 4. истог члана, којим је 

прописано да осигурава поштовање начела и одредаба 

овог Пословника, као и Пословника радних тијела 

Скупштине и Колегијума скупштине. 

Даље се наводи да предсједник скупштине општине 

Вишеград Муамер Софовић, на тематској сједници 

Скупштине општине Вишеград  на другом дијелу од 

24.3.2022. године није ставио приједлог број 2 

Закључак начелника општине Вишеград на гласање, 

нити је дозволио да се тада писани материјал достави 

одборницима ради упознавања прије изјашњења. 

Такође, на истој сједници одборник Миле Лакић 

предложио је 4 закључка и да је предсједник скупштине 

на гласање дао само први закључак, да би у коначности 

потписао све предложене закључке као један, чиме 

своја права и дужности  није обављао у складу са 

чланом 163. Пословником о раду Скупштине општине 

Вишеград, којим је прописано да акта која доноси 

Скупштина потписује предсједник Скупштине односно 

потпредсједник када га замјењује.  

Затим наводи се да је предсједник Скупштине општине 

Вишеград Муамер Софовић  на редовној сједници 

прихватио и одобрио да се првобитно приједлог 

рјешења о именовању в.д. чланова управног одбора ЈУ 

Туристичка оргаизација Вишеград повуче са дневног 

реда сједнице и да се на крају врати иста тачка  на 

дневни ред, што је противно Пословнику о раду 

Скупштине општине Вишеград. 

Као посебно битно наглашава се да Предсједник 

Скупштине општине Вишеград Муамер Софовић све 

вријеме дозвољава де се ради мимо закона, Статута 

општине Вишеград и Пословника о раду Скупштине 

општине Вишеград, од прве сједнице па до данас што 

резултира судским пресудама. Као докази за наедено 

може се извршити увид у сљедеће пресуде: Пресуда 

Окружног суда у Источном Сарајеву  број 14 0 У 

004970 21 У од 08.09.2021. године; Пресуда Окружног 

суда у Источном Сарајеву број 14 0 У 004971 21 У од 

26.10.2021. године; Пресуда Окружног суда у 

Источном Сарајеву број 14 0 У 004972 21 У од 

15.09.2021. године; Пресуда Окружног суда у 

Источном Сарајеву број 14 0 У 004973 21 од 25.10.2021. 

године; Пресуда Окружног суда у Источном Сарајеву 

број 14 0 У 004974 21 У од 24.09.2021. године; Пресуда 

Окружног суда у Источном Сарајеву број 14 0 У 004975 

21 У од 25.10.2021. године; Пресуда Окружног суда у 

Источном Сарајеву број 14 0 У 004976 21 У од 

27.09.2021. године; Пресуда Окружног суда у 

Источном Сарајеву број 14 0 У 004977 21 У од 

25.10.2021. године; Пресуда Окружног суда у 

Источном Сарајеву број 14 0 У 004978 21 У од 

27.09.2021. године; Пресуда Окружног суда у 

Источном Сарајеву број 14 0 У 004979 21 У од 

25.10.2021. године; Пресуда Окружног суда у 

Источном Сарајеву број 14 0 У 004980 21 У од 

27.09.2021. године; Пресуда Окружног суда у 

Источном Сарајеву број 14 0 У 004981 21 У од 
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26.10.2021. године; Пресуда Окружног суда у 

Источном Сарајеву број 14 0 У 004982 21 У од 

27.09.2021. године; Пресуда Окружног суда у 

Источном Сарајеву број 14 0 У 004983 21 У од 

25.10.2021. године; Пресуда Окружног суда у 

Источном Сарајеву број 14 0 У 004984 21 У од 

27.09.2021. године; Пресуда Окружног суда у 

Источном Сарајеву број 14 0 У 004985 21 У од 

26.10.2021. године; Пресуда Окружног суда у 

Источном Сарајеву број 14 0 У 004986 21 У  од 

28.09.2021. године; Пресуда Окружног суда у 

Источном Сарајеву број 14 0 У 004987 21 У од 

26.10.2021. године; Пресуда Окружног суда у 

Источном Сарајеву број 14 0 У 004988 21 У од 

28.09.2021. године; Пресуда Окружног суда у 

Источном Сарајеву број 14 0 У 004989 21 У од 

26.10.2021. године; Пресуда Окружног суда у 

Источном Сарајеву број 14 0 У 004990 21 У од 

28.09.2021. године; Пресуда Окружног суда у 

Источном Сарајеву број 14 0 У 004991 21 У од 

26.10.2021. године; Пресуда Окружног суда у 

Источном Сарајеву број 14 0 У 004992 21 У од 

28.09.2021. године; Пресуда Окружног суда у 

Источном Сарајеву број 14 0 У 004993 21 У од 

26.10.2021. године; Пресуда Окружног суда у 

Источном Сарајеву број 14 0 У 004994 21 У од 

29.09.2021. године; Пресуда Окружног суда у 

Источном Сарајеву број 14 0 У 004995 21 У од 

29.10.2021. године; Пресуда Окружног суда у 

Источном Сарајеву број 14 0 У 004996 21 У од 

29.09.2021. године; Пресуда Окружног суда у 

Источном Сарајеву број 14 0 У 004997 21 У од 

25.10.2021. године;  Пресуда Окружног суда у 

Источном Сарајеву број 14 0 У 004998 21 У од 

29.09.2021. године; Пресуда Окружног суда у 

Источном Сарајеву број 14 0 У 004999 21 У од 

25.10.2021. године; Пресуда Окружног суда у 

Источном Сарајеву број 14 0 У 005000 21 У од 

29.09.2021. године; Пресуда Окружног суда у 

Источном Сарајеву број 14 0 У 004933 21 У од 

26.08.2021. године; Пресуда Окружног суда у 

Источном Сарајеву број 14 0 У 004935 21 У од 

24.08.2021. године; Пресуда Окружног суда у 

Источном Сарајеву број 14 0 У 004936 21 У од 

25.08.2021. године; Пресуда Окружног суда у 

Источном Сарајеву број 14 0 У  005067 21 У од 

30.11.2021. године; Пресуда Окружног суда у 

Источном Сарајеву број 14 0 У  004955 21 У од 

8.12.2021. године; Пресуда Окружног суда у Источном 

Сарајеву број 14 0 У  004947 21 У од 1.9.2021. године. 

Наводи се и то да предсједник Скупштине општине 

Вишеград Муамер Софовић злоупотребљева функције 

коју обавља, тако што одлази у иностранство у 

Шведску, без да одсуство оправда у складу са 

позитивним прописима (одмор, плаћено одсуство и 

слично) а злоупотребом позиције предсјеника прикаже 

кроз сатницу да је био на радном мјесту.  

Као једну од најважнијих повреда законских, односно 

подзаконских прописа је наводи се чињеница да 

предсједник Скупштине општине Вишеград Муамер 

Софовић, у периоду од два мјесеца није сазивао 

сједнице Скупштине општине, што је у супротности са 

чланом 45. став (1) Закона о локалној самоуправи, 

којим је прописано да сједницу Скупштине сазива 

предсједник скупштине по потреби, а најмање једном у 

дава мјесеца, као и у супротности са чланом 47. став (1) 

Сатута општине Вишеград, те чланом 88. став (1) 

Пословника о раду Скупштине општине Вишеград.  

На крају приједлога за опозив се закључује да сви 

претходни наводи без сумње потврђују да предсједник 

Скупштине општине Вишеград Муамер Софовић своја 

права и дужности не врши у складу са Статутом 

општине Вишеград и Пословником о раду Скупштине 

општине Вишеград, да се неморално и недолично 

понаша, да је учинио већих пропуста у раду и да 

злоупотребљава функцију предсједника Скупштине 

општине Вишеград коју обавља.  

На сједници Скупштине општине Вишеград одржаној 

дана 1.11.2022. године одборници су разматрали 

достављени приједлог 11 одборника, те након 

проведене дискусије, уз прибављено мишљење 

Комисије за избор и именовање како то дефинише члан 

185. став (5) Пословника о раду Скупштине општине 

Вишеград, и на начин уређен Закључком о питању које 

није уређено Пословником о раду Скупштине општине 

Вишеград број 01-022-183/22 од 1.11.2022. године са 11 

гласова „ЗА“ , без гласова „ПРОТИВ“ и без гласова 

„УЗДРЖАН“ одлучено је да се, сходно одредбама 

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

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16, 36/19 и 61/21), члана 4. и члана 27. Закона о 

статусу функционера јединица локалне самоуправе 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 96/05 и 

98/13), члана 36. став (2) тачка 23), а у вези са чланом 

44. став (1) и (2) Статута општине Вишеград 

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

3/19) и члана 185. став (1) Пословника о раду 

Скупштине општине Вишеград („Службени гласник 

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

предсједник Скупштине Муамер Софовић опозове за 

функције предсједника Скупштине општине Вишеград. 

На основу напријед наведеног Скупштина општине 

Вишеград је донијела рјешење и одлучила као у 

диспозитиву. 

Упутство о правном средству: 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                     

                                   ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ ОДБОРНИК 

Број: 01-022-184/22                      По Закључку број                                                           

Датум: 1.11.2022. год.      01-022-177/22 од 1.11.2022.г.       

                                                   Недељко Перишић 

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

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16, 36/19 и 61/21), члана 4. Закона о статусу 

функционера јединица локале самоуправе („Службени 

гласник Републике Српске“, број 96/05 и 98/13), члана 

41. Статута општине Вишеград („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 6/17 и 3/19) и члана 137. став 

(1) у вези са чланом 181. Пословника Скупштине 

општине Вишеград („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 8/17, 3/19 и 12/19), све у вези са 

Закључком о питању које није уређено Пословником о 

раду Скупштине општине Вишеград број 01-022-183/22 

од 1.11.2022. године, Скупштина општине Вишеград на 

сједници одржаној 1.11.2022. године, д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о избору предсједника  

Скупштине општине Вишеград 

 

1. Српко Баранац из Вишеграда, изабран је за 

предсједника Скупштине општине Вишеград, са даном 

1.11.2022. године, на вријеме трајања мандата 

Скупштине општине Вишеград. 

 

2. Именовани из тачке 1. овог рјешења је у складу са 

законом функционер Општине, а своју дужност обавља 

са статусом запосленог лица на основу рјешења о 

радном односу на мандатни период, које ће донијети 

Комисија за избор и именовање 

Скупштине општине. 
 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Вишеград”. 
 

О б р а з л о ж е њ е 

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

самоуправи прописано је да Скупштина општине бира 

и разрјешава предсједника скупштине општине, 

потпредсједника скупштине општине, замјеника 

начелника општине, секретара скупштине општине и 

чланове сталних и повремених радних тијела 

скупштине. Чланом 4. Закона о статусу функционера у 

јединицама локалне самоуправе прописано је да се 

избор функционера врши у складу са изборним 

прописима, прописима који уређују систем локалне 

самоуправе и пословником о раду скупштине јединице 

локалне самоупаве.  Чланом 180. став (1) Пословника о 

раду Скупштине општине Вишеград, прописано је да 

Скупштина, тајним гласање, бира и разрјешава 

предсједника, потпредсједника Скупштине и замјеника 

начелника општине. С тим у вези, у складу са чланом 

181. Пословника о раду Скупштине општине 

Вишеград, Комисија за избор и именовање, уз 

претходне консултације са представницима 

политичких странака у Скупштини општине, на 

сједници Скупштине одржаној дана 1.11.2022. године 

предложила је Баранац Српка за предсједника 

Скупштине општине Вишеград. Одборници су 

разматрали достављени приједлог, те након проведене 

дискусије, уз прибављено мишљење Комисије за избор 

и именовање и писане сагласности кандидата на начин 

уређен Закључком о питању које није уређено 

Пословником о раду Скупштине општине Вишеград 

број 01-022-183/22 од 1.11.2022. године за предсједника 

Скупштине општине Вишеград са 11 гласова „ЗА“, без 

гласова „ПРОТИВ“ и без гласова „УЗДРЖАН“ изабран 

је Баранац Српко. 

Чланом 2. тачка 6) Закона о статусу функционера 

јединица локалне самоуправе утврђено је да је 

предсједник скупштине функционер јединице локалне 

самоуправе, а чланом 9. истог Закона прописано је да 

функционер своју дужност обавља са статусом 

запосленог лица по основу рјешења о раду на мандатни 

период утврђен Изборним законом. Чланом 35. Статута 

општине Вишеград утврђено је да су функционери 

Општине начелник општине, замјеник начелника 

општине, предсједник и потпредсједник Скупштине 

општине. Рјешење о радном односу предсједнику 

Скупштине општине донијеће Комисија за избор и 

именовање Скупштине општине, што је регулисано 

чланом 5. став (1) Закона о статусу функционера 

јединица локалне самоуправе. 

На основу напријед наведеног Скупштина општине 

Вишеград је донијела рјешење и одлучила као у 

диспозитиву. 

Упутство о правном средству: 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 

                              ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ ОДБОРНИК 

 Број: 01-022-185/22                        По Закључку број  

Датум: 1.11.2022. год.         01-022-177/22 од 1.11.2022.г.       

                                                      Недељко Перишић,с.р.                                                                     

______________________________________________ 

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

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16, 36/19 и 61/21), члана 4. и члана 27. Закона о 

статусу функционера јединица локалне самоуправе 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 96/05 и 

98/13), члана 36. став (2) тачка 23), а у вези са чланом 

44. став (1) и (2) Статута општине Вишеград 

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

3/19) и члана 185. став (1) Пословника о раду 

Скупштине општине Вишеград („Службени гласник 

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

приједлог 11 одборника Скупштине општине,  

Скупштина општине Вишеград на сједници одржаној 

01.11.2022. године, доноси  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о опозиву потпредсједника 

 Скупштине општине Вишеград  
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1. Марко Николић, потпредсједник Скупштине 

општине Вишеград, опозива се са функције 

потпредсједника Скупштине општине Вишеград, са 

даном 1.11.2022. године.  
 

2. Права по основу радног односа и престанка функције 

именованом из претходне тачке утврдиће надлежни 

орган у складу са Законом о статутусу функционера 

јединица локалне самоуправе. 
 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Вишеград”.  

 

О б р а з л о ж е њ е 

Марко Николић именован је за потпредсједника 

Скупштине општине Вишеград Рјешењем Скупштине 

општине Вишеград број: 01-022-129/21 од 18.11.2021. 

године. 

Одборници у Скупштини општине Вишеград Дарко 

Андрић, Недељко Перишић, Снежана Ђуровић, Лазо 

Чаркић, Младен Кнежевић, Марко Савић, Небојша 

Перишић, Младенко Тасић, Един Караман, Марко 

Ристић и Српко Баранац, што чини више од 1/3 

одборника Скупштине, у слкаду са чланом 185. став (2) 

Пословника о раду Скупштине општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 8/17, 

3/19 и 12/19), поднијели су Скупштини општине 

Вишеград приједлог за опозив предсједника 

Скупштине Софовић Муамера. Приједлог за опозив 

поднесен је на основу 4. Закона о статусу функционера 

јединица локалне самоуправе Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 96/05 и 

98/13), члана 44. став (1), став (2) и став (4) Статута 

општине Вишеград („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 6/17 и 3/19) и члана 185. став (1), став 

(2) и став (4) Пословника о раду скупштине општине 

Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“, 

бр. 8/17, 3/19 и 12/19), из разлога што своја права и 

дужности не врши у складу са Статутом општине 

Вишеград и Пословником о раду Скупштине општине 

Вишеград, због већих пропуста у раду и  злоупотребе 

функције коју обавља. 

 У писаном образложењу приједлога за опозив 

наведено је да је чланом 4. Закона о статусу 

функционера  јединица локалне самоуправе Републике 

Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 

96/05 и 98/13) прописано  да се поступак избора 

функционера и престанка мандата функционера прије 

истека времена на који је изабран, опозивом или 

разрјешењем врши  у складу са изборним прописима, 

прописима који уређују систем локалне самоуправе, 

статутом јединице локалне самоуправе и пословником 

о раду скупштине јединице локалне самоуправe, док је 

чланом 44. став (1) Статута општине Вишеград 

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

3/19) прописано да предсједник односно 

потпредсједник Скупштине општине може бити 

опозван или разрјешен дужности прије истека мандата 

у случајевима утврђеним законом или овим статутом, 

да члан 44. став (3) Статута општине Вишеград 

прецизно дефинише да потпредсједник Скупштине 

општине може бити опозван и прије истека мандата, 

ако своја права и дужности не врши у складу са овим 

Статутом, Пословником скупштине општине, у случају 

када обавља послове из дјелокруга рада предсједника 

Скупштине општине, због неморалног и недоличног 

понашања, због већих пропуста у раду или злоупотребе 

функције коју обавља и у другим случајевима 

утврђеним законом, док је ставом (4) овог члана 

прописано да се поступак опозива и разрјешења 

предсједника и потпредсједник Скупштине општине 

уређује Пословником Скупштине општине. 

Наводи се, затим, да је чланом 185. став (1) Пословника 

о раду скупштине општине Вишеград прописано да 

предсједник односно потпредсједник Скупштине и 

замјеник начелника општине могу бити опозвани у 

случајевима утврђеним законом и Статутом, док је 

ставом (2) овог члана прописано да приједлог за опозив 

предсједника или потпредсједника Скупштине  може 

поднијети 1/3 одборника у Скупштини као и Комисија 

за избор и именовање, а ставом (4) такође овог члана 

прописано је да приједлози за опозив морају бити у 

писаној форми са образложењем.  

 Наводи се и да је чланом 43. став (2) Статута општине 

Вишеград и чланом 30. став (1) Пословника о раду 

Скупштине општине Вишеград  прописано да 

потпредсједник Скупштине обавља послове утврђене 

Статутом и Пословником о раду скупштине, помаже у 

раду предсједнику Скупштине  и по овлашћењу 

предсједника обавља одређене послове из дјелокруга 

рада предсједника Скупштине. 

Да је чланом 31. Пословника о раду Скупштине 

општине Вишеград прописано да је потпредсједник 

Скупштине у радном односу у Скупштини и остварује 

право на плату и друга права из радног односа у складу 

са законом, колективним уговором и одлуком 

Скупштине, те да потпредсједник Скупштине општине 

није долазио на посао, а за то време је примао плату, 

односно накнаде из радног односа, што се јасно види на 

снимцима са видео надзора под којима је објекат – 

зграда Општине и да је оваквим понашањем прекршио 

претходно цитиране одредбе Статута и Пословника.  

Истиче се и да је на овај начин понашање 

потпредсједника Скупштине у супротности са чланом 

9. Кодекса понашања изабраних представника 

Општине Вишеград, којим је прописано да изабрани 

представник ће своје дужности изврашавати поштено, 

у најширем смислу ријечи, и за своје одлуке и 

активности су одговорни и суду јавности и биће увијек 

спремни да се подвргну било којој врсти контроле која 

одговара њиховом положају.  

Такође, наводи се да у раду више сједница Скупштине 

општине Вишеград у случају преузимања дискусије од 

стране предсједника Скупштине, потпредсједник није 

водио Скупштину у складу са Пословником о раду 

Скупштине општине Вишеград, тј. у случају кршења 
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одредаба Пословника и Кодекса, од стране 

предсједника, потпредсједник није изрицао 

одговарајуће мјере, тј. опомене, упозорења , одузимање 

ријечи и слично, по овлашћењима која су му дата 

цитираним актима. 

Као једну од најважнијих повреда законских, односно 

подзаконских прописа је наводи се чињеница да 

потпредсједник Скупштине општине Вишеград Марко 

Николић, у периоду од два мјесеца, исто као и 

предсједник Скупштине, није сазивао сједнице 

Скупштине општине, што је у супротности са чланом 

45. став (1) Закона о локалној самоуправи, којим је 

прописано да сједницу Скупштине сазива предсједник 

скупштине по потреби, а најмање једном у дава мјесеца, 

као и у супротности са чланом 47. став (1) Статута 

општине Вишеград, те чланом 88. став (1) Пословника 

о раду Скупштине општине Вишеград, а имајући у виду 

претходно цитиране одредбе да потпредсједник 

Скупштине мијења предсједника Скупштине у случају 

његовог неиспуњавања прописаних обавеза по Статуту 

и Пословнику. 

На крају приједлога за опозив се закључује да сви ови 

наводи без сумње потврђују да потпредсједник 

Скупштине општине Вишеград Николић Марко своја 

права и дужности не врши у складу са Статутом 

општине Вишеград и Пословником о раду Скупштине 

општине Вишеград, да је учинио веће пропусте у раду 

и злоупотребљавао функцију потпредсједника 

Скупштине општине Вишеград коју обавља.  

На сједници Скупштине општине Вишеград одржаној 

дана 1.11.2022. године одборници су разматрали 

достављени приједлог 11 одборника, те након 

проведене дискусије са 11 гласова „ЗА“ , без гласова 

„ПРОТИВ“ и без гласова „УЗДРЖАН“ одлучено је да 

се, сходно одредбама члана 39. став (2) тачка 21) Закона 

о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16, 36/19 и 61/21), члана 4. и члана 27. 

Закона о статусу функционера јединица локалне 

самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, 

број 96/05 и 98/13), члана 36. став (2) тачка 23), а у вези 

са чланом 44. став (1) и (2) Статута општине Вишеград 

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

3/19) и члана 185. став (1) Пословника о раду 

Скупштине општине Вишеград („Службени гласник 

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

потпредсједник Скупштине Марко Николић опозове за 

функције потпредсједника Скупштине општине 

Вишеград. 

На основу напријед наведеног Скупштина општине 

Вишеград је донијела рјешење и одлучила као у 

диспозитиву. 

 

Упутство о правном средству: 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- 186/22 

Датум: 1.11.2022. године             Српко Баранац, с.р.      

______________________________________________ 

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

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16, 36/19 и 61/21), члана 4. Закона о статусу 

функционера јединица локале самоуправе („Службени 

гласник Републике Српске“, број 96/05 и 98/13), члана 

41. Статута општине Вишеград („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 6/17 и 3/19), члана 137. став 

(1) у вези са чланом 181. Пословника Скупштине 

општине Вишеград („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 8/17, 3/19 и 12/19), све у вези са 

Заакључком о питању које није уређено Пословником о 

раду Скупштине општине Вишеград, број 01-022-

183/22 од 1.11.2022. године, Скупштина општине 

Вишеград на сједници одржаној 1.11.2022. године,          

д о н о с и   

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о избору потпредсједника  

Скупштине општине Вишеград 

 

1. Един Караман из Вишеграда, изабран је за 

потпредсједника Скупштине општине Вишеград, са 

даном 1.11.2022. године, на вријеме трајања мандата 

Скупштине општине Вишеград. 

 

2. Именовани из тачке 1. овог рјешења је у складу са 

законом функционер Општине, а своју дужност обавља 

са статусом запосленог лица на основу рјешења о 

радном односу на мандатни период, које ће донијети 

Комисија за избор и именовање Скупштине општине. 
 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Вишеград”. 
 

О б р а з л о ж е њ е 

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

самоуправи прописано је да Скупштина општине бира 

и разрјешава предсједника скупштине општине, 

потпредсједника скупштине општине, замјеника 

начелника општине, секретара скупштине општине и 

чланове сталних и повремених радних тијела 

скупштине. Чланом 4. Закона о статусу функционера у 

јединицама локалне самоуправе прописано је да се 

избор функционера врши у складу са изборним 

прописима, прописима који уређују систем локалне 

самоуправе и пословником о раду скупштине јединице 

локалне самоупаве.   

С тим у вези, у складу са чланом 181. Пословника о 

раду Скупштине општине Вишеград, Комисија за избор 

и именовање, уз претходне консултације са 

представницима политичких странака у Скупштини 

општине, на сједници Скупштине одржаној дана 
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1.11.2022. године предложила је Караман Едина за 

потпредсједника Скупштине општине Вишеград. 

Одборници су разматрали достављени приједлог, те 

након проведене дискусије, уз прибављено мишљење 

Комисије за избор и именовање и писане сагласности 

кандидата на начин уређен Закључком о питању које 

није уређено Пословником о раду Скупштине општине 

Вишеград број 01-022-183/22 од 1.11.2022. године за 

потпредсједника Скупштине општине Вишеград са 11 

гласова „ЗА“, без гласова „ПРОТИВ“ и без гласова 

„УЗДРЖАН“ изабран је Караман Един. 

Чланом 2. тачка 7) Закона о статусу функционера 

јединица локалне самоуправе утврђено је да је 

потпредсједник скупштине функционер јединице 

локалне самоуправе, а чланом 9. истог Закона 

прописано је да функционер своју дужност обавља са 

статусом запосленог лица по основу рјешења о раду на 

мандатни период утврђен Изборним законом. Чланом 

35. Статута општине Вишеград утврђено је да су 

функционери Општине начелник општине, замјеник 

начелника општине, предсједник и потпредсједник 

Скупштине општине. Рјешење о радном односу 

потпредсједнику Скупштине општине донијеће 

Комисија за избор и именовање Скупштине општине, 

што је регулисано чланом 5. став (1) Закона о статусу 

функционера јединица локалне самоуправе. 

На основу напријед наведеног Скупштина општине 

Вишеград је донијела рјешење и одлучила као у 

диспозитиву. 
 

Упутство о правном средству: 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- 187/22 

Датум: 1.11.2022. године             Српко Баранац, с.р.      

______________________________________________ 

На основу члана 39. став (2) тачка 21)  у вези са чланом 

82. став (2)  Закона о локалној самоуправи („Службрни 

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

члана 36. став (2) тачка 23) и члана 52. став (1) и (2)  

Статута општине Вишеград („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 6/17 и 3/19), члана 54. и члана 

137. Пословника о раду Скупштине општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 8/17, 

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

сједници одржаној 1.11.2022. године, доноси  
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  

о разрјешењу чланова 

 Комисије за буџет и финансије 
 

1. Разрјешавају се дужности чланови Комисије за буџет 

и финнансије, са даном 1.11.2022. године: 

1) Миле Лакић, предсједник,  

2) Ђорђе Тешовић, члан,  

3) Бране Смиљић, члан,  

4) Бране Топаловић, члан  

који су именовани рјешењем  Скупштине општине 

Вишеград број 01-022-136/21 од 18.11.2021. године 

објављено у („Службени гласник општине Вишеград“, 

број 6/21), због именовања нове Комисије за избор и 

именовање на мандатни период сазива Скупштине 

општине Вишеград 2020- 2024. година.  
 

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 донијела је рјешење о 

избору Комисије за буџет и финансије број 01-022-

136/21 од 18.11.2021. године објављено у („Службени 

гласник општине Вишеград“, број 6/21). Предметним 

рјешењем није одређен мандат Комисије за буџет и 

финансије, како то дефинише члан 42. став (3) 

Пословника о раду Скупштине општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 8/17, 

3/19 и 12/19).  

Надлежност и поступак избора радних тијела 

скупштине општине уређена је чланом 39. став (2) 

тачка 21) Закона о локалној самоуправи („Службени 

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

чл. 36. став (2) тачка 23) и 52. ст. (1) и (2) Статута 

општине Вишеград („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 6/17 и 3/19) који на идентичан начин 

прописују надлежност скупштине општине да врши 

избор радних тијела скупштине општине, у које према 

одредби чл. 53. и 55. Пословника о раду Скупштине 

општине Вишеград („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 8/17, 3/19 и 12/19) спада и Комисија за 

буџет и финансије .  

На основу изложеног, ријешено је као у диспозитиву. 
 

Упутство о правном средству: 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: 01-022-188/22 

Датум: 1.11.2022. године             Српко Баранац, с.р.      

______________________________________________ 

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

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16, 36/19 и 61/21), члaна 36. став (2) тачка 23) и 

члана 52. став (1) и (2) Статута општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 6/17 и 
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3/19), а у вези са чл. 8, 53., и 55. Пословника о раду 

Скупштине општине Вишеград („Службени гласник 

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

Скупштина општине Вишеград напрвој сједници 

одржаној 1.11.2022. године, д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о избору чланова Комисије за буџет и фнансије  

 

У Комисију за буџет и финансије, са даном 1.11.2022. 

године, на мандат Скупштине општине Вишеград 

(сазив 2020-2024), бирају се: 

1) Лазо Чаркић, предсједник, 

2) Српко Баранац, члан, 

3) Младен Кнежевић, члан, 

4) Ранка Баранац, члан 

5) Наташа Кусмук, члан. 

 

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 

Надлежност и поступак избора радних тијела 

скупштине општине уређена је чланом 39. став (2) 

тачка 21) Закона о локалној самоуправи („Службени 

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

чл. 36. став (2) тачка 23) и члана 52. став (1) и (2) 

Статута општине Вишеград („Службени гласник 

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

идентичан начин прописују надлежност скупштине 

општине да врши избор радних тијела скупштине 

општине, у које према одредби члана 53. и 55. 

Пословника о раду Скупштине општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 8/17, 

3/19 и 12/19) спада и Комисија за буџет и финансије 

која има предсједника и четири члана који се бирају из 

реда одборника у Скупштини и реда других стручних 

лица. 

Скупштина општине Вишеград прихватила је 

приједлог Комисије за избор и именовање и изабрала 

Комисију за буџет и финансије у предложеном саставу, 

на мандат  Скупштине општине Вишеград (сазив 2020-

2024). 

На основу изложеног, ријешено је као у диспозитиву. 

 

Упутство о правном средству: Ово рјешење је 

коначно и против истог није дозвољена жалба, али се 

може покренути управни спор, тужбом Окружном суду 

у Источном Сарајеву, у року од 30 дана од дана  
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД  

                                                       ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-189/22 

Датум: 1.11.2022. године             Српко Баранац, с.р.      

______________________________________________ 

На основу члана 39. став (2) тачка 21)  у вези са чланом 

82. став (2)  Закона о локалној самоуправи („Службрни 

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

члана 36. став (2) тачка 23) и члана 52. став (1) и (2)  

Статута општине Вишеград („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 6/17 и 3/19), члана 58. и члана 

137. Пословника о раду Скупштине општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 8/17, 

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

сједници одржаној 1.11.2022. године, доноси  
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  

о допуни рјешења о избору члана  

Комисије за прописе 

 

1. У рјешењу о избору Комисије за прописе број 01-022-

135/21 од 26.11.2022. године објављено у („Службени 

гласник општине Вишеград“, број 6/21) врши се допуна 

рјешења на начин да се бира за члана комисије под 

редним бројем три Марко Савић. 
 

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 донијела је рјешење о 

избору Комисије за прописе број 01-022-135/21 од 

26.11.2021. године објављено у („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 6/21). У тачки 1 диспозитива 

предметног рјешења у подтачки  3) наведено је да ће 

члан бити изабран из реда одборника Савеза 

независних социјалдемократа СНСД- Милорад Додик, 

након достављања приједлога од Савеза независних 

социјалдемократа СНСД-Милорад  Додик). По 

приједлогу СНСД-а ,  на основу члана 39. став (2) тачка 

21)  у вези са чланом 82. став (2)  Закона о локалној 

самоуправи („Службрни гласник Републике Српске“, 

број 97/16, 36/19 и 61/21), члана 36. став (2) тачка 23) и 

члана 52. став (1) и (2) Статута општине Вишеград 

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

3/19), члана 58. и члана 137. Пословника о раду 

Скупштине општине Вишеград („Службени гласник 

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

Скупштина општине Вишеград на сједници одржаној 

1.11.2022. године, ријешила је као у диспозитиву.  
 

Упутство о правном средству: 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: 01-022-190/22 

Датум: 1.11.2022. године             Српко Баранац, с.р.     
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На основу члана 39. став (2) тачка 21) у вези са чланом 

59. став (1) тачка 9) Закона о локалној самоуправи 

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

36/19 и 61/21), члана 55. став (4) Закона о 

службеницима и намјештеницима у органима јединице 

локалне самоуправе („Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16), члана 36. став (2) тачка 23) 

Статута општине Вишеград („Службени гласник 

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

општине Вишеград на сједници одржаној 01.11.2022. 

године, донијела је: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању вршиоца дужности начелника 

Одјељења за општу управу Општинске управе 

општине Вишеград 

 

1. Милан Ђукић,  дипломирани  правник, именује се за 

вршиоца дужности начелника Одјељења за општу 

управу  Општинске управе општине Вишеград са 

01.11.2022. године до завршетка поступка јавне 

конкуренције и именовања начелника одјељења у 

складу са законом а најдуже за период до 90 дана.  

2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“.  

 

О б р а з л о ж е њ е 

Како је начелник овог одјељења, разријешен дужности 

вршиоца дужности начелника Одјељења за општу 

управу Општинске управе општине Вишеград због 

истека мандата сазива Скупштине која га је именовала, 

мјесто начелника Одјељења за општу управу 

Општинске управе општине Вишеград је остало 

упражњено до завршетка поступка јавне конкуренције 

именовања начелника одјељења у складу са законом. 

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

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16, 36/19 и 61/21) и чланом 36. став (2) тачка 23) 

Статута општине Вишеград („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 6/17 и 3/19) прописано је да 

скупшина општине, између осталог и именује и 

разрјешава начелнике одјељења или службе. Чланом 

59. став (1) тачка 9) Закона о локалној самоуправи 

прописана је надлежност градоначелника односно 

начелника општине да предлаже именовање и 

разрјешење начелника одјељења или службе. Чланом 

55. став (4) Закона о службеницима и намјештеницима 

у органима јединице локалне самоуправе („Службени 

гласник  Републике Српске“, број 97/16) прописано је 

да, након престанка мандата начелнику одјељења или 

службе скупштина општине на приједлог 

градоначелника односно начелника општине, до 

окончања поступка именовања начелника одјељења 

или службе у складу са овим Законом, именује 

вршиоца дужности начелника одјељења или службе, а 

најдуже за период до 90 дана.  

Начелник општине је на основу напријед наведеног 

утврдио приједлог овог рјешења и предлжио 

Скупштини општине доношење истог. 

Скупштина општине Вишеград, на сједници одржаној 

01.11.2022. године, у складу са чланом 39. став (2) 

тачка 21) у вези са чланом 59. став (1) тачка 9) Закона о 

локалној самоуправи, чланом 55. став (4) Закона о 

службеницима и намјештеницима у органима јединице 

локалне самоуправе, чланом 36. став (2) тачка 23) 

Статута општине Вишеград, по приједлогу начелника 

Општине, одлучила је као у диспозитиву овог рјешења.  

Упутство о правном средству: Против овог рјешења 

може се изјавити жалба Одбору за жалбе општине 

Вишеград, у року од 15 дана од дана достављања 

рјешења. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД  

                                                       ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-191/22 

Датум: 01.11.2022. године             Српко Баранац, с.р.     

______________________________________________ 
На основу члана 39. став (2) тачка 21) у вези са чланом 

59. став (1) тачка 9) Закона о локалној самоуправи 

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

36/19 и 61/21), члана 55. став (4) Закона о 

службеницима и намјештеницима у органима јединице 

локалне самоуправе („Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16), члана 36. став (2) тачка 23) 

Статута општине Вишеград („Службени гласник 

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

општине Вишеград на сједници одржаној 01.11.2022. 

године, донијела је 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању вршиоца дужности начелника 

Одјељења за локални развој, привреду и 

друштвене дјелатности Општинске управе 

општине Вишеград 
 

1.  Милан Тасић, дипломирани  економиста, именује се 

за вршиоца дужности начелника Одјељења за локални 

развој, привреду и друштвене дјелатности Општинске 

управе општине Вишеград са даном 01.11.2022. године 

до завршетка поступка јавне конкуренције именовања 

начелника одјељења у складу са законом, а најдуже за 

период до 90 дана.  
 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“.  
 

О б р а з л о ж е њ е 

Како је  начелник овог одјељења, разријешен дужности 

вршиоца дужности начелника Одјељења за локални 

развој, привреду и друштвене дјелатности  Општинске 

управе општине Вишеград због истека мандата сазива 

Скупштине која га је именовала, мјесто начелника 

Одјељења за локални развој, привреду и друштвене 

дјелатности  Општинске управе општине Вишеград је 
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остало упражњено до завршетка поступка јавне 

конкуренције именовања начелника одјељења у складу 

са законом. 

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

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16, 36/19 и 61/21) и чланаом 36. став (2) тачка 

23) Статута општине Вишеград („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 6/17 и 3/19) прописано је да 

скупшина општине, између осталог и именује и 

разрјешава начелнике одјељења или  службе. Чланом 

59. став (1) тачка 9) Закона о локалној самоуправи 

прописана је надлежност градоначелника односно 

начелника општине да предлаже именовање и 

разрјешење начелника одјељења или службе. Чланом 

55. став (4) Закона о службеницима и намјештеницима 

у органима јединице локалне самоуправе („Службени 

гласник  Републике Српске“, број 97/16) прописано је 

да, након престанка мандата начелнику одјељења или 

службе скупштина општине на приједлог 

градоначелника односно начелника општине, до 

окончања поступка именовања начелника одјељења 

или службе у складу са овим Законом, именује вршиоца 

дужности начелника одјељења или службе, а најдуже за 

период до 90 дана.  

Начелник општине је на основу напријед наведеног 

утврдио приједлог овог рјешења и предложио 

Скупштини општине доношење истог. 

Скупштина општине Вишеград, на сједници одржаној 

01.112022. године, у складу са чланом 39. став (2) тачка 

21) у вези са чланом 59. став (1) тачка 9) Закона о 

локалној самоуправи, чланом 55. став (4) Закона о 

службеницима и намјештеницима у органима јединице 

локалне самоуправе, чланом 36. став (2) тачка 23) 

Статута општине Вишеград, по приједлогу начелника 

Општине, одлучила је као у диспозитиву овог рјешења.  

 

Упутство о правном средству: Против овог рјешења 

може се изјавити жалба Одбору за жалбе општине 

Вишеград, у року од 15 дана од дана достављања 

рјешења. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД  

                                                       ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-192/22 

Датум: 01.11.2022. године             Српко Баранац, с.р.     

______________________________________________ 

На основу члана 39. став (2) тачка 21) у вези са чланом 

59. став (1) тачка 9) Закона о локалној самоуправи 

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

36/19 и 61/21), члана 55. став (4) Закона о 

службеницима и намјештеницима у органима јединице 

локалне самоуправе („Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16), члана 36. став (2) тачка 23) 

Статута општине Вишеград („Службени гласник 

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

општине Вишеград на сједници одржаној 01.11.2022. 

године, донијела је 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању вршиоца дужности начелника 

Одјељења за просторно уређење и  

стамбено-комуналне послове  

Општинске управе општине Вишеград 

 

1.  Александар Којић, дипломирани правник, именује се 

за вршиоца дужности начелника Одјељења за 

просторно уређење и стамбено-комуналне послове 

Општинске управе општине Вишеград са 01.11.2022. 

годин,е до завршетка поступка јавне конкуренције и 

именовања начелника одјељења у складу са законом, а 

најдуже за период до 90 дана.  
 

2.Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“.  
 

О б р а з л о ж е њ е 

Како је  начелник овог одјељења, разријешен дужности 

вршиоца дужности начелника Одјељења за просторно 

уређење и стамбено-комуналне послове Општинске 

управе општине Вишеград због истека мандата сазива 

Скупштине која га је именовала, мјесто начелника 

Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне 

послове  Општинске управе општине Вишеград је 

остало упражњено до завршетка поступка јавне 

конкуренције именовања начелника одјељења у складу 

са законом. 

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

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16, 36/19 и 61/21) и чланаом 36. став (2) тачка 

23) Статута општине Вишеград („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 6/17 и 3/19) прописано је да 

скупшина општине, између осталог и именује и 

разрјешава начелнике одјељења или службе. Чланом 

59. став (1) тачка 9) Закона о локалној самоуправи 

прописана је надлежност градоначелника односно 

начелника општине да предлаже именовање и 

разрјешење начелника одјељења или службе. Чланом 

55. став (4) Закона о службеницима и намјештеницима 

у органима јединице локалне самоуправе („Службени 

гласник  Републике Српске“, број 97/16) прописано је 

да, након престанка мандата начелнику одјељења или 

службе скупштина општине на приједлог 

градоначелника односно начелника општине, до 

окончања поступка именовања начелника одјељења 

или службе у складу са овим Законом, именује вршиоца 

дужности начелника одјељења или службе, а најдуже за 

период до 90 дана.  

Начелник општине је на основу напријед наведеног 

утврдио приједлог овог рјешења и предлажио 

Скупштини општине доношење истог. 
 

Скупштина општине Вишеград, на сједници одржаној 

01.11.2022. године, у складу са чланом 39. став (2) тачка 

21) у вези са чланом 59. став (1) тачка 9) Закона о 

локалној самоуправи, чланом 55. став (4) Закона о 

службеницима и намјештеницима у органима јединице 
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локалне самоуправе, чланом 36. став (2) тачка 23) 

Статута општине Вишеград, по приједлогу начелника 

Општине, одлучила је као у диспозитиву овог рјешења.  
 

Упутство о правном средству: Против овог рјешења 

може се изјавити жалба Одбору за жалбе општине 

Вишеград, у року од 15 дана од дана достављања 

рјешења. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД  

                                                       ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-193/22 

Датум: 01.11.2022. године             Српко Баранац, с.р.     

______________________________________________ 

На основу члана 39. став (2) тачка 21) у вези са чланом 

59. став (1) тачка 9) Закона о локалној самоуправи 

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

36/19 и 61/21), члана 55. став (4) и (5) Закона о 

службеницима и намјештеницима у органима јединице 

локалне самоуправе („Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16), члана 36. став (2) тачка 23) 

Статута општине Вишеград („Службени гласник 

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

општине Вишеград на сједници одржаној 01.11.2022. 

године, донијела је: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању вршиоца дужности начелника 

Одјељења за финанисје Општинске управе 

општине Вишеград 
 

1. Милан Јакшић, дипломирани економиста, именује се 

за вршиоца дужности начелника Одјељења за 

финансије Општинске управе општине Вишеград са 

даном 01.11.2022. године до завршетка поступка јавне 

конкуренције именовања начелника одјељења у складу 

са законом, а најдуже за период до 90 дана.  
 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“.  
 

О б р а з л о ж е њ е 

Како је  начелник овог одјељења, разријешен дужности 

вршиоца дужности начелника Одјељења за финансије 

Општинске управе општине Вишеград због истека 

мандата сазива Скупштине која га је именовала, мјесто 

начелника Одјељења за финансије Општинске управе 

општине Вишеград је остало упражњено до завршетка 

поступка јавне конкуренције именовања начелника 

одјељења у складу са законом. 

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

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16, 36/19 и 61/21) и чланаом 36. став (2) тачка 

23) Статута општине Вишеград („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 6/17 и 3/19) прописано је да 

скупшина општине, између осталог и именује и 

разрјешава начелнике одјељења или службе. Чланом 

59. став (1) тачка 9) Закона о локалној самоуправи 

прописана је надлежност градоначелника односно 

начелника општине да предлаже именовање и 

разрјешење начелника одјељења или службе. Чланом 

55. став (4) Закона о службеницима и намјештеницима 

у органима јединице локалне самоуправе („Службени 

гласник  Републике Српске“, број 97/16) прописано је 

да, након престанка мандата начелнику одјељења или 

службе скупштина општине на приједлог 

градоначелника односно начелника општине, до 

окончања поступка именовања начелника одјељења 

или службе у складу са овим Законом, именује вршиоца 

дужности начелника одјељења или службе, а најдуже за 

период до 90 дана.  

Начелник општине је на основу напријед наведеног 

утврдио приједлог овог рјешења и предлажио 

Скупштини општине доношење истог. 
 

Скупштина општине Вишеград, на сједници одржаној 

01.11.2022. године, у складу са чланом 39. став (2) тачка 

21) у вези са чланом 59. став (1) тачка 9) Закона о 

локалној самоуправи, чланом 55. став (4) Закона о 

службеницима и намјештеницима у органима јединице 

локалне самоуправе, чланом 36. став (2) тачка 23) 

Статута општине Вишеград, по приједлогу начелника 

Општине, одлучила је као у диспозитиву овог рјешења.  
 

Упутство о правном средству: Против овог рјешења 

може се изјавити жалба Одбору за жалбе општине 

Вишеград, у року од 15 дана од дана достављања 

рјешења. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД  

                                                       ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-194/22 

Датум: 01.11.2022. године             Српко Баранац, с.р.     

______________________________________________ 

На основу члана 39. став (2) тачка 21) у вези са чланом 

59. став (1) тачка 9) Закона о локалној самоуправи 

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

36/19 и 61/21), члана 55. став (4) Закона о 

службеницима и намјештеницима у органима јединице 

локалне самоуправе („Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16), члана 36. став (2) тачка 23) 

Статута општине Вишеград („Службени гласник 

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

општине Вишеград на сједници одржаној 01.11.2022. 

године, донијела је: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању вршиоца дужности начелника 

Одјељења за инспекцијске послове и комуналну 

полицију Општинске управе општине Вишеград 

 

1.  Милица Станчић, дипломирани  просторни планер, 

именује се за вршиоца дужности начелника Одјељења 

за инспекцијске послове  и комуналну полицију  

Општинске управе општине Вишеград са даном 

01.11.2022. године до завршетка поступка јавне 

конкуренције именовања начелника одјељења у складу 

са законом, а најдуже за период до 90 дана.  
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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 

Како је  начелник овог одјељења, разријешен дужности 

вршиоца дужности начелника Одјељења за 

инспекцијске послове  и комуналну полицију 

Општинске управе општине Вишеград због истека 

мандата сазива Скупштине која га је именовала, мјесто 

начелника Одјељења за  инспекцијске послове  и 

комуналну полицију  Општинске управе општине 

Вишеград је остало упражњено до завршетка поступка 

јавне конкуренције именовања начелника одјељења у 

складу са законом. 

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

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16, 36/19 и 61/21) и чланом 36. став (2) тачка 23) 

Статута општине Вишеград („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 6/17 и 3/19) прописано је да 

скупшина општине, између осталог и именује и 

разрјешава начелнике одјељења или службе. Чланом 

59. став (1) тачка 9) Закона о локалној самоуправи 

прописана је надлежност градоначелника односно 

начелника општине да предлаже именовање и 

разрјешење начелника одјељења или службе. Чланом 

55. став (4) Закона о службеницима и намјештеницима 

у органима јединице локалне самоуправе („Службени 

гласник  Републике Српске“, број 97/16) прописано је 

да, након престанка мандата начелнику одјељења или 

службе скупштина општине на приједлог 

градоначелника односно начелника општине, до 

окончања поступка именовања начелника одјељења 

или службе у складу са овим Законом, именује вршиоца 

дужности начелника одјељења или службе, а најдуже за 

период до 90 дана.  

Начелник општине је на основу напријед наведеног 

утврдио приједлог овог рјешења и предложио 

Скупштини општине доношење истог. 
 

Скупштина општине Вишеград, на сједници одржаној 

01.11. 2022. године, у складу са чланом 39. став (2) 

тачка 21) у вези са чланом 59. став (1) тачка 9) Закона о 

локалној самоуправи, чланом 55. став (4) Закона о 

службеницима и намјештеницима у органима јединице 

локалне самоуправе, чланом 36. став (2) тачка 23) 

Статута општине Вишеград, по приједлогу начелника 

Општине, одлучила је као у диспозитиву овог рјешења.  

 

Упутство о правном средству: Против овог рјешења 

може се изјавити жалба Одбору за жалбе општине 

Вишеград, у року од 15 дана од дана достављања 

рјешења. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД  

                                                       ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-195/22 

Датум: 01.11.2022. године             Српко Баранац, с.р.     

________________________________________________ 

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

о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

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

Закона о систему јавних служби ("Службени гласник 

Републике Српске", број 68/07, 106/12 и 44/16), члана 

113. став (3) 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 својој 

сједници  одржаној дана 01.11. 2022. године,        д о н 

о с и 

 

                                                                                                               

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу вршилаца дужности чланова 

Управног одбора Јавне установе Рехабилитациони 

центар ,,Вилина влас“ Вишеград 

           

1. Разрјешавају се дужности  вршилаца дужности 

чланова Управног одбора Јавне  

установе Рехабилитациони центар ,,Вилина влас“ 

Вишеград, са даном 1.11.2022. године, због истека 

периода  на који су именовани, и то: 

1) Бојан Милетић, дипломирани инжењер                             

    електротехнике, 

2) Перо Крстић, дипломирани  правник,                                          

3) Милорад Килибарда, средња стручна спрема.                                         

. 

2. Ово рјешење  ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у Службеном гласнику општине Вишеград. 

                                                                                                                                                                                        

О б р аз л о ж е њ е 
Скупштина општине Вишеград је рјешењем  број 01-

022-58/22  од  21.03.2022. године ("Службени гласник 

Општине  Вишеград", брoj 4/22) на приједлог 

начелника општине, за вд чланове  Управног одбора  

Јавне установе Рехабилитциони центар "Вилина Влас" 

Вишеград у Вишеграду  именовала Бојана Милетића, 

Перу Крстића и Милорада Килибарду,  на период до два 

мјесеца, а најдуже до окончања поступка јавне 

конкуренције. С обзиром да је истекао период на који 

су именовани, а поступак јавне конкуренције није 

покренут, самим тим створне су претпоставке за 

разрјешење чланова Управог одбора  Јавне установе  

Рехалибитациони центар "Вилина Влас" Вишеград у 

Вишеграду. 

На основу наведеног, а у складу са чланом 16 став (1) 

Закона о систему јавних служби ("Службени гласник 

Републике Српске", број 68/07, 109 /12 и 44/16), чланом 

113. став (3) Закона о здравственој заштити ("Службени 

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

став (2) тачка 23) и 35)  Статута општине Вишеград 

("Службени гласник Општинее 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 
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Источном Сарајеву, у року од 30 дана од дана 

достављања истог. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД  

                                                       ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-196/22 

Датум: 01.11.2022. године             Српко Баранац, 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 

113. став (3) Закона о здравственој заштити ("Службени 

гласник Републике Српске", број 57/22),  члана 36. став 

(2) тачка 23) и 35) Статута Општине Вишеград 

("Службени гласник Општинее Вишеград", брoj 6/17 и 

3/19), Скупштина општина Вишеград на својој 

сједници  одржаној дана 01.11.2022. године, д о н о с и  

                                                                          

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању вршилаца дужности чланова 

Управног одбора Јавне установе Рехабилитациони 

центар ,,Вилина влас“ Вишеград 

 

       

1. За вршиоце дужности чланова Управног одбора 

Јавне установе рехабилитациони центар"Вилина Влас" 

Вишеград, са даном 1.11.2022. године, на период до два 

мјесеца, а најдуже до окончања поступка јавне 

конкуренције, именују се: 

1) Перо Крстић, дипломирнаи правник , 

2) Предраг Јакшић, средња стручна спрема,                             

3) Радојко Сташевић, инж. електротехнике.                           

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 

дана  01.11.2022. године, на приједлог начелника 

општине, за вршиоце дужности чланова Управног 

одбора Јавне установе рехабилитациони центар 

"Вилина Влас" Вишеград у Вишеграду,  именовала је   

Перу Крстића, Предрага Јакшића и Радојка 

Сташевиића,  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", број 68/07, 

9/12 и 44/16), чланом 113. став (3) 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 Општинее 

Вишеград", брoj 6/17 и 3/19), ријешено је као у 

диспозитиву овог рјешења. 

 

Упутство о правном средству: Ово рјешење је 

коначно и против истог није дозвољена жалба, али се 

може покренути упранви спор тужбом код Окружног 

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

достављања истог. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД  

                                                       ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-197/22 

Датум: 01.11.2022. године             Српко Баранац, с.р.     

______________________________________________ 
На основу члана 195. став (3) Закона о водама 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 50/06, 

92/09, 121/12 и 74/17), члана 39. став (2) тачка 2)  и  

члана 82. став (2) Закона о локалној самоуправи  

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

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

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

3/19) Скупштина општине Вишеград на сједници 

одржаној  01.11.2022. године, д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о усвајању Програма кориштења прихода 

прикупљених, а  неутрошених по основу водних 

накнада до 31.12.2021. године  

 

Члан 1. 

Скупштина општине Вишеград усваја Програм 

кориштења прихода прикупљених а  неутрошених по 

основу водних накнада до 31.12.2021. године.  

 

Члан 2. 

Саставни дио ове одлуке је Програм кориштења 

прихода прикупљених а  неутрошених по основу 

водних накнада до 31.12.2021. године.  
 

Члан 3. 

Овлашћује се начелник  општине да неутрошени дио  

средстава, по завршетку реализације активности на 

планираној позицији у овом програму, може 

распоредити на друге позиције предвиђене овим 

програмом и пројекте у складу са позитивним 

законским прописима. 

 

Члан 4. 

За реализацију ове одлуке задужује се начелник 

општине и Општинска управа - Одјељење за просторно 

уређење и стамбено-комуналне послове, Одјељење за 

финансије и Одјељење за локални развој, привреду и 

друштвене дјелатности.   
 

Члан 5. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Општине 

Вишеград“. 
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД  

                                                       ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-198/22 

Датум: 01.11.2022. године             Српко Баранац, с.р 

_______________________________________ 
Програм кориштења прихода  

прикупљених а  неутрошених по основу водних 

накнада до 31.12.2021. године  

 

УВОД 

Овим Програмом утврђује се кориштење средстава 

остварених по основу водних накнада прикупљених а  

неутрошених до 31.12.2021. године  

 

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА 

Средстава остварена по основу водних накнада која су 

прикупљена а  неутрошена до 31.12.2021. године 

износе 540.000,00 КМ. 

Предметни Програм обухвата средства из 2021. године, 

у износу од 540.000,00 КМ, која нису била у претходној 

години распоређена из разлога јер у Општини 

Вишеград вршена привремено финансирање јер није 

било усвојеног буџета за 2021, годину јер се Скупштина 

општине Вишеград конституисала тек крајем новембра 

2021. године.  

 

Прикупљена средства према Закону о водама 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 50/06, 

92/09, 121/12 и 74/17) могу се користити за израду 

привремених планова управљања водама, одржавању 

објеката у власништву јединица локалне заједнице, 

спровођењу интервентних активности у сектору вода, 

развоју сектора кроз финансирање изградње водних 

објеката и система, побољшању техничких , 

материјалних, кадровских и других капацитета, а на 

основу Програма кориштења прихода кога доноси 

надлежни орган јединице локалне самоуправе , уз 

сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и 

водопривреде. 
 

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА 

Наведена средства биће утрошена за финансирање 

пројеката: 
 

1. Изградња канализационе мреже у насељу                     

Јагодина ..................................................  130.000,00 КМ 

 

2. Пројектна документација (од утицаја на сектор  

вода) .........................................................  100.000,00 КМ 

 

3. Програм санитарне заштите изворишта 9.000,00 КМ 

 

4. Елаборат o заштити подземних токова .. 9.000,00 КМ 

 

5. Изгрдња дијела канализације у насељу Доња            

Црнча ..........................................................   7.000,00 КМ 

 

6. Набавка и замјена вентила на главном резервоару у 

Стражишту ................................................   8.300,00 КМ 

 

7. Санација водоводне мреже у улици Козачка .     

.....................................................................   6.000,00 КМ 

 

8. Израда шахта и монтажа вентила за водоводну мрежу 

у улици Видовданска  ...................... 7.000,00 КМ 

 

9. Проширење канализационе мреже у улици Гаврила 

Принципа ..................................................... 7.000,00 КМ 

 

10. Санација каптаже Дубовик – Вучине ... 7.000,00 КМ 

 

11. Санација канализационе мреже у улици 

Видовданска ................................................  6.800,00 КМ 

 

12. Реконструкција водоводне мреже у Карађорђевој 

улици ........................................................ 187.000,00 КМ 

 

13. Санација резервоара Доња Лијеска .... 6.900,00 КМ 

 

14. Санација и чишћење улазне грађевине за 

канализацију и отпадне воде у насељу Вучине-  Главица 

....................................................... 7.400,00 КМ 

 

15. Реконструкција водоводне мреже у улици   

Радничка .................................................... 30.000,00 КМ 

 

16. Набавка и постављање сливних решетки                                 

.....................................................................   4.000,00 КМ 

 

17. Саниција потпорних зидова ................ 7.600,00 КМ 

 

У К У П Н О .........................................   540.000,00 КМ  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД  

                                                       ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-198/22 

Датум: 01.11.2022. године             Српко Баранац, с.р 

______________________________________________

На основу члана 89. став (7) Закона о шумама 

(„Службени  гласник РепубликеСрпске“, брoj 75/08, 

60/13 и 70/20), члана 39. став (2) тачка 2)  и  члана 82. 

став (2) Закона о локалној самоуправи  („Службени 

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

члана 36. Статута општине Вишеград („Службени 

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

Скупштина општине Вишеград на сједници одржаној  

1.11.2022. године, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 

o усвајању Програма кориштења прихода 

остварених по основу накнада за кориштење шума 

и шумског земљишта оприходованих а 

неутрошених у претходним годинама којa ће се 

користити у 2022. години 

 

Члан 1. 

Скупштина општине Вишеград усваја Програм 

кориштења прихода остварених по основу накнада за 
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кориштење шума и шумског земљишта оприходованих 

а неутрошених у претходним годинама, који ће се 

користити у 2022. години. 

 

Члан 2. 

Саставни дио ове одлуке је Програм кориштења 

прихода остварених по основу накнада за кориштење 

шума и шумског земљишта оприходованих а 

неутрошених у претходним годинама  који ће се 

користити у 2022. години. 
 

Члан 3. 

Овлашћује се начелник општине да неутрошени дио 

средстава, по завршетку реализацијеа ктивности на 

планираној позицији у овом програму, може 

распоредити на друге позиције предвиђене овим 

програмом и  пројекте у складу са позитивним 

законским прописима. 
 

Члан 4. 

За реализацију ове одлуке задужује се начелник 

општине и Општинска управа – Одјељење за просторно 

уређење и стамбено-комуналне послове и Одјељење за 

финансије.   
 

Члан 5. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Општине 

Вишеград“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД  

                                                       ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-199/22 

Датум: 01.11.2022. године             Српко Баранац, с.р 

______________________________________________ 

ПРОГРАМ 

КОРИШТЕЊА ПРИХОДА ОСТВАРЕНИХ ПО 

ОСНОВУ НАКНАДА ЗА КОРИШТЕЊЕ ШУМА И 

ШУМСКОГ ЗЕМЉИШТА ОПРИХОДОВАНИХ А  

НЕУТРОШЕНИХ У ПРЕТХОДНИМ ГОДИНАМА 

КОЈА ЋЕ СЕ КОРИСТИТИ У 2022. ГОДИНИ 

 

УВОД 

Овим програмом утврђује се кориштење средстава 

прикупљених по основу накнада за кориштење шума и 

шумског земљиштаза 2022. годину. 

Чланом 89. став (6) Закон о шумама („Службени 

гласник Републике Српске“ број 75/08, 29/09, 60/13 и 

70/20) дефинисао је да је корисник шума и шумског 

земљишта дужан да плаћа надокнаду за развој 

неразвијених дијелова општине са које потичу продати 

сортименти у износу 10% финансијских средстава 

остварених продајом шумских дрвних сортимената и 

иста представљају извор финансирања.  

 

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА 

Овим програмом планирају се средства у износу 

320.000,00 КМ оприходованих  а неутрошених у 

претходном периоду. 

У предметни Програм укључена су средства из 2021. 

године, у износу од 320.000,00 КМ, која нису била у 

претходној години распоређена из разлога јер у 

Општини Вишеград вршена привремено финансирање 

јер није било усвојеног буџета за 2021, годину јер се 

Скупштина општине Вишеград конституисала тек 

крајем новембра 2021. године.  

Укупна средства по овом Програму износе 320.000,00 

КМ. 

Финансијска средства према Закону о шумама користе 

се за изградњу, реконструкцију иодржавање 

инфраструктуре и другихо бјеката наруралним 

подручјима јединице локалне самоуправе са које 

потичу продати сортименти, као и за друге функције 

руралног развоја, те остале трошкове неопходне 

зафункционисање јединице локалне самоуправе, изузев 

административних трошкова, плата, накнада плате 

иосталих личних примања, а на основу програма 

кориштења прихода кога доноси надлежни орган 

јединице локалне самоуправе , уз сагласност 

Министарства пољопривреде, шумарства и 

водопривреде. 
 

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА 

Наведена средства биће утрошена за финансирање 

пројеката: 
 

1. Санација локалних и некатегорисаних                        

путева ...............................................  240.000,00 КМ, 

2. Изградња приступног пута (пружни прелаз) у 

насељу Добрун .................................   45.000,00 КМ, 

3. Санација тротоара .............................. 35.000,00 КМ. 

 

У К У П Н О ........................................   320.000,00 КМ 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                                                        ПРЕДСЈЕДНИК СО  

Број: 01-022-199/22                                                                             

Датум:1.11.2022. године               Српко Баранац, с.р. 

______________________________________________ 

На основу члана 195. став (3) Закона о водама 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 50/06, 

92/09, 121/12 и 74/17), члана 39. став (2) тачка 2)  и  

члана 82. став (2) Закона о локалној самоуправи  

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

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

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

3/19) Скупштина општине Вишеград на сједници 

одржаној 1.11.2022. године, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 

о усвајању Програма кориштења прихода 

остварених по основу водних накнада 

 за 2022. годину 
 

Члан 1. 

Скупштина општине Вишеград усваја Програм 

кориштења прихода остварених по основу водних 

накнада за 2022. годину.  
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Члан 2. 

Саставни дио ове одлуке је Програм кориштења 

прихода остварених по основу водних накнада за 2022. 

годину. 

  

Члан 3. 

Овлашћује се начелник  општине да неутрошени дио  

средстава, по завршетку реализације активности на 

планираној позицији у овом програму, може 

распоредити на друге позиције предвиђене овим 

програмом и  пројекте у складу са позитивним 

законским прописима.  
 

Члан 4. 

За реализацију ове одлуке задужује се начелник 

општине и Општинска управа - Одјељење за просторно 

уређење и стамбено-комуналне послове и Одјељење за 

финансије.   
 

Члан 5. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Општине 

Вишеград“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                                                        ПРЕДСЈЕДНИК СО  

Број: 01-022-200/22                                                                             

Датум:1.11.2022. године               Српко Баранац, с.р. 

______________________________________________ 

П Р О Г Р А М 

кориштења прихода остварених по основу  

водних накнада за 2022. годину 

 

УВОД 

Овим Програмом утврђује се кориштење средстава 

остварених по основу водних накнада за 2022. годину.  
 

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА 

Буџетом Општине Вишеград за 2022. годину 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 6/22) 

планирана су средства у износу 270.000,00 КМ. 
 

Прикупљена средства према Закону о водама 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 50/06, 

92/09, 121/12 и 74/17) могу се користити за израду 

привремених планова управљања водама, одржавању 

објеката у власништву јединица локалне заједнице, 

спровођењу интервентних активности у сектору вода, 

развоју сектора кроз финансирање изградње водних 

објеката и система, побољшању техничких , 

материјалних, кадровских и других капацитета, а на 

основу Програма кориштења прихода кога доноси 

надлежни орган јединице локалне самоуправе , уз 

сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и 

водопривреде. 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА 

Наведена средства биће утрошена за финансирање 

пројеката: 

 

1. Реконструкција моста у насељу Добрун 

...................................................................   50.000,00 КМ 

 

2. Пројекат прикупљања оборинских вода у насељу 

Гарча у Вишеграду – изграадња дијела саобраћајнице и 

уређења терена око вишепородичног стамбеног објекта 

у насељу Гарча у Вишеграду ... 160.000,00 КМ 

 

3. Изградња сеоских бунара/резервоара и водовода 

..................................................................    34.000,00 КМ 

 

4. Санација водоводне мреже у улици Вука Караџића 

....................................................................  26.000,00 КМ 

 

У К У П Н О .........................................    270.000,00 КМ 

 

Степен и динамика реализације овог програма зависиће 

од прилива средстава по овом основу. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                                                        ПРЕДСЈЕДНИК СО  

Број: 01-022-200/22                                                                             

Датум:1.11.2022. године               Српко Баранац, с.р. 

______________________________________________ 

На основу члана 89. став (7) Закона о шумама 

(„Службени гласник Републике Српске“, брoj 75/08, 

60/13 и 70/20), члана 39. став (2) тачка 2) и члана 82. 

став (2) Закона о локалној самоуправи („Службени 

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

члана 36. Статута општине Вишеград („Службени 

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

Скупштина општине Вишеград на сједници одржаној  

1.11.2022. године, д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о усвајању Програма кориштења прихода 

планираних по основу накнада за кориштење шума 

и шумског земљишта за 2022. годину 

 

Члан 1. 

Скупштина општине Вишеград усваја Програм 

кориштења прихода планираних по основу  накнада за 

кориштење шума и шумског земљишта за 2022. годину  

и износу од 265.000,00КМ. 

 

Члан 2. 

Саставни дио ове одлуке је Програм кориштења 

прихода планираних по основу накнада за кориштење 

шума и шумског земљишта за 2022. годину. 

 

Члан 3. 

Овлашћује се начелник  општине да неутрошени дио  

средстава, по завршетку реализације активности на 

планираној позицији у овом програму, може 

распоредити на друге позиције предвиђене овим 

програмом односно друге пројекте у складу са 

позитивним законским прописима. 
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Члан 4. 

За реализацију ове одлуке задужује се начелник 

општине и Општинска управа - Одјељење за просторно 

уређење и стамбено-комуналне послове и Одјељење за 

финансије.   

 

Члан 5. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Општине 

Вишеград“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                                                        ПРЕДСЈЕДНИК СО  

Број: 01-022-201/22                                                                             

Датум:1.11.2022. године               Српко Баранац, с.р. 

______________________________________________ 

ПРОГРАМ 

КОРИШТЕЊА ПРИХОДА ОСТВАРЕНИХ ПО 

ОСНОВУ НАКНАДА ЗА КОРИШТЕЊЕ ШУМА И 

ШУМСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА 2022. ГОДИНУ 
 

УВОД 

Овим програмом утврђује се кориштење средстава 

прикупљених по основу накнада за кориштење шума и 

шумског земљишта за 2022. годину. 

Чланом 89. став (6) Закон о шумама („Службени 

гласник Републике Српске“ број 75/08, 29/09, 60/13 и 

70/20) дефинисао је да је корисник шума и шумског 

земљишта дужан да плаћа надокнаду за развој 

неразвијених дијелова општине са које потичу продати 

сортименти у износу 10% финансијских средстава 

остварених продајом шумских дрвних сортимената и 

иста представљају извор финансирања.  
 

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА 

Планира се за 2022. годину средства у износу 

265.000,00 КМ. 

Финансијска средства према Закону о шумама користе 

се за користи се за изградњу, реконструкцију и 

одржавање инфраструктуре и других  објеката  на  

руралним  подручјима  јединице локалне самоуправе са 

које потичу продати сортименти, као и за друге 

функције руралног развоја, те остале трошкове 

неопходне за функционисање јединице локалне 

самоуправе, изузев административних трошкова, 

плата, накнада плате и осталих личних примања, а на 

основу програма кориштења прихода кога доноси 

надлежни орган јединице локалне самоуправе, уз 

сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и 

водопривреде. 
 

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА 

Наведена средства биће утрошена за финансирање 

пројеката: 
 

1. Асфалтирање локалних и некатегорисаних путева и  

улица..................................................  200.000,00 КМ, 

2. Адаптација са санацијом постојеће котловнице за 

топлотно гријање објеката колективног 

становања.............................................. 50.000,00 КМ 

3. Израда пројектне документације ........ 15.000,00 КМ 

 

У К У П Н О .............................................. 265.000,00 КМ 

 

Степен и динамика реализације овог програма зависиће 

од прилива средстава по овом основу. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                                                        ПРЕДСЈЕДНИК СО  

Број: 01-022-201/22                                                                             

Датум:1.11.2022. године               Српко Баранац, с.р. 

______________________________________________ 

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

самоуправи („Службени гласник Републике Српске, бр. 

97/16, 36/19 и 61/21), члана 31. став (1) тачка ђ) Закона 

о буџетском систему Републике Српске (,,Службени 

гласник Републике Српске“, број 121/12, 52/14, 103/15 

и 15/16), чл. 36. став (2) тачка 3) Статута општине 

Вишеград („Службени гласникопштине Вишеград“, 

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

Скупштине општине Вишеград („Службени гласник 

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

Скупштина општине Вишеградм сједници одржаној 

1.11.2022. године, д о н о с и 

 

З А К Љ У Ч А К 

у вези Нацрта ребаланса буџета општине 

 Вишеград за 2022. годину 

 

1. Скупштина општине Вишеград прихвата Нацрт 

ребаланса буџета општине Вишеград за 2022. годину у 

износу од  12,165,642.00 КМ и упућује га на јавну 

расправу, ради прибављања примједби, мишљења и 

приједлога. 

2. Задужује се начелник општине и Одјељење за 

финансије Општинске управе Општине Вишеград да 

спроведу јавну расправу о Нацрту ребаланса буџета 

општине Вишеград за 2022. годину према сачињеном 

програму.  

3. Саставни дио овог закључка је Нацрт ребаланса 

буџета општине Вишеград за 2022.годину. 

4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Вишеград,, 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                                                        ПРЕДСЈЕДНИК СО  

Број: 01-022-202/22                                                                             

Датум:1.11.2022. године               Српко Баранац, с.р. 

______________________________________________ 

На основу члана 39. став (2) тачка 37) Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске, бр. 

97/16, 36/19 и 61/21), члана 48. став (1)  у вези са чланом 

45. Закона о буџетском систему Републике Српске 

(,,Службени гласник Републике Српске“, број 121/12, 

52/14, 103/15 и 15/16), чл. 36. став (2) тачка 42) Статута 

општине Вишеград („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 6/17 и 3/19) и члана 137. Пословника о 

раду Скупштине општине Вишеград („Службени 
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гласник општине Вишеград“, број 8/17, 3/19 и 12/19), 

Скупштина општине Вишеград на сједници одржаној 

1.11.2022. године, д о н о с и 

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању извјештаја о извршењу буџета општине 

Вишеград за период 01.01-30.06.2022. годину 

 

1. Скупштина општине Вишеград усваја извјештај о 

извршењу буџета општине Вишеград за период 01.01-

30.06.2022. годину 

 

2. Овај закључак објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Вишеград.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                                                        ПРЕДСЈЕДНИК СО  

Број: 01-022-203/22                                                                             

Датум:1.11.2022. године               Српко Баранац, с.р. 

______________________________________________ 

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

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

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

општине Вишеград („Службени гласник општине 

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

Вишеград на сједници одржаној 1.11.2022. године,           

д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о измјени Одлуке о додјели финансијских 

средстава предвиђених буџетом општине за 

спортске колективе у 2022. години 

 

Члан 1.  

У Одлуци о додјели финансијских средстава 

предвиђених буџетом општине за спортске колективе у 

2022. години Вишеград („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 9/22) у члану 1. став (1) тачка 13) број: 

,,10.000,00 КМ“ замјењује се бројем: ,,9.000,00 КМ“.  

 

Члан 2. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања се у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                                                        ПРЕДСЈЕДНИК СО  

Број: 01-022-204/22                                                                             

Датум:1.11.2022. године               Српко Баранац, с.р. 

______________________________________________ 

На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 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“, број 6/17 и 3/19), Скупштина 

општине Вишеград на сједници одржаној 1.11.2022. 

године, д о н о с и 

О Д Л У К У 

о прераспоређивању буџетских средстава 

занаставак реализације пројекта  

„Јачање улоге мјесних заједница у Босни и 

Херцеговини“ - фаза два 

 

I 

У циљу обезбјеђења средстава за наставак реализације 

пројекта „Јачање улоге мјесних заједница у Босни и 

Херцеговини“- фаза два, прераспоређују се буџетска 

средства у износу од 30.000,00 КМ са ставке: Расходи 

по основу осталих накнада на терет послодавца- 

споразумни престанак радног односа-конто 4129, у 

оквиру организационе  јединице Општинска управа, на 

ставку: Учешће у пројекту  УНДП-Јачање улоге МЗ -

конто 5112,у оквиру организационе јединице Кабинет 

начелника. 

 

II 

За реализацију ове одлуке задужује се Одјељење за 

финансије. 

 

III 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања се у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                                                        ПРЕДСЈЕДНИК СО  

Број: 01-022-205/22                                                                             

Датум:1.11.2022. године               Српко Баранац, с.р. 

______________________________________________ 

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

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16, 36/19 и 61/21), члана 5. став (3) 

Одлуке о давању пословног простора у закуп 

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

члана 36. Статута општине Вишеград („Службени 

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

Скупштина општине Вишеград на сједници одржаној 

1.11.2022. године, д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о додјели на коришћење пословног простора Јавној 

установи Јавног фонда за дјечију заштиту са 

сједиштем у Бијељини 

 

Члан 1. 

Јавној установи Јавног фонда за дјечију заштиту са 

сједиштем у Бијељини додјељује се на коришћење 

пословни простор у улици Краља Петра I бб у 

Вишеграду у приземљу зграде тзв. Панос укупне 

површине 18 м2 .  

 

Члан 2. 

 Јавна установа Јавног фонда за дјечију заштиту са 

сједиштем у Бијељини ће пословни простор користити 

за потребе обављања дјелатности за коју је 

регистрована.  



9.11.2022. године                                      Службени гласник Општине Вишеград – 17                                                    25 

 

 

Члан 3. 

(1) Додјела пословног простора из члана 1. ове одлуке 

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

01.11.2022. године до 30.10.2024. године.  

(2)Пословни простор из члана 1, ове одлуке, даје се на 

коришћење Јавној установи Јавни фонда за дјечију 

заштиту из Бијељине без накнаде  уз обавезу плаћања 

ПДВ, на износ закупнине по 1м2 , обрачунато у складу 

са Одлуком о давању пословног простора у закуп.  

 

Члан 4. 

Право коришћења предметног пословног простора неће 

се евидентирати у катастарској и земљишнокњижној 

евиденцији. 

 

Члан 5. 

(1) На основу ове одлуке са Јавном установом Јавног 

фонда за дјечију заштиту са сједиштем у Бијељини 

закључиће се уговор, којим ће бити регулисана права и 

обавезе уговорних страна у вези са коришћењем 

пословног простора из члана 1. ове одлуке.  

(2) Овлашћује се начелник општине Вишеград да на 

основу ове одлуке закључи уговор.  

 

Члан 6. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград”. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                                                        ПРЕДСЈЕДНИК СО  

Број: 01-022-206/22                                                                             

Датум:1.11.2022. године               Српко Баранац, с.р. 

______________________________________________ 

На основу члана 39. став (2) тачка 2) и тачка 11) у вези 

са чланом 82. став (2) и став (3) Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16, 36/19 и 61/21), члана 28. став (2) Закона о 

комуналним дјелатностима (,,Службени гласник 

Републике Српске“ број 88/11, 104/16 и 95/18), члана 

36. став (2) тачка 2) и тачка 11) Статута општине 

Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“, 

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

Скупштине општине Вишеград („Службени гласник 

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

Скупштина општине Вишеград на сједници одржаној 

1.11.2022. године, доноси  

 

О Д Л У К У 

о измјени Одлуке о давању сагласности  

на цијене гријања  

 

Члан 1.  

У Одлуци о давању сагласности на цијене  услуга 

гријања КП ,,Комуналац“ а.д. Вишеград број 01-022-

162/18 од 23.10.2018. године (,,Службени гласник 

општине Вишеград“, број 13/18) у цјеновнику за 

пружање услуга гријања Комуналног предузећа 

,,Комуналац“ а.д. Вишеград, који чини саставни дио ове 

одлуке, Скупштина општине Вишеград даје сагласност 

да се мјењају цијене услуга гријања, и то како слиједи:  

да у Цјеновник за пружање услуга гријања Комуналног 

предузећа ,,Комуналац“ а.д. Вишеград у тачки 1. 

подтачка а) умјесто износа ,,2,82 КМ (са ПДВ-ом)“ 

треба да стоји износ ,,3,00 КМ (са ПДВ-ом)“ и у 

подтачки б) умјесто износа ,,2,70 КМ (са ПДВ-ом)“ 

треба да стоји износ ,,3,00 КМ (са ПДВ-ом), док у тачки 

2. подтачка а) умјесто износа ,,4,40 КМ (са ПДВ-ом)“ 

треба да стоји износ ,,4,50 КМ (са ПДВ-ом)“ и у 

подтачки б) умјесто износа ,,4,20 КМ (са ПДВ-ом)“ 

треба да стоји износ ,,4,50 КМ (са ПДВ-ом)“. 

 

Члан 2.  

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања се у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                                                        ПРЕДСЈЕДНИК СО  

Број: 01-022-207/22                                                                             

Датум:1.11.2022. године               Српко Баранац, с.р. 

______________________________________________ 

На основу члана 39. став (2) тачка 37) у вези са чланом 

52. став (1) и чланом 82. став (2) Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16, 36/19 и 61/21), члана 36. став (2) тачка 42) у 

вези са чланом 55. и чланом 86. Статута општине 

Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“, 

број 6/17 и 3/19) и члана 137. став (1) члана 2. став (1) у 

вези са чланом 1. тачка 10) Пословника о раду 

Скупштине општине Вишеград („Службени гласник 

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

Скупштина општине Вишеград на сједници, одржаној 

1.11.2022. године, д о н о с и  

 

З А К Љ У Ч А К 

о питању које није уређено Пословником о раду  

Скупштине општине Вишеград  

 

1. Скупштина општине Вишеград на сједници дана 

1.11.2022. године наишла је на питање које 

Пословником о раду Скупштине општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 8/17, 

3/19 и 12/19) није прописано (неуређено питање), које 

се тиче рада ове Скупштине, а односи се на сљедеће 

питање : 

Како поступати да се објаве усвојени акти у Службеном 

гласнику општине Вишеград, ако на сједници 

Скупштине општине не присуствује секретар  

скупштине општине, а на истој је именовано лице за 

привремено обављање послова секретара на тој 

сједници скупштине.   
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Наведено питање, Скупштина општине Вишеград, 

овим закључком уређује на начин да ако на сједници 

Скупштине општине Вишеград  не присуствује 

секретар скупштине општине, а на истој је именовано 

лице за привремено обављање послова секретара на тој 

сједници скупштине, то именовано лице се овлашћује 

да објави усвојене акте у Службеном гласнику општине 

Вишеград. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Овлашћује се Александар Ђукановић да припреми и 

објави усвојене акте у Службеном гласнику општине 

Вишеград. 

 

3. Овај закључак примјењује се даном доношења.  
 

4. Овај  закључак објавиће се  у „Службеном гласнику 

општине Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                                                        ПРЕДСЈЕДНИК СО  

Број: 01-022-208/22                                                                             

Датум:1.11.2022. године               Српко Баранац, с.р. 

______________________________________________ 
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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 

 

 




