
Година 26                      Службени гласник општине Вишеград - Број   7             31  .   м  aj   2017 године

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

О Д Л У К У 
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 роба
и  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: 02-404-52/17
Датум:   26  .0  4  .2017. године    Младен Ђуревић,с.р.



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 „РОБЕ“
додаје се нова ставка под редним бројем 26. 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

РОБЕ

26.

Набавка клупица 
за прозоре на 
Градској кући у 
Андрићграду

44911100-0
1.500,00

КМ
Директни

Април
2017.

Мај
2017.

Уговор

7 дана од
дана

потписивања
уговора

Буџетска
резерва

Одјељење за
општу управу

Члан 2.
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 72. 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

72.

Изнајмљивање и 
сервис четири 
мобилна тоалета 
(еко wc) 

98390000-3
6.000,00

КМ
Директни

Април
2017.

Април
2017.

Уговор
01.05.-

31.10.2017.
Буџетска
резерва

Одјељење за
просторно
уређење и
стам-ком.
послове

Члан 3.
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.

Број: 02-404-52/17                                                                                                                                                                         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 26.04.2017. године                                                                                                                                                              Младен Ђуровић ,с.р.
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На  основу  члана 82.  став  (3)  Закона  о  локалној
самоуправи  („Службени  гласник  Републике
Српске“, број 76/16) и члана  79  Статута  Општине
Вишеград („Службени  гласник  Општине
Вишеград“ број 6/17), начелник општине Вишеград,
д о н о с и 

О Д Л У К У
о исплати стредстава спортисти године

Члан 1.
Одобрава  се  исплата  у  виду  новчане  награде  у
укупном  износу  од  600,00 КМ
(словима:шестстотинаконвертибилнихмарака)
најуспјешнијим спортистима  ошпштине  Вишеград
у 2016. години а у појединачном износу од 300,00
КМ  (словима:тристотинеконвертибилнихмарака)  и
то :

- спортисткиња  године  –  Ивана  Плечић,
Одбојкашки клуб „ХЕ на Дрини“ Вишеград

- спортиста  године-Никола  Полуга,  Карате
клуб 

Члан 2.
Наведени  износ  ће  се  исплатити путем  благајне
општине  Вишеград  из  средстава  за  финансирање
спортских манифестација од општинског значаја.

Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а биће
објављена  у  „Службеном  гласнику  општине
Вишеград.

ОПШТИНА ВИШЕГРАД
                 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Број: 02-_____/17
Датум: 10.5.2017. године       Младен Ђуревић,с.р.

На  основу  члана 82.  став  (3)  Закона  о  локалној
самоуправи  („Службени  гласник  Републике
Српске“, број 97/16) и члана  79  .Статута  Општине
Вишеград („Службени  гласник  Општине
Вишеград“ број  6/14,  13/16  и  3/17), начелник
општине Вишеград,  д о н о с и 

О Д Л У К У
о одобравању средстава

Члан 1.
Одобравају се новчана средства са ставке 412-900 у
укупном  износу  од  1.000,00  КМ
(словима:једнахиљадаконвертибилнихмарака)  DIS
Позоришту  младих  Бања  Лука  у  сврху  подршке
фестивалу „Višegrad fest“ на којем ће наступити 12
позоришних представа .

Члан 2.
Наведени износ ће се уплатити на жиро рачун број
56209980353508-05 код НЛБ банке.

Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а биће
објављена  у  „Службеном  гласнику  општине
Вишеград.

ОПШТИНА ВИШЕГРАД
                 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Број: 02-40-129/17
Датум: 12.5.2017. године       Младен Ђуревић,с.р.

На  основу  члана  82.  став  (3).  Закона  о  локалној
самоуправи  („Службени  гласник  Републике
Српске“ број: 97/16), на основу члана 72. став (3) и
(4) Закона о предшколском васпитању и образовању
(„Службени  гласник  Општине  Вишеград“,  број:
79/15) начелник општине, д о н о с и 

О Д Л У К У

Члан 1. 
Даје се  сагласност Јавној установи за предшклско
васпитање  и  образовање  „Невен“  Вишеград  за
кориштење  колективног  годишњег  одмора  у
временском  периоду  од  31.07.2017.  године  до
21.08.2017. године.

Члан 2. 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће
објављена  «Службеном  гласнику  општине
Вишеград»

ОПШТИНА ВИШЕГРАД
                 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Број: 02-141-4/17
Датум: 15.5.2017. године       Младен Ђуревић,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

О Д Л У К У
О ДОПУНИ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ 

ЗА 2017. ГОДИНУ

Члан 1.
Одобрава се  допуна Плана јавних набавки за 2017.
годину, као у прилогу.
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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: 02-404-58/17
Датум: 18.5.2017. године           Младен Ђуревић,с.р.



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 73. 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

73.

Услуге опремања 
просторија у 
Градској кући у 
Андрићграду

79931000-9
6.000,00

КМ
Директни

Мај
2017.

Мај
2017.

Уговор

10 дана од
дана

потписивања
уговора

Средства ће
бити

обезбијеђена
ребалансом
буџета за

2017. годину

Одјељење за
општу управу

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.

Број: 02-404-58/17                                                                                                                                                                         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 18.05.2017. године                                                                                                                                                              Младен Ђуровић ,с.р.
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На основу члана 64. став (1) и (2) Закона о локалној
самоуправи  („Службени  гласник  Републике
Српске“, број: 97/16) и члана 60. Статута општине
Вишеград  („Службени  гласник  општине
Вишеград“,  број  6/14,  13/16  и  3/17),  начелник
општине Вишеград, д о н о с и

П Л А Н 
о измјени Плана запошљавања у Општинској

управи општине Вишеград за 2017. годину

I
У  Плану  запошљавања  у  Општинској  управи
општине  Вишеград  за  2017.  годину  („Службени
гласник општине Вишеград“, број 2/17) у тачки III
став  (1)  ријечи:  „и  један  службеник  на  мандат
начелника  општине“  замјењује  се  ријечима:  „два
службеника на мандат начелника општине“ у  ставу
(2) ријечи „1 службеника са ВСС на радно  мјесто
савјетник начелника општине на мандат начелника
општине,“ замјењује се ријечима „ 2 службеника са
ВСС на радно мјесто савјетник начелника општине
на мандат начелника општине“.

 
II

Овај  план  ступа  на  снагу  осмог  дана  од  дана
објављивања  у  „Службеном  гласнику  општине
Вишеград”.

ОПШТИНА ВИШЕГРАД
                 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Број: 02-013-22.1/17
Датум: 22.5.2017. године           Младен Ђуревић,с.р.

На  основу  члана  82.  став  (3)  Закона  о  локалној
самоуправи  ("Службени  гласник  Републике
Српске",  97/16),  члана  60.  и  79.  Статута  општине
Вишеград  („Службени  гласник  општине
Вишеград",  број  6/17),  Начелник  општине
Вишеград, д о н о с и: 

ПРАВИЛНИК ЗА КОРИШЋЕЊЕ КАРТИЦА
ЕВИДЕНЦИЈЕ РАДНОГ ВРЕМЕНА И
ЗБРАЈАЊА САТИ У ОПШТИНСКОЈ 

УПРАВИ  ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД

 ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 
Предмет Правилника
Овим Правилником уређује се обавеза запослених у
вези  са  коришћењем  картица  евиденције  радног
времена, одосно евидентирања времена доласка на
посао и одласка с посла, изласци на паузу и са паузе
за  топли  оброк,  као  и  приватни  изласци,  одлазак
љекару,  по  позиву  и  службени  изласци  као  и
збрајање  сати  за  приватне  изласке,  кашњење  на
посао  и  пријевремени одласци с посла,  кашњење с

паузе  за  топли оброк  и  доласка  с  паузе  за  топли
оброк, а који су уредно евидентирани у читачу.

Члан 2.
Овим  Правилником  се  прописује  начин  обрачуна
времена проведеног на основу излазака из члана 1.
овог Правилника.

Члан 3.
Запослени  су  дужни  да  користе  Упутство  за
кориштење картица евиденције радног времена на
начин како слиједи:
F1- који означава приватни излаз, сати се збрајају и
одбијају  од  плате  радника  за  мјесец  у  којем  је
приватни излаз и кориштен.
За сваки започети сат приватног изласка одбија се
један сат, 
F2-Одлазак љекару уз  потврду љекара,  сати се не
одбијају,
F3- По позиву сати се не одбијају уз презентовање
позива, 
F- Службени излазак се не одбија, (уз излазницу и
доказ о коришћењу исте). 

Свако кашњење на посао, кашњење с паузе за топли
оброк, пријевремени одлазак с посла као и паузе за
топли  оброк  ће  се  збрајати  и  на  крају  мјесеца
одбијати од плате радника за тај мјесец .

Члан 4.
Одговорност запосленог 
Сви запослени у Општинској управи Вишеград су
обавезни  да користе картице при сваком изласку и
уласку  у  зграду,  у  случају  намјерног  проласка-
изласка  без  чекирања  картице,  покренут  ће  се
дисциплински  поступак,  као  и  за  злоупотребу
картице.
Учестало  кашњење  не  искључује  и  дисциплинску
одгворност.
 

Члан 5.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења и
биће  објављено  у  "Службеном  гласнику  општине
Вишеград". 

ОПШТИНА ВИШЕГРАД
                 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Број: 02-013-157/17
Датум: 30.5.2017. године           Младен Ђуревић,с.р.
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