
 
 

 

 
На основу члана 72. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и 

члана 17. став (1) Закона о јавним набавкама БиХ 

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

општине, д о н о с и 

 

ПОСЕБНУ ОДЛУКУ 

О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

 НАБАВКЕ  

 

Члан 1. 

За потребе Одјељења за просторно уређење и 

стамбено-комуналне послове вршиће се јавна 

набавка сљедећих радова:  

1. Извођење радова на санацији зграде Дома 

културе у Вишеграду, 

2. Вршење стручног надзора над извођењем 

радова на изградњи објеката и воденог 

парка I фаза, 

3. Израда УТУ и идејно рјешење за паркинг 

гаражу са спортским теренима на крову на 

локацији градске пијаце у Вишеграду и 

4. Израда пројектне документације за 

регулацију Осојничког потока. 

 

Члан 2. 

Предвиђени максимални износи нето средстава за 

реализацију јавних набавки су: 

1. За набавку под тачком 1. из члана 1. ове 

Одлуке - 68.376,10 КМ (Средства су 

обезбијеђена од стране Министарства 

финансија и трезора БиХ у износу од 

80.000,00 КМ) 

2. За набавку под тачком 2. из члана 1. ове 

Одлуке - 6.000,00 КМ (буџетска резерва) 

3. За набавку под тачком 3. из члана 1. ове 

Одлуке - 6.000,00 КМ (буџетска резерва) и 

4. За набавку под тачком 4. из члана 1. ове 

Одлуке - 6.000,00 КМ (буџетска резерва). 

 

 

 

Члан 3. 

С обзиром да набавке наведене у члану 1. ове 

Одлуке нису планиране, тј. предвиђене у плану 

јавних набавки за 2015. годину, исте је неопходно 

покренути из сљедећих разлога: 

1. За извођење радова на санацији зграде 

Дома културе у Вишеграду средства су 

обезбијеђена од стране Министарства 

финансија и трезора БиХ у износу од 

80.000,00 КМ на основу Одлуке о 

одобравању средстава из текуће резерве 

буџета институција БиХ и међународних 

обавеза БиХ за 2015. годину (број 102/15 од 

15. јула 2015. године). 

2. Уговор о извођењу радова који се односе на 

„Изградњу објеката и воденог парка - I  

фаза „ потписан је  28.09.2015.године. Како 

је то крај грађевинске сезоне поступак 

одабира надзора над извођењем радова није 

планиран. Обзиром да временске прилике 

дозвољавају извођење предметних радова  

неопходно је провести поступак јавне 

набавке за вршење стручног надзора над 

извођењем радова на изградњи објеката и 

воденог парка - I  фаза. 

3. Поступак провођења јавне набавке за 

израду УТУ и идејног рјешења за паркинг 

гаражу са спортским теренима на крову на 

локацији градске пијаце у Вишеграду је 

неопходно покренути из разлога што је у 

току реализација изградње регулације 

ријеке Рзав у зони од спортске дворане до 

градске пијаце. У непосредној близини 

налази се „Регулационим планом ширег 

подручја жељезничке станице“ предвиђена 

за изградњу паркинг гаража, те како 

касније не би дошло до непредвиђених 

већих трошкова. Неопходно је имати 

пројектну документацију како би се 

ускладили пројекат регулације и пројекат 

паркинг гаража.  
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5. Поступак провођења јавне набавке  за 

израду пројектне документације за 

регулацију Осојничког потока  је 

неопходно покренути с обзиром да је ЈУ  

„Воде Српске“ Бијељина прихватила 

инвестирати извођење радова регулације 

Осојничког потока на основу дописа број 

01/3-3984-1/15 од  28.07.2015. године. Тим 

актом Општина је у обавези да инвестира 

израду пројектне документације.                                              

                                                        

Члан 4. 

За набавку под тачком 1. из члана 1. ове Одлуке 

биће спроведен конкурентски поступак, а за 

набавке под тачкама 2, 3 и 4 истог члана биће 

спроведени директни поступци. 

 

Члан 5. 

Рокови за извођење радова/пружање услуга су 

сљедећи: 

1. 35 календарских дана од дана увођења 

извођача радова у посао од стране 

надзорног органа за извођење радова на 

санацији зграде Дома културе у Вишеграду, 

2. 120 календарских дана од дана увођења 

извођача радова у посао за вршење 

стручног надзора над извођењем радова на 

изградњи објеката и воденог парка I фаза, 

3. 20 дана од дана потписивања споразума за 

израду УТУ и идејно рјешење за паркинг 

гаражу са спортским теренима на крову на 

локацији градске пијаце у Вишеграду и 

4. 35 дана од дана потписивања споразума за 

израду пројектне документације за 

регулацију Осојничког потока. 

 

Члан 6. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и 

биће објављена у „Службеном гласнику Општине 

Вишеград“. 

 

ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-404-43/15 

Датум: 01.9.2015. г.          Славиша Мишковић, с.р.  

 

На основу члана 43. Закона о буџетском систему 

Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“, број 121/12 и 52/14), члана 

11. Одлуке о извршењу буџета општине 

Вишеград за 2015. годину („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 14/14), члана 3. 

Правилника о коришћењу буџетске резерве 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 

7/09) и члана 79. Статута општине Вишеград  

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 

6/14) начелник општине, д о н о с и  

 

 

О Д Л У К У 

о одобравању средстава буџетске резерве 

                                                 

Члан 1. 

Одобравају се средства буџетске резерве 

Основној школи „Вук Караџић“ Вишеград у 

укупном износу од 3.000,00 (трихиљаде КМ) у 

сврху рјешавања санације мокрог чвора за 

дјевојчице.  

 

Члан 2. 

Одобрена средства из члана 1. ове Одлуке биће 

уплаћена на жиро рачун посебних намјена за 

донације трезора Републике Српске број 

5510010001605088 организациони код Основне 

школе „Вук Караџић“ Вишеград 08140181. 

 

Члан 3. 

За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење 

за финансије. 

 

Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

биће објављена у „Службеном гласнику Општине 

Вишеград“.           

 

ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-148/15 

Датум: 04.9.2015. г.          Славиша Мишковић, с.р.  

 

На основу члана 43. Закона о буџетском систему 

Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“, број 121/12 и 52/14), члана 

11. Одлуке о извршењу буџета општине 

Вишеград за 2015. годину („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 14/14), члана 3. 

Правилника о коришћењу буџетске резерве 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 

7/09) и члана 79. Статута општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 

6/14) начелник општине, д о н о с и  

 

О Д Л У К У 

о одобравању средстава буџетске резерве 

                                                 

Члан 1. 

Одобравају се средства буџетске резерве у 

износу од 250,00 (двијестотинеипедесет 

конвертибилнихмарака) у сврху куповине 50 

примјерака збирке родољубиве поезије „Голубови 

срца“ пјесникиње Драгице Грбић из Вишеграда. 

 

Члан 2. 

Одобрена средства из члана 1. ове Одлуке  биће 

уплаћена на текући рачун Драгице Грбић број 

562-100-80061324-16 отворен код Развојне банке. 
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Члан 3. 

За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење 

за финансије. 

 

Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

биће објављена у „Службеном гласнику Општине 

Вишеград“.           

 

ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-218/15 

Датум: 28.9.2015. г.          Славиша Мишковић, с.р.  

 

На основу члана 43. Закона о буџетском систему 

Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“, број 121/12 и 52/14), члана 

11. Одлуке о извршењу буџета општине 

Вишеград за 2015. годину („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 14/14), члана 3. 

Правилника о коришћењу буџетске резерве 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 

7/09) и члана 79. Статута општине Вишеград  

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 

6/14) начелник општине, д о н о с и  

 

О Д Л У К У 

о одобравању средстава буџетске резерве 
 

Члан 1. 

Одобравају се средства буџетске резерве 

Основној школи „Вук Караџић“ Вишеград у 

укупном износу од 1.000,00 

(једнахиљадаконвертибилнихмарака) у сврху 

помоћи у организацији екскурзије за ученике 

деветог разреда.  

Члан 2. 

Одобрена средства из члана 1. ове Одлуке биће 

уплаћена на жиро рачун синдикалне организације 

Основне школе „Вук Караџић“ Вишеград број 

562-006-00002467-75  отворен код Развојне банке. 

 

Члан 3. 

За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење 

за финансије. 

 

Члан 4. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

биће објављена у „Службеном гласнику Општине 

Вишеград“.                  

 

ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-206/15 

Датум: 29.9.2015. г.          Славиша Мишковић, с.р 
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___________________________________________________________________________________________ 

И з д а в а ч: Скупштина општине Вишеград-Стручна служба Скупштине општине, Улица краља Петра 

Првог број 7, 73240 Вишеград, телефон: 058/620-823. Излази у складу са потребама. Појединачни 

примјерак 5 КМ. Уплата претплате се врши на жиро рачун број: 562-0060000126204, Развојна банка 

Вишеград 
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