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Рјешење о разрјешењу чланова Управног одбора Јавне установе „Туристичка организација општине  

Вишеград“ Вишеград .......................................................................................................... ....................................... 4/13 
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Вишеград ..................................................................................................................................................................... 4/19 
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Вишеград .................................................................................................................................................................... 9/12 
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Рјешење о именовању вршилаца дужности чланова Управног одброа ЈЗУ „Апотека Вишеград“Вишеград .. 14/16 
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Рјешење о именовању вршилаца дужности чланова Управног одбора ЈУ „Центар за социјални рад“ 

Вишеград  ................................................................................................................................................................... 14/18 
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Вишеград ..................................................................................................................................................................... 14/19 
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Рјешење о избору предсједника Скупштине општине Вишеград .........................................................................  17/10 
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Рјешење о разрјешењу чланова Комисије за буџет и финансије ...........................................................................  17/13 
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