
 
 

 
 

 

Година 27                                    Службени гласник општине Вишеград - Број 5                3. април  2018. године 

  

 

На основу члана 36. став (2) Статута 

општине Вишеград („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 6/17), члана 

144., а у вези са чланом 125. Пословника 

Скупштине општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, 

број 8/17) и члана 14. и члана 18. Кодекса 

понашања изабраних предстваника 

општине Вишеград („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 2/08), 

Скупштина општине Вишеград на 

сједници одржаној 02.04.2018. године,     

д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о изрицању корективне мјере 

 

Члан 1. 

Скупштина општине Вишеград изриче 

Јавни укор Брану Смиљићу, одборнику у  

 

 

Скупштини општине Вишеград, због не 

придржавања одредаба Пословника 

Скупштине општине Вишеград и Кодекса 

понашања изабраних предстваника 

општине Вишеград, некоректног и 

недоличног понашања према 

одборницима и осталим лицима која су 

присутна на сједницама и ометања 

нормалног рада сједнице Скупштине 

општине Вишеград. 

 

Члан 2. 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у („Службеном 

гласнику општине Вишеград“). 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

ПРЕДСЈЕДНИK СО 
Број: 01-022-33/18 

Датум:02.04.2018.године     др Билал Мемишевић c.р.
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На основу члана 80. став (4) Закона о 

уређењу простора и грађењу (,,Службени 

гласник Републике Српске“, број 40/13, 

106/15 и 3/16), члана 39. став (2) тачка 2) 

а у вези са чланом 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  

02.04.2018. године, д о н о с и 

 

 

О Д Л У К У 

о просјечној коначној грађевинској 

цијени 1m2 корисне површине 

стамбеног и пословног простора из 

2017.  године 

 

Члан 1. 

Овом одлукум, утврђује се просјечна 

коначна грађевинска цијена 1m2 корисне 

површине стамбеног и пословног 

простора у 2017. години, на подручју 

општине Вишеград, која служи као 

основица за израчунавање висине ренте 

код изградње, доградње и надоградње 

постојећих објеката. 

Просјечна коначна грађевинска цијена 

1m2 корисне површине утврђена је на 

основу предрачуна из главног пројекта за 

све издате грађевинске дозволе у 2017. 

години. 

 

Члан 2. 

Просјечна коначна грађевинска цијена 

1m2 корисне површине на подручју 

општине Вишеград у 2017. години 

износи 761,39КМ, а служи као основица 

за обрачун ренте у 2018. години. 

 

Члан 3. 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да 

важи Одлука о просјечној коначној 

грађевинској цијени 1m2 корисне 

површине стамбеног и пословног 

простора из 2016. године (,,Службени 

гласник Општине Вишеград“, број 5/17). 

 

Члан 4. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном 

гласнику Општине Вишеград“. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

ПРЕДСЈЕДНИК СО 

 
Број: 01-022-34/18 

Датум: 02.04.2018. године       др Билал Мемишевић с.р.
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На основу члана 39. став (2) тачка 2) 

Закона о локалној самоуправи  

(„Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16), члана 18. став (1) Правилника 

о обрачуну накнаде трошкова уређења 

градског грађевинског земљишта 

(“Службени гласник Републике Српске”, 

број 95/13, 99/13 и 22/14), а у вези са 

чланом 77. Закона о уређењу простора и 

грађењу  (“Службени гласник Републике 

Српске”, број 40/13, 106/15 и 3/16), и 

члана 36. Статута Општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, 

број 6/17) Скупштина општине Вишеград 

на сједници одржаној дана  02.04.2018. 

године, д о н о с и 

 

 

О Д Л У К У 

о утврђивању просјечно остварене 

накнаде трошкова уређења градског 

грађевинског земљишта за 2018. 

годину 

 

 

Члан 1. 

Овом одлуком утврђује се просјечно 

остварена накнада трошкова уређења 

градског грађевинског земљишта у 2017. 

години и износи 46,21КМ по једном 

метру квадратном корисне површине 

планираних објеката и служиће за 

обрачун трошкова уређења градског 

грађевинског земљишта у 2018. години. 

 

Члан 2. 

Просјечно остварена накнада у члану 1. 

ове одлуке утврђује се на почетку сваке 

године за подручја за која није донесен 

спроведбени документ просторног 

уређења. 

Израчунава се као просјечно остварена 

накнада за трошкове уређења градског 

грађевинског земљишта ( Пнугз) на 

основу свих важећих спроведбених 

докумената просторног уређења, за које 

је ова накнада израчуната за претходну 

годину. 

Обрачун се врши за радове уређења на 

основу стручног мишљења и 

урбанистичко техничких услова. 

 

Члан 3. 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје 

да важи Одлука о утврђивању просјечно 

остварене накнаде трошкова уређења 

градског грађевинског земљишта за 2017. 

годину („Службени гласник Општине 

Вишеград“, број 5/17). 

 

Члан 4. 

Ова oдлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном 

гласнику Општине Вишеград“. 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

ПРЕДСЈЕДНИК СО 

 
Број: 01-022-35/18 
Датум: 02.04.2018.                    др Билал Мемишевић с.р. 
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На основу члана 39. став (2) тачка 2) Закона о локалној самоуправи  („Службени гласник 

Републике Српске“, број 97/16), члана 17. став (2) Правилника о обрачуну накнаде 

трошкова уређења градског грађевинског земљишта (“Службени гласник Републике 

Српске”, број 95/13, 99/13 и 22/14), а у вези са чланом 77. Закона о уређењу простора и 

грађењу  (“Службени гласник Републике Српске”, број 40/13, 106/15 и 3/16) и члана 36. 

Статута Општине Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“, број 6/17) 

Скупштина општине Вишеград на сједници одржаној дана  02.04.2018. године, д о н о с и 

 

 

О Д Л У К У 

о висини трошкова уређења градског грађевинског 

земљишта за 2018. годину 

 

 

Члан 1. 

Овом одлуком утврђују се висина трошкова уређења градског грађевинског земљиштаза 2018. 

годину по 1м2 (један метар квадратни) корисне површине објеката за спроведбене документе 

просторног уређења. 

Члан 2. 

Висина трошкова уређења градског грађевинског земљишта израчуната према одредбама Закона 

о уређењу простора и грађењу, Правилника о обрачуну накнаде трошкова уређења градског 

грађевинског земљишта износи за: 

 

2018. 

РБ ДОКУМЕНТ ПРОСТОРНОГ УРЕЂЕЊА ПРОСЈЕЧНИ ТРОШКОВИ 

ПО КП (КМ/м2) 

1. Регулациони план ,,Центар“ 40,74 

2. Регулациони план ,,Гарча“ у Вишеграду 

(секција регулационог плана Малухино 

поље и Мезалин) 

 

33,27 

3. Регулациони план ширег подручја 

жељезничке станице са спортско 

рекреативним центром у Вишеграду 

64,63 

4. Просјечна јединична цијена уређења 

грађевинског земљишта по m2 корисне 

површине објекта (КМ/m2) 

46,21 
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Члан 3. 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука  о висини трошкова уређења 

градског грађевинског земљишта за 2017. годину („Службеном гласнику Општине 

Вишеград“, број 5/17). 

 

Члан 4. 

Ова oдлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 

Општине Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

ПРЕДСЈЕДНИК СО 

 

Број: 01-022-36/18 

Датум:02.04.2018.године      _______________________________ др Билал Мемишевић с.р.

На основу члана 39. став (2) тачка 2) 

Закона о локалној самоуправи  

(„Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16), члана 14. став (3) Правилника 

о обрачуну накнаде трошкова уређења 

градског грађевинског земљишта 

(“Службени гласник Републике Српске”, 

број 95/13, 99/13 и 22/14), а у вези са 

чланом 77. Закона о уређењу простора и 

грађењу  (“Службени гласник Републике 

Српске”, број 40/13, 106/15 и 3/16), ,  и 

члана 36. Статута Општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, 

број 6/17) Скупштина општине Вишеград 

на сједници одржаној дана  02.04.2018. 

године, д о н о с и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О Д Л У К У 

о утврђивању просјечних јединичних 

цијена радова комуналне и друге јавне 

инфраструктуре и уређења јавних 

површина 

 

 

Члан 1. 
Овом одлуком утврђују се просјечно 

остварене јединичне цијене радова 

комуналне и друге јавне инфраструктуре 

и уређења јавних површина (Јц) на 

подручју опшштине Вишеград, које 

служе за обрачун трошкова опремања 

градског грађевинског земљишта за 2018. 

годину. 
 

Члан 2. 
Просјечно остварене јединичне цијене 

радова комуналне и друге јавне 

инфраструктуре и уређења јавних 

површина износе: 
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Група    Р.б.                       Врста                                          Јед.                              Јц 

инфраструктуре                                мј. 

 

А)                                САОБРАЋАЈНА 

ИНФРАСТРУКТУРА 

1.                  Реконструкција постојећих              m2  58,60 KM 

2.      Изградња саобраћајница                   m2  80,00 KM 

3.                  Изградња паркинг површина          m2  66,86 KM 

4.  Изградња тротоара и осталих пјешачких површина m2  65,52 КМ 

 

Б)                                  ВОДОВОДНА 

МРЕЖА 

Изградња хидротехничке инфраструктуре - водовода 

Водовод профила Ø 100 mm  (зелена површина)          m1   39,50 КМ 

Водовод профила Ø 160 mm  (зелена површина)          m1   57,00 KM 

Водовод профила Ø 100 mm  (у саобраћајници у асфалтној површини) 

m1           88,00 KM 

Водовод профила Ø 160 mm  (у саобраћајници у асфалтној површини)                                                                                                                                

m1          105,00 KM 

Просјечна цијена изградње хидротехничке инфраструктуре водовода по m1                                   

72,37 KM 

 

В)                             КАНАЛИЗАЦИОНА 

МРЕЖА 

Изградња хидротехничке инфраструктуре  - фекалне канализације 

Фекална канализација     Ø 300 mm           (зелена површина)       m1  125,00   КМ 

Фекална канализација     Ø 300 mm           (у саобраћајници у асфалтној површини)          m1 

173,00  КМ 

Просјечна цијена изградње хидротехничке инфраструктуре фекалне канализације по m1 149,00  

КМ 

 

Изградња хидротехничке инфраструктуре – кишна канализација 

Кишна канализација Ø 250 mm         (зелена површина)          m1 80,00        КМ 

Кишна канализација Ø 300 mm         (зелена површина)          m1 95,00        КМ 

Кишна канализација Ø 250 mm         (у саобраћајници у асфалтној површини)          m1 108,00 

КМ 

Кишна канализација Ø 300 mm         (у саобраћајници у асфалтној површини)          m1 125,00 

КМ 

Просјечна цијена изградње кишне канализације по                 m1        102,00 КМ 

 

Г) ЗЕЛЕНЕ  ПОВРШИНЕ 

1. Припремни радови (исколчење терена)                                  m2  4  KM 

2. Земљани радови подизање                     травњака m2 15,00  KM/ m2 

3. Уређење зелених површина             специјалне намјене  m2 20,00  KM/ m2 

4.  Подизање дрвореда                                                               Ком.          30,00  КМ/ком 

5.  Рад са осталим дендроматеријалом           Ком.          10,00  КМ/ком 
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Д) ЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА 

Нисконапонски подземни кабал са  расвјетним стубовима 

Стубови висине 9-12м и 4-5 м заштићени од корозије врућим цинчањем или другим 

видовима заштите међусобног размака стубова 33 м   41,51 КМ/m1 

 

Члан 3. 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о утврђивању просјечних 

јединичних цијена радова комуналне и друге јавне инфраструктуре и уређења јавних 

површина („Службеном гласнику Општине Вишеград“, број 5/17). 

 

Члан 4. 

Ова oдлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 

Општине Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

ПРЕДСЈЕДНИК СО 

 

Број: 01- 022-37/18 

Датум:02.04.2018.године      _______________________________ др Билал Мемишевић с.р. 

 

На основу члана 14. став (1) Закона о 

експропријацији („Службени гласник 

Републике Српске”, број 112/06, 37/07, 

110/08 и 79/15), 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 

дана  02.04.2018. године, д о н о с и 

 

О д л у к у 

о основаности утврђивања општег 

интереса ради провођења поступка 

експропријације потребног за 

извођење радова за изградњу 

транспортног цјевовода  од извора 

Оџак 1 и 2 и Градина до постојећег 

транспортног цјевовода Клашник- 

Прелово у МЗ Прелово , општина 

Вишеград 

Члан 1. 

Утврђује се да је од општег интереса 

изградња водоводног цјевовода од извора 

Оџак I и II и извора Градина до 

транспортног цјевовода Клашник 

Прелово у МЗ Прелово, у коју сврху ће се 

провести потпуна и непотпуна 

експропријација. 

Корисник експропријације је Општина 

Вишеград. 

 

Члан 2. 

Подручје будуће изградње није 

обухваћено ниједним спроведбеним 

документом просторног уређења из 

надлежности јединице локалне 

самоуправе. 

Једини валидан документ просторног 

уређења за ово подручје је Измјене и 

допуне  Просторног плана Републике 

Српске до 2025.године. 
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Члан 3. 

За реализацију ове Одлуке задужује се 

начелнк Општине Вишеград и 

Правобранилаштво Републике српске – 

Сједиште замјеника у Фочи, које ће, у 

својству законског заступника Општине 

Вишеград, у складу са Законом , 

провести потребне радње у циљу 

обазбјеђивања одлуке Владе Републике 

Српске о утврђивању општег интереса и 

провођења поступка експропријације 

пред надлежном Републичком Управом 

за геодетске и имовинско- правне 

послове Бања Лука, Подручна јединица 

Вишеград. 

 

Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у “Службеном 

гласнику Општине Вишеград”. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

ПРЕДСЈЕДНИК СО 

 
Број: 01-022-38/18 

Датум: 02.04.2018. године        др Билал Мемишевић с.р 

 

На основу члана 39. став (2) тачка 13) 

Закона о локалној самоуправи  

(„Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16), члана 36. Статута општине 

Вишеград („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 6/17) и члана 25. и 27. а 

у вези са чланом 14. Одлуке о уређењу 

простора и грађевинском земљишту 

(„Службени гласник општине Вишеград“, 

број 13/16), Скупштина општине 

Вишеград на сједници одржаној 

02.04.2018. године, д о н о с и 

 

 

О Д Л У К У 

о начину и условима давања у закуп 

земљишта у својини Општине 

Вишеград ради постављања 

привременог спортско-рекреативног 

објекта–жичаре ,,zip-line“ 

 

Члан 1. 

Скупштина општине Вишеград  доноси 

одлуку о давању у закуп неизграђеног 

грађевинског земљишта у својини 

општине Вишеград те утврђује  начин и 

услове давања у закуп земљишта 

означеног као к.п. број 1483 К.О 

Вишеград 1 уписана у ПЛ број 258 у 

површини од 35 m² (нови премјер) која 

одговара дијелу к.п. број 55/1 К.О. СП 

_Вишеград уписане у ЗК уложак  227 

(стари премјер), која се налази ван зона 

градског грађевинског земљишта, 

односно земљишта означеног као к.п. 

број 1099/3 К.О Вишеград 1 (нови 

премјер) уписана у ПЛ број 258 и у ЗК 

уложак 133 у површини од 24,50m², која 

се налази у I зони градског грађевинског 

земљишта ради постављања привременог 

спортско-рекреативног објекта–жичаре 

,,zip-line“, на период до пет година, уз 

могућност продужења рока у складу са 

документом просторног уређења. 

 

Члан 2. 

Предметно земљиште из члана 1. ове 

одлуке означено као к.п. број 1483 не 

налази се у обухвату ниједног 

спроведбеног документа просторног 

уређења из надлежности Општине 

Вишеград, док се к.п. број 1099/3 налази 

у оквиру Регулационог  плана ,,Центар“ у 

Вишеграду (“Службени гласник 

Општине Вишеград“, број 2/08) која није 

приведена коначној намјени. 

Постављање привременог спортско-

рекреативног објекта из члана 1. ове 

одлуке, вршиће се на основу и у складу 
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са локацијским условима број 05-364-

5/18  од 20.03.2018. године израђеним од 

стране Одјељења за просторно уређење и 

стамбено-комуналне послове Општинске 

управе Општине Вишеград чији су 

саставни дио стручно мишљење и 

детаљни урбанистичко-технички услови 

израђени од стране овлашћеног правног 

лица, као и на основу грађевинске 

дозволе коју је дужан да прибави закупац 

земљишта и плаћања накнада у складу са 

прописима за изградњу таквог објекта. 

У случају привођења земљишта трајној 

намјени, закупац је дужан да прекине 

закуп  и да закупљено земљиште доведе у 

првобитно стање о свом трошку и прије 

уговореног рока. 

 

Члан 3. 

Давање у закуп земљишта из члана 1. ове 

одлуке извршиће се усменим јавним 

надметањем-лицитацијом, а у складу са 

одредбама Одлуке о уређењу простора и 

грађевинском земљишту („Службени 

гласник општине Вишеград“, број 13/16) 

и ове одлуке, јавним огласом и 

Правилником о поступку јавног конкурса 

за располагање непокретностима у 

својини Републике Српске и јединица 

локалне самоуправе. 

Поступак лицитације спроводи Комисија 

за спровођење јавног надметања, коју 

именује Скупштина општине Вишеград. 

 

Члан 4. 

Минимална почетна цијена давања у 

закуп земљишта из члана 1. ове одлуке, 

на мјесечном нивоу износи: 0,50 КМ/m² 

за к.п. број 1099/3 односно 0,12 КМ/m²  за 

к.п. број 1483. 

 

Члан 5. 

За учешће у поступку лицитације, 

понуђачи су дужни уплатити кауцију која 

износи 10% од минималне почетне цијене 

давања у закуп земљишта из члана 1. ове 

одлуке односно не може бити мања од 

1.000,00 КМ на ЈРТ Општине Вишеград 

број 5620060000054715 код НЛБ Развојне 

банке. 

Члан 6. 

Давање у закуп непокретности објавиће 

се путем јавног огласа у дневном листу 

,,Вечерње новости“ и огласној табли 

Општине Вишеград и то најкасније 15 

дана прије дана одређеног за дан 

лицитације. 

Члан 7. 

Уплаћена кауција урачунаће се као 

закупнина учеснику лицитације са којим 

се закључи уговор. 

Ако учесник лицитације из става 1. овог 

члана одустане од закључења уговора, 

губи право на повраћај положене кауције. 

 

Члан 8. 

Овлашћује се начелник општине 

Вишеград да у складу са овом одлуком 

по окончању поступка лицитације, у име 

и за рачун Општине Вишеград, пред 

овлашћеним нотаром, закључи, потпише 

и овјери уговор о закупу неизграђеног 

грађевинског земљишта са најповљнијим 

понуђачем, као и да истовремено уговори 

остале услове наведеног закупа 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 9. 

Трошкове нотарске обраде уговора сноси 

закупац. 

 

Члан 10. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном 

гласнику Општине Вишеград“. 

 

 



03.04.2018                                  Службени гласник општине Вишеград  - Број 5                                          10 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Број: 01-022-39/18 
Датум: 02.04.2018. године    др Билал Мемишевић с.р  

 

На основу члана 10. став (4) Закона о 

јавним путевима (,,Службени гласник 

Републике Српске“, брoj 89/13), на 

основу члана 39. став (2) Закона о 

локалној самоуправи  („Службени 

гласник Републике Српске“, број 97/16) и 

члaна 36. Статута општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, 

број 6/17), Скупштина општине 

Вишеград на сједници одржаној 

02.04.2018. године, д о н о с и 

 

 

 

ОДЛУКУ 

о измјени и допуни одлуке о 

разврставању локалних путева и 

улица  у насељу на подручју општине 

Вишеград 

 

 

Члан 1. 

У Одлуци о разврставању локалних 

путева и улица у насељу на подручју 

општине Вишеград број 01-022-8/15 од 

23.02.2015. године, објављена у 

(„Службени гласник општине Вишеград“, 

број 2/15) у члану 4. у табеларном 

прегледу врши се допуна на начин да се 

иза редног броја 39. додаје: 

 

40. Л-40 Тршевине –

Хртар град 

- 5,00 5,00 

 

Док се у последњој колони табеларног прегледа број ,,166,70“ мјења бројем ,,171,70“  а 

број ,,212,63“ мјења бројем ,,217,63“. 

 

Члан 2. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном 

гласнику Општине Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Број: 01-022-340/18 

Датум: 02.04.2018. године       др Билал Мемишевић с.р. 

 

На основу члана 39. став (2) тачка 2) 

Закона о локалној самоуправи  

(„Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16), а у вези са чланом 16. став (5) 

Закона о јавним путевима (,,Службени 

гласник Републике Српске“, брoj 89/13) и 

члaна 36. Статута општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, 

број 6/17), Скупштина општине 

Вишеград на сједници одржаној 

02.04.2018. године, д о н о с и 

 

 

ОДЛУКУ 

о начину и условима прекопавања 

тротоара 

 

Члан 1. 

Овом одлуком утврђују се начин и 

услови прекопавања тротоара на 

подручју територије општине Вишеград. 

 

Члан 2. 

(1) Прекопавање тротоара врши се на 

основу сагласности коју издаје орган 

јединице локалне самоуправе надлежан 

за просторно уређење. 

(2) Сагласност обавезно садржи податке 

о локацији, услове из члана 3. ове одлуке, 
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рок за завршетак радова и враћање 

тротоара у првобитно стање. 

(3) За прекопавање јавне површине плаћа 

се комунална такса у складу са посебним 

прописом. 

(4) У изузетном случају, због хитности 

отклањања квара , прекопавање се може 

извршити без сагласности уз обавезу 

накнадног добијања исте, у наредном 

радном дану општинске управе. 

 

Члан 3. 

(1) Код попречних прекопа тротоара 

санација тротоара се врши у ширини 

прекопаног и оштећеног тротоара, а код 

подужних прекопа се врши у цијелој 

његовој ширини. 

(2) Попречним прекопом тротоара сматра 

се прекоп тротоара који се укршта са 

саобраћајницом под углом од 80-100 

степени, а остали прекопи се сматрају 

подужним прекопима. 

 

Члан 4. 

Након истека рока за  завршетак радова 

на прекопавању тротоара, орган јединице 

локалне самоуправе надлежан за 

просторно уређење формира комисију 

која на терену утврђује да ли је 

предметна локација доведена у 

првобитно стање, а записник о утврђеним 

чињеницама доставља надлежној 

инспекцији. 

 

Члан 5. 

(1) Комунално-инспекцијски надзор над 

спровођењем одредаба ове одлуке врши 

комунална полиција. 

(2) По указаној потреби или у складу са 

посебним прописом инспекцијски надзор 

може вршити и друга инспекција. 

 

Члан 6. 

(1) Новчаном казном у износу од 300 КМ 

до 700 КМ казниће се правно лице за 

прекршај које након истека рока за  

завршетак радова на прекопавању 

тротоара исти не доведе у првобитно 

стање. 

(2) Новчаном казном у износу од 100 КМ 

до 250 КМ казниће се и одговорно лице у 

правном лицу за прекршај из става 1 овог 

члана. 

(3) Новчаном казном у износу од 200 КМ 

до 500 КМ казниће се за прекршај 

предузетник који након истека рока за  

завршетак радова на прекопавању 

тротоара исти не доведе у првобитно 

стање. 

(4) Новчаном казном у износу од 100 КМ 

до 300 КМ казниће се за прекршај 

физичко лице које након истека рока за  

завршетак радова на прекопавању 

тротоара исти не доведе у првобитно 

стање. 

 

Члан 7. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном 

гласнику Општине Вишеград“. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Број: 01-022-41/18 
Датум: 02.04.2018. године       др Билал Мемишевић с.р. 

 

 

На основу члана 348. став (10) Закона о 

стварним правима („Службени гласник 

Републике Српске“, број 124/08, 3/09, 

58/09, 95/11 и 60/15), 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 

02.04.2018. године, д о н о с и 
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П Р А В И Л Н И К 

о условима и начину отуђења 

непокретности  у својини Општине 

Вишеград испод тржишне цијене или 

без накнаде  а у циљу 

реализације инветиционог пројекта 

 

 

Члан 1. 

Овим правилником детаљније се 

прописују услови, начин и поступак под  

којима се непокретности у својини 

Општине Вишеград могу отуђити испод 

тржишне цијене или без накнаде а у циљу 

реализације инветиционог пројекта од 

посебног значаја за регионални односно 

локални економски развој. 

 

Члан 2. 

(1) Непокретности су честице земљишне 

површине, заједно са свим оним што је са 

земљиштем трајно спојено на површини 

или испод ње, ако законом није другачије 

одређено. 

(2) Предмет отуђења су непокретноти у 

својини Општине Вишеград. 

(3) Непокретности у својини општине 

Вишеград могу се, изузетно, отуђити 

испод тржишне цијене или без накнаде, а 

у циљу реализације инвестиционог 

пројекта од посебног значаја за локални 

економски развој. 

(4) Под отуђењем непокретности, у 

смислу претходног става, подразумијева 

се продаја непокретности односно 

изграђеног и неизграђеног грађевинског 

или другог земљишта по цијени нижој од 

тржишне вриједности или без накнаде, уз 

испуњавање одређених услова од стране 

стицаоца односно купца, прописаних 

овим правилником. 

(5) Без накнаде се може успотавити и 

право грађења,  а у циљу реализације 

инвестиционог пројекта од посебног 

значаја за локални економски развој 

(6) Без накнаде се може дати и 

непокретност у закуп, под условима 

прописаним овим правилником. 

(7) Инвестиционим пројектом од 

посебног значаја за регионални односно 

локални економски развој, у смислу овог 

правилника, сматра се инвестициони 

пројекат чијом реализацијом ће се 

отворити нови погон у производној 

дјелатности, чиме ће се повећати укупан 

број запослених радника у привреди на 

подручју општине, те увећати јавни 

приходи, или покретање других  

активности у туризму и трговини   чиме  

се повећава укупан број запослених 

радника на подручју општине, као и 

пројекти везани за реализацију пројеката 

стамбене изградње у циљу задржавања  

младих на подручју Општине Вишеград 

као најзначајнијег ресурса за развој 

јединице локалне самоуправе . 

 

Члан 3. 

Непокретност се може  отуђити (испод 

тржишне вриједности или без накнаде) 

ако стицалац: 

1) прихвати обавезу да на непокретности 

односно предметном неизграђеном 

грађевинском земљишту изгради и 

приведе намјени производно-пословни 

објекат односно други објекат, у складу 

са важећим планским документом 

просторног уређења, односно издатим 

локацијским условима и грађевинском 

дозволом, у року од 18 мјесеци, од дана 

закључивања уговора о отуђивању 

непокретности, уколико је ријеч о 

неизграђеном земљишту односно 

прихвати обавезу да ће реконструисати, 

санирати или адаптирати објекте уколико 

за исте постоји таква потреба, без права 

на накнаду уложених трошкова уколико 

се уговор раскине. 
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2) да на некретнини, која је предмет 

отуђења, запосли одређени број радника, 

утврђен инвестиционим пројектом од 

посебног економског значаја за локални 

развој, и то: 

1. у року од 18 мјесеци минимално 1/2 од 

утврђеног броја радника, од дана 

потписивања уговора о отуђењу 

непокретности, 

2. преосталу 1/2 предвиђених 

новозапослених радника, у року од 24 

мјесеца, од дана потписивања уговора о 

отуђењу непокретности, 

3. да у периоду од пет година, од дана 

потписивања уговора о отуђењу 

непокретности задржи укупан број 

запослених дефинисан уговором. 

3) прихвати обавезу да послује 

минимално осам година на предметној 

локацији од датума потписивања уговора. 

 

Члан 4. 

(1) Поступак утврђивања постојања 

посебног интереса од значаја за локални 

економски развој покреће се на основу 

претходно изражене иницијативе једног 

или више инвеститора да приступе 

реализацији инвестиционог пројекта, који 

одговара критеријумима из овог 

правилника. 

(2) Иницијатива треба да садржи: 

1) Општа документација – важи за све 

иницијативе: 

1. Подаци за одређену непокретност, 

2. Увјерење о непостојању доспјелих а 

неизмирених обавеза према Пореској 

управи Републике Српске, Управи за 

индиректно опорезивање и општини 

Вишеград, 

3. Изјава о власнички повезаним правним 

лицима подносиоца иницијативе (удио 

власника у другим друштвима и удио 

подносиоца захтјева у другим 

привредним друштвима); 

4.  Инвестициони програм (бизнис план) 

који садржи: 

- опис технолошког процеса за постојећу 

или планирану  дјелатност -врста и 

асортиман производа, или опис радова 

или опис пружања услуга, 

- доказ о расположивом потенцијалу за 

инвеститоре (властити капитал и капитал 

из туђих извора), 

- детаљно образложење потребе и 

оправданости пријема одговарајућег 

броја нових радника, 

- доказ о економској исплативости 

улагања, са пројекцијама биланса стања, 

биланса успјеха и готовинског тока за 

наредних пет година - за привредна 

друштва, односно са  пројекцијом 

готовинског тока за наредних пет (година 

- за предузетнике, 

- обим привређивања, у оквиру постојеће 

дјелатности, изражен  у натуралним  и 

финансијским показатељима за 

претходне три године за подносиоце 

иницијативе који послују дуже од 

наведеног периода, односно за 

максимално могући период за 

подносиоце иницијативе који послују 

краће од три године, односно план обима 

привређивања за новоосноване 

привредне субјекте. 

2)    Додатна документација: 

2.1. За привредна друштва из земље: 

-  актуелни извод из судског регистра, са 

приказом дјелатности, не старији од три 

мјесеца; 

- финансијски извјештаји предузећа за 

посљедњи обрачунски период 

(годишњи), овјерен од овлаштене 
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институције којој се исти подноси, а за 

новооснована предузећа финансијски 

извјештаји оснивача за посљедњи 

обрачунски период (годишњи) или 

извјештај о процјени улога, 

-  доказ да над подносиоцем иницијативе  

није покренут или отворен стечајни, 

односно ликвидациони поступак, 

-  потврду надлежне јединице Пореске 

управе Републике Српске о броју 

запослених, за које су плаћени порези и 

доприноси на исплаћену плату, 

-  доказ о кретању броја запослених у 

посљедње три  године, а период може 

бити и краћи ако је подносилац 

иницијативе привредно друштво које 

послује мање од три године или 

новоосновано привредно друштво. 

2.2. За привредна друштва из 

иностранства: 

-  копија акта о регистрацији дјелатности, 

односно акт надлежног органа из земље 

поријекла о правном статусу фирме, 

-  бонитетни извјештај за претходне три 

године, од дана подношења иницијативе. 

2.3.За предузетнике: 

-  увјерење надлежног органа о обављању 

дјелатности, не старије од три   мјесеца  

прије подношења иницијативе, 

-  годишња пореска пријава за порез на 

доходак за лица која остварују доходак 

од самосталне дјелатности (за посљедњи 

обрачунски период), 

- потврду надлежне јединице Пореске 

управе Републике Српске о броју 

запослених за које су плаћени порези и 

доприноси на исплаћену плату, 

- доказ о кретању броја запослених у 

посљедње три  године, а период може 

бити и краћи, ако је подносилац 

иницијативе предузетник који послује 

мање од три године или  новоосновани 

предузетник. 

Члан  5. 

(1) Начелник општине, коме се подносе 

иницијативе, по пријему иницијативе 

доноси рјешење  о именовању стручне 

комисије за процјену пристиглих 

иницијатива. 

(2) Стручна комисија за процјену 

иницијатива састоји се од пет или седам 

чланова. 

(3) Стручна комисија по пријему 

иницијативе од стране начелника 

општине, дужна је да изврши процјену 

усклађености иницијативе са овим 

правилником и другом правном 

регулативом те провјери да ли је 

приложена потребна документација, о 

чему сачињава записник. 

(4) За иницијативе које испуњавају 

услове, начелник општине, на основу 

извјештаја комисије, подноси Скупштини 

општине Вишеград приједлог одлуке о 

утврђивању посебног интереса, на основу 

којег се приступа реализацији 

инвестиционог пројекта од посебног 

значаја за локални економски развој, из 

члана 2. овог правилника, у сврху 

отуђења непокретности испод тржишне 

цијене или без накнаде  или 

успостављању права грађења без 

накнаде. 

(5) Образложење приједлога одлуке, из 

претходног става, садржи податке  

потребне за оцјену оправданости отуђења 

изграђеног или неизграђеног 

грађевинског земљишта испод тржишне 

цијене или без накнаде. 
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(6) Начелник општине, подноси 

Скупштини општине и приједлог 

рјешења за именовање комисије за 

провођење преговарачког поступка . 

(7) Скупштинa општине доноси одлуку о 

утврђивању посебног интереса, на основу 

којег се приступа реализацији 

инвестиционог пројекта и у ту сврху 

отуђења непокретности испод тржишне 

цијене или без накнаде, доноси рјешење о 

именовању комисије за провођење 

преговарачког поступка, те задужује 

начелника општине да приступи 

расписивању јавног позива за 

преговрачки поступак о отуђењу 

непокретности и са најповољнијим 

понуђачем закључи уговор о 

купопродаји. 

(8) Комисија за провођење преговарачког 

поступка  састоји се од пет чланова. 

(9) Јавни позив из става  7) овог члана 

објављује се на огласној  табли и 

званичној интернет страници општине 

Вишеград, као и у најмање једном 

дневном листу, минимум 15 дана прије 

дана одржавања преговарачког поступка. 

(10) О иницијативи која не испуњава 

услове, обавјештава се подносилац 

иницијативе. 

Члан 6. 

Одлука Скупштине општине, из 

претходног члана, нарочито садржи: 

1) бројеве грађевинских, односно 

катастарских парцела, површину, 

локацију, степен комуналне 

опремљености и друге податке за 

непокретност која се отуђује, 

2) податке о пословном објекту који се, у 

складу са важећим планским документом 

просторног уређења, може градити на 

предметном земљишту (намјена, бруто 

развијена грађевинска површина, 

спратност и др као и податке о 

документима просторног уређења), 

3) податке о процијењеној тржишној 

вриједности некретнина које су предмет 

отуђења, 

4) одређивање сврхе инвестиционог 

пројекта и критеријума за субјекте који 

могу учествовати у преговарачком 

поступку, 

5) услове и критеријуме за умањење 

тржишне вриједности, односно продајне 

цијене некретнина и критеријуме и  

мјерила за оцјену понуда и одређивање 

износа умањене тржишне вриједности, 

односно цијене, у складу са овим 

правилником, 

6) висину кауције коју је учесник у 

јавном надметању дужан уплатити, прије 

почетка преговарачког поступка. 

 

Члан 7. 

Процjену тржишне вриједности 

некретнина које су предмет отуђења, у 

складу са одредбама овог правилника, 

врши овлаштени судски вјештак 

грађевинске или друге одговарајуће 

струке, за сваку непокретност која се 

отуђује, а на основу иницијативе 

инвеститора да приступи отуђењу исте. 

 

Члан 8. 

(1) Тржишна вриједност, односно 

продајна цијена непокретности, које су 

предмет отуђења, у складу са одредбама 

овог правилника, умањиће се по основу 

броја новозапослених радника у 

одговарајућем проценту као и обима 

инвестиције,увођења нових технологија и 

знања, очувања животне средине што се 
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утврђује одлуком Скупштине општине о 

приступању реализације пројекта. 

(2) Право својине на непокретности 

преноси се без накнаде, уколико су 

испуне посебни услови утврђени одлуком 

Скупштине општине о приступању 

реализације пројекта. 

 

Члан 9. 

(1) Продаја односно отуђење 

непокретности испод тржишне 

вриједности , у циљу реализације 

инвестиционог пројекта од посебног 

значаја за регионални односно локални 

економски развој, врши се путем 

преговарачког поступка. 

(2) Право учешћа на преговарачком 

поступку имају: 

1) привредна друштва и самостални 

предузетници који могу бити носиоци 

права својине на непокретностима у 

Републици Срспкој и Босни и 

Херцеговини, 

2) субјекти који испуњавају критеријуме, 

утврђене одлуком Скупштине општине, 

из члана 5. став (7) овог правилника. 

(3) Учесник у преговарачком поступку 

дужан је, уз пријаву за учешће у 

поступку, приложити документацију, 

наведену у члану 4. овог правилника, 

доказ о уплати кауције за учешћеу 

преговарачком поступку као и друге 

доказе утврђене одлуком Скупштине 

општине из члана 5. став (7) овог 

правилника. 

(4) Позив за јавно надметање биће 

расписан у складу са одредбама овог 

правилника. 

(5) Комисија проводи поступак 

преговарања са свим пријављеним 

кандидатима, о чему води записник. 

(6) Након завршетка преговарачког 

поступка комисија за провођење 

преговарачког поступка, по окончању 

поступка, начелнику општине подноси 

извјештај о резултатима проведеног 

поступка преговарања, са ранг-листом 

учесника и приједлогом за закључивање 

уговора са најповољнијим понуђаћем. 

(7) Уговор о купопродаји, поред општих 

елемената, обавезно садржи одредбе из 

члана 3. и члана  10. овог правилника. 

 

Члан 10. 

(1) Купац је дужан да трпи да се општина 

Вишеград, у теретном листу извода из  

јавних евиденција, упише забиљешку 

забране даљег располагања и отуђења без 

сагласности општине Вишеград, а у вези 

са условима из члана 3. овог правилника 

и других уговорених услова, у 

временском периоду од осам година, од 

дана потписивања уговора о отуђивању 

непокретности. 

(2) Општина Вишеград задржава право да 

у случају непоштовања преузетих 

уговорних обавеза покрене поступак 

раскида уговора о отуђењу 

непокретности , а  нарочито у случају да 

нису испоштоване обавезе из члана 3. 

овог правилника, те затражи поништење 

уговора и враћање непокретности у 

посјед Општине, при чему Општина није 

у обавези да изврши поврат уложених 

срестава. 

(3) Контролу поштовања уговорних 

одредби спроводиће посебно именована 

комисија од стране начелника општиине, 

најмање једном годишње, а купац 

непокретности се обавезује да ће све 
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доказе достављати правовремено на 

захтјев комисије. 

(4) Недостављање потребних доказа или 

одбијање да се исти дају на увид 

представља кршење уговорних одредби и 

представља основ за раскид уговора. 

 

Члан 11. 

Ради стамбене изгадње објекта у циљу 

реализације пројекта задржавања  младих 

на подручју Општине Вишеград као 

најзначајнијег ресурса за развој јединице 

локалне самоуправе (стамбена изградња 

за младе брачне парове) може се отуђити 

непокретност без накнаде уз испуњење 

услова прописаних овим правилником. 

 

Члан 12. 

(1) Одлуку о отуђењу непокретности без 

накнаде ради реализације пројекта из 

члана 11. Овог правилника доноси 

Скупшина општине на приједлог 

начелника општине. 

(2) Отуђење непокретности у циљу 

реализације пројекта  из члана 11. врши 

се путем преговарачког поступка. 

(3) Непокретност се може отуђити ако се 

извођач радова обавеже да ће: 

1) радове извести у року од најдуже 18 

мјесеци; 

2) да ће уговор о купопродаји стана 

закључити са одабраним младим 

брачним 

паровима од стране општине Вишеград; 

3) ако се обавеже да ће за непокретност 

односно земљиште до 250 м2 

изградити најмање 5 станова, за 

непокретност до 350 м2 изградити 

најмање 10 станова, за непокретност 

до 600 м2 најмање 22 стана, 

(4) Одлуком из става (1) овог члана 

утврђују се критеријуми о избору младих 

брачних парова за рјешавање стамбеног 

питања путем реализације овог пројекта а 

избор се  врши у складу са посебним 

јавним позивом који расписује начелник 

општине; 

(5)  Одлуком из става (1) овог члана се 

дефинишу услови реализације пројекта. 

(6) Процјењена вриједност земљишта, 

као и друга улагања Општине Вишеград, 

сматрају се субвенцијом и умањују се од 

укупне вриједности стана кроз поступак 

преговарања. 

 

Члан 13. 

(1) Скупштинa општине доноси одлуку о 

отуђењу непокретности без накнаде ради 

реализације пројекта из члана 11. овог 

правилника  , на основу којег се приступа 

реализацији инвестиционог пројекта и у 

ту сврху отуђења непокретности без 

накнаде, доноси рјешење о именовању 

комисије за провођење преговарачког 

поступка, те задужује начелника општине 

да приступи расписивању јавног позива 

за преговрачки поступак о отуђењу 

непокретности и са најповољнијим 

понуђачем закључи уговор. 

(2) Комисија за провођење преговарачког 

поступка  састоји се од пет чланова. 

(3) Јавни позив из става  7) овог члана 

објављује се на огласној  табли и 

званичној интернет страници општине 

Вишеград, као и у најмање једном 

дневном листу, минимум 15 дана прије 

дана одржавања преговарачког поступка. 

 

Члан 14. 

(1) Непокретност се може дати и у закуп 

без плаћања посебне накнаде до највише 

десет година уз могућност продужења 

уговра, а у циљу реализације 

инветиционог пројекта од посебног 

значаја за локаални економски развој, 

инвестициони пројекат чијом 

реализацијом ће се отворити нови погон 

у производној дјелатности односно ради 
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обављања друге дјелатности од значаја за 

Општину чиме ће се повећати укупан 

број запослених радника у привреди на 

подручју општине. 

(2) Непокретнос ће се дати у закуп 

уколико се испуне сљедећи услови: 

1) уколико се ради о успостављању новог 

погона у привреди односно производној 

дјелатности, 

2) уколико ће се запослити минимум три 

лица са подручја територије општине 

Вишеград, 

3) уколико ставља у функцију објекат 

који је девастиран односно оштећен, 

уколико се улажу средства у адаптацију, 

санацију или реконструкцију објекта, без 

права на накнаду уложених средстава. 

 

Члан 15. 

(1) Иницијатива за закуп непокретности 

се подноси начелнику општине. 

(2) Иницијатива из става ( 1) овог члана 

треба да садржи податке из члана 4. овог 

правилника. 

(3) Начелник општине, коме се подносе 

иницијативе, по пријему иницијативе 

доноси рјешење  о именовању стручне 

комисије за процјену пристигле 

иницијативе у циљу давања 

непокретности у закуп. 

(4) Стручна комисија за процјену 

иницијатива састоји се од пет чланова. 

(5) Стручна комисија по пријему 

иницијативе од стране начелника 

општине, дужна је да изврши процјену 

усклађености иницијативе са овим 

правилником и другом правном 

регулативом те провјери да ли је 

приложена потребна документација, о 

чему сачињава записник. 

(6) За иницијативе које испуњавају 

услове, начелник општине на основу 

извјештаја комисије, подноси Скупштини 

општине Вишеград приједлог одлуке о 

давању непокретности у закуп. 

(7) Скупштина општине доноси одлуку о 

давању непокретности у закуп без 

накнаде и условима давања 

непокретности у закуп. 

 

Члан 16. 

За успостављање права грађења без 

накнаде важи поступак као за отуђење 

непокретности испод тржишне 

вриједности односно без накнаде. 

 

Члан 17 . 

Овај правилник ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику општине Вишеград“. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Број: 01-022-42/18 
Датум: 02.04.2018. године       др Билал Мемишевић с.р. 

 

На основу члана 16. став (6) и члана 32. 

став (2) Закона о јавним путевима 

(,,Службени гласник Републике Српске“, 

брoj 89/13), на основу члана 39. став (2) а 

у вези са чланом 18. тачка 2) подтачка  2) 

и 4) Закона о локалној самоуправи  

(„Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16) и члaна 36. Статута општине 

Вишеград („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 6/17), Скупштина 

општине Вишеград на сједници одржаној 

02.04.2018. године, д о н о с и 
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Г О Д И Ш Њ И   П  Л А Н 

о управљању, грађењу, 

реконструкцији, одржавању и заштити  

локалних и некатегорисаних путева и 

улица у насељу за 2018. годину 

 

I  УВОД 
Програмом одржавања локалних и 

некатегорисаних путева и улица у насељима 

на подручју 
општине Вишеград утврђује се обим, врста, 

вриједност и динамика извођења радова на 

одржавању 
локалних и некатегорисаних путева и улица у 

насељима. 

Закон о јавним путевима („Службени 

гласник Републике Српске“, број 89/13) 

утврђују начин изградње, одржавање и 

заштиту јавних путева и објеката. 

Редовно одржавање јавних путева и 

објејеката подразумјева: 

Планирање радова, одржавање путева, 

путних објеката и одвијање саобраћаја на 

њима, извођење радова, одржавања 

путева и путних објеката, као и 

одржавање путева и путних објеката у 

зимским условима, одржђавање опреме и 

инсталација система наплате путарина и 

видео надзора на путевима, стручни 

надзор и контролу изведених радова 

одржавање јавних путева, обезбјеђење 

уклањање оштећених и напуштених 

возила и других ствари с јавног пута, 

обавјештавање јавности о стању 

проходности јавних путева, ванредним 

догађајима и метеоролошким условима 

значајним за одвијање саобраћаја, вођење 

евиденције о путевима и друге послове 

којима се обезбјеђује несметан и 

безбједан саобраћај на путевима. 

Заштитом јавних путева у смислу Закона 

о јавним путевима сматра се заштита 

трупа пута од оштећења, заштита пута од 

прекорачења укупне масе и осовинског 

оптерећења, заштита од бесправне 

градње објеката у путном појасу и 

заштитном путном земљишту и сличних 

радова дефинисаних чланом 40. Закона о 

јавним путевима. 

Под пословима изградње и 

реконструкције јавних путева сматра се 

планирање активности на пословима 

изградње, реконструкције и 

рехабилитације јавних путева и 

објектима на путевима, послови 

прибављања потребних студија, 

измјештање комуналне и друге 

инфраструктуре, пројектовање јавних 

путева и објеката на јавним путевима и 

друго у складу са Законом о јавним 

путевима. 

Средњорочним програмом одржавања, 

заштите, реконструкције и изградње 

локалних и некатегорисаних путева и 

улица од интереса за Општину Вишеград 

за период од 2013-2018. године 

предвиђено је да ће се одржавања, 

заштите, реконструкције и изградње 

локалних и некатегорисаних путева и 

улица из наведеног Програма планирати 

односно изводити  у складу са годишњим 

планом. 

Стратегијом развоја локалних путева и 

улица у општини Вишеград (,,Службени 

гласник општине Вишеград“, број ) 

дефинисано је да се  приоритети у 

одржавању локалних путева и улица 

морају заснивати превасходно на 

просторним, саобраћајним, техничким и 

демографским анализама. Планирање 

одржавања путева обавља се на основу 

годишњег плана одржавања. Службеници 

Одјељења за просторно уређење и 

стамбено-комуналне послове Општинске 

управе општине Вишеград, изашли су на 

лице мјеста на терен и обишла све 

некатегорисане и локалне путеве као и 

градске улице и утврдила стање локалних 

, некатегорисаних путева и градских 

улица и о томе сачинила извјештај. 
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II  АКТИВНОСТИ : 

 

Планиране активности на локалним и 

некатегорисаним путевима и улицама 

у насељу у 2018. години: 

- санација и одржавање 

макадамских коловаза и путева; 

- изградња нових и санација 

постојећих цјевастих пропуста за 

одводњу и мостова; 

- санација клизишта и одрона; 

- изградња и чишћење постојећих 

јарака за одводњу површинских 

вода са локалних путева, 

- насипање локалних путева 

природним ломљеним каменим 

материјалом; 

- чишћење снијега и леда са 

колозова и посипање у циљу 

спречавања поледице и 

проходности путева; 

- реконструкција макадамских 

путава (проширење коловоза, 

радијуса кривина и мјеста за 

мимоилажење и нормално 

одвијање саобраћаја); 

- крпажа ударних рупа на 

асфалтираним дијеловима 

локалних путева и асфалтирање 

нових дионица; 

- раскресивање самониклог 

растиња. 

Стање локалних и некатегорисаних 

путева на територији општине Вишеград 

са  обимом појединих радова и 

предмјером за 2018. годину: 

 

А                   Санација локалних и некатегорисаних путева 2018. године 

      
 

МЗ ВАРДИШТЕ 
    

1 Од моста преко Рзава из Д.Вардишта до засеока Подгорице 
  

Ред. 
Бр. 

ОПИС СТАВКЕ 
Јединица 
мјере 

Количина 

Јединична 
цијена 

Укупно 

 
(KM) 

1 Набавка, довоз, насипање, разастирање и 
ваљање тампонског материјала на 
оштеђеним дијеловима трасе.Укупна 
дужина трасе 800м. Oбрачун по  m³. м³ 

50,00 

  2 Набавка,довоз и уградња бетонских цијеви 
за израду пропуста ф 300мм л= 6,0м. 
Обрачун по м¹ изгађеног пропуста. м¹ 1,00 

  3 Mашинско чишчење потојећих канала 
поред пута, минимална дубина 40цм. 
Обрачун по м¹ м¹ 215,00 

  4 Чишчење трасе пута.Рад грејдера на 
нивелисању трасе пута. Укупна дужина 800 
м. Обрачун по м¹ н/ч 8,00 

   УКУПНО : 
    2 Од моста преко ријеке Рзав до села Масали 

-(Г.Савић) 
    Ред. 

Бр. 
ОПИС СТАВКЕ Јединица 

мјере Количина 
Јединична 
цијена Укупно 

  
   

(KM) 

1 Набавка, довоз, насипање, разастирање и м³ 80,00 
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ваљање тампонског материјала на 
оштеђеним дијеловима трасе.Укупна 
дужина трасе 2500м. Oбрачун по  m³. 

2 Набавка,довоз и уградња бетонских цијеви 
за израду пропуста ф 500мм л= 5,0м. 
Обрачун по м¹ изгађеног пропуста. м¹ 5,00 

  3 Mашинско чишчење потојећих канала 
поред пута, минимална дубина 40цм. 
Обрачун по м¹ м¹ 75,00 

  4 Чишчење трасе пута.Рад грејдера на 
нивелисању трасе пута. Укупна дужина 
2500 м. Обрачун по м¹ н/ч 8,00 

   УКУПНО : 
      
    3 Вардиште Доње код женског манастира 
    Ред. 

Бр. 
ОПИС СТАВКЕ Јединица 

мјере Количина 
Јединична 
цијена Укупно 

  
   

(KM) 

1 Набавка, довоз, насипање, разастирање и 
ваљање тампонског материјала на 
оштеђеним дијеловима трасе.Укупна 
дужина трасе 200м. Oбрачун по  m³. м³ 60,00 

  2 Чишчење трасе пута.Рад грејдера на 
нивелисању трасе пута. Укупна дужина 200 
м. Обрачун по м¹ н/ч 6,00 

   УКУПНО : 
      
      
     МЗ ДОБРУН 
    1 Добрун- Павитине 
    Ред. 

Бр. 
ОПИС СТАВКЕ Јединица 

мјере Количина 
Јединична 
цијена Укупно 

  
   

(KM) 

1 Набавка, довоз, насипање, разастирање и 
ваљање тампонског материјала на 
оштеђеним дијеловима трасе.Укупна 
дужина трасе 3300м. Oбрачун по  m³. м³ 55,00 

  2 Набавка,довоз и уградња бетонских цијеви 
за израду пропуста ф 300мм л= 6,0м. 
Обрачун по м¹ изгађеног пропуста. м¹ 6,00 

  3 Mашинско чишчење потојећих канала 
поред пута, минимална дубина 40цм. 
Обрачун по м¹ м¹ 600,00 

  4 Чишчење трасе пута.Рад грејдера на 
нивелисању трасе пута. Укупна дужина 
3300 м. Обрачун по м¹ н/ч 8,00 

   УКУПНО : 
      
    2 Некатегорисани пут Босанска Јагодина- 

Жагре 
    Ред. 

Бр. 
ОПИС СТАВКЕ Јединица 

мјере Количина 
Јединична 
цијена Укупно 
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(KM) 

1 Набавка, довоз, насипање, разастирање и 
ваљање тампонског материјала на 
оштеђеним дијеловима трасе.Укупна 
дужина трасе 1500м. Oбрачун по  m³. м³ 45,00 

  2 Mашинско чишчење потојећих канала 
поред пута, минимална дубина 40цм. 
Обрачун по м¹ м¹ 530,00 

  3 Чишчење трасе пута.Рад грејдера на 
нивелисању трасе пута. Укупна дужина 
1500 м. Обрачун по м¹ н/ч 8,00 

  4 Чишчење постојећих бетонских пропуста. 
Обручун по ком. ком 4,00 

   УКУПНО : 
      
    3 Од регионалног пута Р-449 до Небоговина 
    Ред. 

Бр. 
ОПИС СТАВКЕ Јединица 

мјере Количина 
Јединична 
цијена Укупно 

  
   

(KM) 

1 Набавка, довоз, насипање, разастирање и 
ваљање тампонског материјала на 
оштеђеним дијеловима трасе.Укупна 
дужина трасе 1200м. Oбрачун по  m³. м³ 15,00 

  2 Набавка,довоз и уградња бетонских цијеви 
за израду пропуста ф 300мм л= 6,0м. 
Обрачун по м¹ изгађеног пропуста. м¹ 12,00 

  3 Mашинско чишчење потојећих канала 
поред пута, минимална дубина 40цм. 
Обрачун по м¹ м¹ 210,00 

  4 Чишчење трасе пута.Рад грејдера на 
нивелисању трасе пута. Укупна дужина 
1300 м. Обрачун по м¹ н/ч 4,00 

   УКУПНО : 
      
    4 Босанска Јагодина-Велетово-Црнчићи 
    а) Од споменика према Велетову укупне 

дужине 1900метара 
    Ред. 

Бр. 
ОПИС СТАВКЕ Јединица 

мјере Количина 
Јединична 
цијена Укупно 

  
   

(KM) 
1 Набавка, довоз, насипање, разастирање и 

ваљање тампонског материјала на 
оштеђеним дијеловима трасе.Укупна 
дужина трасе 1300м. Oбрачун по  m³. м³ 70,00 

  2 Mашинско чишчење потојећих канала 
поред пута, минимална дубина 40цм. 
Обрачун по м¹ м¹ 300,00 

  3 Набавка,довоз и уградња бетонских цијеви 
за израду пропуста ф 300мм л= 6,0м. 
Обрачун по м¹ изгађеног пропуста. м¹ 6,00 

  4 Чишчење трасе пута.Рад грејдера на 
нивелисању трасе пута. Укупна дужина н/ч 8,00 
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2500 м. Обрачун по м¹ 

 УКУПНО : 
    б)  
     од дрвеног моста табла Велетово 

(Андрићи, Станојчићи и Гавриловићи) до 
гробља 2500м 

    Ред. 
Бр. 

ОПИС СТАВКЕ Јединица 
мјере Количина 

Јединична 
цијена Укупно 

  
   

(KM) 

1 Набавка, довоз, насипање, разастирање и 
ваљање тампонског материјала на 
оштеђеним дијеловима трасе.Укупна 
дужина трасе 2500м. Oбрачун по  m³. м³ 155,00 

  2 Mашинско чишчење потојећих канала 
поред пута, минимална дубина 40цм. 
Обрачун по м¹ м¹ 440,00 

  3 Набавка,довоз и уградња бетонских цијеви 
за израду пропуста ф 300мм л= 6,0м. 
Обрачун по м¹ изгађеног пропуста. м¹ 18,00 

  4 Чишчење трасе пута.Рад грејдера на 
нивелисању трасе пута. Укупна дужина 
2500 м. Обрачун по м¹ н/ч 8,00 

   УКУПНО : 
      
    в) Од раскрснице Велетово према Црнчићима 

укупна дужина 2100м. 
    Ред. 

Бр. 
ОПИС СТАВКЕ Јединица 

мјере Количина 
Јединична 
цијена Укупно 

  
   

(KM) 

1 Набавка, довоз, насипање, разастирање и 
ваљање тампонског материјала на 
оштеђеним дијеловима трасе.Укупна 
дужина трасе 2100м. Oбрачун по  m³. м³ 70,00 

  2 Mашинско чишчење потојећих канала 
поред пута, минимална дубина 40цм. 
Обрачун по м¹ м¹ 220,00 

  3 Набавка,довоз и уградња бетонских цијеви 
за израду пропуста ф 300мм л= 6,0м. 
Обрачун по м¹ изгађеног пропуста. м¹ 6,00 

  4 Чишчење трасе пута.Рад грејдера на 
нивелисању трасе пута. Укупна дужина 
2100 м. Обрачун по м¹ н/ч 8,00 

   УКУПНО : 
      
    г) Пут у насеље Јабланица 700м 
    Ред. 

Бр. 
ОПИС СТАВКЕ Јединица 

мјере Количина 
Јединична 
цијена Укупно 

  
   

(KM) 

1 Набавка, довоз, насипање, разастирање и 
ваљање тампонског материјала на 
оштеђеним дијеловима трасе.Укупна 
дужина трасе 700м. Oбрачун по  m³. м³ 40,00 
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2 Mашинско чишчење потојећих канала 
поред пута, минимална дубина 40цм. 
Обрачун по м¹ м¹ 220,00 

  3 Набавка,довоз и уградња бетонских цијеви 
за израду пропуста ф 300мм л= 6,0м. 
Обрачун по м¹ изгађеног пропуста. м¹ 12,00 

  4 Чишчење трасе пута.Рад грејдера на 
нивелисању трасе пута. Укупна дужина 
2100 м. Обрачун по м¹ н/ч 8,00 

   УКУПНО : 
      
    5 Добрун - Пољанице 3100м 
    Ред. 

Бр. 
ОПИС СТАВКЕ Јединица 

мјере Количина 
Јединична 
цијена Укупно 

  
   

(KM) 

1 Набавка, довоз, насипање, разастирање и 
ваљање тампонског материјала на 
оштеђеним дијеловима трасе.Укупна 
дужина трасе 3100м. Oбрачун по  m³. м³ 85,00 

  2 Набавка,довоз и уградња бетонских цијеви 
за израду пропуста ф 300мм л= 6,0м. 
Обрачун по м¹ изгађеног пропуста. м¹ 6,00 

  3 Mашинско чишчење потојећих канала 
поред пута, минимална дубина 40цм. 
Обрачун по м¹ м¹ 600,00 

  4 Чишчење трасе пута.Рад грејдера на 
нивелисању трасе пута. Укупна дужина 
3100 м. Обрачун по м¹ н/ч 8,00 

   УКУПНО : 
      
    6 Бијела - до Голубовића 1100м 
    Ред. 

Бр. 
ОПИС СТАВКЕ Јединица 

мјере Количина 
Јединична 
цијена Укупно 

  
   

(KM) 

1 Набавка, довоз, насипање, разастирање и 
ваљање тампонског материјала на 
оштеђеним дијеловима трасе.Укупна 
дужина трасе 1100м. Oбрачун по  m³. м³ 38,50 

  2 Mашинско чишчење потојећих канала 
поред пута, минимална дубина 40цм. 
Обрачун по м¹ м¹ 285,00 

  3 Чишчење трасе пута.Рад грејдера на 
нивелисању трасе пута. Укупна дужина 
1100 м. Обрачун по м¹ н/ч 8,00 

   УКУПНО : 
      
    7 Од раскрснице "Јабланица" до насеља 

Златник 1300*3 
    Ред. 

Бр. 
ОПИС СТАВКЕ Јединица 

мјере Количина 
Јединична 
цијена Укупно 

  
   

(KM) 

1 Набавка, довоз, насипање, разастирање и м³ 60,00 
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ваљање тампонског материјала на 
оштеђеним дијеловима трасе.Укупна 
дужина трасе 1300м. Oбрачун по  m³. 

3 Mашинско чишчење потојећих канала 
поред пута, минимална дубина 40цм. 
Обрачун по м¹ м¹ 40,00 

  4 Чишчење трасе пута.Рад грејдера на 
нивелисању трасе пута. Укупна дужина 
1300 м. Обрачун по м¹ н/ч 4,00 

   УКУПНО : 
      
      
     МЗ КЛАШНИК 
      
    1 Обравине-Пресјека-Крагујевац 
    Ред. 

Бр. 
ОПИС СТАВКЕ Јединица 

мјере Количина 
Јединична 
цијена Укупно 

  
   

(KM) 

1 Набавка, довоз, насипање, разастирање и 
ваљање тампонског материјала на 
оштеђеним дијеловима трасе.Укупна 
дужина трасе 8000м. Oбрачун по  m³. м³ 35,00 

  2 Набавка,довоз и уградња бетонских цијеви 
за израду пропуста ф 300мм л= 6,0м. 
Обрачун по м¹ изгађеног пропуста. м¹ 18,00 

  3 Mашинско чишчење потојећих канала 
поред пута, минимална дубина 40цм. 
Обрачун по м¹ м¹ 540,00 

  4 Чишчење трасе пута.Рад грејдера на 
нивелисању трасе пута. Укупна дужина 
8000 м. Обрачун по м¹ н/ч 16,00 

   УКУПНО : 
      
    2 Клашник-Поздерчићи 
    Ред. 

Бр. 
ОПИС СТАВКЕ Јединица 

мјере Количина 
Јединична 
цијена Укупно 

  
   

(KM) 

1 Набавка, довоз, насипање, разастирање и 
ваљање тампонског материјала на 
оштеђеним дијеловима трасе.Укупна 
дужина трасе 2800м. Oбрачун по  m³. м³ 55,00 

  2 Набавка,довоз и уградња бетонских цијеви 
за израду пропуста ф 300мм л= 6,0м. 
Обрачун по м¹ изгађеног пропуста. м¹ 14,00 

  3 Mашинско чишчење потојећих канала 
поред пута, минимална дубина 40цм. 
Обрачун по м¹ м¹ 140,00 

  4 Чишчење трасе пута.Рад грејдера на 
нивелисању трасе пута. Укупна дужина 
2800 м. Обрачун по м¹ н/ч 4,00 

   УКУПНО : 
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    3 некатегорисани пут у насеље Рујишта 
    Ред. 

Бр. 
ОПИС СТАВКЕ Јединица 

мјере Количина 
Јединична 
цијена Укупно 

  
   

(KM) 

1 Набавка, довоз, насипање, разастирање и 
ваљање тампонског материјала на 
оштеђеним дијеловима трасе.Укупна 
дужина трасе 2000м. Oбрачун по  m³. м³ 200,00 

  2 Набавка,довоз и уградња бетонских цијеви 
за израду пропуста ф 300мм л= 6,0м. 
Обрачун по м¹ изгађеног пропуста. м¹ 12,00 

  3 Чишчење трасе пута.Рад грејдера на 
нивелисању трасе пута. Укупна дужина 
2000 м. Обрачун по м¹ н/ч 10,00 

   УКУПНО : 
      
    4 Регионалног пута Р451 скретање за Блаце 

до цркве у насељу 
    Ред. 

Бр. 
ОПИС СТАВКЕ Јединица 

мјере Количина 
Јединична 
цијена Укупно 

  
   

(KM) 

1 Набавка, довоз, насипање, разастирање и 
ваљање тампонског материјала на 
оштеђеним дијеловима трасе.Укупна 
дужина трасе 950м. Oбрачун по  m³. м³ 43,00 

  3 Mашинско чишчење потојећих канала 
поред пута, минимална дубина 40цм. 
Обрачун по м¹ м¹ 40,00 

  4 Чишчење трасе пута.Рад грејдера на 
нивелисању трасе пута. Укупна дужина 950 
м. Обрачун по м¹ н/ч 3,00 

   УКУПНО : 
      
    5 Линдина кривина - Ђуревићи 3550 м *3 
    Ред. 

Бр. 
ОПИС СТАВКЕ Јединица 

мјере Количина 
Јединична 
цијена Укупно 

  
   

(KM) 

1 Набавка, довоз, насипање, разастирање и 
ваљање тампонског материјала на 
оштеђеним дијеловима трасе.Укупна 
дужина трасе 3550м. Oбрачун по  m³. м³ 150,00 

  3 Mашинско чишчење потојећих канала 
поред пута, минимална дубина 40цм. 
Обрачун по м¹ м¹ 75,00 

  4 Чишчење трасе пута.Рад грејдера на 
нивелисању трасе пута. Укупна дужина 
3550 м. Обрачун по м¹ н/ч 10,00 

   УКУПНО : 
      
    6 Од Р-451 до насеља Папићи 1300м * 3 
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Ред. 
Бр. 

ОПИС СТАВКЕ Јединица 
мјере Количина 

Јединична 
цијена Укупно 

  
   

(KM) 

1 Набавка, довоз, насипање, разастирање и 
ваљање тампонског материјала на 
оштеђеним дијеловима трасе.Укупна 
дужина трасе 1300м. Oбрачун по  m³. м³ 20,00 

  3 Mашинско чишчење потојећих канала 
поред пута, минимална дубина 40цм. 
Обрачун по м¹ м¹ 250,00 

  4 Чишчење трасе пута.Рад грејдера на 
нивелисању трасе пута. Укупна дужина 
1300 м. Обрачун по м¹ н/ч 4,00 

   УКУПНО : 
      
    7 од раскрснице Папићи према Старом Броду 

(излаз на ријеку Дрину) 5500м*3.50 
    Ред. 

Бр. 
ОПИС СТАВКЕ Јединица 

мјере Количина 
Јединична 
цијена Укупно 

  
   

(KM) 

1 Набавка, довоз, насипање, разастирање и 
ваљање тампонског материјала на 
оштеђеним дијеловима трасе.Укупна 
дужина трасе 5500м. Oбрачун по  m³. м³ 1.000,00 

  2 Набавка,довоз и уградња бетонских цијеви 
за израду пропуста ф 300мм л= 6,0м. 
Обрачун по м¹ изгађеног пропуста. м¹ 30,00 

  3 Mашинско чишчење потојећих канала 
поред пута, минимална дубина 40цм. 
Обрачун по м¹ м¹ 455,00 

  4 Чишчење трасе пута.Рад грејдера на 
нивелисању трасе пута. Укупна дужина 
5500 м. Обрачун по м¹ н/ч 24,00 

   УКУПНО : 
      
    8 Некатегорисани пут у насеље Земљице 
    Ред. 

Бр. 
ОПИС СТАВКЕ Јединица 

мјере Количина 
Јединична 
цијена Укупно 

  
  

(KM) (KM) 

1 Набавка, довоз, насипање, разастирање и 
ваљање тампонског материјала на 
оштеђеним дијеловима трасе.Укупна 
дужина трасе 2800м. Oбрачун по  m³. м³ 125,00 

  2 Набавка,довоз и уградња бетонских цијеви 
за израду пропуста ф 300мм л= 6,0м. 
Обрачун по м¹ изгађеног пропуста. м¹ 24,00 

  3 Mашинско чишчење потојећих канала 
поред пута, минимална дубина 40цм. 
Обрачун по м¹ м¹ 300,00 

  4 Чишчење трасе пута.Рад грејдера на 
нивелисању трасе пута. Укупна дужина 
2800 м. Обрачун по м¹ н/ч 12,00 
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 УКУПНО : 
      
     МЗ ПРЕЛОВО 
    1 Прелово - Влаховићи -Шимшићи 
    Ред. 

Бр. 
ОПИС СТАВКЕ Јединица 

мјере Количина 
Јединична 
цијена Укупно 

  
  

(KM) (KM) 

1 Набавка, довоз, насипање, разастирање и 
ваљање тампонског материјала на 
оштеђеним дијеловима трасе.Укупна 
дужина трасе 4800м. Oбрачун по  m³. м³ 80,00 

  2 Набавка,довоз и уградња бетонских цијеви 
за израду пропуста ф 300мм л= 6,0м. 
Обрачун по м¹ изгађеног пропуста. м¹ 18,00 

  3 Mашинско чишчење потојећих канала 
поред пута, минимална дубина 40цм. 
Обрачун по м¹ м¹ 1.250,00 

  4 Чишчење трасе пута.Рад грејдера на 
нивелисању трасе пута. Укупна дужина 
4800 м. Обрачун по м¹ н/ч 12,00 

   УКУПНО : 
      
    2 Гребен-Коритник-Лозница-Гостиља 
    Ред. 

Бр. 
ОПИС СТАВКЕ Јединица 

мјере Количина 
Јединична 
цијена Укупно 

  
  

(KM) (KM) 

1 Набавка, довоз, насипање, разастирање и 
ваљање тампонског материјала на 
оштеђеним дијеловима трасе.Укупна 
дужина трасе 9800м. Oбрачун по  m³. м³ 144,00 

  2 Набавка,довоз и уградња бетонских цијеви 
за израду пропуста ф 300мм л= 6,0м. 
Обрачун по м¹ изгађеног пропуста. м¹ 18,00 

  3 Mашинско чишчење потојећих канала 
поред пута, минимална дубина 40цм. 
Обрачун по м¹ м¹ 350,00 

  4 Чишчење трасе пута.Рад грејдера на 
нивелисању трасе пута. Укупна дужина 
9800 м. Обрачун по м¹ н/ч 16,00 

   УКУПНО : 
      
    3 Халуге - Убава 750*3 
    Ред. 

Бр. 
ОПИС СТАВКЕ Јединица 

мјере Количина 
Јединична 
цијена Укупно 

  
  

(KM) (KM) 

1 Набавка, довоз, насипање, разастирање и 
ваљање тампонског материјала на 
оштеђеним дијеловима трасе.Укупна 
дужина трасе 750м. Oбрачун по  m³. м³ 55,00 

  2 Mашинско чишчење потојећих канала 
поред пута, минимална дубина 40цм. 
Обрачун по м¹ м¹ 50,00 
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4 Чишчење трасе пута.Рад грејдера на 
нивелисању трасе пута. Укупна дужина 750 
м. Обрачун по м¹ н/ч 8,00 

   УКУПНО : 
      
    4 Убава насеље 620*3 
    Ред. 

Бр. 
ОПИС СТАВКЕ Јединица 

мјере Количина 
Јединична 
цијена Укупно 

  
  

(KM) (KM) 

1 Набавка, довоз, насипање, разастирање и 
ваљање тампонског материјала на 
оштеђеним дијеловима трасе.Укупна 
дужина трасе 620м. Oбрачун по  m³. м³ 40,00 

  2 Mашинско чишчење потојећих канала 
поред пута, минимална дубина 40цм. 
Обрачун по м¹ м¹ 85,00 

  4 Чишчење трасе пута.Рад грејдера на 
нивелисању трасе пута. Укупна дужина 620 
м. Обрачун по м¹ н/ч 5,00 

   УКУПНО : 
      
    5 Пут у насеље Јелашице 
    Ред. 

Бр. 
ОПИС СТАВКЕ Јединица 

мјере Количина 
Јединична 
цијена Укупно 

  
   

(KM) 

1 Набавка, довоз, насипање, разастирање и 
ваљање тампонског материјала на 
оштеђеним дијеловима трасе.Укупна 
дужина трасе 1600м. Oбрачун по  m³. м³ 25,00 

  3 Машински ископ одводних јарака са 
ручном поправком, утоваром материјала и 
свим потребним транспортом. Обрачун по 
м¹. м¹ 210,00 

   УКУПНО : 
      
     МЗ ДРИНСКО 
      
    1 Некатегорисани пут од раскршћа (пут за Ревање) путни правац  до Ћаћица 

 
Ред. 
Бр. 

ОПИС СТАВКЕ 
Јединица 
мјере 

Количина 

Јединична 
цијена 

Укупно 

(KM) (KM) 

1 Набавка, довоз, насипање, разастирање и 
ваљање тампонског материјала на 
оштеђеним дијеловима трасе.Укупна 
дужина трасе 1800м. Oбрачун по  m³. м³ 

45,00 

  2 Набавка,довоз и уградња бетонских цијеви 
за израду пропуста ф 300мм л= 6,0м. 
Обрачун по м¹ изгађеног пропуста. м¹ 12,00 

  3 Mашински ископ и чишчење канала за 
одводњу, минимална дубина 40цм. 
Обрачун по м¹ м¹ 275,00 
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4 Чишчење трасе пута.Рад грејдера на 
нивелисању трасе пута. Укупна дужина 
1800 м. Обрачун по м¹ н/ч 10,00 

   УКУПНО : 
    

      

2 

Некатегорисани пут од раскршћа код 
некадашње подручне школе у насеље 
Језернице 

    
Ред. 
Бр. 

ОПИС СТАВКЕ 
Јединица 
мјере 

Количина 

Јединична 
цијена 

Укупно 

(KM) (KM) 

1 Набавка, довоз, насипање, разастирање и 
ваљање тампонског материјала на 
оштеђеним дијеловима трасе.Укупна 
дужина трасе 3200м. Oбрачун по  m³. м³ 

80,00 

  2 Mашински ископ и чишчење канала за 
одводњу, минимална дубина 30цм. 
Обрачун по м¹ м¹ 180,00 

  3 Чишчење трасе пута.Рад грејдера на 
нивелисању трасе пута. Укупна дужина 
3200 м. Обрачун по м¹ н/ч 8,00 

   УКУПНО : 
    

      

 

МЗ МЕЂЕЂА 
    

      1 Међеђа - Цријеп 
    

Ред. 
Бр. 

ОПИС СТАВКЕ 
Јединица 
мјере 

Количина 

Јединична 
цијена 

Укупно 

(KM) (KM) 

1 Набавка, довоз, насипање, разастирање и 
ваљање тампонског материјала на 
оштеђеним дијеловима трасе.Укупна 
дужина трасе 3700м. Oбрачун по  m³. м³ 

40,00 

  2 Набавка,довоз и уградња бетонских цијеви 
за израду пропуста ф 300мм л= 6,0м. 
Обрачун по м¹ изгађеног пропуста. м¹ 6,00 

  3 Mашински ископ и чишчење канала поред 
пута.  , минимална дубина 40цм. Обрачун 
по м¹ м¹ 65,00 

  4 Чишчење трасе пута.Рад грејдера на 
нивелисању трасе пута. Укупна дужина 
3700 м. Обрачун по м¹ н/ч 8,00 

   УКУПНО : 
    

      2 Бродар - Ђипи 
    

Ред. 
Бр. 

ОПИС СТАВКЕ 
Јединица 
мјере 

Количина 

Јединична 
цијена 

Укупно 

(KM) (KM) 

1 Набавка, довоз, насипање, разастирање и 
ваљање тампонског материјала на 
оштеђеним дијеловима трасе.Укупна 
дужина трасе 5500м. Oбрачун по  m³. м³ 

85,00 

  



03.04.2018                                  Службени гласник општине Вишеград  - Број 5                                          31 
 

2 Набавка,довоз и уградња бетонских цијеви 
за израду пропуста ф 300мм л= 6,0м. 
Обрачун по м¹ изгађеног пропуста. м¹ 12,00 

  3 Mашински ископ и чишчење канала поред 
пута.  , минимална дубина 40цм. Обрачун 
по м¹ м¹ 145,00 

  4 Чишчење трасе пута.Рад грејдера на 
нивелисању трасе пута. Укупна дужина 
3500 м. Обрачун по м¹ н/ч 8,00 

   УКУПНО : 
      
    3 пут уз Вински поток 
    

Ред. 
Бр. 

ОПИС СТАВКЕ 
Јединица 
мјере 

Количина 

Јединична 
цијена 

Укупно 

(KM) (KM) 

1 Набавка, довоз, насипање, разастирање и 
ваљање тампонског материјала на 
оштеђеним дијеловима трасе.Укупна 
дужина трасе 590м. Oбрачун по  m³. м³ 

20,00 

  2 Набавка,довоз и уградња бетонских цијеви 
за израду пропуста ф 300мм л= 6,0м. 
Обрачун по м¹ изгађеног пропуста. м¹ 6,00 

  3 Mашински ископ и чишчење канала поред 
пута.  , минимална дубина 40цм. Обрачун 
по м¹ м¹ 65,00 

  4 Чишчење трасе пута.Рад грејдера на 
нивелисању трасе пута. Укупна дужина 590 
м. Обрачун по м¹ н/ч 4,00 

   УКУПНО : 
     МЗ ГОРЊА И ДОЊА ЛИЈЕСКА 
    1 Ораховци- Твртковићи 
    

Ред. 
Бр. 

ОПИС СТАВКЕ 
Јединица 
мјере 

Количина 

Јединична 
цијена 

Укупно 

(KM) (KM) 

1 Набавка, довоз, насипање, разастирање и 
ваљање тампонског материјала на 
оштеђеним дијеловима трасе.Укупна 
дужина трасе 3000м. Oбрачун по  m³. м³ 

40,00 

  2 Набавка,довоз и уградња бетонских цијеви 
за израду пропуста ф 300мм л= 6,0м. 
Обрачун по м¹ изгађеног пропуста. м¹ 6,00 

  3 Mашински ископ и чишчење канала поред 
пута.  , минимална дубина 40цм. Обрачун 
по м¹ м¹ 120,00 

  4 Чишчење трасе пута.Рад грејдера на 
нивелисању трасе пута. Укупна дужина 
3000 м. Обрачун по м¹ н/ч 16,00 

   УКУПНО : 
      
    2 Горња Лијеска-Џанкићи-Долови 
    Ред. ОПИС СТАВКЕ Јединица Количина Јединична Укупно 
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Бр. мјере цијена 

(KM) (KM) 

1 Набавка, довоз, насипање, разастирање и 
ваљање тампонског материјала на 
оштеђеним дијеловима трасе.Укупна 
дужина трасе 13000м. Oбрачун по  m³. м³ 

155,00 

  2 Набавка,довоз и уградња бетонских цијеви 
за израду пропуста ф 300мм л= 6,0м. 
Обрачун по м¹ изгађеног пропуста. 

м¹ 18,00 
  3 Mашински ископ и чишчење канала поред 

пута.  , минимална дубина 40цм. Обрачун 
по м¹ м¹ 80,00 

  4 Чишчење трасе пута.Рад грејдера на 
нивелисању трасе пута. Укупна дужина 
3000 м. Обрачун по м¹ 

н/ч 4,00 
   УКУПНО : 

      
    3 Горња Лијеска - Храњевац 
    

Ред. 
Бр. 

ОПИС СТАВКЕ 
Јединица 
мјере 

Количина 

Јединична 
цијена 

Укупно 

(KM) (KM) 

1 Набавка, довоз, насипање, разастирање и 
ваљање тампонског материјала на 
оштеђеним дијеловима трасе.Укупна 
дужина трасе 1800м. Oбрачун по  m³. м³ 

47,00 

  2 Набавка,довоз и уградња бетонских цијеви 
за израду пропуста ф 300мм л= 8,0м. 
Обрачун по м¹ изгађеног пропуста. м¹ 16,00 

  3 Mашински ископ и чишчење канала поред 
пута.  , минимална дубина 40цм. Обрачун 
по м¹ м¹ 250,00 

  4 Чишчење трасе пута.Рад грејдера на 
нивелисању трасе пута. Укупна дужина 
1800 м. Обрачун по м¹ н/ч 8,00 

   УКУПНО : 
      
    4 Доња Лијеска-Каберник-Холујаци 
    

Ред. 
Бр. 

ОПИС СТАВКЕ 
Јединица 
мјере 

Количина 

Јединична 
цијена 

Укупно 

(KM) (KM) 

1 Набавка, довоз, насипање, разастирање и 
ваљање тампонског материјала на 
оштеђеним дијеловима трасе.Укупна 
дужина трасе 5100м. Oбрачун по  m³. м³ 

75,00 

  2 Набавка,довоз и уградња бетонских цијеви 
за израду пропуста ф 300мм л= 6,0м. 
Обрачун по м¹ изгађеног пропуста. м¹ 12,00 

  3 Mашински ископ и чишчење канала поред 
пута.  , минимална дубина 40цм. Обрачун 
по м¹ м¹ 150,00 
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4 Чишчење трасе пута.Рад грејдера на 
нивелисању трасе пута. Укупна дужина 
1500 м. Обрачун по м¹ н/ч 8,00 

   УКУПНО : 
    

 

МЗ ВИШЕГРАД 
    

      1 Бабин поток- Горњи Дубовик 
          

Ред. 
Бр. 

ОПИС СТАВКЕ 
Јединица 
мјере 

Количина 

Јединична 
цијена 

Укупно 

(KM) (KM) 

1 Набавка, довоз, насипање, разастирање и 
ваљање тампонског материјала на 
оштеђеним дијеловима трасе.Укупна 
дужина трасе 3100м. Oбрачун по  m³. м³ 

20,00 

  2 Mашински ископ и чишчење канала поред 
пута.  , минимална дубина 40цм. Обрачун 
по м¹ м¹ 800,00 

  4 Чишчење трасе пута.Рад грејдера на 
нивелисању трасе пута. Укупна дужина 
3100 м. Обрачун по м¹ н/ч 4,00 

   УКУПНО : 
    

      2 од раскршћа Бан поље до насеља- 
Међусеље 

    
Ред. 
Бр. 

ОПИС СТАВКЕ 
Јединица 
мјере 

Количина 

Јединична 
цијена 

Укупно 

(KM) (KM) 

1 Набавка, довоз, насипање, разастирање и 
ваљање тампонског материјала на 
оштеђеним дијеловима трасе.Укупна 
дужина трасе 800м. Oбрачун по  m³. м³ 

20,00 

  2 Набавка,довоз и уградња бетонских цијеви 
за израду пропуста ф 300мм л= 6,0м. 
Обрачун по м¹ изгађеног пропуста. м¹ 6,00 

  3 Mашински ископ и чишчење канала поред 
пута.  , минимална дубина 40цм. Обрачун 
по м¹ м¹ 50,00 

  4 Чишчење трасе пута.Рад грејдера на 
нивелисању трасе пута. Укупна дужина 800 
м. Обрачун по м¹ н/ч 4,00 

   УКУПНО : 
      
    3 М-5 до насеља Доњи Дубовик 
    

Ред. 
Бр. 

ОПИС СТАВКЕ 
Јединица 
мјере 

Количина 

Јединична 
цијена 

Укупно 

(KM) (KM) 

1 Набавка, довоз, насипање, разастирање и 
ваљање тампонског материјала на 
оштеђеним дијеловима трасе.Укупна 
дужина трасе 750м. Oбрачун по  m³. м³ 

75,00 
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2 Набавка,довоз и уградња бетонских цијеви 
за израду пропуста ф 300мм л= 6,0м. 
Обрачун по м¹ изгађеног пропуста. м¹ 6,00 

  3 Mашински ископ и чишчење канала поред 
пута.  , минимална дубина 40цм. Обрачун 
по м¹ м¹ 130,00 

  4 Чишчење трасе пута.Рад грејдера на 
нивелисању трасе пута. Укупна дужина 750 
м. Обрачун по м¹ н/ч 8,00 

   УКУПНО : 
      
    4 Душче према Граду 
    

Ред. 
Бр. 

ОПИС СТАВКЕ 
Јединица 
мјере 

Количина 

Јединична 
цијена 

Укупно 

(KM) (KM) 

1 Санација кривине у насељу Душче. 
Набавка, довоз, насипање, разастирање и 
ваљање тампонског материјала на 
оштеђеним дијеловима трасе.Укупна 
дужина трасе 100м. Oбрачун по  m³. м³ 

7,50 

  2 Од куће Петре Нинковић до насеља Град - 
раскршће. Набавка, довоз, насипање, 
разастирање и ваљање тампонског 
материјала на оштеђеним дијеловима 
трасе.Укупна дужина трасе 400м. Oбрачун 
по  m³. м³ 

50,00 

  3 Чишчење трасе пута.Рад грејдера на 
нивелисању трасе пута. Укупна дужина 400 
м. Обрачун по м¹ н/ч 8,00 

  4 Набавка,довоз и уградња бетонских цијеви 
за израду пропуста ф 300мм л= 6,0м. 
Обрачун по м¹ изгађеног пропуста. м¹ 6,00 

  5 Mашински ископ и чишчење канала поред 
пута.  , минимална дубина 40цм. Обрачун 
по м¹ м¹ 130,00 

   УКУПНО : 
      
    5 Град - Мириловићи 1900*3 
    

Ред. 
Бр. 

ОПИС СТАВКЕ 
Јединица 
мјере 

Количина 

Јединична 
цијена 

Укупно 

(KM) (KM) 

1 Набавка, довоз, насипање, разастирање и 
ваљање тампонског материјала на 
оштеђеним дијеловима трасе.Укупна 
дужина трасе 1900м. Oбрачун по  m³. м³ 

150,00 

  2 Набавка,довоз и уградња бетонских цијеви 
за израду пропуста ф 300мм л= 6,0м. 
Обрачун по м¹ изгађеног пропуста. м¹ 18,00 

  3 Mашински ископ и чишчење канала поред 
пута, минимална дубина 40цм. Обрачун по 
м¹ м¹ 150,00 
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4 Чишчење трасе пута.Рад грејдера на 
нивелисању трасе пута. Укупна дужина 
1900 м. Обрачун по м¹ н/ч 10,00 

   УКУПНО : 
    6 Насеље Град према насељу Бан Поље 
 

 
  

Ред. 
Бр. 

ОПИС СТАВКЕ 
Јединица 
мјере 

Количина 

Јединична 
цијена 

Укупно 

(KM) (KM) 

1 Набавка, довоз, насипање, разастирање и 
ваљање тампонског материјала на 
оштеђеним дијеловима трасе.Укупна 
дужина трасе 400м. Oбрачун по  m³. м³ 

50,00 

  2 Чишчење трасе пута.Рад грејдера на 
нивелисању трасе пута. Укупна дужина 400 
м. Обрачун по м¹ н/ч 2,00 

   УКУПНО : 
    7  
     Шегање - Међусеље 700м*3 
 

 
  

Ред. 
Бр. 

ОПИС СТАВКЕ 
Јединица 
мјере 

Количина 

Јединична 
цијена 

Укупно 

(KM) (KM) 

1 Набавка, довоз, насипање, разастирање и 
ваљање тампонског материјала на 
оштеђеним дијеловима трасе.Укупна 
дужина трасе 700м. Oбрачун по  m³. м³ 

45,00 

  2 Чишчење трасе пута.Рад грејдера на 
нивелисању трасе пута. Укупна дужина 700 
м. Обрачун по м¹ н/ч 4,00 

   УКУПНО : 
      
    8 Гарче (прилаз грађевинским парцелама) 

    
Ред. 
Бр. 

ОПИС СТАВКЕ 
Јединица 
мјере 

Количина 

Јединична 
цијена 

Укупно 

 
(KM) 

1 Набавка, довоз, насипање, разастирање и 
ваљање тампонског материјала на 
оштеђеним дијеловима трасе.Укупна 
дужина трасе 200м. Oбрачун по  m³. 
200*7,0*0.25 м³ 

350,00 

  2 Набавка,довоз и уградња бетонских цијеви 
за израду пропуста ф 300мм л= 8,0м.  
Цијена обухвата сав потребан материјал, 
рад на ископима, припреме подлоге, 
монтажа и затрпавање, те све потребне 
транспорте. Обрачун по м¹.Обрачун по м¹ 
изгађеног пропуста. м¹ 8,00 

  3 Машински ископ одводних јарака са ручном 
поправком, утоваром материјала и свим 
потребним транспортом. Обрачун по м¹. м¹ 200,00 

   УКУПНО : 
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    9 Ул. Живојина Мишића (клизиште према 

насељу Повјестаче 
    

Ред. 
Бр. 

ОПИС СТАВКЕ 
Јединица 
мјере 

Количина 

Јединична 
цијена 

Укупно 

 
(KM) 

1 Ручно чишчење каменог и земљаног 
материјала из одрона. Машински утовар у 
камион и одвоз на депонију. Обрачун по 
м3. м³ 

3,50 

  2 Изградња потпорног армирано-бетонског зида 
МБ-30 у одговарајућој оплати. Обрачун по м³ 
изграђеног армирано-бетонског потпорног зида. 
Димензије: 10,00 х 0,25м , а темељ 10.00 х 0.50 х 
0.80м. Висина зида 1,80м. м³ 10,00 

    
      
      
    

 Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А     
  

I МЗ ВАРДИШТЕ 
  

  

1 
Од моста преко Рзава из Доњег Вардишта 
до насеља Подгорице 

  

  

2 Од моста преко ријеке Рзав до села Масали 
  

  
3 Доње Вардиште код женског Манастира 

  
  

    
  

II МЗ ДОБРУН 
  

  
1 Добрун-Павитине 

    2 Некатегорисани пут Босанска Јагодина- 
Жагре 

    3 Од регионалног пута Р-449 до Небоговина 
    4 Босанска Јагодина-Велетово-Црнчићи 
    А Од споменика према Велетову 
    Б Од дрвеног моста табла "Велетово" 

(Андрићи, Станојчићи и Гавриловићи) 
    В Од раскрснице Велетово према Црнчићима 
    Г Пут у насеље Јабланица 
    5 Добрун - Пољанице 
    6 Бијела - до Голубовића 
    7 Од раскрснице Јабланица до насеља 

Златник 
      
    III МЗ  КЛАШНИК 
    1 Обравине-Пресјека-Крагујевац 
    2 Клашник-Поздерчићи 
    3 некатегорисани пут у насеље Рујишта 
    4 Од регионалног пута Р-451 скретница за 

Блаце до цркве у насељу 
    5 Линдина кривина - Ђуревићи 

    6 Од раскрснице у насељу Папићи према 
Старом Броду до ријеке Дрине 

    7 Некатегорисани пут у насеље Земљице 
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    IV МЗ ПРЕЛОВО 
    1 Прелово - Влаховићи -Шимшићи 
    2 Гребен-Коритник-Лозница-Гостиља 
    3 Халуге - Убава 
    4 Убава кроз насеље до краја табле 
    5 Пут у насеље Јелашице 
    6 Од Р-451 до насеља Папићи     

7 Пут Прелово-Омерагићи     

  
    V МЗ ДРИНСКО 
    1 Некатегорисани пут у насеље Ћаћице 
    2 Некатегорисани пут у насеље Језернице 
      
    VI МЗ МЕЂЕЂА 
    1 Међеђа - Цријеп 
    2 Бродар - Ђипи 
    3 Вински поток према Боровац Х. 
      
    VII ГОРЊА И ДОЊА ЛИЈЕСКА 
    1 Ораховци- Твртковићи 
    2 Горња Лијеска-Џанкићи-Долови 
    3 Горња Лијеска - Храњевац 
    4 Доња Лијеска-Каберник-Холујаци 
      
    VIII МЗ ВИШЕГРАД 
    1 Бабин поток- Горњи Дубовик 
    2 Од раскрснице из Бан поља до Међусеља 
    3 М-5 до насеља Доњи Дубовик 
    4 Душче према Граду 
    5 Град - Мириловићи 
    6 Од насеља Град према насељу Бан Поље 

попречна улица 
    7 Шегање - Међусеље 

    8 Гарче (прилаз грађевинским парцелама 

    9 Живојина Мишића -изградња потпроног зида 

      

     

 

 

 

Б 

 

 

 

 

ПРЕДМЈЕР  РАДОВА 
    

  

ЗА АСФАЛТИРАЊЕ 

УЛИЦА 
    1 Насеље Вучине 
    РЕДН

И 
БРОЈ 

Позициј
а 

Опис позиције 
јед.мје
ре 

Колич
ина 

јед. 
Цијена УКУПНО 

 
(КМ) 
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1  

Обнова туцаничког застора дробљеним каменим 
материјалом 0-60 мм, Цијена обухвата риљање старог 
туцаничког застора, набавку дробљеног каменог 
агрегата, разастирање и планирање новог туцаника и 
сабијање до потребне збијености и све портебне 
транспорте. Обрачун по м³ уграђеног материјала. 
104*3.30*0.15=51.48м³ 

м³ 51,48 
 

          

2  

Пресвлачење мањих дионица коловоза асфалт 
бетоном од кречњачког агрегата. Цијена обухвата : 
чишчење коловоза, засијецање спојница на почетку и 
на крају оштећене површине сјекачицом(пилом), 
прскање спојница и коловоза битуменском емулзијом, 
набавка асфалте од кречњачког агрегата и уградња 
финишером за асфалт са збијањем гарнитуром ваљка 
за асфалт до потребне збијености и све потребне 
транспорте. Обрачун по тони уграђеног асфалта. 
104.00 x 3,0 x 0,06 x 2,40 = 44.92т 

т 44,92 
 

       

  
УКУПНО ВУЧИНЕ : 

    
       2 Ул. Ужичког корпуса 

    РЕДН
И 
БРОЈ 

Позиција Опис позиције 
јед.мје
ре 

Колич
ина 

јед. 
Цијена УКУПНО 

 
(КМ) 

 

1  

Стругање, денивелација (колотрага, грбина и ребара) 
на асфалтном коловозу глодалицом, (фрезом), 
просјечне дебљине до 5,0цм. Цијена обухвата рад 
глодалице (фрезе) на стругању асфалта, чишћењу 
остругане површине и утовар оструганог материјала у 
камион и све потребне транспорте. Обрачун по м². 
22.80*3.89=86.60м². 

м² 86,60 
 

          

2  

Пресвлачење мањих дионица коловоза асфалт 
бетоном од кречњачког агрегата. Цијена обухвата : 
чишчење коловоза, засијецање спојница на почетку и 
на крају оштећене површине сјекачицом(пилом), 
прскање спојница и коловоза битуменском 
емулзијом, набавка асфалте од кречњачког агрегата и 
уградња финишером за асфалт са збијањем 
гарнитуром ваљка за асфалт до потребне збијености 
и све потребне транспорте. Обрачун по тони 
уграђеног асфалта. 22.80 x 3,89 x 0,06 x 2,40 = 12.92т 

т 12,92 
 

       

  
УКУПНО Ужичког корпуса  : 

    
       3 Карадјордјева 

    РЕДН
И 
БРОЈ 

Позиција Опис позиције 
јед.мје
ре 

Колич
ина 

јед. 
Цијена УКУПНО 

 
(КМ) 

 

1 
 

Стругање, денивелација (колотрага, грбина и ребара) 
на асфалтном коловозу глодалицом, (фрезом), 
просјечне дебљине до 5,0цм. Цијена обухвата рад 
глодалице (фрезе) на стругању асфалта, чишћењу 

м² 178,92 
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остругане површине и утовар оструганог материјала у 
камион и све потребне транспорте. Обрачун по м². 
44.73*4.00=178.92м². 

         

2  

Пресвлачење мањих дионица коловоза асфалт 
бетоном од кречњачког агрегата. Цијена обухвата : 
чишчење коловоза, засијецање спојница на почетку и 
на крају оштећене површине сјекачицом(пилом), 
прскање спојница и коловоза битуменском 
емулзијом, набавка асфалте од кречњачког агрегата и 
уградња финишером за асфалт са збијањем 
гарнитуром ваљка за асфалт до потребне збијености 
и све потребне транспорте. Обрачун по тони 
уграђеног асфалта. 44.73 x 4,00 x 0,06 x 2,40 =25.76 т 

т 25,76 
 

       

  
УКУПНО Карадјордјева улица 

    
       4 Ул. Војводе Степе 

    РЕДН
И 
БРОЈ 

Позиција Опис позиције 
јед.мје
ре 

Колич
ина 

јед. 
Цијена УКУПНО 

 
(КМ) 

 

1  

Стругање, денивелација (колотрага, грбина и ребара) 
на асфалтном коловозу глодалицом, (фрезом), 
просјечне дебљине до 5,0цм. Цијена обухвата рад 
глодалице (фрезе) на стругању асфалта, чишћењу 
остругане површине и утовар оструганог материјала у 
камион и све потребне транспорте. Обрачун по м². 

м² 141,60 
 

          

2  

Пресвлачење тротоара асфалт бетоном од 
кречњачког агрегата. Цијена обухвата : засијецање 
спојница на почетку и на крају оштећене површине 
сјекачицом(пилом), прскање спојница и тротоара 
битуменском емулзијом, набавка асфалте од 
кречњачког агрегата и уградња ручно са збијањем 
гарнитуром ваљка за асфалт до потребне збијености 
и све потребне транспорте. Обрачун по тони 
уграђеног асфалта. 141.60 x 0,06 x 2,40 = 17.07т 

т 17,00 
 

       
  

УКУПНО Ул.Војводе Степе 
    

       5 дио Ул. Добровољних давалаца крви 
    

       РЕДН
И 
БРОЈ 

Позиција Опис позиције 
јед.мје
ре 

Колич
ина 

јед. 
Цијена УКУПНО 

 
(КМ) 

 

1  

Обнова туцаничког застора дробљеним каменим 
материјалом 0-60 мм, Цијена обухвата риљање 
старог туцаничког застора, набавку дробљеног 
каменог агрегата, разастирање и планирање новог 
туцаника и сабијање до потребне збијености и све 
портебне транспорте. Обрачун по м³ уграђеног 
материјала. 28.00*3.30*0.10=9.30м³ 

м³ 9,30 
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2  

Пресвлачење мањих дионица коловоза асфалт 
бетоном од кречњачког агрегата. Цијена обухвата : 
чишчење коловоза, засијецање спојница на почетку и 
на крају оштећене површине сјекачицом(пилом), 
прскање спојница и коловоза битуменском 
емулзијом, набавка асфалте од кречњачког агрегата и 
уградња финишером за асфалт са збијањем 
гарнитуром ваљка за асфалт до потребне збијености 
и све потребне транспорте. Обрачун по тони 
уграђеног асфалта. 93.00 x 0,06 x 2,40 = 13.30т 

т 13,30 
 

       

  
УКУПНО Ул. Добровољних давалаца крви: 

    
       6 Код моста Мехмед паше Соколовића 

    РЕДН
И 
БРОЈ 

Позиција Опис позиције 
јед.мје
ре 

Колич
ина 

јед. 
Цијена УКУПНО 

 
(КМ) 

 

1  

Обнова туцаничког застора дробљеним каменим 
материјалом 0-60 мм, Цијена обухвата риљање 
старог туцаничког застора, набавку дробљеног 
каменог агрегата, разастирање и планирање новог 
туцаника и сабијање до потребне збијености и све 
портебне транспорте. Обрачун по м³ уграђеног 
материјала. 33.90 x 9.88 x 0.10=33.49м³ 

м³ 33,49 
 

          

2  

Израда новог асфалтног застора на паркинг простору. 
Цијена обухвата :  прскање спојница и коловоза 
битуменском емулзијом, набавка асфалте од 
кречњачког агрегата и уградња финишером за асфалт 
са збијањем гарнитуром ваљка за асфалт до 
потребне збијености и све потребне транспорте. 
Обрачун по тони уграђеног асфалта.  
33.90*9.88*0.06*2.4=48.23 т 

т 48,23 
 

       

  
УКУПНО Код моста Мехмед паше Соколовића : 

    
       7 код спортске дворане - прилаз 

    РЕДН
И 
БРОЈ 

Позиција Опис позиције 
јед.мје
ре 

Колич
ина 

јед. 
Цијена УКУПНО 

 
(КМ) 

 

1  

Стругање, денивелација (колотрага, грбина и ребара) 
на асфалтном коловозу глодалицом, (фрезом), 
просјечне дебљине до 5,0цм. Цијена обухвата рад 
глодалице (фрезе) на стругању асфалта, чишћењу 
остругане површине и утовар оструганог материјала у 
камион и све потребне транспорте. Обрачун по м². 
ДИМ. 7,5 X 5,0=37.50м² ; ДИМ. 2.70*0.80=2.16м² ; 
ДИМ. 9.20*2.90=26.68м² ; ДИМ. 8.00*2.90=23.20м² ; 
ДИМ. 0.5*0.5=0.25м² ;ДИМ. 3.50*3.30=11.55м² 
свеукупно 101.34м². 

м² 101,34 
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2  

Пресвлачење прилаза асфалт бетоном од кречњачког 
агрегата. Цијена обухвата : чишчење коловоза, 
засијецање спојница на почетку и на крају оштећене 
површине сјекачицом(пилом), прскање спојница и 
коловоза битуменском емулзијом, набавка асфалте 
од кречњачког агрегата и уградња финишером за 
асфалт са збијањем гарнитуром ваљка за асфалт до 
потребне збијености и све потребне транспорте. 
Обрачун по тони уграђеног асфалта. 101.34м² * 
0.06*2.4=15.00т 

т 15,00 
 

       

  
УКУПНО Код спортске дворане : 

    
       8 Испред обданишта 

    РЕДН
И 
БРОЈ 

Позиција Опис позиције 
јед.мје
ре 

Колич
ина 

јед. 
Цијена УКУПНО 

 
(КМ) 

 

1  

Стругање, денивелација (колотрага, грбина и ребара) 
на асфалтном коловозу глодалицом, (фрезом), 
просјечне дебљине до 5,0цм. Цијена обухвата рад 
глодалице (фрезе) на стругању асфалта, чишћењу 
остругане површине и утовар оструганог материјала у 
камион и све потребне транспорте. Обрачун по м². 

м² 284,74 
 

          

2  

Пресвлачење мањих дионица коловоза асфалт 
бетоном од кречњачког агрегата. Цијена обухвата : 
чишчење коловоза, засијецање спојница на почетку и 
на крају оштећене површине сјекачицом(пилом), 
прскање спојница и коловоза битуменском 
емулзијом, набавка асфалте од кречњачког агрегата и 
уградња финишером за асфалт са збијањем 
гарнитуром ваљка за асфалт до потребне збијености 
и све потребне транспорте. Обрачун по тони 
уграђеног асфалта.  284.74*0.05*2.4=34.168Т 

т 35,00 
 

       

  
УКУПНО Испред обданишта : 

    
       9 

 

Бикавац - Шегање (попречна улица) 
    РЕДН

И 
БРОЈ 

Позиција Опис позиције 
јед.мје
ре 

Колич
ина 

јед. 
Цијена УКУПНО 

 
(КМ) 

 

1  

Стругање, денивелација (колотрага, грбина и ребара) 
на асфалтном коловозу глодалицом, (фрезом), 
просјечне дебљине до 5,0цм. Цијена обухвата рад 
глодалице (фрезе) на стругању асфалта, чишћењу 
остругане површине и утовар оструганог материјала у 
камион и све потребне транспорте. Обрачун по м². 

м² 74,50 
 

          

2 
 

Крпажа ударних рупа на коловозу асфалт бетоном од 
кречњачког агрегата. Цијена обухвата : чишчење 
коловоза, засијецање спојница на почетку и на крају 
оштећене површине сјекачицом(пилом), прскање 
спојница и коловоза битуменском емулзијом, 
набавка асфалте од кречњачког агрегата и уградња 

т 12,00 
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финишером за асфалт са збијањем гарнитуром ваљка 
за асфалт до потребне збијености и све потребне 
транспорте. Обрачун по тони уграђеног асфалта. 

      

  
УКУПНО Бикавац - Шегање  : 

    
       
       10 

 

у ул. Друге подрињске бригаде 
    РЕДН

И 
БРОЈ 

Позиција Опис позиције 
јед.мје
ре 

Колич
ина 

јед. 
Цијена УКУПНО 

 
(КМ) 

    

2  

Крпажа ударних рупа на коловозу асфалт бетоном од 
кречњачког агрегата. Цијена обухвата : чишчење 
коловоза, засијецање спојница на почетку и на крају 
оштећене површине сјекачицом(пилом), прскање 
спојница и коловоза битуменском емулзијом, 
набавка асфалте од кречњачког агрегата и уградња 
финишером за асфалт са збијањем гарнитуром ваљка 
за асфалт до потребне збијености и све потребне 
транспорте. Обрачун по тони уграђеног асфалта. 

т 1,50 
 

       

  
УКУПНО  : 

    
       11 

 

Иза жељезничке станице - прама Шегању 
    РЕДН

И 
БРОЈ 

Позиција Опис позиције  
јед.мје
ре  

Колич
ина  

јед. 
Цијена УКУПНО 

  (КМ)   

      

2 
  

Асфалтирање дијела пута 15м x 2,6м и Крпажа 
ударних рупа на коловозу асфалт бетоном од 
кречњачког агрегата. Цијена обухвата : чишчење 
коловоза, засијецање спојница на почетку и на крају 
оштећене површине сјекачицом(пилом), прскање 
спојница и коловоза битуменском емулзијом, 
набавка асфалте од кречњачког агрегата и уградња 
финишером за асфалт са збијањем гарнитуром ваљка 
за асфалт до потребне збијености и све потребне 
транспорте. Обрачун по тони уграђеног асфалта.  
15*3=45м² 

т 7,00   

  

            

    УКУПНО  :          

12 
 

од жељезничке станице према градском стадиону 
   РЕДН

И 
БРОЈ 

Позиција Опис позиције  
јед.мје
ре  

Колич
ина  

јед. 
Цијена УКУПНО 

(КМ) (КМ)   

2   

Крпажа ударних рупа на коловозу асфалт бетоном од 
кречњачког агрегата. Цијена обухвата : чишчење 
коловоза, засијецање спојница на почетку и на крају 
оштећене површине сјекачицом(пилом), прскање 
спојница и коловоза битуменском емулзијом, 
набавка асфалте од кречњачког агрегата и уградња 
финишером за асфалт са збијањем гарнитуром ваљка 

т 5,00   
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за асфалт до потребне збијености и све потребне 
транспорте. Обрачун по тони уграђеног асфалта.   

    УКУПНО  :          

       13   Војводе Путника          

РЕДН
И 
БРОЈ 

Позиција Опис позиције  
јед.мје
ре  

Колич
ина  

јед. 
Цијена УКУПНО 

  (КМ)   

1 
  

Стругање, денивелација (колотрага, грбина и ребара) 
на асфалтном коловозу глодалицом, (фрезом), 
просјечне дебљине до 5,0цм. Цијена обухвата рад 
глодалице (фрезе) на стругању асфалта, чишћењу 
остругане површине и утовар оструганог материјала у 
камион и све потребне транспорте. Обрачун по м². 
35*3=105м² 

м² 105,00   

  

            

      

2   

Обнова туцаничког застора дробљеним каменим 
материјалом 0-60 мм, Цијена обухвата риљање 
старог туцаничког застора, набавку дробљеног 
каменог агрегата, разастирање и планирање новог 
туцаника и сабијање до потребне збијености и све 
портебне транспорте. Обрачун по м³ уграђеног 
материјала.  

м³ 5,00   

  

3 
  

Пресвлачење мањих дионица коловоза асфалт 
бетоном од кречњачког агрегата. Цијена обухвата : 
чишчење коловоза, засијецање спојница на почетку и 
на крају оштећене површине сјекачицом(пилом), 
прскање спојница и коловоза битуменском 
емулзијом, набавка асфалте од кречњачког агрегата и 
уградња финишером за асфалт са збијањем 
гарнитуром ваљка за асфалт до потребне збијености 
и све потребне транспорте. Обрачун по тони 
уграђеног асфалта.   

т 16,00   

  

            

    УКУПНО КМ:          

              

14   Мост код дворане санација асфалта         

РЕДН
И 
БРОЈ 

Позиција Опис позиције  
јед.мје
ре  

Колич
ина  

јед. 
Цијена УКУПНО 

  (КМ)   

1   

Пресвлачење асфалт-бетона од кречњачког агрегата. 
Цијена обухвата : чишчење коловоза, засијецање 
спојница на почетку и на крају оштећене површине 
сјекачицом(пилом), прскање спојница и коловоза 
битуменском емулзијом, набавка асфалте од 
кречњачког агрегата и уградња ручно асфалта са 
збијањем гарнитуром ваљка за асфалт до потребне 
збијености и све потребне транспорте. Обрачун по 
тони уграђеног асфалта.   

т 19,27   
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15   ул. Његошева         

          РЕДН
И 
БРОЈ 

Позиција Опис позиције  
јед.мје
ре  

Колич
ина  

јед. 
Цијена УКУПНО 

(КМ) (КМ)   

1 
  

Стругање, денивелација (колотрага, грбина и ребара) 
на асфалтном коловозу глодалицом, (фрезом), 
просјечне дебљине до 5,0цм. Цијена обухвата рад 
глодалице (фрезе) на стругању асфалта, чишћењу 
остругане површине и утовар оструганог материјала у 
камион и све потребне транспорте. Обрачун по м².  

м² 585,36   

  

            

      

2 
  

Израда асфалта. Цијена обухвата : чишчење 
коловоза, засијецање спојница на почетку и на крају 
оштећене површине сјекачицом(пилом), прскање 
спојница и коловоза битуменском емулзијом, 
набавка асфалте од кречњачког агрегата и уградња 
финишером за асфалт са збијањем гарнитуром ваљка 
за асфалт до потребне збијености и све потребне 
транспорте. Обрачун по тони уграђеног асфалта.   

т 73,17   

  

            

    УКУПНО          

       16 
 

Цара Лазара раскршће према Шегању 
    РЕДН

И 
БРОЈ 

Позиција Опис позиције  
јед.мје
ре  

Колич
ина  

јед. 
Цијена УКУПНО 

  (КМ)   

1 
  

Стругање, денивелација (колотрага, грбина и ребара) 
на асфалтном коловозу глодалицом, (фрезом), 
просјечне дебљине до 5,0цм. Цијена обухвата рад 
глодалице (фрезе) на стругању асфалта, чишћењу 
остругане површине и утовар оструганог материјала у 
камион и све потребне транспорте. Обрачун по м².  

м² 38,00   

  

            

      

2 
  

Израда асфалта. Цијена обухвата : чишчење 
коловоза, засијецање спојница на почетку и на крају 
оштећене површине сјекачицом(пилом), прскање 
спојница и коловоза битуменском емулзијом, 
набавка асфалте од кречњачког агрегата и уградња 
финишером за асфалт са збијањем гарнитуром ваљка 
за асфалт до потребне збијености и све потребне 
транспорте. Обрачун по тони уграђеног асфалта.   

т 5,70   

  

            

    УКУПНО          

       17 
 

Босанска Јагодина  
    РЕДН Позиција Опис позиције  јед.мје Колич јед. УКУПНО 
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И 
БРОЈ 

ре  ина  Цијена 

  (КМ)   

1 
  

Стругање, денивелација (колотрага, грбина и ребара) 
на асфалтном коловозу глодалицом, (фрезом), 
просјечне дебљине до 5,0цм. Цијена обухвата рад 
глодалице (фрезе) на стругању асфалта, чишћењу 
остругане површине и утовар оструганог материјала у 
камион и све потребне транспорте. Обрачун по м². 
300*2.5=750м² 

м² 750,00   

  

            

      

2 
  

Израда асфалта. Цијена обухвата : чишчење 
коловоза, засијецање спојница на почетку и на крају 
оштећене површине сјекачицом(пилом), прскање 
спојница и коловоза битуменском емулзијом, 
набавка асфалте од кречњачког агрегата и уградња 
финишером за асфалт са збијањем гарнитуром ваљка 
за асфалт до потребне збијености и све потребне 
транспорте. Обрачун по тони уграђеног асфалта.  
300*2.6*0.06*2.4=112.39 

т 112,50   

  

            

    УКУПНО          

       18 
 

Босанска Јагодина-Тасићи  
    РЕДН

И 
БРОЈ 

Позиција Опис позиције  
јед.мје
ре  

Колич
ина  

јед. 
Цијена УКУПНО 

  (КМ)   

1 
  

Стругање, денивелација (колотрага, грбина и ребара) 
на асфалтном коловозу глодалицом, (фрезом), 
просјечне дебљине до 5,0цм. Цијена обухвата рад 
глодалице (фрезе) на стругању асфалта, чишћењу 
остругане површине и утовар оструганог материјала у 
камион и све потребне транспорте. Обрачун по м². 
200*2.5=500м² 

м² 500,00   

  

            

      

2 
  

Израда асфалта. Цијена обухвата : чишчење 
коловоза, засијецање спојница на почетку и на крају 
оштећене површине сјекачицом(пилом), прскање 
спојница и коловоза битуменском емулзијом, 
набавка асфалте од кречњачког агрегата и уградња 
финишером за асфалт са збијањем гарнитуром ваљка 
за асфалт до потребне збијености и све потребне 
транспорте. Обрачун по тони уграђеног асфалта.  
200*2.6*0.06*2.4=74.98 

т 75,00   

  

            

    УКУПНО          

       19 
 

насеље Шегање  
    РЕДН

И 
БРОЈ 

Позиција Опис позиције  
јед.мје
ре  

Колич
ина  

јед. 
Цијена УКУПНО 

  (КМ)   
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1 
  

Набавка,довоз,насипање,разастирање и ваљање 
тампонског материјала на оштећеним дијеловима 
трасе. 100*2.8=280м2. Обрачун по м³. м³ 

20,00 
    

            

      

2 
  

Израда асфалта. Цијена обухвата : чишчење 
коловоза, засијецање спојница на почетку и на крају 
оштећене површине сјекачицом(пилом), прскање 
спојница и коловоза битуменском емулзијом, 
набавка асфалте од кречњачког агрегата и уградња 
финишером за асфалт са збијањем гарнитуром ваљка 
за асфалт до потребне збијености и све потребне 
транспорте. Обрачун по тони уграђеног асфалта.  
100*2.8*0.06*2.4= 

т 40,32   

  

            

    УКУПНО          

       20 
 

Насеље Коритник-Лозница (код гробља спајање асфалта)   
   РЕДН

И 
БРОЈ 

Позиција Опис позиције  
јед.мје
ре  

Колич
ина  

јед. 
Цијена УКУПНО 

  (КМ)   

1 
  

Набавка,довоз,насипање,разастирање и ваљање 
тампонског материјала на оштећеним дијеловима 
трасе. 100*3.5=350м2.                                            40%  
насути тампонским материјалом Обрачун по м³. м³ 

14,00 

    

            

      

2 
  

Израда асфалта. Цијена обухвата : чишчење 
коловоза, засијецање спојница на почетку и на крају 
оштећене површине сјекачицом(пилом), прскање 
спојница и коловоза битуменском емулзијом, 
набавка асфалте од кречњачког агрегата и уградња 
финишером за асфалт са збијањем гарнитуром ваљка 
за асфалт до потребне збијености и све потребне 
транспорте. Обрачун по тони уграђеног асфалта.  
170*3=510м²*0.06*2.4=73.44 

т 74,00   

  

            

    УКУПНО          

       21 
 

Велетово - Андрићи  
    РЕДН

И 
БРОЈ 

Позиција Опис позиције  
јед.мје
ре  

Колич
ина  

јед. 
Цијена УКУПНО 

  (КМ)   

1 
  

Набавка,довоз,насипање,разастирање и ваљање 
тампонског материјала на оштећеним дијеловима 
трасе. 100*3.8=380м2. Обрачун по м³. м³ 

38,00 
    

            

      

2   

Израда асфалта. Цијена обухвата : чишчење 
коловоза, засијецање спојница на почетку и на крају 
оштећене површине сјекачицом(пилом), прскање 
спојница и коловоза битуменском емулзијом, 
набавка асфалте од кречњачког агрегата и уградња 

т 52,00   
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финишером за асфалт са збијањем гарнитуром ваљка 
за асфалт до потребне збијености и све потребне 
транспорте. Обрачун по тони уграђеног асфалта.  
120*3*0.06*2.4= 

            

    УКУПНО          

       22 
 

Испред робне куће у Вишеграду  
    РЕДН

И 
БРОЈ 

Позиција Опис позиције  
јед.мје
ре  

Колич
ина  

јед. 
Цијена УКУПНО 

  (КМ)   

      

1 
  

Израда асфалта. Цијена обухвата : чишчење 
коловоза, засијецање спојница на почетку и на крају 
оштећене површине сјекачицом(пилом), прскање 
спојница и коловоза битуменском емулзијом, 
набавка асфалте од кречњачког агрегата и уградња 
финишером за асфалт са збијањем гарнитуром ваљка 
за асфалт до потребне збијености и све потребне 
транспорте. Обрачун по тони уграђеног асфалта.  
7.07м²*0.06*2.4= 

т 1,06   

  

            

    УКУПНО          

       
       23 

 
Доња Лијеска - дио пута од основне школе према Црном Врху   

  РЕДН
И 
БРОЈ 

Позиција Опис позиције  
јед.мје
ре  

Колич
ина  

јед. 
Цијена УКУПНО 

  (КМ)   

1 
  

Набавка,довоз,насипање,разастирање и ваљање 
тампонског материјала на оштећеним дијеловима 
трасе. 1500*3.0=4500м2.  Обрачун по м³. м³ 

450,00 
    

            

      

2  

Израда асфалта. Цијена обухвата : чишчење 
коловоза, засијецање спојница на почетку и на крају 
оштећене површине сјекачицом(пилом), прскање 
спојница и коловоза битуменском емулзијом, 
набавка асфалте од кречњачког агрегата и уградња 
финишером за асфалт са збијањем гарнитуром ваљка 
за асфалт до потребне збијености и све потребне 
транспорте. Обрачун по тони уграђеног асфалта.  
1500*3*0.06*2.4=648т  

т 648,00   

  

            
    УКУПНО          

       
       
       24 

 
Горње Шегање  

    РЕДН
И 
БРОЈ 

Позиција Опис позиције  
јед.мје
ре  

Колич
ина  

јед. 
Цијена УКУПНО 

  (КМ)   

1   
Набавка,довоз,насипање,разастирање и ваљање 
тампонског материјала на оштећеним дијеловима м³ 

52,50 
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трасе. 150*3.5=525м2. Обрачун по м³. 

            
      

2 

    т 60,00     

  

Израда асфалта. Цијена обухвата : чишчење 
коловоза, засијецање спојница на почетку и на крају 
оштећене површине сјекачицом(пилом), прскање 
спојница и коловоза битуменском емулзијом, 
набавка асфалте од кречњачког агрегата и уградња 
финишером за асфалт са збијањем гарнитуром ваљка 
за асфалт до потребне збијености и све потребне 
транспорте. Обрачун по тони уграђеног асфалта.  
150*2.8*0.06*2.4= 

      

  

    УКУПНО          

       25 
 

Босанска Јагодина  
    РЕДН

И 
БРОЈ 

Позиција Опис позиције  
јед.мје
ре  

Колич
ина  

јед. 
Цијена УКУПНО 

  (КМ)   

1 
  

Набавка,довоз,насипање,разастирање и ваљање 
тампонског материјала на оштећеним дијеловима 
трасе. 150*3.5=525м2. Обрачун по м³. м³ 

52,50 
    

            

      

2 
  

Израда асфалта. Цијена обухвата : чишчење 
коловоза, засијецање спојница на почетку и на крају 
оштећене површине сјекачицом(пилом), прскање 
спојница и коловоза битуменском емулзијом, 
набавка асфалте од кречњачког агрегата и уградња 
финишером за асфалт са збијањем гарнитуром ваљка 
за асфалт до потребне збијености и све потребне 
транспорте. Обрачун по тони уграђеног асфалта.  
150*3*0.06*2.4= 

т 64,00   

  

            

    УКУПНО          

       26 
 

у насељу Мегдан дио Његошеве улице 
    РЕДН

И 
БРОЈ 

Позиција Опис позиције  
јед.мје
ре  

Колич
ина  

јед. 
Цијена УКУПНО 

  (КМ)   

1 
  

Набавка,довоз,насипање,разастирање и ваљање 
тампонског материјала на оштећеним дијеловима 
трасе. 35*3.5=122.50м2. Обрачун по м³. м³ 

12,50 
    

            

      

2   

Израда асфалта. Цијена обухвата : чишчење 
коловоза, засијецање спојница на почетку и на крају 
оштећене површине сјекачицом(пилом), прскање 
спојница и коловоза битуменском емулзијом, 
набавка асфалте од кречњачког агрегата и уградња 
финишером за асфалт са збијањем гарнитуром ваљка 
за асфалт до потребне збијености и све потребне 

т 14,00   
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транспорте. Обрачун по тони уграђеног асфалта.  
35*2.8*0.06*2.4= 

            

    УКУПНО          

       
       27 

 
У насељу Бан Поље 

    РЕДН
И 
БРОЈ 

Позиција Опис позиције  
јед.мје
ре  

Колич
ина  

јед. 
Цијена УКУПНО 

  (КМ)   

1 

  

Стругање, денивелација (колотрага, грбина и ребара) 
на асфалтном коловозу глодалицом, (фрезом), 
просјечне дебљине до 5,0цм. Цијена обухвата рад 
глодалице (фрезе) на стругању асфалта, чишћењу 
остругане површине и утовар оструганог материјала у 
камион и све потребне транспорте. Обрачун по м². 
400*3.3=1320м² за пресвлачење асфалта и 
200*3=600м² новог асфалта 

м² 
1320,0
0 

  

  

            

  
Набавка,довоз,насипање,разастирање и ваљање 
тампонског материјала на оштећеним дијеловима 
трасе. 200*3.5=700м2. Обрачун по м³. м³ 

70,00 
    

            

      

2 
  

Израда асфалта. Цијена обухвата : чишчење 
коловоза, засијецање спојница на почетку и на крају 
оштећене површине сјекачицом(пилом), прскање 
спојница и коловоза битуменском емулзијом, 
набавка асфалте од кречњачког агрегата и уградња 
финишером за асфалт са збијањем гарнитуром ваљка 
за асфалт до потребне збијености и све потребне 
транспорте. Обрачун по тони уграђеног асфалта.                                                              
1. за пресвлачење постојећег потребно је 1320м2   
126Т                                                           2. за уградњу 
новог асфалта потебно је 600м2 85Т 

т   211,00   

  

            

    УКУПНО          

       28 
 

У насеље Никитовићи  
    РЕДН

И 
БРОЈ 

Позиција Опис позиције  
јед.мје
ре  

Колич
ина  

јед. 
Цијена УКУПНО 

  (КМ)   

1 
  

Набавка,довоз,насипање,разастирање и ваљање 
тампонског материјала на оштећеним дијеловима 
трасе. 400*3.0=1200.00м2. Обрачун по м³. м³ 

120,00 
    

            

      

2   

Израда асфалта. Цијена обухвата : чишчење 
коловоза, засијецање спојница на почетку и на крају 
оштећене површине сјекачицом(пилом), прскање 
спојница и коловоза битуменском емулзијом, 

т 170,00   
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набавка асфалте од кречњачког агрегата и уградња 
финишером за асфалт са збијањем гарнитуром ваљка 
за асфалт до потребне збијености и све потребне 
транспорте. Обрачун по тони уграђеног асфалта.  
400*3*0.06*2.4= 

            

    УКУПНО          

       29 
 

Босанска Јагодина 
    РЕДН

И 
БРОЈ 

Позиција Опис позиције  
јед.мје
ре  

Колич
ина  

јед. 
Цијена УКУПНО 

  (КМ)   

1 
  

Набавка,довоз,насипање,разастирање и ваљање 
тампонског материјала на оштећеним дијеловима 
трасе. 500*3.5=1750м2. Обрачун по м³. м³ 

17,50 
    

            

      

2 
  

Израда асфалта. Цијена обухвата : чишчење 
коловоза, засијецање спојница на почетку и на крају 
оштећене површине сјекачицом(пилом), прскање 
спојница и коловоза битуменском емулзијом, 
набавка асфалте од кречњачког агрегата и уградња 
финишером за асфалт са збијањем гарнитуром ваљка 
за асфалт до потребне збијености и све потребне 
транспорте. Обрачун по тони уграђеног асфалта.  Од 
М-5 до резервоара 300м *3 =900м² , 100*2.8 =280м2 
и 100*2.8=280м2 

т 200,00   

  

            

    УКУПНО          

       
       30 

 
ЈАЗ код Дрине у Међеђи  

    РЕДН
И 
БРОЈ 

Позиција Опис позиције  
јед.мје
ре  

Колич
ина  

јед. 
Цијена УКУПНО 

  (КМ)   

1 
  

Стругање, денивелација (колотрага, грбина и ребара) 
на асфалтном коловозу глодалицом, (фрезом), 
просјечне дебљине до 5,0цм. Цијена обухвата рад 
глодалице (фрезе) на стругању асфалта, чишћењу 
остругане површине и утовар оструганог материјала у 
камион и све потребне транспорте. Обрачун по м². 
Пут 720 м² и плато испред 392м² 

м² 720,00   

  

            

      

2   

Крпажа ударних рупа на коловозу асфалт бетоном од 
кречњачког агрегата. Цијена обухвата : чишчење 
коловоза, засијецање спојница на почетку и на крају 
оштећене површине сјекачицом(пилом), прскање 
спојница и коловоза битуменском емулзијом, 
набавка асфалте од кречњачког агрегата и уградња 
финишером за асфалт са збијањем гарнитуром ваљка 
за асфалт до потребне збијености и све потребне 
транспорте. Обрачун по тони уграђеног асфалта.  

т 100,00   
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720м²*0.06*2.4= 

            

    УКУПНО          

       31 
 

Стевана Синђелића и Војводе Путника 
    

       РЕДН
И 
БРОЈ 

Позиција Опис позиције  
јед.мје
ре  

Колич
ина  

јед. 
Цијена УКУПНО 

  (КМ)   

      

2 
  

Крпажа ударних рупа на коловозу асфалт бетоном од 
кречњачког агрегата. Цијена обухвата : чишчење 
коловоза, засијецање спојница на почетку и на крају 
оштећене површине сјекачицом(пилом), прскање 
спојница и коловоза битуменском емулзијом, 
набавка асфалте од кречњачког агрегата и уградња 
финишером за асфалт са збијањем гарнитуром ваљка 
за асфалт до потребне збијености и све потребне 
транспорте. Обрачун по тони уграђеног асфалта.   

т 25,00   

  

            

    УКУПНО          

       
 

32 Душче - улица према Суботићима  
    

  
Ред.број ОПИС СТАВКЕ  

ЈЕД.МЈ
ЕРЕ 

КОЛИЧ
ИНА 

Једини
чна 
цијена  

УКУПНО 

  (КМ) (КМ) 

  

1 Набавка, довоз, насипање, разастирање и ваљање 
тампонског материјала на оштеђеним дијеловима 
трасе.Укупна дужина трасе 400м. Обрачун по  м³. м³ 

50,00 
    

  

2 Бетонирање канала поред армираним бетоном МБ-
30 у једностраној оплати, са зацјевљењем у 
оборинску канализацију. Обрачун по м1 гототов 
бетонског канала.  м1 100,00     

  
3 Машински ископ и чишчење канала поред пута.  , 

минимална дубина 40цм. Обрачун по м¹ м¹ 100,00     

  
4 Чишчење трасе пута.Рад грејдера на нивелисању 

трасе пута. Укупна дужина 400 м. Обрачун по м¹. н/ч 8,00     

  

5 Израда асфалта. Цијена обухвата : чишчење 
коловоза, засијецање спојница на почетку и на крају 
оштећене површине сјекачицом(пилом), прскање 
спојница и коловоза битуменском емулзијом, 
набавка асфалте од кречњачког агрегата и уградња 
финишером за асфалт са збијањем гарнитуром ваљка 
за асфалт до потребне збијености и све потребне 
транспорте. Обрачун по тони уграђеног асфалта.  
400*3*0.06*2.4= т 170,00     

    УКУПНО :         

 
  

    33 
 

Насеље - Жилићи  
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РЕДН
И 
БРОЈ 

Позиција Опис позиције  
јед.мје
ре  

Колич
ина  

јед. 
Цијена УКУПНО 

  (КМ)   

      

2 
  

Крпажа ударних рупа на коловозу асфалт 
бетоном од кречњачког агрегата. Цијена 
обухвата : чишчење коловоза, засијецање 
спојница на почетку и на крају оштећене 
површине сјекачицом(пилом), прскање спојница 
и коловоза битуменском емулзијом, набавка 
асфалте од кречњачког агрегата и уградња 
финишером за асфалт са збијањем гарнитуром 
ваљка за асфалт до потребне збијености и све 
потребне транспорте. Обрачун по тони уграђеног 
асфалта.   

т 40,00   

  

            

    УКУПНО          

 
  

    
34 

 Од асфалтног пута крак према капели у Бањи 
Вилина Влас 

           РЕДН
И 
БРОЈ 

Позиција Опис позиције  
јед.мје
ре  

Колич
ина  

јед. 
Цијена УКУПНО 

  (КМ)   

      

2 
  

Крпажа ударних рупа на коловозу асфалт бетоном 
од кречњачког агрегата. Цијена обухвата : чишчење 
коловоза, засијецање спојница на почетку и на 
крају оштећене површине сјекачицом(пилом), 
прскање спојница и коловоза битуменском 
емулзијом, набавка асфалте од кречњачког 
агрегата и уградња финишером за асфалт са 
збијањем гарнитуром ваљка за асфалт до потребне 
збијености и све потребне транспорте. Обрачун по 
тони уграђеног асфалта.   

т 50,00   

  

            

    УКУПНО          

 
  

    
 

  
    

 
  

    
 

  
           

       Б/2 
 

САНАЦИЈА УДАРНИХ РУПА НА АСФАЛТНИМ УЛИЦАМА  
   

       

 
Редни број  Опис радова  

Јед. 
мјере 

Колич
ина  

Јед. УКУПНО 
КМ 

  цијана 

а)   

Машинско исјецање и вађење оштећеног дијела асфалта. 
Напомена: извађени материјал користити као тампонски 
за попуњавање тампонског дијела у трупу пута. Обрачун 
по м² 

        

 
  Трг палих бораца  м² 70     

 
  Друге подрињске бригаде  м² 40     

 
  Улица светог Саве  м² 70     

 
  Улица цара Лазара  м² 133     

 
  Улица Јована Дучића м² 40     
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  Улица Видовданска  м² 30     

 
  Улица војводе Путника  м² 20     

 
  Улица Гаврила Принципа  м² 20     

 
  ул у насељу Душће  м² 200     

 
  ул. Живојина Мишића  м² 80     

 
            

 
  Укупно :  м² 703     

 
     

 
 

     
 

 
Редни број  Опис радова  

Јед. 
мјере 

Колич
ина  

Јед. УКУПНО 
КМ 

б)   цијана 

 

  
Набавка, допрема и уградња АБ-16 асфалта. 
Обрачун по тони уграђеног асфалта.  

        

 

  Трг палих бораца  Т 10,5     

 

  Друге подрињске бригаде  Т 6     

 

  Улица светог Саве  Т 10,5     

 

  Улица цара Лазара  Т 20     

 

  Улица Јована Дучића Т 6     

 

  Улица Видовданска  Т 4,5     

 

  Улица војводе Путника  Т 2     

 
  Улица Гаврила Принципа  Т 3     

 
  ул у насељу Душће  Т 30     

 

  ул. Живојина Мишића  Т 12     

 

  Укупно :  Т 104,5     

 
     

 
 

     
 

              

  
УКУПНО 
КМ:            

  ПДВ 17%:        0,17   

  
СВЕУКУПНО 
КМ:            

         
       
     

 
 СВЕУКУПНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА  

   
 

 
 ЗА АСФАЛТЕРСКЕ РАДОВЕ  

   
 

 

А  ИЗРАДА НОВОГ АСФАЛТА И ПРЕСВЛАЧЕЊЕ 
КОЛОВОЗА  

      
  

 Б  КРПАЖА УДАРНИХ РУПА          

  УКУПНО А + Б  
   

  

III  ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА  

За реализацију радова из овог програма 

обезбиједиће се средства из буџета 

Општине, буџета Републике Српске, 

Буџета БиХ и из донаторских средстава 

правних и физичких лица. 

 

 

 

IV  ДИНАМИКА ИЗВОЂЕЊА 

РАДОВА 

 

Одржавање локалних и некатегорисаних 

путева као и асфалтирање вршиће се 

према овом годишњем плану, у складу са 

приливом финансијских средстава за ове 

намјене у буџет општине Вишеград.  

Динамику и редослијед одржавања 

путева из овог плана утврдиће Начелник 
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Општине. Уврштавање нових путева, 

због хитности извођења радова, утврдиће 

Начелник Општине. 

 

V  ЗАВРШНA ОДРЕДБA 

Овај план ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном 

гласнику општине Вишеград“. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                         ПРЕДСЈЕДНИК СО  
Број: 01-022-43/18   
Датум: 02.04.2018. године    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 oпштине 

Вишеград („Службени гласник општине 

Вишеград“ број 6/17) Скупштина 

општине Вишеград, на сједници 

одржаној дана  02.04.2018.године, д о н о 

с и   

 

О Д Л У К У 

о обављања посебног превоза 

туристичким возићем 

на подручју општине Вишеград 

 

 

Члан 1. 

У циљу унапређења туристичке понуде 

на подручју општине Вишеград, 

организује се посебан вид превоза 

туристичким возићем. 

 

 

Члан 2. 

Туристички возић саобраћаће по 

унапријед утврђеним трасама : 

 

1.Трг палих бораца ( полазна станица) – 

улица светог Саве–локалитет Град  

(станица) и назад истом трасом до 

полазишта. 

2.Трг палих бораца (полазна станица) – 

улица Цара Лазара-Жељезничка станица 

(станица)–Улица светог Саве–Трг палих 

бораца ( враћање на полазиште). 

3. Трг палих бораца (полазна станица)–

Козачка улица –до објекта „ХЕ на 

Дрини“ и повратак преко Трга палих 

бораца-улицом Краља Петра I до 

паркинга Андрићград (станица)–улицом 

Друге подрињске бригаде-Трг палих 

бораца ( станица). 

 

Члан 3. 

Туристички возић састоји се од 

локомотиве и прикључних  возила.  

 

Члан 4. 

Додјела трасе уговара се за период 

трајања туристичке сезоне.  

         

Члан 5 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном 

гласнику Општине Вишеград.“ 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                        ПРЕДСЈЕДНИК  СО 
Број: 01-022-44/18  
Датум:02.04.2018.године         др Билал Мемишевић с.р. 

 

 

На основу члана 15. став (1) Закона о 

трговини („Службени гласник Републике 

Срспке“, број 6/07, 52/11, 67/13 и 106/15), 

члана 13. Закона о занатско-

предузетничкој дјелатности („Службени 

гласник Републике Српске“, број 117/11, 

121/12, 67/13 и 44/16) и члана 36. став (2) 

Статута општине Вишеград („Службени 

гласник општине Вишеград“, број 6/17), 

Скупштина општине Вишеград на 
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сједници одржаној 02.04.2018. године, д о 

н о с и 

О Д Л У К У 

о допуни Одлуке о одређивању радног 

времена правним лицима и 

предузетницима који обављају 

трговинску, занатску и услужну 

дјелатност 

на подручју општине Вишеград 

 

Члан1. 

Овом Одлуком допуњује се Одлука о 

одређивању радног времена правним 

лицима и предузетницима који обављају 

трговинску, занатску и услужну 

дјелатност на подручју општине 

Вишеград („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 7/08,14/08 и 18/17). 

 

Члан 2. 

У члану 7.  додаје се став (2) који гласи: 

„Правна лица и предузетници који 

обављају трговинску, занатску и услужну 

дјелатност не раде на следеће вјерске 

празнике: 

-први дан православног Васкрса и 

православни Божић.  

Изузетно, могу да раде: 

 - у времену од 00.00–24.00 часа, субјекти 

из члана 3. (правна и физичка лица која 

обављају дјелатност производње хљеба, 

пецива, свјеже тјестенине и колача, и 

продаје истих; трговински објекти типа 

„драгстор“, трговински објекти у 

аутобуској и жељезничкој станици, и на 

безнизнским пумпним станицама) 

 – у времену од 6.00–23.00 часа, трговине 

на мало и погребном опремом 

(каменорезачке радње)“.  

 

 

Члан 3. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном 

гласнику општине Вишеград“. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                                    ПРЕДСЈЕДНИK СО 

Број: 01-022-45/18 

Датум: 02.04.2018. године       др Билал Мемишевић с.р.  

 

а основу члана 10. и 12. Закона о спорту 

(„Службени гласник Републике Српске“, 

број 40/02, 66/03, 73/08 и 102/08) и члана 

36. став (2) Статута општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, 

број 6/17), Скупштина општине 

Вишеград на сједници одржаној 

02.04.2018. године, д о н о с и  

 

 

О Д Л У К У 

о усвајању Програма развоја спорта 

општине 

Вишеград за 2018. Годину 

 

Члан 1. 

Усваја се Програм развоја спорта 

општине вишеград за 2018. годину. 

 

Тачка 2. 

Програм развоја спорта општине 

Вишеград за 2018. годину налази се у 

прилогу и саставни је дио ове одлуке. 

 

Тачка 3. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном 

гласнику општине вишеград“. 
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                        ПРЕДСЈЕДНИК  СО 
Број: 01-022-46/18  
Датум:02.04.2018.године         др Билал Мемишевић с.р. 

 

ПРОГРАМ РАЗВОЈА СПОРТА 

ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД ЗА 2018. 

ГОДИНУ 

 

Спорт у сваком друштву има кључну 

улогу у повећању позитивног утицаја на 

јавно мњење и ширење етичких и општих 

принципа који се кроз њега преносе, 

доприноси социјалној кохезији друштва и 

превазилажењу предрасуда. Грађани 

могу учестовати у спорту као непосредни 

учесници у спортским активностима, што 

јесте и најважнији циљ или као пасивни 

посматрачи тј. гледаоци и љубитељи 

спорта. Савремени спорт представља 

огромно достигнуће модерног друштва и 

важно друштвено благо. Спорт је и једна 

од покретачких снага за достизање 

миленијумских циљева развоја људског 

друштва, дефинисаних од стране 

Уједињених нација. Посебно је вриједан 

за савремени свијет који се брзо мијења и 

који се, с једне стране, карактерише 

повећањем слободног времена, а с друге, 

урбанизацијом и сталним технолошким 

развојем који теже да одвоје човјека од 

његове природне средине. 

Бављење спортом може оснажити 

дјецу и младе, не само са аспекта 

физичког здравља, већ и када је ријеч о 

психо-социјалном развоју, јачању 

самопоштовања, развоју одговорности и 

истрајности, усвајању позитивних 

вријeдности и бољем школском успјеху. 

Осим тога бављење спортом представља 

важно средство превенције ризичних 

понашања младих, попут пушења, 

злоупотребе алкохола и дрога као и 

малољетничке деликвенције. 

Ангажовање у спорту може кориговати 

факторе који доприносе деликвентном 

понашању младих, као што су недостатак 

позитивних узора, недостатак 

самодисциплине  и досада. На нивоу 

локалне заједнице и друштва у цјелини 

спорт допринoси промоцији здравља и 

превенцији хроничних болести, развоју 

образовања дјеце и младих, родној 

равноправности, а може бити важан 

фактор у превенцији конфликата. Треба 

нагласити значајне образовне и социјалне 

функције спорта и његов значај не само 

за физички развој појединаца, већ и када 

је ријеч о промоцији социјалних 

вриједности као што су тимски дух, фер 

такмичење, сарадња, толеранција и 

солидарност. 

Локални програм развоја спорта има 

за циљ да спорт учини доступним и 

приступачним што већем броју људи. 

Програми који ће се у складу са законом 

финансирати из буџета Општине у 2018. 

години, односе се на: 

- стварање услова за рад и 

такмичење спортских 

организација, посебно њихових 

омладинских селекција,  

- проширење базе, односно развој 

дјечијег школског и омладинског 

спорта који ће допринијети 

дугорочном и стратешком развоју 

спорта у свим сегментима, 

- изградњу и побољшање спортске 

инфраструктуре, 

- обезбјеђивање здравственог 

надзора свих учесника у спорту, 

- мотивисање образовних установа 

да реализују програме школског 

спорта, према својим 

могућностима и интересу ученика, 

- обезбјеђење услова за спортску 

рекреацију као активност којом се 

човјек бави ван професионалног 
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рада, по својој жељи, у циљу 

задовољавања својих потреба за 

игром, забавом и одмором, 

- покровитељство или организовање 

спортских манифестација од 

значаја за Општину.    

Законом о спорту (“Службени 

гласник Републике Српске”, број 4/2, 

66/3, 73/08 и 102/08) предвиђено је да се 

организација спорта одвија кроз 

активности спортских клубова, школске 

и студентске програме, спортске 

активности инвалидних лица, спортско-

рекреативне активности и организовање 

традиционалних спортских 

манифестација.  

 

У 2018. години у општини Вишеград 

егзистирају следећи спортски клубови: 

 

 

Табела 1. 

Ред. 

број 

 

                      Назив клуба 

  1.  Фудбалски клуб „Дрина – Хе“ 

  2.  Кошаркашки клуб „Варда – Хе“ 

  3.  Одбојкашки клуб „Хе на Дрини“ 

  4.  Карате клуб „Дрина“ 

  5.  Џудо клуб „Вишеград“ 

  6.   Рукометни клуб „Вишеград 

  7.  Веслачки клуб „Једрина“ 

  8.  Шаховски клуб „Дрина“ 

  9.  Стрељачки клуб „Дрина“ 

 10.  Ронилачки клуб „Вишеград 

 11.  Планинарско спортско друштво „Столац“ 

 

 

У саставу Српског соколског друштва „Соко“ Добрун - Вишеград егзистира спортска 

секција „Бамби Соко“ у којој дјеца тренирају фудбал.    

 

Крајем прошле године у саставу ФК “Дрина-Хе” почела је да ради женска фудбалска 

секција. Због великог интересовања дјевојака за фудбал планирано је да се у складу са 

важећим законима приступи регистрацији женског фудбалског клуба. 

 

 

 

Средства буџета општине Вишеград планирана за спорт у 2018. години: 

 

1. Средства планирана за финансирање спортских програма ........  250.000,00 КМ 

2. Средства ЈСУ „Дрина“ .................................................................... 222.550,00 KM    

                                                                                              Укупно: 472.550,00 KM             

            

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 97/16), 

члана 66. Статута општине Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“, број: 

6/17), члана 19. Правилника о условима и критеријима за финансирање програма развоја 



03.04.2018                                  Службени гласник општине Вишеград  - Број 5                                          58 
 

спорта у општини Вишеград, на основу приједлога Комисије за избор и процјену програма 

спортских организација везаних за развој спорта на подручју општине Вишеград (број: 04-

66-2/18, од 05.02.2018. године), Начелник општине је донио Одлуку (број: 02-40-39/18, од 

07.02.2018. године) о расподјели средстава из буџета Општине Вишеград планираних за 

финансирање спортских програма за 2018. годину, у износу од 250.000,00 КМ, како 

слиједи: 

 

Табела 2. 
Редни 

број 

 

                       Грант 

Проценат у укупном 

износу средстава 

планираних за 

финансирање 

спортских програма 

 

       Износ 

   1. Средства за финансирање 

спортских организација 

 

           82,00 % 

 

205.000,00 КМ 

   2. Средства за спортске 

манифестације 

 

             9,20 % 

 

   23.000,00 КМ 

    

   3. 

 

Средства за школски спорт 

 

             1,20 % 

    

     3.000,00 КМ 

   

   4. 

 

Резерва 

 

             7,60 % 

   

  19.000,00 КМ 

 

Укупно 

  

         100,00 % 

  

250.000,00 КМ 

 

Полазећи од чињенице да је такмичарски спорт највидљивији сегмент система спорта, а 

самим тим и покретач цијелог система у промоцији здравог начина живота и промоцији 

локалне заједнице, Општина Вишеград ће у 2018. години финансирати редовне 

активности и учешће екипа и појединаца у њиховим такмичењима. 

 

За такмичарски спорт у буџету Општине планирана су средства у износу од 205.000,00 

КМ, а њихова расподјела се врши према дефинисаним критеријима – Правилником о 

условима и критеријима за финансирање програма развоја спорта у општини Вишеград и 

Правилником о категоризацији спортова и спортских организација у општини Вишеград. 

Наведена средства распоређују се како слиједи: 

 

Табела 3.                                                                                               

  1.  Фудбалски клуб „Дрина – Хе“                                                             68.000,00 КМ 

  2.  Кошаркашки клуб „Варда – Хе“                                                          66.000,00 КМ 

  3.  Одбојкашки клуб „Хе на Дрини“                                                        39.000,00 КМ 

  4.  Карате клуб „Дрина“                                                                              9.000,00 КМ 

  5.  Џудо клуб „Вишеград“                                                                           6.000,00 КМ 

  6.  Рукометни клуб „Вишеград                                                                   8.000,00 КМ 

  7.  Веслачки клуб „Једрина“                                                                       2.500,00 КМ 

   8.  Шаховски клуб „Дрина“                                                                       1.500,00 КМ 

   9.  Стрељачки клуб „Дрина“                                                                      1.000,00 КМ 

 10.  Ронилачки клуб „Вишеград                                                                  1.000,00 КМ 
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 11. Планинарско спортско друштво „Столац“                                           3.000,00 КМ 

                                                                                             УКУПНО:      205.000,00 КМ 

 

На овај начин Општина Вишеград обезбјеђује средства за несметано функционисање 

спортских организација, тренинг и такмичење сениорских и омладинских селекција. 

Средства добијена из буџета клубови су обавезни трошити на економски рационалан 

начин и искључиво за остваривање својих статутарних циљева, односно за добијене 

намјене. Такође су дужни надлежним општинским органима (Одјељење за финансије и 

Одјељење за локални развој, привреду и друштвене дјелатности) достављати извјештаје  о 

намјенском утрошку финансијских средстава. 

 

У циљу промоције и развоја спорта у буџету Општине планирана су средства у износу од 

23.000 КМ за одржавање већ традиционалних спортских манифестација на којима, осим 

активних спортиста, учествују грађани различите старосне доби.  

 

Одржавање оваквих манифестација доприноси: 

- физичком и психичком здрављу учесника,  

- афирмацији хуманих вриједности живота,  

- задовољењу примарне потребе човјека за кретањем, 

- позитивном утицају на способности у цјелини, 

- корекцији негативних ефеката насталих савременим начином живота и рада, 

- стварању позитивног става и навике према спорту (спортској рекреацији) 

 

 

Табела 4. 

Ред. 

Бр. 

 

                          Спортска манифестација 

 

      Износ 

  1. Божићни турнир у малом фудбалу  3.000,00 КМ 

  2. Меморијални шаховски турнир “Душко Мишковић”  1.200,00 КМ 

  3. Манифестација “Избор спортисте године”  1.300,00 КМ 

  4. Турнир у стоном тенису     200,00 КМ 

  5. Планинарски поход “Шетња Рзавским бреговима”     300,00 КМ 

  6. Турнир у баскету “3 на 3”  1.000,00 КМ 

  7. Турнир у малом фудбалу за пионире и кадете     500,00 КМ 

  8. 55. МОСИ “Прибој 2018”  8.000,00 КМ 

  9. Турнир у малом фудбалу за сениоре  1.000,00 КМ 

 10. Меморијални кошаркашки турнир “Раде Станимировић”  4.000,00 КМ 

 11. Меморијални карате турнир “Видоје Андрић”  1.000,00 КМ 

 12. Меморијални рукометни тур.“Радомир Плакаловић Менци”     500,00 КМ 

 13. Радничке спортске игре – мали фудбал  1.000,00 КМ 

                                                                                  УКУПНО: 23.000,00 КМ 

 

 

Општина Вишеград је у 2018. години планирала средства за школски спорт у износу од 

3.000,00 КМ. Физичко васпитање представља основу школског спорта. Школски спорт и 

физичко васпитање су међусобно повезани многоструким и  
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сложеним везама и међусобно се допуњују, дијелећи заједничке циљеве: допринос 

здрављу и складном развоју личности. 

Физичко васпитање омогућава ученицима да стекну базичне кретне вјештине и неопходна 

знања, формирају позитивне ставове према физичкој активности и спорту, припремајући 

их за активан начин живота. Бављење школским спортом омогућава дјеци и младима да 

кроз такмичења различитог нивоа унаприједе своје моторичке способности, социјалне 

вјештине и самопоштовање и може представљати прелаз ка бављењу спортом у спортским 

клубовима орјентисаним на постизање врхунских спортских резултата. 

Основна улога школског спорта је да свим ученицима, без обзира на узраст, пол, 

способности и друге разлике омогући учествовање у спортским активностима и тако 

допринесе њиховом физичком и менталном здрављу. 

Планирано је да се у текућој школској години појача и унапреди рад у школским 

секцијама гдје се тренирају спортови у којима нема регистрованих спортских организација 

на територији општине Вишеград. Такве су спортске секције у средњој школи за стони 

тенис, одбојку мушку и кошарку женску и атлетска секција у основној школи. 

 

 

Такмичења у Малим олимпијским играма реализоваће се у следећим спортским 

дисциплинама: 

 

Табела 5. 

Спортска дисциплинана Основна школа Средња школа 

М Ж М Ж 

Атлетика + + + + 

Кошарка + - + + 

Одбојка + + + + 

Мали фудбал + + + + 

Рукомет + - + - 

 

Поред наведених активности у оквиру школског спорта Општина Вишеград је планирала 

да проведе акцију још разноврснијег и масовнијег бављења дјеце спортом. У сарадњи са 

ЈУ Рехабилитациони центар “Вилина Влас и ОШ “Вук Караџић” организоваће се 

бесплатна обука у пливању за ученике трећег разреда основне школе. Такође, планирано 

је да се у мјесецима када постоје услови  организује превоз основаца на Јахорину гдје би 

поред санкања имали обуку у скијању. 

 

Општина Вишеград ће учествовати у организацији систематских прегледа спортиста 

регистрованих клубова. Љекари Завода за медицину рада и спорта из Бања Луке, у 

сарадњи са медицинским особљем Дома здравља Вишеград, извршиће оцјену здрваствене 

способности спортиста у априлу и октобру мјесецу.  

 

У текућој години планиран је развој и спортске инфраструктуре. Почеће  изградња терена 

за мали фудбал (футсал) са вјештачком травом на локацији преко пута Градске пијаце, на 

лијевој обали ријеке Рзав. Планирано је и отворање новог стадиона за мале спортове који 

се налази у саставу туристичког комплекса „Андрићград“. 
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Грант за резерву у износу од 19.000,00 КМ намјењен је за финансирање других спортских 

програма који нису обухваћени програмима спортских колектива. 

Због свега наведеног може се са сигурношћу закључити да спорт има посебно мјесто као 

важан сегмент у развоју и напретку Општине Вишеград. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                                                                                                           ПРЕДСЈЕДНИK СО 

Број: 01-022-46/1 

Датум: 02.04.2018. године                                                                   др Билал Мемишевић с.р. 

 

На основу члана 36. став (2) Статута 

општине Вишеград („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 6/17) и члана 

144. Пословника Скупштине општине 

Вишеград („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 8/17), а након 

разматрања Извјештаја о реализацији 

новчаних средстава датих у 2017. години 

на основу Одлуке о утврђивању услова и 

критеријума за остваривање права на 

стимулисање наталитета, Скупштина 

општине Вишеград на сједници одржаној 

02.04.2018. године, д о н о с и 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

у вези са Извјештајем о реализацији 

новчаних средстава 

датих у 2017. години на основу Одлуке 

о утврђивању 

стандарда и критеријума за 

остваривање права на 

стимулисање наталитета 

 

Члан 1. 

Скупштина општине Вишеград усваја 

Извјештаја о реализацији новчаних 

средстава датих у 2017. години на основу 

Одлуке о утврђивању услова и 

критеријума за остваривање права на 

стимулисање наталитета. 

 

Члан 2. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном 

гласнику општине Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                                    ПРЕДСЈЕДНИK СО 
Број: 01-022-47/18 

Датум:02.04.2018.године         др Билал Мемишевић с.р.  

 

На основу члана 36. став (2) Статута 

општине Вишеград („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 6/17) и члана 

144. Пословника Скупштине општине 

Вишеград („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 8/17), а након 

разматрања Извјештаја о реализацији 

Плана утрошка намјенских средстава за 

2017. годину по основу Закона о заштити 

од пожара, Скупштина општине 

Вишеград на сједници одржаној 

02.04.2018. године, д о н о с и 
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З А К Љ У Ч А К 

у вези са Извјештајем о реализацији 

плана 

утрошка намјенских средстава за 2017. 

годину по основу 

Закона о заштити од пожара 

 

Члан 1. 

Скупштина општине Вишеград усваја 

Извјештај о реализацији Плана утрошка 

намјенских средствава за 2017. годину 

остварених по основу Закона о заштити 

од пожара. 

 

Члан 2. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном 

гласнику општине Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                                   ПРЕДСЈЕДНИK СО 

Број: 01-022-48/18 

Датум:02.04.2018.године         др Билал Мемишевић с.р.  

 

На основу члана 82. став (2) Закона о 

локалној самоуправи  („Службени 

гласник Републике Српске“, број 97/16), 

члана члана 36. Статута општине 

Вишеград („Службени гласник Општине 

Вишеград“, број 6/17) и члана 27. став (2) 

а у вези са чланом 19. Одлуке о уређењу 

простора и грађевинском земљишту 

(„Службени гласник општине Вишеград“, 

број 13/16)   Скупштина  општине  

Вишеград  на сједници одржаној  

02.04.2018. године, д о н о с и 

 

 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању Комисије за спровођење 

усменог јавног надметања – 

лицитације за давање у закуп 

земљишта у својини Општине 

Вишеград ради постављања 

привременог спортско-рекреативног 

објекта – жичаре ,,zip-line“ 

 

 

1. Именује се Комисија за за спровођење 

јавног надметања за давање у закуп 

земљишта (у даљем тексту: Комисија), у 

саставу: 

1. Александар Ђукановић, 

предсједник   

Лепа Цвјетић Васиљевић, 

замјеник предсједника 

2. Бранка Драгичевић, члан               

Милан Јакшић, замјеник 

члана 

3. Споменка Танасковић , 

члан 

Биљана Бореновић, 

замјеник члана. 

 

2. Задатак комисије из тачке 1 овог 

рјешења је да у складу са Одлуком о 

уређењу простора и грађевинском 

земљишту („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 13/16),   Правилником о 

поступку јавног конкурса за располагање 

непокретностима у својини Републике 

Српске и јединица локалне самоуправе 

(„Службени гласник Републике Српске“, 

број 20/12), Одлуком о начину и 

условима давања у закуп земљишта у 

својини Општине Вишеград ради 

постављања привременог спортско-

рекреативног објекта – жичаре ,,zip-line“ 

усвојеном на овој скупштини, и у складу 

са јавним огласом усменим јавним 

надметањем - лицитацијом који ће бити 

расписан, спроведе поступак лицитације 

о давању у закуп неизграђеног 

грађевинског земљишта у својини 
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Општине Вишеград, означеног као к.п. 

број 1483 К.О Вишеград 1 уписана у ПЛ 

број 258 у површини од 35 m² (нови 

премјер) која одговара дијелу к.п. број 

55/1 К.О. СП _Вишеград уписане у ЗК 

уложак  227 (стари премјер)  , која се 

налази ван зона градског грађевинског 

земљишта, односно земљишта означеног 

као к.п. број 1099/3 К.О Вишеград 1 

(нови премјер) уписана у ПЛ број 258 и у 

ЗК уложак 133 у површини од 24,50 m² , 

која се налази у I зони градског 

грађевинског земљишта, ради 

постављања привременог спортско-

рекреативног објекта – жичаре ,,zip-line. 

 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном 

објављивања у „Службеном гласнику 

општине Вишеград“  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД                 

ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Број: 01-022-49/18   
Датум: 02.04.2018. године       др Билал Мемишевић с.р. 

 

На основу члана 95. Закона о средњем 

образовању и васпитању („Службени 

гласник Републике Српске“, брoj 74/08, 

106/09, 104/11 и 33/14), члана 7. 

Правилника о избору и раду Школског 

одбора („Службени гласник Републике 

Српске“, број 7/09 и 46/09) и члана 36. 

став (2) Статута општине Вишеград 

(Службени гласник општине Вишеград“, 

број 6/17), Скупштина општине 

Вишеград на сједници одржаној 

02.04.2018. године, д о н о с и 

 

 

 

 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу једног члана из локалне 

заједнице у Школски одбор 

ЈУ Средњошколски центар „Иво 

Андрић“ Вишеград 

 

 

Члан 1. 

Александар Ђукановић, дипломирани 

правник, разрјешава се дужности члана 

Школског одбора ЈУ Средњошколски 

центар „Иво Андрић“ Вишеград, због 

истека мандата. 

 

Члан 2. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном 

гласнику општине Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                                    ПРЕДСЈЕДНИK СО 

Број: 01-022-50/18 

Датум:02.04.2018.године         др Билал Мемишевић с.р.   

 

На основу члана 95. Закона о средњем 

образовању и васпитању („Службени 

гласник Републике Српске“, брoj 74/08, 

106/09, 104/11 и 33/14), члана 7. 

Правилника о избору и раду Школског 

одбора („Службени гласник Републике 

Српске“, број 7/09 и 46/09) и члана 36. 

Став (2) Статута општине Вишеград 

(Службени гласник општине Вишеград“, 

број 6/17), Скупштина општине 

Вишеград на сједници одржаној 

02.04.2018. године, д о н о с и 
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Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о избору једног члана из локалне 

заједнице у Школски одбор 

ЈУ Средњошколски центар „Иво 

Андрић“ Вишеград 

 

Члан 1. 

Александар Ђукановић, дипломирани 

правник, бира се за члана Школског 

одбора ЈУ Средњошколски центар „Иво 

Андрић“ Вишеград, на период од четири 

године. 

 

Члан 2. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном 

гласнику општине Вишеград“. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                                   ПРЕДСЈЕДНИK СО 

Број: 01-022-51/18 

Датум:02.04.2018.године      др Билал Мемишевић с.р.   

 
На основу члана 82. став (3)  

Закона о буџетском систему Републике 

Српске („Службени гласник Републике 

Српске“, број;121/12, 152/14, 103/15 и 

15/16),   ), члана 11. Одлуке о извршењу 

буџета општине Вишеград за 2018. 

годину („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 19/17), члана 2. и 3. 

Правилника о коришћењу буџетске 

резерве број 02-013-245/17 од 15.08.2017  

и члана 87. Статута општине Вишеград  

(„Службени гласник општине Вишеград“, 

број 6/17) начелник општине, д о н о с и  

                                    

 

 

 

 

 

 

О Д Л У К У 

одобрењу средстава буџетске резерве 

 

I 

ОДОБРАВА СЕ   уплата  средстава 

буџетске резерве у укупном износу од 

500,00 КМ  (словима: 

петстотинаконвертибилнихмарака ) 

Спасилачком  клубу  "Wolf " Фоча сврху 

набавке једног дијела соасилачке опреме 

неопходне за даљи и безбједнији рад 

спасилачке службе. 

 

 

 

II 

Одобрена средства ће се 

исплатити на жиро рачун  број 

5620068065155896, ЈИБ 4402688040006 

 

III 

Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења. 

 

 

ОПШТИНА ВИШЕГРАД  

    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                   
 

Број: 02-013-76/18                                                         
Датум: 21.3.2018. године  Младен Ђуревић, инж. Геодезије 

 

 

На основу члана 3.8 став (1) Изборног 

закона Босне и Херцеговине („Службени 

гласник БиХ“, број 23/01, 7/02, 9/02, 

20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 

65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 

37/08, 32/10, 18/13, 7/14 и 31/16), члана 4. 

Правилника о вођењу и употреби 

Централног бирачког списка („Службени 

гласник БиХ“, број 32/16), члана 59. 

Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16) и члана 87. Статута општине 

Вишеград („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 6/17), начелник општине 

Вишеград, д о н о с и  
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О Д Л У К У  

о усклађивању Одлуке о успостављању  

Центра за бирачки списак општине 

Вишеград 

 

Члан 1. 

 

Овом одлуком врши се усклађивање 

Одлуке о успостављању Центра за 

бирачки списак општине Вишеград са 

Изборним законом Босне и Херцеговине, 

Законом о локалној самоуправи и 

Правилником о вођењу и употреби 

Централног бирачког списка. 

 

Члан 2. 

(1) Успоставља се Центар за бирачки 

списак општине Вишеград (у даљем 

тексту: Центар за бирачки списак) у 

простору Центра за пружање услуга 

грађанима, у згради Општине Вишеград у 

Вишеграду, Андрићград бб.  

(2) Центар за бирачки списак организује 

се у оквиру Одјељења за општу управу. 

(3) Начелник Одјељења за општу управу 

руководи Центром за бирачки списак и 

одговаран је за рад Центра за бирачки 

списак. 

Члан 3. 

Центар за бирачки списак располаже 

једним рачунаром, телефонском линијом 

са директним излазом, интернет 

конекцијом и апликацијом за вођење 

Централног бирачког списка. 

 

Члан 4. 

(1) Надлежности Центра за бирачки 

списак прописане су Изборним законом 

Босне и Херцеговине и Правилником о 

вођењу и употреби Централног бирачког 

списка. 

(2) Општинска изборна комисија 

Вишеград има право да изврши контролу 

рада Центра за бирачки списак. 

(3) Центар за бирачки списак подноси 

недјељни извјештај Централној изборној 

комисији БиХ, путем Општинске изборне 

комисије Вишеград.  

 

Члан 5. 

(1) Редовно радно вријеме Центра за 

бирачки списак једнако је радном 

времену Општинске управе општине 

Вишеград. 

(2) Ако се у одређеном периоду повећа 

обим посла, руководилац центра, 

самостално или на приједлог Општинске 

изборне комисије Вишеград, може 

наложити да Центар за бирачки списак 

ради и дуже од редовног радног времена, 

као и да ради у нерадне дане, у смјенама 

и са више извршилаца.  

(3) Центар за бирачки списак је обавезан 

да, на одговарајући начин, обавијести 

бираче о радном времену овог центра. 

 

Члан 6. 

(1) Послове и задатке из надлежности 

Центра за бирачки списак обављају 

службеници Општинске управе општине 

Вишеград, и то, Јелена Савовић 

Тодоровић и Љиљана Тривковић, који 

поред послова у Центру за бирачки 

списак обављају и послове на радном 

мјесту на које су распоређени у складу са 

Правилником о организацији и 

систематизацији радних мјеста у 

Општинској управи општине Вишеград. 

(2) Службеници из става (1) овог члана 

имају право на накнаду за свој рад у 

Центру за бирачки списак у изборном 

периоду од 6 мјесеци. 

(3) Висину накнаде одређује начелник 

општине на приједлог Општинске 

изборне комисије Вишеград. 

 

Члан 7. 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје 

да важи Одлука о успостављању Центра 

за бирачки списак („Службени гласник 
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општине Вишеград“ број 7/06 и 8/06) и 

Одлука о измјени Одлуке о 

успостављању Центра за бирачки списак, 

број: 02-013-83/15, од 9.7.2015. године. 

 

Члан 8. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном 

гласнику општине Вишеград“. 

 

ОПШТИНА ВИШЕГРАД  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                   
 

Број: 02-013-76/18                                                         

Датум: 21.3.2018. године        Младен Ђуревић, инж. Геодезије 

 

На основу члана 59. алинеја 8). Закона о 

локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“, број 97/16), 

члана 48. став (3), (4). и (5). Закона о 

службеницима и намјештеницима у 

органима јединице локалне самоуправе 

(„Службени гласник Републике Срспске“, 

број 97/16) у вези са чланом 1. Уредбе о 

начелима за унутрашњу организацију и 

систематизацију радних мјеста у 

градској, односно општинској управи и 

члана 1. Уредбе  о категоријама, звањима 

и условима за обављање послова 

службеника у јединицама локалне 

самоуправе ("Службени гласник 

Републике Српске", број: 10/17 3/18), и 

члана 66. Статута општине Вишеград 

("Службени гласник општине Вишеград", 

број  6/17), начелник општине Вишеград,  

д о н о с и 

 

 

 

 

 

П Р А В И Л Н И К 

о измјени  и допуни Правилника о 

организацији и систематизацији  

радних мјеста Општинске управе 

општине Вишеград 

 

 

Члан 1. 

У Правилнику о организацији и 

систематизацији радних мјеста 

Општинске управе Општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“ 

број 10/17, 3/18 и 4/18)  

У  члану 16. у  табеларном прегледу  који 

се односи на   ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ 

УПРАВУ   а) Одсјек за цивилну и 

противпожарну заштиту иза   тачке 5. 

додаје се нова тачка која гласи"  

 

 

 

 

 

 

      6. Самостални стручни сарадник за 

мјере цивилне заштите, 

Категорија: пета категорија: 

Звање: друго  

ВСС - техничког или природног 

смјера, 3 године радног искуства и 

положен стручни испит за рад у 

органима управе 

 

1 

 

 

У истом члану у табеларном прегледу који се односи на ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕЦИЈСКЕ  

ПОСЛОВЕ И КОМУНАЛНУ ПОЛИЦИЈУ  тачка 7. која гласи " 

 

      7. Еколошки инспектор, четврта  

категорија 

ВСС - техничког или природног 

смјера, 3 године радног искуства и 

положен стручни испит за рад у 

органима управе 

 

1 
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се брише и  досадашња  тачка 8.  се  помјера  за једно мјесто и постаје  тачка 7. 

Члан 2. 

У  Члану 17. Одјељак  I- Одјељење за 

општу управу под а) Одсјек за  цивилну и 

противпожарну заштиту иза тачке 5. 

додаје се  нова тачка 6. и гласи 

   

" Самостални  стручни сарадник за 

мјере цивилне заштите"  

- учествује у припреми и изради процјене 

угрожености територије града, која се 

односи на мјере цивилне заштите;  

- израђује план провођења мјера цивилне 

заштите; 

 - у сарадњи са командирима јединица 

специјализоване намјене, организује 

спровођење мјера цивилне заштите;  

- прати стање припрема у цивилној 

заштити, и предлаже мјере за отклањање 

посљедица елементарних и других 

непогода;  

- води бригу о одржавању и намјенској 

употреби склоништа; 

 - предлаже набавку материјално- 

техничких средстава, потребних за 

спровођење мјера цивилне цивилне 

заштите;  

- припрема обуку штабова, јединица и 

повјереника, у спровођењу мјера цивилне 

заштите;  

- дежура у Одсјеку, према упутству о 

раду Одсјека у спречавању и отклањању 

посљедица природних и других несрећа у 

ванрадно вријеме, у дане викенда и 

празника, 

 - одговоран је за исправност и 

одржавање средстава рада; 

 - врши и друге послове из свог 

дјелокруга, утврђене законом и другим 

прописима из области цивилне заштите; 

 - обавља и друге послове по налогу, 

начелника одјељења за општу управу и  

шефа Одсјека;, врши и друге послове 

који му се ставе у надлежност". 

 

Сложеност:    - прецизно одређени  

сложени послови у којима  се примјењују  

утврђене методе рада поступци и стручне 

технике    

Самосталност:         - самосталност  у 

раду ограничена је повременим надзором 

и  помоћи непосредног руководиоца у 

рјешавању сложених стручних  питања,   

Одговорност:    - одговорност   за 

правилну примјену метода рада и 

поступака или стручних техника, 

Пословна Комуникација  и   контакти 

унутар и изван органа      у којима је 

потребно да се коресподенција          

дјелотворно пренесу информације које 

служе   оствривању циљева рада, 

Статус:   - службеник, самостални 

стручни сарадник 

У  Члану 17. Одјељак  V- Одјељење за 

инспекцијске послове  и комуналну 

полицију    тачка 7. се брише, а   тачка 8. 

се помјера и постаје тачка 7. 

 

Овај Правилник ступа на снагу осмог 

дана од дана објвљивања у „Службеном 

гласнику општине Вишеград’’. 

 

ОПШТИНА ВИШЕГРАД 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                
Број: 02- 013-  78  /18                                      

Датум:23.03.2018.године        Младен Ђуревић, инж. гедоезије 

На основу члана 82. став (3) Закона о 

локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске број: 97/16), 

члана и члана 87. Статута Општине 

Вишеград („Службени гласник општине 

Вишеград“ 6/17), члана 20. Појединачног  

Колективног уговора за запослене у 

Општинској управи Вишеград 

("Службени гласник општине Вишеград" 

број:17 /17) начелник општине Вишеград, 

д о н о с и  
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О Д Л У К У 

о измјени Одлуке 

о висини просјечне исплаћене плате 

запослених у Општинској управи 

Вишеград за претходну годину 

 

Члан 1. 

У Одлуци о висини просјечне исплаћене 

плате запослених у Општинској управи 

Вишеград за претходну годину, број:  02-

013-24/18 од 23.01.2018. године    Члан   

1.  мијења се и гласи; 

 

         " УТВРЂУЈЕ СЕ висина просјечне  

плате У Општинској управи Општине 

Вишеград за претходну  годину у нето 

износу  723,30 КМ, 

(седамстотинадвадесеттриконвртибилних

марака и 30/100) на основу које ће се 

вршити исплате  новчаних помоћи 

сходно члану 20. Појединачног  

Колективног уговора за запослене у 

Општинској управи Вишеград 

("Службени гласник општине Вишеград" 

број:17 /17)". 

 

Члан 2.  

Остали чланови наведене Одлуке остају 

непромијењени. 

 

 

Члан 3. 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења,а објавиће се  у  „Службеном 

гласнику Општине Вишеград“». 

  

ОПШТИНА ВИШЕГРАД 

 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                
Број: 02- 013- 78 /18                                      

Датум:27.03.2018.године        Младен Ђуревић, инж. гедоезије 

 

На основу члана 59. став (18) Закона о 

локланој самоуправи ("Службени гласник 

Републике Српске " број 97/16,  члана 43. 

и 44. Закона о буџетском систему 

Републике Српске ( „Службени гласник 

Републике Српске“, број  121/12, 152/14, 

103/ 15 и 15/16), члана 11. Одлуке о 

извршењу буџета општине Вишеград за 

2018. годину („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 19/17), и члана 

87. Статута општине Вишеград  

(„Службени гласник општине Вишеград“, 

број 6/17),  начелник општине, д о н о с и  

 

О Д Л У К У 

о одобравању средстава буџетске 

резерве 

                                                 

Члан 1. 

ОДОБРАВАЈУ СЕ средства буџетске 

резерве у укупном износу од      

1.140,00КМ 

(једнахиљадаједнастотинаичетрдесетКМ) 

ЈУ „Центар за социјални рад“ Вишеград, 

за набавку по два корнета јаја 

корисницима    новчане помоћи и 

социјално угроженм лицима. 

 
Члан 2. 

За реализацију ове одлуке задужује се 

одјељење за фиансије општине 

Вишеград.   

 

Члан 3. 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављена у 

„Службеном гласнику Општине 

Вишеград“. 

 

  ОПШТИНА ВИШЕГРАД 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                
Број: 02- 013-  78  /18                                      

Датум:29.03.2018.године   Младен Ђуревић, инж. гедоезије                                                
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