
 
 

 

На основу члана 38. Закона о буџетском систему 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 96/03 

и 14/04, 67/05, 34/06 и 128/06), члана 79. Статута 

општине Вишеград („Службени гласник општине 

Вишеград“, број: 6/14), члана 11. Одлуке о 

извршењу буџета Општине Вишеград за 2015. 

годину („Службени гласник Општине Вишеград“, 

број 14/14), Правилника о коришћењу буџетске 

резерве број: 02-013-185/09 од 01.06.2009. године, 

Захтјева за помоћ број: 01-027/15 од 01.04.2015. 

године, начелник Општине Вишеград, д о н о с и      

 

О Д Л У К У 

 

Члан 1. 

Одобравају се средства буџетске резерве у укупном 

износу од 400,00 КМ (словима: 

четиристотинеконвертибилнихмарака) ЈУ „Центар 

за социјални рад“ Вишеград у сврху помоћи за 

санцију стамбеног објекта (кров објекта) 

власништво Копривица Блашка корисника услуга 

ЈУ „Центар за социјални рад“ Вишеград. 
 

Члан 2. 

Одобрена средства ће се уплатити на жиро рачун 

ЈУ„Центар за социјални рад“ Вишеград. 

За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење за 

финансије. 

 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Општине 

Вишеград“. 

 

ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-78/15 

Датум: 16.4.2015. г.          Славиша Мишковић, с.р.  

 

На основу члана 38. Закона о буџетском систему 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 96/03 

и 14/04, 67/05,  34/06  и  128/06),  члана  79.  Статута  

 

 

општине Вишеград („Службени гласник општине 

Вишеград“, број: 6/14), члана 11. Одлуке о 

извршењу буџета Општине Вишеград за 2015. 

годину („Службени гласник Општине Вишеград“, 

број 14/14), Правилника о коришћењу буџетске 

резерве број: 02-013-185/09 од 01.06.2009. године, 

начелник Општине Вишеград, д о н о с и      

 

О Д Л У К У 

 

Члан 1. 

Одобравају се средства буџетске резерве Српском 

просвјетном и културном друштву „Просвјета“ 

Главни одбор Источно-Сарајево у укупном износу 

од 500,00 КМ (петстотинаконветибилнхмарака) у 

сврху штампања годишњака Календар „Просвјета“ 

за 2015. годину. 
 

Члан 2. 

Одобрена средства ће се уплатити на жиро рачун 

Главног одбора „Просвјете“ број: 562 012 00000824-

54 Развојна банка Пале. 

За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење за 

финансије. 

 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Општине 

Вишеград“. 
 

ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-90/15 

Датум: 17.4.2015. г.             Славиша Мишковић, с.р.  

 

На основу члана 6. Уредбе о условима и начину 

плаћања готовим новцем („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 97/03) и члана 43. и 72. 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

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

и члана 79. Статута Општине Вишеград („Службени 

гласник општине Вишеград“ 6/14), начелник 

општине Вишеград,  д о н о с и  
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О Д Л У К У 

o благајничком минимуму  

и благајичком максимуму 

 

Члан 1. 

У благајни Општинске управе Општине Вишеград 

може се држати готов новац у износу од 500,00КМ 

(благајнички минимум) до 3.000,00 КМ 

(благајнички максимум). 
 

Члан 2. 

За спровођење ове Одлуке задужује се начелник 

Одјељења за финансије. 
 

Члан 3. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Општине 

Вишеград“. 
 

ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-013-40/15 

Датум: 17.4.2015. г.          Славиша Мишковић, с.р.  

 

На основу члана 72. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 

101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 79. Статута 

Општине Вишеград („Службени гласник Општине 

Вишеград“, број 6/14) и чланом 4. Правилника о 

јавним набавкама роба, услуга и радова („Службени 

гласник oпштине Вишеград“, број 14/14), начелник 

општине, д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

 о доношењу плана јавних набавки 

 за буџетску 2015. годину 
 

I 

Доноси се Годишњи план јавних набавки за 

буџетску/календарску 2015. годину. 
 

II 

План јавних набавки за 2015. годину саставни је дио 

ове Одлуке. 
 

III 

Непосредни руководиоци организационих јединица 

општинске управе су одговорни за благовремено 

реализовање Плана јавних набавки за 2015. годину 

из дјелокруга рада организационе јединице. 
 

IV 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће 

објављена у „Службеном гласнику Општине 

Вишеград“. 
 

ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-404-96/15 

Датум: 28.4.2015. г.          Славиша Мишковић, с.р.  

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ОПШТИНЕ 

ВИШЕГРАД ЗА 2015. ГОДИНУ 
 

1. Увод 

У складу са планираним буџетом општине 

Вишеград , који за 2015. годину износи 7.705.600,00 

КМ, неопходно је приступити јавним набавкама 

роба, услуга и радова у складу са планираним 

активностима. 

На овај начин ће се осигурати: 

• Најефикаснији начин коришћења јавних 

средстава с обзиром на сврху и предмет јавне 

набавке, 

• извршење набавке и додјељивање уговора о 

јавној набавци у складу са поступцима 

утврђеним Законом и 

• предузимање свих потребних мјера како би се 

осигурала праведна и активна конкуренција 

међу потенцијалним добављачима уз 

остваривање једнаког третмана, 

недискриминације и транспарентности. 
 

2. Законски основ 

• Закон о јавним набавкама Босне и 

Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број 

39/14) 

• Интерни правилник о јавним набавкама роба, 

услуга и радова („Службени гласник 

Општине Вишеград, број 14/14) 

• Правилник о поступку директног споразума 

(„Службени гласник Општине Вишеград, 

број 14/14)  

• Одлука о приступању израде Плана јавних 

набавки број 02-404-96/15 од 16.01.2015. 

године. 
 

3. Комисија 

Комисија за набавке дјелује од дана доношења 

рјешења до окончања свих послова везаних за јавне 

набавке кроз досљедну примјену Закона о јавним 

набавкама БиХ. 

Рад комисије обухвата сљедеће послове: 

• провођење поступка јавног отварања понуда,  

• израда записника са отварања понуда, 

• анализа и вредновање понуда,  

• израда записника о вредновању понуда и 

давање препоруке начелнику општине. 
 

Сваки члан комисије може учествовати у раду 

комисије тек након што потпише изјаву  о 

непристрасности у односу на понуђача и изјаву о 

повјерљивости. 
 

НАПОМЕНА: Дефинисање задатака комисије, 

односно рад комисије је детаљно описано у 

Правилнику о јавним набавкама роба, услуга и 

радова објављеном у Службеном гласнику Општине 

Вишеград број 14/14. 
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4. ПЛАН НАБАВКИ ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД ЗА 2015. ГОДИНУ 

Редни 

број 
Предмет набавке 

Шифра 

ЈРЈН 

Процијењен

а нето 

вриједност 

набавке 

Врста 

поступка 

набавке 

Оквирни 

период 

покретања 

поступка 

набавке 

Оквирни 

период 

закључења 

уговора 

Склапа 

ли се 

уговор 

или 

оквирни 

споразу

м 

Планирано 

трајање 

уговора или 

оквирног 

споразума 

Извор 

финансира

ња (конто) 

Назив 

одјељења 

које покреће 

набавку 

 

РОБЕ 

1. 
Набавка горива за 

2016. годину 
09100000-0 

27.000,00 

КМ 
Отворени 

Новембар 

2015. 

Децембар 

2015. 

Оквирни 

споразу

м 

Од 01.01.-

31.12. 

2016. 

41263 
Одјељење за 

општу управу 

2. 

Набавка 

канцеларијског 

материјала за 2016. 

годину 

30192000-1 
10.600,00  

КМ 

Конкурентс

ки 

Новембар 

2015. 

Децембар 

2015. 

Оквирни 

споразу

м 

Од 01.01.-

31.12. 

2016. 

41231 
Одјељење за 

општу управу 

3. 

Набавка материјала за 

одржавање зграда и 

просторија у 

власништву 

Општине(кречење, 

оправке инсталација, 

теписи, завјесе) 

 

44000000-0 

 

7.000,00  

КМ 

Конкурентс

ки 

Мај-јуни 

2015. 

Јуни-јули 

2015. 
Уговор 

01.06.-

30.09.2015. 
4125 

Одјељење за 

општу управу 

4. 
Набавка опреме за 

Одсјек и јединице ЦЗ 

 

34522500-7 

 

2.000,00  

КМ 
Директни Јуни 2015. Јуни 2015. Уговор 

10 дана од 

дана 

потписивања 

уговора 

412443 
Одјељење за 

општу управу 

5. Набавка тонера 

 

30125120-8 

 

5.000,00  

КМ 
Директни 

Мај-Јуни 

2015. 

Мај-Јуни 

2015. 
Уговор 

Од дана 

потписивања 

уговора до 

31.12.2015. 

године 

4125 
Одјељење за 

општу управу 

6. 

Набавка робе за 

одржавање хигијене 

просторија за потребе 

кафе  кухиње у 2015. 

години 

 

39830000-9 

 

3.500,00  

КМ 
Директни 

Мај-Јуни 

2015. 

Мај-Јуни 

2015. 
Уговор 

Од дана 

потписивања 

уговора до 

31.12.2015. 

године 

41231 
Одјељење за 

општу управу 

7. 

Набавка 

информатичке опреме 

(компјутера) и 

 

30200000-1 

 

2.500,00 

 КМ 
Директни Мај 2015. Мај 2015. Уговор 

15 дана од 

дана 

потписивања 

5113 
Одјељење за 

општу управу 



дијелова 

за обнављање 

постојеће 

компјутерске опреме 

уговора 

8. 

Набавка пелета за 

централно гријање у 

новом објекту СО-е 

(бивша зграда МУП-

а) – 10 тона 

 

09111220-8 

 

3.500,00 

 КМ 
Директни 

Септембар 

2015. 

Септембар 

2015. 
Уговор 

15 дана 

од дана 

потписивања 

уговора 

41221 
Одјељење за 

општу управу 

9. 

Набавка апарата и 

опреме за потребе 

Територијалне 

ватрогасне јединице 

 

35111000-5 

 

5.000,00 КМ Директни Мај 2015. Јуни 2015. Уговор 

30 дана од 

дана 

потписивања 

уговора 

511374 
Одјељење за 

општу управу 

10. 

Набавка компресора 

за пуњење 

изолационих апарата 

са прилључцима 

42123000-7 5.000,00 КМ Директни Мај 2015. Јуни 2015. Уговор 

15 дана од 

дана 

потписивања 

уговора 

511374 
Одјељење за 

општу управу 

11. 

Набавка гаражних 

врата на Ватрогасном 

дому са уградњом 

 

44221240-9 

 

3.000,00 КМ Директни 
Мај-јуни 

2015. 

Мај-јуни 

2015. 
Уговор 

30 дана од 

дана 

потписивања 

уговора 

511374 
Одјељење за 

општу управу 

 

УКУПНО: 74.100,00 КМ 

 

УСЛУГЕ 

1. 

Банкарске 

услуге за  

буџетску 2015. год. 

66110000-4 
500,00 

КМ 
Директни 

Мај 

2015. год. 

Јуни 

2015. год. 
Уговор 

2015.-2016. 

год.       
4127 

Одјељење за 

финансије 

2. 
Осигурање радника за 

2015. год. 
66511000-5 

2.000,00 

КМ 
Директни 

Мај 

2015. год. 

Јуни 

2015. год. 
Уговор 

12 мјесеци од 

дана 

потписивања 

директног 

споразума 

4127 
Одјељење за 

финансије 

3. Услуге дератизације 90923000-3 
5.128,00 

КМ 
Директни  

Мај 

2015. год. 

Јуни 

2015. год. 
Уговор 

15 дана од 

дана 

потписивања 

уговора 

41222 

Одјељење за 

инспекцијске 

послове 

4. 

Услуге превоза 

путника на релацији 

Вишеград-Прелово-

Клашник 

60000000-8 12.820,00 КМ 
Конкурентс

ки поступак 

Август 

2015. год. 

Септембар 

2015. год. 
Уговор 

  

01.10.2015.-

30.09.2016. 

год. 

412249 

Одјељење за 

привреду и 

друштвене 

дјелатности 



5. 

Израда шумско-

привредне основе 

2016.-2025. год. 
77230000-1 42.700,00 КМ 

Конкурентс

ки поступак 

Јуни  2015. 

год. 

Јули 2015. 

год. 
Уговор 

01.05.-30.11. 

2015. год. 
5117 

Одјељење за 

привреду и 

друштвене 

дјелатности 

6. 

Услуге сервисирања 

возила и набавке 

дијелова за  3 

путничка и 1 

теренско возило 

 

50112000-3 

 

4.500,00  

КМ 
Директни 

Мај-

Децембар 

2015. 

 

Мај-

Децембар 

2015. 

 

Уговор 

15 дана 

од дана 

потписивања 

уговора 

4125 
Одјељење за 

општу управу 

7. 

 

Одржавање  

копир апарата  

„Имаге-руннер“ 

 

 

 

50313200-4 

 

2.000,00  

КМ 
Директни 

Мај-

Децембар 

2015. 

 

Мај-

Децембар 

2015. 

 

Уговор 

Од дана 

потписивања 

уговора до 

31.12.2015. 

године 

4125 
Одјељење за 

општу управу 

8. 

Одржавање интернет 

мреже, рачунске и 

биро опреме која није 

у гарантном року 

50312000-5 
3.500,00  

КМ 
Директни Мај 2015. Мај 2015. Уговор 

Од дана 

потписивања 

уговора до 

31.12.2015. 

године 

4127 
Одјељење за 

општу управу 

9. 

Трошкови централног 

гријања за 2016. 

годину 

 

50720000-8 

 

20.000,00 КМ 
Преговарач

ки 

Новембар 

2015. 

Децембар 

2015. 
Уговор 

Од 01.01.-

31.12. 

2016. 

41221 
Одјељење за 

општу управу 

10. 

Одржавање и 

поправка ватрогасних 

возила 

50114200-9 
5.000,00 

 КМ 
Директни 

Мај-

Децембар 

2015. 

 

Мај-

Децембар 

2015. 

 

Уговор 

Од дана 

потписивања 

уговора до 

31.12.2015. 

године 

Намјенска 

средства 

Одјељење за 

општу управу 

11. 

Израда просторног 

плана општине 

Вишеград 

71410000-5 

 
68.000,00 КМ Отворени 

Септембар 

2015. год. 

Октобар 

2015. год. 
Уговор 

12 мјесеци од 

дана 

потписивања 

уговора 

Рента 15 и 

станови 15 

511700 

Одјељење за 

просторно 

уређење и 

стамбено-

комуналне 

послове 

 

12. 

Израда пројектне    

документације  

за јавну расвијету: 

-Ул. Војводе Степе и 

насеље Омар 

-Ул. В.Путника и 

71320000-7 

 

1.070,00  

КМ 
Директни 

Мај 

2015. год. 

Јуни 

2015. год. 
уговор 

 

60 дана од 

дана 

потписивања 

директног 

споразума 

 

 

Рента 15 и 

станови 15 

511700 

Одјељење за 

просторно 

уређење и 

стамбено-

комуналне 

послове 



Вучине  

-Ул. Цара Лазара и 

Царице 

Милице,(Доње 

Шегање и Горње 

Шегање)  

-У насељу Околишта 

13. 

Израда УТУ за седам 

пословних објеката у 

Ул. Ужичког корпуса 

у Вишеграду  

71300000-1 
700,00  

 КМ  
Директни 

Мај 

2015. год. 

Јуни 

2015. год. 
уговор 

 

15 радних 

дана од дана 

потписивања 

директног 

споразума 

 

 

 

511700 

Одјељење за 

просторно 

уређење и 

стамбено-

комуналне 

послове 

14. 

Израда пројектне 

документације за 

прикључак за борачку 

зграду у Гарчи на 

водоводну и 

канализациону мрежу 

 

71320000-7 

 

1.070,00  

КМ 
Директни 

Мај 

2015. год. 

Јуни 

2015. год. 
уговор 

30 дана  од 

дана 

потписивања 

директног 

споразума 

 

511700 

Одјељење за 

просторно 

уређење и 

стамбено-

комуналне 

послове 

15. 

Израда пројектне 

документације: 

- главног пројекта 

канализације од 

насеља Шегање до 

стадиона ФК „Дрина“ 

- главног пројекта 

канализације од 

насеља Ступе до 

зграде 

Електродистрибуције  

71322200-3 

 

2.150,00  

КМ 
Директни 

Септембар 

2015. год.  

Октобар 

2015. год. 
уговор 

30 дана  од 

дана 

потписивања 

директног 

споразума 

Буџетска 

резерва 

Одјељење за 

просторно 

уређење и 

стамбено-

комуналне 

послове 

16. 
Вршење геодетских 

услуга за 2015.годину 

 

71355000-1 

 

 

10.000,00 КМ 

 

Конкурентс

ки 

 

Мај 

2015. год. 

Јуни 

2015. год. 

Оквирни 

споразу

м 

од дана 

потписивања 

уговора до 

31.12.2015. 

године 

Буџетска 

резерва 

Одјељење за 

просторно 

уређење и 

стамбено-

комуналне 

послове 

17. 

Израда УТУ за 

изградњу 

(реконструкцију) 

контактне прилазне 

71300000-1 
5.000,00  

КМ 
Директни 

Мај 

2015. год. 

Јуни 

2015. год. 
уговор 

 

20 дана   од 

дана 

потписивања 

Буџетска 

резерва 

Одјељење за 

просторно 

уређење и 

стамбено-



површине за прилаз 

мосту Мехмед Паше 

Соколовића-десна 

обала Дрине 

директног 

споразума 

комуналне 

послове 

18. 

Израда стручног 

мишљења и УТУ за 

изградњу 

(реконструкцију) 

контактне прилазне 

површине за прилаз 

мосту Мехмед Паше 

Соколовића-лијева 

обала Дрине 

71300000-1 
5.500,00  

КМ 
Директни 

Мај 

2015. год. 

Јуни 

2015. год. 
уговор 

 

20 дана   од 

дана 

потписивања 

директног 

споразума 

Буџетска 

резерва 

Одјељење за 

просторно 

уређење и 

стамбено-

комуналне 

послове 

19. 

Одржавање видео 

надзора на подручју 

града 

 

50343000-1 

 

2.200,00  

КМ 
Директни 

Мај 

2015. год. 

Јуни 

2015. год. 
уговор 

годину дана 

од дана 

потписивања 

уговора  

Буџетска 

резерва 

Одјељење за 

просторно 

уређење и 

стамбено-

комуналне 

послове 

20. 
Oдржавање паркинг 

простора  

 

98351100-9 

 

27.000,00 КМ 
Конкурентс

ки 

Мај 

2015. год. 

Јуни 

2015. год. 
уговор 

три године од 

дана 

потписивања 

уговора  

412700 

Одјељење за 

просторно 

уређење и 

стамбено-

комуналне 

послове 

21. 

Израда главног 

пројекта за санацију 

колско-пјешачког  

моста преко ријеке 

Рзав у граду  

 

71322300-4 

 

2.800,00  

КМ 
Директни 

Мај  

2015. год. 

Јуни 

2015. год. 
уговор 

30 дана од 

дана 

потписивања 

директног 

споразума 

Буџетска 

резерва 

Одјељење за 

просторно 

уређење и 

стамбено-

комуналне 

послове 

22. 

Израда ревизије 

пројектне    

документације  

за јавну расвјету: 

-Ул. Војводе Степе и 

насеље Омар 

-Ул. В.Путника и 

Вучине  

-Ул. Цара Лазара и 

Царице 

 

71320000-7 

 

500,00  

КМ 
Директни 

Јуни  

2015. год. 

Јули 

2015. год. 
уговор 

15 дана од 

дана 

потписивања 

директног 

споразума 

Буџетска 

резерва 

Одјељење за 

просторно 

уређење и 

стамбено-

комуналне 

послове 



Милице,(Доње 

Шегање и Горње 

Шегање)  

-У насељу Околишта 

23. 

Израда ревизије 

пројектне 

документације за 

прикључак за борачку 

зграду у Гарчи на 

водоводну и 

канализациону мрежу 

 

71321000-4 

 

500,00  

КМ 
Директни 

Јуни  

2015. год. 

Јули 

2015. год. 
уговор 

10 дана од 

дана 

преузимања 

пројектне 

документације 

Буџетска 

резерва 

Одјељење за 

просторно 

уређење и 

стамбено-

комуналне 

послове 

24. 

Израда ревизије 

пројектне 

документације: 

- главног пројекта 

канализације од 

насеља Шегање до 

стадиона ФК „Дрина“ 

- главног пројекта 

канализације од 

насеља Ступе до 

зграде 

Електродистрибуције 

 

71322200-3 

 

800,00  

КМ 
Директни 

 

Октобар 

2015. год. 

 

Новембар 

2015. год. 
уговор 

10 дана од 

дана 

потписивања 

директног 

споразума 

 

Буџетска 

резерва 

Одјељење за 

просторно 

уређење и 

стамбено-

комуналне 

послове 

25. 

Израда ревизије 

главног пројекта за 

санацију колско-

пјешачког  моста 

преко ријеке Рзав у 

граду  

 

71322300-4 

 

1.500,00  

КМ 
Директни 

Јули 

2015. год. 

Август 

2015. год. 
уговор 

15 дана од 

дана 

потписивања 

директног 

споразума 

Буџетска 

резерва 

Одјељење за 

просторно 

уређење и 

стамбено-

комуналне 

послове 

26. 

Израда ревизије 

пројектне 

документације за 

базенски комплекс-

аква парк у 

Вишеграду, и то: 

- Књига 1. главни 

архитектонски 

пројекат 

- Књига 2. 

конструктивни дио 

олимпијски базен 

са техником и 

71248000-8 

 
6.000,00 КМ Директни 

Јуни 

2015. год. 

Јули 2015. 

год. 
уговор 

20 дана од 

дана 

преузимања 

пројектне 

документације 

Буџетска 

резерва 

Одјељење за 

просторно 

уређење и 

стамбено-

комуналне 

послове 



трибинама 

- Књига 3. 

конструктивни дио 

рекреативни базен 

- Књига 4. 

конструктивни дио 

администрација, 

угоститељство и 

филтер зона 

- Књига 5. 

хидроинсталацијее

лектроинсталације 

и вањско уређење 

27. 

Израда пројектне 

документације за дио 

објекта робне куће 

 

71320000-7 

 

2.000,00 КМ Директни  
Јуни,  

2015. год. 

Јули  

2015.год. 
уговор 

20 дана од 

дана 

потписивања 

директног 

споразума 

Буџетска  

Резерва  

Одјељење за 

просторно 

уређење и 

стамбено-

комуналне 

послове 

28. 

Израда ревизије 

пројектне 

документације за дио 

објекта робне куће 

 

71248000-8 

 

1.000,00 КМ  Директни  
Јули,  

2015.год. 

Јули,  

2015.год. 
уговор 

7 дана од 

преузимања 

пројекнте 

документације  

Буџетска 

резерва  

Одјељење за 

просторно 

уређење и 

стамбено-

комуналне 

послове 

 

УКУПНО: 235.938,00 КМ 

 

РАДОВИ 

1. 
Израда фасаде на 

Ватрогасном дому 

 

45443000-4 

 

2.000,00 КМ Директни 

септембар-

октобар 

2015. 

септембар-

октобар 

2015. 

Уговор 

30 дана од 

дана увођења 

извођача 

радова у посао 

од стране 

надзорног 

органа 

511374 
Одјељење за 

општу управу 

2. 
Изградња објеката и 

воденог парка - I фаза  

 

45240000-1 

 

674.000,00 

КМ 
Oтворени 

Јуни   

2015. год. 

 

Јули 

2015. год. 
Уговор 

150 

календарских 

дана од дана 

увођења 

извођача 

„Воде 14/15“ 

511100 

Програм 

„ХЕ 14“,и 

„Шуме 13 и 

Одјељење за 

просторно 

уређење и 

стамбено-

комуналне 



радова у посао 

од стране 

надз. органа 

15“ послове 

3. 

Изградња дијела 

саобраћајнице III 

фаза од П2 до П11  у 

насељу Гарче 

45233120-6 
166.700,00 

КМ 
Oтворени 

Јуни  

2015. год. 

Јули 

2015. год. 
уговор 

60 

календарских 

дана од дана 

увођења 

извођача 

радова у посао 

од стране 

надзорног 

органа 

 

511100 

„Шуме 14“ 

 

Одјељење за 

просторно 

уређење и 

стамбено-

комуналне 

послове 

4. 

Извођење радова на 

зацјевљењу потока на 

локацији Бан Поље-

жељезничка станица 

45232411-6 

 

49.600,00 

КМ 

Конкурентс

ки 

Јуни 

2015. год.  

Јули 

2015. год. 
уговор 

40 

календарских 

дана од дана 

увођења 

извођача 

радова у посао 

од стране 

надзорног 

органа 

 

511100 

„Воде /15“ 

 

 

Одјељење за 

просторно 

уређење и 

стамбено-

комуналне 

послове 

5. 

Изградња 

инфраструктурних 

објеката за борачку 

зграду  у насељу 

Гарча (прикључак на 

електро мрежу) 

45231400-9 
8.600,00 

КМ 

Конкурентс

ки 

Мај 

2015. год. 

Јуни 

2015. год. 
уговор 

35 

календарских 

дана од дана 

увођења 

извођача 

радова у посао 

од стране 

надзорног 

органа 

511100 

 

Одјељење за 

просторно 

уређење и 

стамбено-

комуналне 

послове 

6. 

Изградња 

инфраструктурних 

објеката за борачку 

зграду  у Гарчи 

(прикључак на 

водоводну и 

канализациону 

мрежу) 

 

45231300-8 

 

13.000,00 

КМ 

Конкурентс

ки 

Мај 

2015. год. 

Јуни 

2015. год. 
уговор 

35 

календарских 

дана од дана 

увођења 

извођача 

радова у посао 

од стране 

надзорног 

органа 

„Рента 14“ 

511700 

Одјељење за 

просторно 

уређење и 

стамбено-

комуналне 

послове 

.7. 
Санација дијела 

водовода на 

45232151-5 

 

12.850,00 

КМ 

Конкурентс

ки 

Мај 

2015. год. 

Јуни 

2015. год. 
уговор 

35 

календарских

511200 

Неутрошена 

Одјељење за 

просторно 



локацијама Бикавац и 

Калате 

дана од дана 

увођења 

извођача 

радова у посао 

од стране 

надзорног 

органа 

средства од 

накнаде ХЕ 

на Дрини 

Вишеград из 

ранијих 

година  

уређење и 

стамбено-

комуналне 

послове 

8. 

Санација водоводне 

мреже Вучине (код 

основне школе) 

45232151-5 

 

5.130,00 

КМ 
Директни 

Мај 

2015. год. 

Јуни 

2015. год. 
уговор 

35 

календарских 

дана од дана 

увођења 

извођача 

радова у посао 

од стране 

надзорног 

органа 

511200 

Средства се 

обезбјеђују 

са буџетске 

резерве 

Одјељење за 

просторно 

уређење и 

стамбено-

комуналне 

послове 

9. 
Израда хоризонталне 

сигнализације  
45233221-4 

 

8.500,00  

КМ 

 

Конкурентс

ки 

Мај 

2015. год.  

Јуни 

2015. год. 
уговор 

15 

календарских 

дана од дана 

увођења 

извођача 

радова у посао 

од стране 

надзорног 

органа 

412700 

Одјељење за 

просторно 

уређење и 

стамбено-

комуналне 

послове 

10. 

Санација улица са 

савременим 

асфалтним застором 

45233222-1 35.000,00 КМ 
Конкурентс

ки 

Август 

2015. год.  

Септембар 

2015. год. 
уговор 

30 

календарских 

дана од дана 

увођења 

извођача 

радова у посао 

од стране 

надзорног 

органа 

412500 

Програм 

„Шуме 15“ 

Одјељење за 

просторно 

уређење и 

стамбено-

комуналне 

послове 

11. 
Санација локалних 

путева и улица  

45233141-9 

 

174.000,00 

КМ 
Oтворени 

Јули 

2015. год. 

Август 

2015. год. 

оквирни 

споразу

м 

од дана 

увођења 

извођача 

радова у посао 

од стране 

надзорног 

органа до 

31.12.2015. год. 

412500 

„Шуме 15“ 

Одјељење за 

просторно 

уређење и 

стамбено-

комуналне 

послове 



12. 

Одводња 

површинских и 

подземних вода на 

дијелу пута Гребен 

45232130-2 

 
6.000,00   КМ Директни 

Мај  

2015. год. 

Јуни  

2015. год. 
уговор 

25 

календарских 

дана од дана 

увођења 

извођача 

радова у посао 

од стране 

надзорног орг. 

412500 

„Шуме 15“ 

Одјељење за 

просторно 

уређење и 

стамбено-

комуналне 

послове 

13. 

Извођење радова на 

изради дијела кишне 

канализације у ул. 

Св.Саве (Бикавац)  

45232130-2 

 

4.300,00 

 КМ 
Директни 

Јули 

2015. год. 

Август 

2015. год. 
уговор 

15 

календарских 

дана од дана 

увођења 

извођача 

радова у посао 

од стране 

надзорног 

органа 

511100 

„Рента 14“ 

 

Одјељење за 

просторно 

уређење и 

стамбено-

комуналне 

послове 

14. 

Наставак изградње 

транспортног 

цјевовода Прелово-

Клашник-II фаза 

45232151-5 

 

171.800,00 

КМ 
Oтворени 

Јули 

2015. год. 

Август 

2015. год. 
уговор 

90 

календарских 

дана од дана 

увођења 

извођача 

радова у посао 

од стране 

надзорног 

органа 

„ХЕ-14“ и 

„Воде 13“ 

511100 

Одјељење за 

просторно 

уређење и 

стамбено-

комуналне 

послове 

15. 

Набавка и 

постављање видео 

надзорних камера на 

подручју града 

45316210-0 
3.000,00  

КМ 
Директни 

Мај 2015. 

год. 

Јуни 2015. 

год. 
уговор 

15 

календарских 

дана од дана 

увођења 

извођача 

радова у посао 

од стране 

надзорног 

органа 

Буџетска 

резерва 

Одјељење за 

просторно 

уређење и 

стамбено-

комуналне 

послове 

 

УКУПНО: 1.334.480,00 КМ 
 

СВЕ УКУПНО: 1.644.518,00 КМ      

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                        Славиша Мишковић, с.р.  

 



На основу члана 43, 44. и 72. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

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

79. Статута Општине Вишеград („Службени 

гласник општине Вишеград“, број 6/14), начелник 

општине Вишеград, д о н о с и 

 

П Р А В И Л Н И К 

о измјенама Правилника о организацији и 

систематизацији радних мјеста 

Административне службе Општине Вишеград 

 

Члан 1. 

У Правилнику о организацији и систематизацији 

радних мјеста Администативне службе Општине 

Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“  

број 1/11-Пречишћени текст, 11/11, 1/12, 5/12 , 6/12, 

13/12 и 4/13) члан 3. у табели Одјељење опште 

управе додаје се нови редни број „23“ и гласи: 
 

Ред. 

број 

Назив радног 

мјеста 

Опис радног 

мјеста 

 

Број 

извршил

аца 

23.  

Помоћни 

радник у кафе 

кухињи на 

послуживању 

топлих 

напитака 

ССС-III 

степен КВ 

радник 

угоститељске 

струке, шест 

мјесеци 

радног 

искуства, 

инвалид лаке 

ретардације 

1 

 

 

 

 

Члан2. 

Члан 16. мијења се и гласи:  

„У oпису радног мјеста из члана 15. овог 

правилника у Одјељењу за општу управу додаје се 

нови број „23“ и гласи: 
 

23. Помоћни радник у кафе кухињи на  

послуживању топлих напитака 

Обавља све помоћне послове у кафе кухињи врши 

услуживање према наруџби за запослене у Опинској 

управи, брине се о чистоћи просторије у којој се 

врши спремање напитака, као и о посуђу,те врши 

друге послове који му  се ставе у надлежност. 

 

Члан 3. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана  

објављивања, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Вишеград’’. 

 

ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-013-50/15 

Датум: 28.4.2015. 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 

Година 24           Број: 5                   Општина Вишеград  30.4.2015. године                               Страна 13 


