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На основу члана 39. став (2) тачка 13) Закона о 
локалној самоуправи  („Службени гласник 
Републике Српске“, број 97/16), члана 348. Закона о 
стварним правима („Службени гласник Републике 
Српске“, број 124/08, 3/09, 38/09, 95/11 и 60/15), 
члана 5. Правилника о поступку јавног конкурса за 
располагање непокретностима у својини Републике 
Српске и јединице локалне самоуправе („Службени 
гласник Републике Српске“, број  20/12), члана 14. 
Одлуке о уређењу простора и грађевинском 
земљишту („Службени гласник општине Вишеград“, 
број 13/16) и члана 36. Статута општине Вишеград 
(„Службени гласник општине Вишеград“, број 6/17) 
Скупштина општине Вишеград на сједници одржаној 
03.10.2017. године, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о начину и условима продаје непокретности  
означене као кп 858/60 у својини Општине 

Вишеград 
 

Члан 1. 
Скупштина општине Вишеград доноси одлуку о 
продаји непокретности у својини општине 
Вишеград, те утврђује  начин и услове продаје 
непокретности, означене као к.п. број 858/60 зв. 
Гарче у површини од 278 m² , уписане у П.Л. број 
171 К.О. Вишеград 2, што по старом премјеру 
одговара к.п. број 526/49 уписана у ЗК уложак 165 
К.О. СП_Вишеград, посједник и власник Општина 
Вишеград са дијелом 1/1. 
Измјеном Регулационог плана „Гарче“ у Вишеграду 
(„Службени гласник општине Вишеград“, број 4/08) 
на предметној непокретности предвиђена је 
изградња индивидуалног стамбеног објекта. 
 

Члан 2. 
Продаја непокретности из члана 1. ове одлуке 
извршиће се усменим јавним надметањем-
лицитацијом, а у складу са одредбама Правилника о 
поступку јавног конкурса за располагање  

 
непокретностима у својини Републике Српске и 
јединица локалне самоуправе („Службени гласник 
Републике Српске“, број 20/12) и ове одлуке. 
Поступак лицитације спроводи Комисија за 
спровођење јавног надметања, коју именује 
Скупштина општине Вишеград. 
 

Члан 3. 
Почетна продајна цијена непокретности из члана 1. 
ове одлуке, износи 11,50КМ/m².  

 
Члан 4. 

За учешће у поступку лицитације, понуђачи су 
дужни уплатити кауцију која износи 1.000,00КМ од 
почетне цијене непокретности на ЈРТ Општине 
Вишеград број 5620060000054715 код НЛБ Развојне 
банке. 
 

Члан 5. 
Продаја непокретности објавиће се путем јавног 
огласа у дневном листу ,,Глас Српске“, и то 
најкасније 15 дана прије дана одређеног за дан 
лицитације. Примјерак јавног огласа о лицитацији 
истовремено се истиче на огласној табли и објављује 
на интернет страници општине Вишеград.  
 

Члан 6. 
Купопродајну цијену учесник лицитације са којим ће 
се закључити уговор обавезан је уплатити у року од 
15 дана од дана закључења уговора о купопродаји на 
ЈРТ Општине Вишеград, а предаја непокретности у 
посјед купцу извршиће се у року од 10 дана по 
уплати купопродајне цијене, о чему ће се сачинити 
записник. 
Ако учесник лицитације из става 1. овог члана 
одустане од закључења уговора, губи право на 
повраћај положене кауције. 
 

Члан 7. 
Овлашћује се начелник општине Вишеград да у 
складу са овом одлуком по окончању поступка  
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лицитације, у име и за рачун Општине Вишеград, 
пред овлашћеним нотаром, закључи, потпише и 
овјери уговор о купопродаји непокретности са 
најповљнијим понуђачем, као и да истовремено 
уговори остале услове наведене купопродаје који су 
неопходни за провођење и реализацију истог у 
складу са овом одлуком и позитивним законским 
прописима, а по претходно прибављеном мишљењу 
Правобранилаштва Републике Српске-сједиште 
замјеника у Фочи. 
 

Члан 8. 
Трошкове израде нотарске исправе и накнаду за 
укњижбу у јавним евиденцијама сноси купац. 
 

Члан 9. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Општине 
Вишеград“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

         ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Број: 01-022-239/17                                                       
Датум: 03.10.2017. год.        др Билал Мемишевић,с.р.  
 
На основу члана 39. став (2) тачка 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  03.10.2017. године, 
д о н о с и  
 

О Д Л У К У 
о планирању и одобрењу начина за финансирање 
реконструкције постојећег угоститељског објекта 

- ресторана на Бикавцу  
 

Члан 1.  
Овом одлуком прихвата се реализација пројекта 
Реконструкција постојећег угоститељског објекта-
ресторана у насељу Бикавцу у Вишеграду ул. Светог 
Саве бб, изграђеног на к.п. број 1865/5 К.О. 
Вишеград 1 (нови премјер). 
 

Члан 2. 
Финансирање ове инвестиције вршиће се у 
вишевременској динамици, на период од три године 
односно тридестшест фиксних рата (без камата) по 
завршетку спроведене јавне набавке, у складу са 
позитивним законским прописима из ове области. 
Средства за реализацију овог пројекта су цца 
300.000,00 КМ (тристотинехиљада 00/100 
конвертибилнихмарака), од чега је 100.000,00 КМ 
(стотинухиљада) обезбјеђено у буџету Општине који 
ће се измирити по испостављеним привременим 
ситуацијама најкасније по завршетку радова, док ће 
отатак новца од цца 200.000,00 КМ 

(двјестотинехиљада), измирити у периоду од 
тридестшест фиксних рата од дана извршене 
примопредаје радова.  
 

Члан 3.  
Задужује се начелник општине да распише тендерску 
процедуру уз услове из ове одлуке, те да под 
условима из члана 2. ове одлуке потпише уговор, као 
и да истовремено уговори остале услове који су 
неопходни за реализацију пројекта из члана 1. ове 
одлуке а у складу са овом одлуком и позитивним 
законским прописима. 

 
Члан 4.  

Начелник општине ће именовати тим који ће пратити 
реализацију пројекта. 
 

Члан 5.  
За реализацију ове одлуке задужују се начелник 
Општине, Одјељење за проторно уређење и 
стамбено-комуналне послове и Одјељење за 
финаније Oпштинке управе општине Вишеград.  
 

Члан 6.  
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине 
Вишеград“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

         ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Број: 01-022-240/17                                                       
Датум: 03.10.2017. год.        др Билал Мемишевић,с.р. 
 
На основу члана 39. став (2) тачка 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  03.10.2017. године, д о н о с и  
 

О Д Л У К У  
о измјени Одлуке о планирању и одобрењу 

начина за финансирање реконструкције улица у 
ужем центру града   

 
Члан 1.  

У члану 1. Одлуке о планирању и одобрењу начина 
за финансирање реконструкције улица у ужем 
центру града број 01-022-36/17 од 27.02.2017. год. 
објављена у („Службени гласник општине 
Вишеград“, број 04/17) ријечи ,,и дио улице II 
подрињске бригаде,, се бришу.  

 
Члан 2. 

Остали дијелови Одлуке о планирању и одобрењу 
начина за финансирање реконструкције улица у 
ужем центру града број 01-022-36/17 од 27.02.2017.  
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год. објављена у („Службени гласник општине 
Вишеград“, број 04/17) остају непромјењени. 
 

Члан 3.  
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине 
Вишеград“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

         ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Број: 01-022-241/17                                                       
Датум: 03.10.2017. год.        др Билал Мемишевић,с.р. 
 
На основу члана 19. став (3) Закона о систему јавних 
служби („Службени гласник Републике Српске“, 
број 68/07 и 109/12) и члана 36. Статута општине 
Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“, 
број 6/17), а након разматрања годишњег програма 
рада јавне установе за предшколско васпиање и 
образовање „Невен“ Вишеград за 2017/2018 годину, 
Скупштина општине Вишеград на сједници одржаној  
03.10.2017. године, д о н о с и  
 

О Д Л У К У  
 

Члан 1. 
Скупштина општине Вишеград усваја Годишњи 
програм рада Јавне установе за предшколско 
васпитање и образовање „Невен“ Вишеград за 
2017/2018 годину.  
 

Члан 2. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Општине 
Вишеград“.  
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

         ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Број: 01-022-242/17                                                       
Датум: 03.10.2017. год.        др Билал Мемишевић,с.р. 
 
На основу члана 39. 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 
03.10.2017. године, д о н o с и  
 

О Д Л У К У 
о репрограму доспјелог дуга за станове  

у насељу Гарча  
 

Члан 1. 
Овом одлуком репрограмира се доспјели дуг настао 
купопродајом станова продатих путем јавног 
надметања у насељу Гарча, а који су продати на 
основу одлуке Скупштине општине Вишеград, чији 
дуг на дан 31.08.2017. године прелази износ од 

1.000,00КМ (словима: хиљаду конвертибилних 
марака). 
Дуг ће се репрограмирати следећим купцима 
станова: 
Савић Драгану, број уговора 02-477-49/2007; 
Јевтић Љубиши, број уговора 02-477-56/2005; 
Вељовић Миодрагу, број уговора 02-477-4/2006; 
Глигоревић Раденку, број уговора 02-477-23/2006; 
Лорић Драгомиру, број уговора 02-477-27/2006; 
Јоксимовић Радовану, број уговора 02-477-26/2006; 
Јовановић Радоју, број уговора 02-477-32/2006; 
Тодоровић Новаку, број уговора 02-477-46/2006; 
Ласица Брану, број овј. уговора у  Основном суду у 
Вишеграду 091-0-ОВ-07-000224 од 25.05.2007. 
године;   
Рајак Милојки, број уговора 02-477-17/2006; 
Шијаковић Небојши, број уговора 02-477-7/2006,  
Чугуровић Зорану, број уговора 02-477-20/2007, и  
Кнежевић Момчилу број уговора 02-477-55/2005. 
 

Члан 2. 
Доспјели дуг ће се репрограмирати путем анекса 
нотарски обрађеног уговора на период до 10 (десет) 
година, с тим да рата (оброк) не може бити мања од 
50,00КМ.  
Дужници су обавезни да уговор о репрограму 
потпишу у року од тридесет дана од дана ступања на 
снагу ове одлуке, а стање доспјелог дуга као и 
висина рате утврдиће се на дан потписивања 
уговора, у складу са претходним ставом.  
Овлашћује се начелник општине да потпише 
нотарске уговоре и уговори друге потребне услове 
за реализацију уговора у складу са овом одлуком и у 
складу са позитивним законским прописима. 
 

Члан 3. 
Преостали дуг који није доспио на наплату купци ће 
измиривати динамиком утврђеном у главном 
уговору. 
 

Члан 4. 
Саставни дио ове одлуке је табеларни преглед 
доспјелих и уплаћених обавеза за станове у насељу 
Гарча продатих путем лицитације на дан 31.08.2017.  
 

Члан 5. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Општине 
Вишеград“.  
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

         ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Број: 01-022-243/17                                                       
Датум: 03.10.2017. год.        др Билал Мемишевић,с.р. 
 
На основу члана 195. став (3) Закона о водама 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 50/06, 
92/09, 121/12 и 74/17), члана 39. став (2) тачка 2)  и   
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члана 82. 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 03.10.2017. 
године, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о усвајању Програма кориштења прихода 

остварених по основу водних накнада 
оприходованих а неутрошених у претходним 
годинама којa ће се користити у 2017. години 

 
Члан 1. 

Скупштина општине Вишеград усваја Програм 
кориштења прихода остварених по основу  водних 
накнада оприходованих а неутрошених у 
претходним годинама којa ће се користити у 2017. 
години. 
   

Члан 2. 
Саставни дио ове одлуке је Програм кориштења 
прихода остварених по основу водних накнада 
оприходованих а неутрошених у претходним 
годинама којa ће се користити у 2017. години, 
односнно приходи у износу од 417.000,00 КМ биће 
укључена у буџетски оквир за 2017. годину. 
 

Члан 3. 
Овлашћује се начелник  општине да неутрошени дио  
средстава, по завршетку реализације активности на 
планираној позицији у овом програму, може по 
указаној потреби распоредити на друге позиције 
предвиђене овим програмом и  пројекте у складу са 
позитивним законским прописима.  

 
Члан 4. 

 За реализацију ове одлуке задужује се начелник 
општине и Општинска управа - Одјељење за 
просторно уређење и стамбено-комуналне послове и 
Одјељење за финансије.   
 

Члан 5. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Општине 
Вишеград“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

         ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Број: 01-022-246/17                                                       
Датум: 03.10.2017. год.        др Билал Мемишевић,с.р. 

 
ПРОГРАМ 

кориштења прихода остварених по основу водних 
накнада оприходованих а неутрошених у 

претходним годинама којa ће се  
користити у 2017. години 

 

УВОД 
Овим програмом утврђује се кориштење средстава 
прикупљених по основу водних накнада 
оприходованих а неутрошених у претходним 
годинама којa ће се користити  за 2017. годину. 
Прикупљена средства према Закону о водама 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 50/06, 
92/09, 121/12 и 74/17) могу се користити за израду 
привремених планова управљања водама, одржавању 
објеката у власништву јединица локалне заједнице, 
спровођењу интервентних активности у сектору 
вода, развоју сектора кроз финансирање изградње 
водних објеката и система, побољшању техничких , 
материјалних, кадровских и других капацитета, а на 
основу Програма кориштења прихода кога доноси 
надлежни орган јединице локалне самоуправе , уз 
сагласност Министарства пољопривреде, шумарства 
и водопривреде. 
 
ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА 
Расположива средства, која се планирају 
распоредити овим програмом у буџетски оквир за 
2017. годину укључиће се у износу од 417.000,00 
КМ. 
 
РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА 
Наведена средства биће утрошена за финансирање 
пројеката: 
1. Изградња водовода Бикавац – Горње Шегање II 
фаза ......................................................... 140.000,00 
КМ 
2. Санација водовода у ул. Гаврила Принципа 
................................................................    44.000,00 КМ 
3. Изградња канализације у насељу Доње Шегање 
(трећи крак) .........................................    77.000,00 КМ 
4. Санација оборинске канализације у ул. Гаврила 
Принципа .................................................. 5.500,00 КМ 
5. Зацјевљење потока у насељу 
Бикавац……………………………......   24.000,00 КМ                  
6. Изградња дијела водоводне мреже у ул. 
Карађорђева ...........................................  16.000,00 КМ 
7. Измјештање водоводне цијеви ф 90 mm у насељу 
Вучине ....................................................     2.400,00 
КМ 
8. Реконструкција дијела канализационе мреже у ул. 
Јована Дучића ........................................    6.000,00 КМ 
9. Санација водовода и изградња оборинске 
канализације у ул. Војводе Путника (од О.Ш. до ул. 
Ужичког корпуса) .................................. 91.000,00 КМ 
10. Израда пројектне документације ... 11.100,00 КМ 
 
У К У П Н О      .................................. 417.000,00 КМ 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

         ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Број: 01-022-246/17                                                       
Датум: 03.10.2017. год.        др Билал Мемишевић,с.р. 
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На основу члана 22. Породичног закона („Службени 
гласник Републике Српске“, број 54/02 и 63/14) и 
члана 36. Статута општине Вишеград  („Службени 
гласник општине Вишеград“ број 6/17), Скупштина 
општине Вишеград на сједници одржаној дана 
03.10.2017. године, д о н о с и 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о измјени рјешења о одређивању одборника 

 који ће присуствовати закључењу брака 
 

Члан 1. 
Овим рјешењем мијења се рјешење о одређивању 
одборника који ће присуствовати закључењу брака 
(„Службени гласник општине Вишеград“ број 13/16). 

 
Члан 2. 

У члану 1., под редним бројем 4), умјесто Јована 
Боровчанин уписује се Младен Кнежевић. 
 

Члан 3. 
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Вушеград“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

         ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Број: 01-022-244/17                                                       
Датум: 03.10.2017. год.        др Билал Мемишевић,с.р. 
 
На основу члана 82. став (2) Закона о локалној 
самоуправи  („Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16), члана 11. Правилника о 
поступку јавног конкурса за располагање 
непокретностима у својини Републике Српске и 
јединица самоуправе („Службени гласник Републике 
Српске“, број 20/12), члана 19. Одлуке о уређењу 
простора и грађевинском земљишту („Службени 
гласник општине Вишеград“, број 13/16) и члана 36. 
Статута општине Вишеград („Службени гласник 
Општине Вишеград“, број 6/17), Скупштина  
општине Вишеград на сједници одржаној  
03.10.2017. године, д о н о с и 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању Комисије за спровођење јавног 

надметања за продају непокретности означене  
као к.п. број 858/60 у својини општине Вишеград 

 
I. Именује се Комисија за за спровођење јавног 
надметања за продају непокретности у својини 
Општине Вишеград (у даљем тексту: Комисија), у 
саставу: 

1. Александар Ђукановић, предсједник   
       Лепа Цвјетић Васиљевић, замјеник  
       предсједника 
2. Милан Јакшић, члан               
       Бранка Драгичевић, замјеник члана 

3. Споменка Танасковић , члан 
       Биљана Бореновић, замјеник члана. 

 
II. Задатак комисије из тачке 1 овог рјешења је да, у 
складу са Правилником о поступку јавног конкурса 
за располагање непокретностима у својини 
Републике Српске и јединица локалне самоуправе 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 20/12), 
спроведе поступак лицитације, односно продаје 
непокретности означене као к.п. број 858/60 у 
укупној површини од 278 m² , уписане у П.Л. број 
171 К.О. Вишеград 2 (нови премјер), што по старом 
премјеру одговара к.п. број 526/49 уписана у ЗК 
уложак 165 К.О. СП _Вишеград посједништво и 
власништво Општине Вишеград према Одлуци о 
начину и условима продаје непокретности у својини 
Општине Вишеград донијетој на овој скупштини и  
јавним огласом који ће бити расписан. 
 
III. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Вишеград“  
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

         ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Број: 01-022-245/17                                                       
Датум: 03.10.2017. год.        др Билал Мемишевић,с.р. 
 
На члана 73. Закона о здравственој заштити 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 
106/09), члана 16. став (6) Закона о систему јавних 
служби („Службени гласник Републике Српске“, 
број 68/07 и 109/12) и члана 36. Статута општине 
Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“, 
број 6/17), Скупштина општине Вишеград на 
сједници одржаној 03.10.2017. године, д о н о с и 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрјешењу једног члана вршиоца дужности 
Управног одбора Јавне здравствене установе  

„Дом здравља “ Вишеград 
 

Члан 1. 
Разрјешава се Ана Божић са мјеста вршиоца 
дужности члана Управног одбора Јавне здравствене 
установе „Дом здравља“ Вишеград, на лични захтјев. 
 

Члан 2. 
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Вишеград“. 
 

O б р а з л о ж е њ е 
Скупштина општине Вишеград је 21.03.2017. године 
именовала Ану Божић за вршиоца дужности члана 
Управног одбора ЈЗУ „Дом здравља“ Вишеград на 
период од два мјесеца, а најдуже до окончања 
поступка јавне конкуренције. Како је именована  
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поднијела оставку, а у складу са чланом члана 73. 
Закона о здравственој заштити („Службени гласник 
Републике Српске“, број 106/09), члана 16. став (6) 
Закона о систему јавних служби („Службени гласник 
Републике Српске“, број 68/07 и 109/12) и члана 36. 
Статута општине Вишеград („Службени гласник 
општине Вишеград“, број 6/17), одлучено је као у 
диспозитиву рјешења.  
 

Упутство о правном лијеку: Ово рјешење је 
коначно и против истог није дозвољена жалба, али се 
може покренути управни спор, тужбом Окружном 
суду у Источном Сарајеву, у року од 30 дана од дана 
достављања рјешења.  
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

         ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Број: 01-022-247/17                                                       
Датум: 03.10.2017. год.        др Билал Мемишевић,с.р. 
 
На основу члана 4. Закона о министарским, 
владиним и другим именовањима („Службени 
гласник Републике Српске“, број 41/03), члана 16. 
став (1) Закона о систему јавних служби („Службени 
гласник Републике Српске“, број 68/07 и 109/12), 
члана 73. Закона о здравственој заштити („Службени 
гласник Републике Српске“, број 106/09)  и члана 35. 
Статута општине Вишеград („Службени гласник 
општине Вишеград“, број 6/14, 13/16 и 3/17), 
Скупштина општине Вишеград на сједници одржаној 
03.10.2017. године, д о н о с и 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању једног члана вршиоца дужности 
члана Управног одбора Јавне здравствене 

установе „Дом здравља“ Вишеград 
 

Члан1. 
Дарко Инђић, дипломирани менаџер јавне управе, 
именује се за вршиоца дужности члана Управног 
одбора Јавне здравствене установе „Дом Здравља“ 
Вишеград, на период од 2 мјесеца, а најдуже до 
окончања поступка јавне конкуренције. 

 
Члан 2. 

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Вишеград“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

         ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Број: 01-022-248/17                                                       
Датум: 03.10.2017. год.        др Билал Мемишевић,с.р. 
 
На основу члана 39. став (2) тачка 7) Закона о 
локалној самоуправи  („Службени гласник 
Републике Српске“, број 97/16), члана 4. став (3) 
Правилника о обрачуну накнаде трошкова уређења 
градског грађевинског земљишта (,,Службени 

гласник Републике Српске”, број 95/13, 99/13 и 
22/14) и члана 36. Статута општине Вишеград 
(„Службени гласник општине Вишеград“, број 6/17), 
Скупштина општине Вишеград на сједници одржаној  
03.10.2017.године,  д о н о с и  
 

ДОПУНУ ПРОГРАМА УРЕЂЕЊА ГРАДСКОГ 
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА  

ЗА 2017. ГОДИНУ 
 
Програм уређења градског грађевинског земљишта 
за 2017. годину, број 01-022-34/17 од 27.02.2017. год. 
који је усвојила Скупштина општине Вишеград 
објављен у („Службени гласник општине Вишеград“, 
број 4/17) допуњује се како слиједи:  
 
У  дијелу програма којки се односи на израду 
техничке документације, иза тачке 1.2.3. е) додаје се 
нова тачка 1.2.3. ж) Израда пројектне документације 
за изградњу канализационе мреже у насељу Јагодина 
.................................................................... 4.500,00 КМ. 
 
У дијелу програма који се односи на изградњу 
објеката комуналне и друге инфраструктуре,у дијелу 
који се односи на водовод иза тачке 2.1.1. а) додају 
се нове тачке: 
2.1.1.б) Изградња водовода Бикавац – Горње Шегање 
II фаза ..................................................... 140.000,00 КМ 
2.1.1. в)  Санација водовода у ул. Гаврила Принципа 
..................................................................  44.000,00 КМ 
2.1.1. г)  Изградња дијела водоводне мреже у ул. 
Карађорђева............................................. 16.000,00 КМ 
2.1.1.д) Измјештање водоводне цијеви ф 90 mm у 
насељу Вучине .......................................... 2.400,00 КМ 
2.1.1.ђ) Санација водовода и изградња оборинске 
канализације у ул. Војводе Путника (од О.Ш. до ул. 
Ужичког корпуса)..................................  91.000,00 КМ; 
 
у дијелу који се односи на канализацију иза тачке 
2.1.2. а) додају се нова тачке: 
2.1.2.б) Изградња канализације у насељу Доње 
Шегање (трећи крак)............................... 77.000,00 КМ 
2.1.2.в) Реконструкција дијела канализационе 
мреже у ул.Јована Дучића 6.000,00 КМ 
2.1.2. г) Санација оборинске канализације у ул. 
Гаврила Принципа ...................................... 5.500,00 КМ. 
 
У  дијелу програма који се односи на остало (ставка 
2.1.4.) иза тачке 2.1.4. а) додаје се нова тачка 2.1.4. б) 
Зацјевљење потока у насељу Бикавац ... 24.000,00 КМ. 
 
Укупна средства планирана у допуни програм уређења 
градског грађевинског земљишта за 2017. износе: 
……………………………..…………......  410.400,00КМ 
 
Ова допуна  програма ступа на снагу даном 
објављивања у „Службеном гласнику Општине 
Вишеград“. 
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 
         ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-249/17                                                       
Датум: 03.10.2017. 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 ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ПЛАНА ЈАВНИХ 
НАБАВКИ ЗА 2017. ГОДИНУ 

 
Члан 1. 

Одобрава се измјена и 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, услуга и 
радова, које се нису могле предвидјети у вријеме 
доношења Плана јавних набавки, те је из тог разлога 
донесена измјена и допуна Плана набавки. 

 
Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а иста 
ће заједно са измјеном и допуном Плана набавки 
бити објављена у „Службеном гласнику општине 
Вишеград“ и на интернет страници општине 
Вишеград. 
                                
ОПШТИНА ВИШЕГРАД 
                  НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Број: 02-404-92/17 
Датум: 08.8.2017. 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 
 
 

ИЗМЈЕНУ И  ДОПУНУ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД ЗА 2017. ГОДИНУ 
 

Члан 1. 
У допуни Плана јавних набавки Општине Вишеград за 2017. годину број 02-404-22/17 од 01.03.2017. године и број 02-404-76/17 од 05.07.2017. године 
у члану 1. односно члану 4. у дијелу табеле под називом „РАДОВИ“ врше се измјене ставки под редним бројевима 10. и 25. које гласе: 

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 

 
РАДОВИ 

10. 

Уређење обале 
ријеке Рзав са 
приступном 
саобраћајницом до 
комплекса 
„Андрићград“ 

 
45233226-9 

 

68.000,00  
КМ 

Конкурен
тски 

Август 2017. 
Септембар 

2017. 
Уговор 

60 дана од дана 
увођења у 
посао од 
стране 

надзорног 
органа 

511100 
(Програм 

„Воде“ 2017.)  

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено-
комуналне 

послове 

25. 

Извођење радова на 
уређењу зона „30“ у 
улицама „II 
Подрињске 
бригаде“ и 
„Козачка“ у 
Вишеграду 

45233292-2 
3.846,00 

КМ 
Директни Јули 2017. Август 2017. Уговор 

10 
календарских 
дана од дана 

увођења 
извођача 

радова у посао 
од стране 

инвеститора 

50% 
вриједности 
Агенција за 
безбједност 

саобраћаја РС, 
а 50% 

Општина 
Вишеград 

(5111) 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено-
комуналне 

послове 

 
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 „РОБЕ“ 
додају се нове ставке под редним бројевима 30., 31., 32. и 33. које гласе: 

 

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 

30. 
Набавка електро 
материјала 

31682000-0 
2.900,00 

КМ 
Директни Август 2017. Август 2017. Уговор 

15 дана од дана 
потписивања 

Буџетска 
резерва  

Одјељење за 
просторно 



  

уговора уређење и 
стамбено-
комуналне 

послове 

31. 
Уљни трансформатор 
са конзерватором 

31170000-8 
14.000,00 

 КМ 
Конкурент

ски 
Август 2017. 

Септембар 
2017. 

Уговор  
20 дана од дана 

потписивања 
уговора 

511100-
средства 

обезбијеђена 
од продаје 
имовине 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено-
комуналне 

послове 

32. 

Набавка и уградња 
сливне решетке за 
саобраћај у насељу 
Гарча 

 
44316300-1 

 

2.300,00 
КМ 

Директни 
Септембар 

2017. 
Септембар 

2017. 
Уговор  

20 дана од дана 
потписивања 

уговора 

511100 
(Програм 

„Воде 2017.“ 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено-
комуналне 

послове 

33. 
Набавка умјетничких 
слика 

22312000-0 
 

3.500,00 
КМ 

Директни Август 2017. Август 2017. Уговор 
7 дана од дана 
потписивања 

уговора 
511300 

Одјељење за 
општу управу 

   
Члан 3. 

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“ додају се нове ставке под редним бројевима 76. и 77. које гласе: 

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 

76. 

Израда пројектне 
документације за 
изградњу јавне 
расвјете 

71320000-7 
6.000,00 

КМ 
Директни 

Август 
2017. 

Август 
2017. 

Уговор 
20 дана од дана 

потписивања 
уговора 

 
51100 

 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено-

комун. посл. 

77. 
Одржавање путне 
инфраструктуре 

 
50000000-5 

 

6.000,00 
КМ 

Директни 
Септембар 

2017. 
Септембар 

2017. 
Уговор 

Од дана 
потписивања 
уговора до 
31.12.2017. 

године 

412500 
(Програм 

„Шуме 2017.“) 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено-
комуналне 

послове 

 
Члан 4. 

У Плану  јавних набавки Општине Вишеград за 2017. годину број 02-404-70/16 од 03.01.2017. године у члану 1. у дијелу табеле под називом 
„РАДОВИ“ додају се нове ставке под редним бројевима  26.,27. и 28. које гласе: 
 



  

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 

 
РАДОВИ 

26. 

Поплочање пјешачке 
површине уз 
приступну 
саобраћајницу до 
комплекса 
„Андрићград“ 

45233253-7 
68.750,00 

КМ 
Конкурент

ски 
Август 2017. 

Септембар 
2017. 

Уговор 

50 дана од дана 
увођења у 
посао од 
стране 

надзорног 
органа 

511100 
(Програм 

„Воде 2017.“)  

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено-
комуналне 

послове 

27. 
Санација измјештене 
расвјете у насељу 
Гарча 

 
45316110-9 

 

2.650,00 
КМ 

Директни 
Септембар 

2017. 
Септембар 

2017. 
Уговор 

20 дана од дана 
потписивања 

уговора 

511100 
(Програм 

„Воде 2017.“)  

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено-
комуналне 

послове 

28. 

Израда панелне 
ограде за 
метеоролошку 
станицу на Бикавцу 

45340000-2 
 

6.000,00 
КМ 

Директни Август 2017. 
Септембар 

2017. 
Уговор 

30 дана од дана 
потписивања 

уговора 

Буцетска 
резерва 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено-
комуналне 

послове 

 
Члан 5. 

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. 
 

 
ОПШТИНА ВИШЕГРАД 
                                                                                                                                                                              НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Број: 02-404-92/17 
Датум: 08.8.2017. године                                                                                                                                                                Младен Ђуревић ,с.р. 
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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 радова, 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: 02-404-110/17 
Датум: 22.92017. 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 
„РАДОВИ“ додаје се нова ставка под редним бројем 29. 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 

 
РАДОВИ 

29. 

Интервентна 
санација путних 
праваца усљед 
временских 
неприлика 

45233142-6 
4.000,00 

КМ 
Директни 

Септембар 
2017. 

Септембар 
2017. 

Уговор 

5 дана од 
дана 

потписивања 
уговора 

 
4161 

 

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. 
 
ОПШТИНА ВИШЕГРАД 
                                                                                                                                                                                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Број: 02-404-110/17 
Датум: 22.9.2017. године                                                                                                                                                                           Младен Ђуревић ,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. 


	ОПШТИНА ВИШЕГРАД 
	                  НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
	Број: 02-404-92/17 
	Датум: 08.8.2017. године       Младен Ђуревић ,с.р. 
	ОПШТИНА ВИШЕГРАД 
	                                                                                                                                                                              НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
	Број: 02-404-92/17 
	Датум: 08.8.2017. године                                                                                                                                                                Младен Ђуревић ,с.р. 
	ОПШТИНА ВИШЕГРАД 
	                  НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
	Број: 02-404-110/17 
	Датум: 22.92017. године       Младен Ђуревић ,с.р. 
	ОПШТИНА ВИШЕГРАД 
	                                                                                                                                                                                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
	Број: 02-404-110/17 
	Датум: 22.9.2017. године                                                                                                                                                                           Младен Ђуревић ,с.р. 



