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На основу члана 39.став (2) тачка 2. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике  Српске, број: 97/16) и члана 36. став (2) 
Статута општине Вишеград („Службени гласник 
општине Вишеград“, број 6/17) Скупштина општине 
Вишеград на сједници одржаној 12.12.2017. године,     
д о н о с и 
 

ОДЛУКУ  
о стипендирању студената у општини Вишеград 

за академску 2017/2018. годину  
 
I Опште одредбе 
 

Члан 1. 
Предмет  одлуке 

Овом одлуком прописују се услови, критеријуми, 
поступци, начин испалате и друга питања која су 
везана за додјелу стипендија, студентима који имају 
пребивалиште на територији општине Вишеград. 
Студентска стипендија представља вид директне 
финансијске подршке од стране Општине Вишеград, 
обезбјеђене за студенте ради награђивања 
постигнутих резултата, постизања вишег просјека 
оцјена у току школовања, мотивисања за наставак 
образовања, те подршке школовању социјалним 
категоријама становништва. 
 

II  Стипендирање редовних студената 
 

Члан 2. 
Обезбјеђење средстава  

Средства за стипендирање студената у складу са 
овом Одлуком, обезбјеђена су у буџету општине 
Вишеград. Стипендије се додјељују за једну 
академску годину.  
 

Члан 3. 
Утврђивање броја и износа стипендија 

Начелник Општине ће Јавним конкурсом утврдити 
број стипендија у износу од 1.200,00 КМ, а исплата  
ће се вршити у десет једнаких мјесечних рата. 

 
Члан 4. 

Врста стипендија 
Општина Вишеград додјељује двије врсте 
стипендија студентима првог циклуса на 
високошколским установама: 

1. стипендије студентима по основу успјеха 
током студирања или похађања средње 
школе и стипендије студентима из 
категорије дјеце погинулих бораца , 

2. стипендије по основу посебног и социјалног 
статуса, 

 
III) Јавни конкурс 

 
Члан 5. 

Комисија за додјелу студентских стипендија 
За провођење Јавног конкурса за додјелу 
студентских стипендија, Начелник општине именује 
Комисију за додјелу студентских стипендија од пет 
(5) чланова коју чине:  

- Борачка организација - један члан 
- Одборници СО - 2 члана 
- Општинска управа - 2 члана 

Задатак Комисије је да изврши преглед пријава 
приспјелих на конкурс  и утврди ранг листу у складу 
са критеријима  утврђеним овом Одлуком и 
приједлог ранг-листе доставља Начелнику 
општине.Техничку подршку Комисији пружа 
Одјељење  за привреду и друштвене дјелатности. 

 
Члан 6. 

Јавни конкурс 
Стипендије се додјељују на основу спроведеног 
јавног конкурса. Начелник општине Вишеград ће 
расписати Јавни конкурс за додјелу студентских 
стипендија најкасније у року од 30 дана од дана 
доношења ове  Одлуке. 
Конкурс се објављује на огласној табли Општине 
Вишеград, на званичној интернет страници и  
средствима јавног информисања општине 
Вишеград. 
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Рок за подношење пријава је 21 дан (двадесет један 
дан) од дана објављивања Јавног конкурса. 
 

Члан 7. 
Садржај Јавног конкурса 

Јавни конкурс ће садржавати сљедеће елементе: 
1. Назив и адресу органа који расписује 

конкурс, 
2. Врсту и број стипендија,  
3. Вријеме трајања конкурса, 
4. Услове и критерије за додјелу стипендија, 
5. Потребну документацију  
6. Начин бодовања пријава 
7. Друге потребне податке за потпуну 

информисаност Комисије за додјелу 
стипендије. 

 
Члан 8. 

Општи услови 
Општи услови за додјелу стипендија су сљедећи: 

- да студент има пребавалиште на подручју 
општине Вишеград у  непрекидном трајању 
од 1 (једну) годину и дуже, 

- да студент  не прима стипендију из других 
јавних извора финансирања, 

- да је редован студент  првог циклуса 
додипломских студија, 

- да није обновио ни једну годину студирања 
на уписаној високошколској установи 
(изузетак су сљедећи: студенти – дјеца 
погинулих бораца и студенти који због 
оправданих околности као што су теже 
болести, несрећни случајеви са тешким 
посљедицама, одржавање трудноће, њега 
дјетета до годину дана живота, а који су у 
току школовања једном обновили годину 
студија имају право на додјелу стипендија 
када упишу сљедећу годину студија, 

- да је уписао завршну годину студија до 
напуњених 26 година живота, осим 
студената студија који трају 5 или 6 година, 
који уписују завршну годину студија до 
напуњених 28 година живота, 

- за студенте који уписују прву годину 
студија, да им је просјечна оцјена током 
средњошколског образовања била 3,80 и 
више, 

- да није примило стипендију општине 
Вишеград за годину студија за коју 
конкурише, без обзира да ли се школује на 
истом или другом студијском програму 
истог факултета или су уписали други 
факултет. 
 

За студенте који директно остварују права на 
стипендију услови су: 

- да студент има пребавалиште на подручју 
општине Вишеград у  непрекидном трајању 
од 1 (једну) годину и дуже, 

- да студент  не прима стипендију из других 
јавних извора финансирања, 

 

Неиспуњавање једног од општих услова је 
елиминаторно, тако да се пријава у процесу 
селекције неће бодовати. 
 

Члан 9. 
Пријава и потребна документација 

Као доказ о испуњености наведених општих и 
посебних услова, студенти уз попуњену пријаву 
прилажу сљедећа документа: 
 

- Увјерење (пријаву) о мјесту пребивалишта; 
- Увјерење да студент није обновио нити 

једну годину студирања,  
- Увјерење (потврду) да је први пут уписао 

академску 2017/18 годину као редован 
студент; 

- Потврду о просјеку оцјена у току студирања 
или свједочанства из средње школе;  

- Копију прве странице индекса; 
- Изјаву о заједничком домаћинству (овјерена 

кућна листа) ; 
- Увјерење Завода за запошљавање - Биро 

Вишеград за незапослене чланове 
домаћинства; 

- Потврду о висини примања за чланове 
домаћинства ( потврда о висини плате, чек 
од пензије или друго) ; 

- Увјерење о уписаној академској 2017/2018 
за студенте, чланове домаћинства;  

- Увјерење  о кориштењу социјалне помоћи 
ЈУ Центар  за социјални рад; 

- Увјерење да је дјете без родитељског 
старања ЈУ Центар  за социјални рад; 

- Рјешење о утврђивању статуса породице 
погинулих и несталих бораца ВРС; 

- Рјешење о категоризацији инвалидности 
РВИ ВРС; 

- Рјешење о категоризацији демобилисаних 
бораца ВРС; 

- Рјешење о тјелесном инвалидитету судента; 
- Изјаву да студент није корисник стипендије 

из других извора; 
- Диплому ученика генерације средње школе; 
- Доказ о освојеним наградама на 

регионалним, републичким и другим 
такмичењима. 

Студенти који директо остварују право на 
стипендију прилажу: 

- Увјерење о пребивалишту; 
- Овјерена изјава да не прима стипендију из 

других извора; 
- Доказ о просјечној оцјени од 5,0 за студенте 

који уписују прву годину студија просјечна 
оцјена 8,0 и више за студенте који редовно 
похађају студије, те потврда надлежног 
органа о статусу дјетета погинулог борца. 
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IV) Критеријуми, начин бодовања и рангирање  
 

Члан 10. 
Стипендије по основу успјеха током студирања  

Студенти по основу успјеха, чија је просјечна 
оцијена током студирања  8,0 и више не бодују се, 
него право на стипендију остварују благовременим 
и уредним подношењем пријаве и потребне 
документације.  
Ранг листа о додјели стипендија се формира тако, 
што се студенти рангирају од највеће просјечне 
оцјене, према нижој. Уколико постоје студенти са 
истим просјечним оцјенама, предност се даје прво 
оним који су уписали вишу годину студија, а затим 
студентима који студирају у Републици Српској. 
 

Члан 10. а 
Стипендирање по основу успјеха у средњој 

школи 
Ученик генерације  уписује  се први на ранг листу , а 
затим ученици чији је просјек оцјена током 
школовања у средњој школи износио 5,0. 

 
Члан 11. 

Стипендије по основу посебног и социјалног 
статуса 

а) Студенти из категорије дјеце погинулих бораца, 
не бодују се, него  право на стипендију остварују 
благовременим и уредним подношењем пријаве и 
потребне документације. 

 
б) Студенти по основу посебног и социјалног 
статуса из других категорија бодују се на сљедећи 
начин:  

1. Студентима, чији су родитељи из категорије 
ратних војних инвалида, додјељује се за 
прву категорију 7 бодова ( бодови се 
смањују за сваку сљедећу категорију по 
један бод, тако да се седмој категорији 
додјељује  1 (један) бод. 

2.  Студентима, чији су родитељи из 
категорије демобилисаних бораца додјељује 
се за прву категорију 7 бодова( бодови се 
смањују за сваку сљедећу категорију по 
један бод, тако да се за седму категорију  
додјељује 1 (један) бод) 

3. Студентима, чији су родитељи из категорија 
цивилних жртава рата или логораша 
додјељује се 5 (пет) бодова; 

4. Студентима без родитељског старања 
додјељује се 10 (десет) бодова; 

5.  Студентима без једног родитеља  додјељује 
се 5 (пет) бодова; 

6. Студентима по основу незапослености за 
сваког незапосленог родитеља додјељује се 
по 3 (три) бода; 

7. Студенти по основу личне инвалидности 
добијају по 5 (пет) бодова; 

8. Студентима, чија примања по члану 
домаћинства не прелазе 200,00 КМ 
додјељује се 7  (седам) бодова; 

9.  Студенти по основу освојених награда на 
републичким и међународним такмичењима 
добијају по 5 (пет) бодова; 

10. Студентима за сваку годину студија 
додјељује се по 1 (један) бод; 

11. Студенти по основу успјеха добијају 
бодове, на тај начин, што се просјечна 
оцјена у претходном школовању помножи 
са којефицијентом 2, а студентима који су 
уписали прву годину студија просјечна 
оцјена у средњој школи се  помножи са 
коефицијентом 3. 

12. Студенти по основу чланова домаћинства 
добијају 1 (један) бод за члана домаћинства 
који похађају основну и средњу чколу, а 3 
(три) бода за члана који је студент, а није 
обновио претходну годину. 

Од ставке 1 до 3 студентима се могу додјелити 
бодови за једног родитеља по једном основу. 
 

Члан 12. 
Ранг-листа 

Ранг-листа кандидата је јавна  и формира се на бази 
критерија и начина бодовања који су наведени у 
овој Одлуци. 
Ранг листу за додјелу стипендија чине студенти из 
категорије дјеце погинулих бораца, затим студенти 
који су право на стипендију, остварили по основу  
успјеха током студирања и школовања, те студенти 
бодовани према критеријима  предвиђеним за 
социјални статус. 
Начелник  општине на основу  ранг- листе ће 
донијети  одлуку  о стипендирању студената за 
академску 2017/2018. годину. 
 
V) Уговарање и обавеза стипендиста 
 

Члан 13. 
Садржај уговора 

Међусобни односи, права и обавезе између 
Општине и корисника стипендија, односно 
корисника средстава уређују се уговором, 
закљученим у складу са законом и овом одлуком.  
Уговор о додјели стипендије садржи: 

- назив и податке о уговореним странама, 
- детаљну разраду права и обавеза даваоца и 

корисника стипендије, 
- висину, начин и динамику исплате, те 

временски период за који је стипендија 
додјељена, 

- остала права и обавезе уговорених страна. 
 

Члан 14. 
Обавеза стипендисте након завршетка студија 

Након завршетка студија и стицања звања, 
стипендиста је дужан да се пријави у Општину  
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Вишеград у Одјељење за привреду и друштвене 
дјелатности  ради евиденције и будуће сарадње. 
Стипендиста ће бити у обавези да локалној 
заједници у току прве године након завршетка 
студија помогне кроз друштвено корисан рад, 
промоцију и реализацију властитих идеја а све у 
зависности од стручне оспособљености, могућности 
и афинитета стипендисте.  
Општина Вишеград и корисник стипендије ће на 
бази узајамног повјерења и разумјевања тражити 
могућности за стварање услова за запослење и 
осталих услова за квалитетан живот на подручју 
Општине Вишеград. 
 

VI) Завршне одредбе 
 

Члан 15. 
Ступање на снагу 

Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављена у „Службеном гласнику Општине 
Вишеград“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД                
                                                    ПРЕДСЈЕДНИК СО    
Број: 01-022-290/17  
Датум: 12.12.2017. год.        др Билал Мемишевић,с.р. 
                                                     
На основу члана 30. и члана  32. став (1) Закона о 
основном образовању и васпитању („Службени 
гласник гласник Републике Српске“, број 44/17) и 
члана 36. став (2) тачка 2. Статута општине 
Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“, 
број 6/17), Скупштина општине Вишеград на 
сједници одржаној  12.12.2017. године, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о приједлогу уписног подручја централне 

Основне школе „Вук Караџић“ у Вишеграду и 
подручних одјељења у Међеђи и Добруну 

 

Члан 1. 
Доноси се Приједлог уписног подручја централне 
Основне школе „Вук Караџић“ у Вишеграду и 
подручних одјељења у Међеђи и Добруну која 
дјелују на подручју општине Вишеград.  
 

Члан 2. 
Уписно подручје Централне Основне школе „Вук 
Караџић“ у Вишеграду обухвата мјесне заједнице: 
Вишеград I, Вишеград II, Црнча, Гарча, Горња и 
Доња Лијеска, Дринско, МЗ Прелово,МЗ Клашник, 
Околиште, Вучине и Душче.  
 

Уписно подручје Подручног одјељења Добрун, од 
првог до петог разреда обухвата МЗ Добрун и МЗ 
Вардиште.  
 

Уписно подручје Подручног одјељења Међеђа, од 
првог до петог разреда обухвата обухвата МЗ 
Међеђа.   
 

Након завршетка петог разреда ученици из 
подручних одјељења Добрун и Међеђа наставу од  
шестог до деветог разреда, похађају у централној  
Основној школи „Вук Караџић“ у Вишеграду. 
 

Члан 3. 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Вишеград“.  
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД                
                                                     ПРЕДСЈЕДНИК СО    
Број: 01-022-291/17  
Датум: 12.12.2017. год.        др Билал Мемишевић,с.р. 
 

На основу члана 15. став (1) Закона о трговини 
("Службени гласник Републике Српске", бр: 6/07, 
52/11, 67/13, 106/15), члана 13. Закона о занатско-
предузетничкој дјелатности ("Службени гласник 
Републике Српске", број 117/11, 121/12, 67/13, 
44/16), члана 36. став (2) тачка 2 Статута општине 
Вишеград ("Службени гласник општине Вишеград", 
број: 6/17), Скупштина општине Вишеград на 
сједници одржаној 12.12.2017. године, д о н о с и 
 

О Д Л У К У   
о измјени Одлуке о одређивању радног времена 

правним лицима и предузетницима који 
обављају трговинску, занатску и услужну 

дјелатност на подручју општине Вишеград 
 

Члан 1. 
У Одлуци о одређивању радног времена правним 
лицима и предузетницима који обављају 
трговинску,занатску и услужну дјелатност на 
подручју општине Вишеград ("Службени гласник 
општине Вишеград", број: 7/08 и 14/08 ),  члан 7. 
став 1. тачка 1.која гласи : 
 

"На дан републичког празника који се не ради један 
дан, субјекти обухваћени овом Одлуком - не раде. 
Изузетно, могу да раде: 
- У времену од 7.00- 11.00 часова - трговине на мало 
прехрамбеним и непрехрамбеним производима 
(дјелатност продавница мјешовите робе)." 
 

мијења се и гласи: 
 

"На дан републичког празника који се не ради један 
дан, субјекти обухваћени овом Одлуком - не раде. 
Изузетно, могу да раде: 
- У времену од 7.00- 14.00 часова - трговине на мало 
прехрамбеним и непрехрамбеним производима 
(дјелатност продавница мјешовите робе)." 
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Члан 2. 
Остале одредбе ове Одлуке се не мјењају. 
 

Члан 3. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине 
Вишеград“. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД                
                                                     ПРЕДСЈЕДНИК СО    
Број: 01-022-292/17  
Датум: 12.12.2017. год.        др Билал Мемишевић,с.р. 

 
На основу члана 39. став (2) Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16) и члана 36. Статута општине 
Вишеград („Службени гласник општине 
Вишеград“, број 6/17), Скупштина општине 
Вишеград на сједници одржаној дана  12.12.2017. 
године, д о н о с и 
 

П Р А В И Л Н И К 
о утврђивању критерија, поступка и начина 

давања и измјене назива улица, 
 тргова, паркова и мостова  на подручју 

 општине Вишеград 
 

Члан 1. 
Овим правилником утврђује се критеријум, 
поступак и начин давања и измјене назива улица, 
тргова, паркова и мостова на подручју општине 
Вишеград (у даљем тексту: општина). 
 

Члан 2.   
(1) Улица и трг морају имати назив. 
(2) Мост и парк могу имати назив. 
(3) На подручју општине не могу бити двије или 
више улица, тргова, мостова или паркова с истим 
називом. 
(4) Улица или трг, могу се налазити само унутар 
подручја града или насеља. 
 

Члан 3. 
(1) Назив улице, трга, парка или моста се 

одређује по географским и другим појмовима (као 
нпр. топоними), датумима везаним за значајне 
догађаје из историје општине, Републике Српске и 
Босне и Херцеговине, по именима особа које су дале 
значајан допринос у културном, привредном, 
друштвеном, спортском и научном развоју општине 
или свеукупне свјетске културе. 
(2) Улица, трг, мост или парк не може добити назив 
по имену живе особе. 
 

Члан 4. 
(1) Иницијативу за давање или измјену назива из 
члана 1. овог правилника, могу поднијети начелник 
општине, одборници  Скупштине општине (у даљем 

тексту скупштина), савјет мјесне заједнице,  
културне и јавне институције. 
(2) Иницијатива се покреће у писаном облику, а 
поднесак треба да садржи сљедеће податке:  
1) постојећи назив (уколико се приједлог подноси за 
измјену назива из члана 1. ове одлуке), 
2) приједлог новог назива,  
3) детаљно образложење са разлозима. релевантни 
докази за промјену назива  
(3) Уколико иницијатива не буду поднесена у 
складу са ставом 1 и 2 овог члана неће се узети у 
разматрање. 

 

Члан 5. 
(1) Иницијативу раматра комсија за одређивање 
назива улица, тргова, паркова и мостова на подручју 
општине Вишегад. 
(2) Комиија из претходног става овог члана има 
предсједника и четири члана, коју именује начелник 
општине рјешењем на период од четири године. 
(3) Предсједник и чланови комиије се именују из 
реда истакнутих научних, стручних, културних и 
јавних личности општине. 
 

Члан 6. 
(1) Комисија из претходног члана може да тражи да 
подносилац иницијативе за назив образложи 
приједлог релевантним доказима.  
(2) Комисија може одржати и јавну расправу по 
питању иницијативе за давање или измјену назива 
улица, тргова, паркова и мостова. 
 

Члан 7.   
Одлуку о називу улице, трга, парка или моста 
одређује скупштина на приједлог 
комисије из члана 5. овог правилника. 

 
Члан 8.   

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине 
Вишеград“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД                
                                                     ПРЕДСЈЕДНИК СО    
Број: 01-022-293/17  
Датум: 12.12.2017. год.        др Билал Мемишевић,с.р. 
 
На основу члана 39. став (2) Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16) и члана 36. Статута општине 
Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“, 
број 6/17) Скупштина општине Вишеград на 
сједници одржаној дана 12.12.2017. године,               
д о н о с и 
 

П Р А В И Л Н И К 
о подизању споменика и постављању 

скулптуралних дјела на јавним и другим 
површинама на подручју општине Вишеград 
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Члан 1. 
Овим правилником уређује се подизање споменика 
и постављање скулптуралних дјела на јавним и 
другим површинама на територији општине 
Вишеград.  

 
Члан 2. 

Споменик у смислу ове одлуке је дјело ликовне или 
примјењене умјетности - фигура, попрсје, биста, 
рељеф, спомен-плоча или друго спомен-обиљежје 
које обиљежава догађај или личност значајну за 
општину Вишеград, историју и културу или свјетску 
политичку и културну историју. 
Скулптурално дјело у смислу ове одлуке је дјело 
које се због своје умјетничке вриједности поставља 
на јавној површини. 
 

Члан 3.  
Јавна површина у смислу одредбе овог правилника 
је улица, трг, ријечна обала, мост, јавна зелена 
површина између и око зграда, парк, сквер, пасаж и 
фасада зграде која се налази на регулационој линији 
улице, односно јавне површине.  

 
Члан 4.  

Споменик и скулптурално дјело (у даљем тексту: 
споменик) се подиже, односно поставља на основу 
одлуке Скупштине oпштине Вишеград (у даљем 
тексту: скупштина), у складу са одредбама овог  
правилника. 
  

Члан 5.  
Иницијативу за подизање споменика може 
поднијети физичко или правно лице.  
Иницијатива из става 1. овог члана, може да садржи 
и приједлог локације за подизање споменика.  
Иницијативу разматра посебна комисија коју 
именује скупштина у појединачном случају. 
Предсједник и чланови комиије се именују из реда 
истакнутих научних, стручних, културних и јавних 
личности општине. 
Комисија може одржати и јавну расправу по питању 
иницијативе.  
 

Члан 6. 
Комисија је дужна да прибави мишљење одјењења 
надлежног за просторно уређење.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Члан 7.   
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине 
Вишеград“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД                
                                                     ПРЕДСЈЕДНИК СО    
Број: 01-022-294/17  
Датум: 12.12.2017. год.        др Билал Мемишевић,с.р. 
 
На основу члана 82. став (3) Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16), члана 17. став (1) Закона о 
јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, 
број 39/14) и члана 6. Правилника о јавним 
набавкама роба, услуга и радова („Службени 
гласник Општине Вишеград“, број 14/14), начелник 
општине  д о н о с и 
 

ОДЛУКУ 
О ДОПУНИ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ  

ЗА 2017. ГОДИНУ 
 

Члан 1. 
Одобрава се допуна Плана јавних набавки за 2017. 
годину, као у прилогу. 
 

Члан 2. 
Одлуком о доношењу Плана јавних набавки за 2017. 
годину број 02-404-70/16 од 03.01.2017. године 
донесен је План јавних набавки за 2017. годину. 

 
Члан 3. 

Током реализације Плана јавних набавки за 2017. 
годину јавила се потреба за набавком услуга, која се 
није могла предвидјети у вријеме доношења Плана 
јавних набавки, те је из тог разлога донесена допуна 
Плана набавки. 

 
Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а иста 
ће заједно са допуном Плана набавки бити 
објављена у „Службеном гласнику општине 
Вишеград“ и на интернет страници општине 
Вишеград. 
 
ОПШТИНА ВИШЕГРАД 
                НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Број: 02-404-141/17 
Датум: 01.12.2017. године    Младен Ђуревић ,с.р. 
 
 



РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА ВИШЕГРАД 
-Начелник општине- 
Број: 02-404-141/17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Датум: 01.12.2017. године 

 
На основу члана 17. став (1) Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број 39/14) и члана 4. Правилника о јавним набавкама роба, 
услуга и радова („Службени гласник Општине Вишеград“, број 14/14), начелник општине Вишеград  д о н о с и 
 

ДОПУНУ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД ЗА 2017. ГОДИНУ 
 

Члан 1. 
У Плану јавних набавки Општине Вишеград за 2017. годину број 02-404-70/16 од 03.01.2017. године у члану 4. у дијелу табеле под називом 
„УСЛУГЕ“ додаје се нова ставка под редним бројем 82. која гласи: 

 

Ред. 
број 

Предмет набавке 
Шифра 

ЈРЈН 

Процијењена 
нето 

вриједност 
набавке 

Врста 
поступка 
набавке 

Оквирни 
период 

покретања 
поступка 
набавке 

Оквирни 
период 

закључења 
уговора 

Склапа 
ли се 

уговор 
или 

оквирни 
споразум 

Планирано 
трајање 
уговора 

или 
оквирног 
споразума 

Извор 
финансирања 

(конто) 

Назив 
одјељења 

које покреће 
набавку 

 
УСЛУГЕ 

82. 

Израда пројектне 
документације за 
изградњу 
транспортног 
цјевовода за 
насеље Прелово 

 
45231300-8 

 

6.000,00 
КМ 

Директни 
Децембар 

2017. 
Децембар 

2017. 
Уговор 

20 дана од 
дана 

потписивања 
уговора 

(Програм 
„Воде 2017.“) 
Одлука СО-е         

број               
01-022-246/17 
од 03.10.2017.  

 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено-
комуналне 

послове 

 
Члан 2. 

Ова допуна Плана набавки ступа на снагу даном доношења, а иста ће бити објављена у „Службеном гласнику општине Вишеград“ и на интернет 
страници општине Вишеград. 
 

 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
 
                                                                                                                                                                     Младен Ђуревић, инж. геодезије,с.р. 



13.12.2017                         Службени гласник oпштине Вишеград - Број 18                                   8
 
На основу члана 82. став (3) Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16), члана 17. став (1) Закона о 
јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, 
број 39/14) и члана 6. Правилника о јавним 
набавкама роба, услуга и радова („Службени 
гласник Општине Вишеград“, број 14/14), 
начелник општине  д о н о с и 
 

ОДЛУКУ 
О ДОПУНИ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ  

ЗА 2017. ГОДИНУ 
 

Члан 1. 
Одобрава се допуна Плана јавних набавки за 2017. 
годину, као у прилогу. 
 

Члан 2. 
Одлуком о доношењу Плана јавних набавки за 
2017. годину број 02-404-70/16 од 03.01.2017. 
године донесен је План јавних набавки за 2017. 
годину. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Члан 3. 

Током реализације Плана јавних набавки за 2017. 
годину јавила се потреба за набавком услуга, која 
се није могла предвидјети у вријеме доношења 
Плана јавних набавки, те је из тог разлога донесена 
допуна Плана набавки. 

 
Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 
иста ће заједно са допуном Плана набавки бити 
објављена у „Службеном гласнику општине 
Вишеград“ и на интернет страници општине 
Вишеград. 

 
ОПШТИНА ВИШЕГРАД 
                НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Број: 02-404-149/17 
Датум: 13.12.2017. године    Младен Ђуревић ,с.р. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА ВИШЕГРАД 
-Начелник општине- 
Број: 02-404-149/17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Датум: 13.12.2017. године 

 
На основу члана 17. став (1) Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број 39/14) и члана 4. Правилника о јавним набавкама роба, 
услуга и радова („Службени гласник Општине Вишеград“, број 14/14), начелник општине Вишеград,  д о н о с и 
 

ДОПУНУ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД ЗА 2017. ГОДИНУ 
 

Члан 1. 
У Плану јавних набавки Општине Вишеград за 2017. годину број 02-404-70/16 од 03.01.2017. године у члану 4. у дијелу табеле под називом 
„УСЛУГЕ“ додаје се нова ставка под редним бројем 83. која гласи: 

 

Ред. 
број 

Предмет набавке 
Шифра 

ЈРЈН 

Процијењена 
нето 

вриједност 
набавке 

Врста 
поступка 
набавке 

Оквирни 
период 

покретања 
поступка 
набавке 

Оквирни 
период 

закључења 
уговора 

Склапа 
ли се 

уговор 
или 

оквирни 
споразум 

Планирано 
трајање 
уговора 

или 
оквирног 
споразума 

Извор 
финансирања 

(конто) 

Назив 
одјељења 

које покреће 
набавку 

УСЛУГЕ 

83. 

Израда пројектне 
документације за 
реконструкцију 
моста у Добруну 
у Вишеграду 

71320000-7 
3.000,00 

КМ 
Директни 

Децембар 
2017. 

Децембар 
2017. 

Уговор 

30 дана од 
дана 

потписивања 
уговора 

(Програм 
„Воде 2017.“) 
Одлука СО-е  
број 01-022-
246/17 од 
03.10.2017.  

 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено-
комуналне 

послове 

 
Члан 2. 

Ова допуна Плана набавки ступа на снагу даном доношења, а иста ће бити објављена у „Службеном гласнику општине Вишеград“ и на интернет 
страници општине Вишеград. 

 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

 
                                                                                                                                                                     Младен Ђуревић, инж. геодезије,с.р. 
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И з д а в а ч: Скупштина општине Вишеград-Стручна служба Скупштине општине, Aндрићград бб, 73240 
Вишеград, телефон: 058/620-823. Излази у складу са потребама. 
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