
 
 

Година 27                                     Службени гласник општине Вишеград - Број 8                           05.јун 2018. године
 
На основу члана 39. став (2) тачка 13) Закона о 
локалној самоуправи  („Службени гласник 
Републике Српске“, број 97/16), члана 348. став (7) 
и (9) а у вези са ставом (10) Закона о стварним 
правима („Службени гласник Републике Српске“, 
број 124/08, 3/09, 38/09, 95/11 и 60/15), члана 12. 
став (1) и 13. став (1) Правилника о условима и 
начину отуђења непокретности у својини Општине 
Вишеград испод тржишне цијене или без накнаде а 
у циљу реализације инветиционог пројекта 
(„Службени гласник општине Вишеград“, број 
5/18), члана 12. Одлуке о уређењу простора и 
грађевинском земљишту („Службени гласник 
општине Вишеград“, број 13/16) и члана 36. Статута 
општине Вишеград („Службени гласник општине 
Вишеград“, број 6/17) Скупштина општине 
Вишеград на сједници одржаној 04.06.2018. године, 
д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о начину и условима отуђења непокретности у 

својини Општине Вишеград без накнаде   
 

Члан 1. 
Скупштина општине Вишеград утврђује да је од 
посебног интереса за локални економски развој 
изгадња 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) са пословним простором за потребе  
ЈУ ,,Центар за социјални рад“ Вишеград и доноси 
одлуку о отуђењу непокретности без накнаде у 
својини општине Вишеград, те утврђује  начин и 
услове отуђења непокретности означене као к.п. 
број 1559 по култури кућа и зг. и двориште у 
укупној површини од 330 m², уписане у П.Л. број 
171/150 К.О. Вишеград 2 (нови премјер), што 
одговара к.п. број 1/201, к.п. број 1/202 и дијелу к.п. 
број 1/412 уписане у ЗК уложак 2032 К.О. СП-
Вишеград  (стари  премјер),   посједник   и   власник  

 
Општина Вишеград са дијелом 1/1, која се налази у 
улици Вука Караџића у Вишеграду, ради изгадње 
стамбено-пословног објекта.   
 

Члан 2. 
(1) Непокретност ће се 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 (за непокретност до 350 м2) изградити 
најмање 10 станова, и пословни простор за потребе 
општине Вишеград. 
(2) Отуђење непокретности у циљу реализације 
пројекта из члана 1. ове одлуке врши се путем 
преговарачког поступка. 
(3) Најповољнији извођач радова је онај извођач 
који понуди најнижу цијену за 1м2 за изградњу 
објекта, а у складу са главним пројектом за 
изградњу зграде. 
(4) Услови преговарачког поступка ће бити 
дефинисани јавним позивом за преговарачки 
поступак. 

 

Члан 3. 
(1) Објекат ће се градити у складу са издатим 
локацијским условима и грађевинском дозволом од 
стране Одјељења за просторно уређење и стамбено 
комуналне послове Општинске управе Општине 
Вишеград. 
(2) Извођач радова на објекту мора бити правно 
лице које има лиценцу за обављање те дјелатности у 
складу са Законом о уређењу простора и грађењу.  

 
Члан 4. 

(1) Избор младих брачних парова из члана 2. став 
(1) тачка 2) ове одлуке врши се на основу јавног 
позива који расписује начелник општине, а  према 
условима   и   критеријумима  за  стицање  права  на  
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куповину стана за потребе рјешавања стамбеног 
питања под повољним условима од тржишних 
младим брачним паровима са територије општине 
Вишеград. 
(2)  Општи услови које супружници морају 
испуњавати за куповину стана под повољним 
условима у згради за младе брачне парове : 
1) да су оба супружника држављани Републике 

Српске и БиХ, 

2) да су супружници – апликанти закључили брак, 

3) да најмање један од супружника има пријављено 

пребивалиште на територији општине Вишеград у 

посљедњих 1 (једну) годину, 

4) да ниједан од супружника нема више од 38 

година живота, 

5) да супружници на територији Републике Српске 

и БиХ немају у власништву стамбену јединицу која 

по својој структури може задовољити њихове 

стамбене потребе, 

6) да супружници нису корисници било какве врсте 

помоћи намјењене за рјешавање стамбеног питања.  

(3) Испуњење услова из претходног члана доказује 

се: 

1) супружници морају бити држављани Републике 

Српске и БиХ што доказују увјерењем о 

држављанству, 

2)  апликанти морају бити у браку што доказују 

изводом из матичне књиге вјенчаних, 

3) најмање један од супружника мора у посљедњих 

1 (једну) годину имати пријављено пребивалиште 

на територији општине Вишеград, што се доказује 

увјерењем о кретању пребивалишта, 

4) ниједан од супружника  не може имати више од 

38 година, што доказују изводом из матичне књиге 

рођених, 

5) ниједан од супружника не може имати у 

власништву стамбену јединицу на територији 

Републике Српске и БиХ, што се доказује овјереном 

изјавом, која је дата под материјалном и кривичном 

одговорношћу од стране оба супружника. 

6) супружници не могу бити корисници било какве 

врсте помоћи намјењене за рјешавање стамбеног 

питања, што се доказује овјереном изјавом, која је 

дата под материјалном и кривичном одговорношћу 

од стране оба супружника. 

(4) Посебни услови и критеријуми за одређивање 

броја бодова и утврђивање редослиједа ранг листе 

за куповину стана су старосна доб супружника, број 

заједничке дјеце супружника и степен стручне 

спреме, на начин да се бодовање врши: 

1) за старосну доб која се утврђује изводом из 

матичне књиге рођених за оба супружника: 

1. до навршених 22 година (просјек старости 

супружника)  додјељује се 20 бодова, 

2. до навршених 26 година (просјек старости 

супружника) додјељује се 16 бодова, 

3. до навршених 30 година (просјек старости 

супружника) додјељује се 12 бодова, 

4. до навршених 34 година (просјек старости 

супружника) додјељује се 8 бодова, 5. до 

навршених 38 година (просјек старости 

супружника) додјељује се 4 бода. 

2) за број заједничке дјеце супружника: 

1. за свако заједничко дијете брачног пара додјељује 

се 10 бодова. 

2. број рођене заједничке дјеце се утвђује изводом 

из матичне књиге рођених за свако заједничко 

дијете. 

3. За брачни пар који има троје и више дјеце добија 

додатних 10 бодова. 

3) За степен стручне спреме за сваког супружника, 

која се доказује овјереном копијом одговарајуће 

дипломе, свједочанства или увјерења: 

1. доктор наука, додјељује се 22 бода, 

2.  доктор у струци (Болоња), додјељује се 20 

бодова, 

3.  магистар, додјељује се 19 бодова, 

4.   Мастер, додјељује се 17 бодова, 

5. ВСС (240 ЕСПБ) додјељује се  15 бодова, 

6. ВСС (180 ЕСПБ) 12 бодова, 

7. ВШС додјељује се 10 бодова, 

8. ССС (IV степен) додјељује се 7 бодова, 

9.  ССС (III степен) додјељује се 4 бода. 

(5) У случају једнаког броја бодова, предност на 

листи се даје сљедећим редослиједом: 

1) супружницима са већим бројем заједничке дјеце, 

2) супружницима чији члан има статус породице 

погинулих бораца Војске Републике Српске, 

3) супружници који су раније предали пријаву – 

захтјев за куповину стана. 

(6) Приоритет при одабиру станова одређује се 

према редослиједу на ранг листи за куповину 

станова младих брачних парова. 

Члан 5. 
Процјењена вриједност земљишта од стране 
овлашћеног судског вјештака , као и друга улагања 
Општине Вишеград (израда стручног мишљења и 
урбанистичко техничких услова, израда главног 
пројекта, израда ревизије главног пројекта, накнада 
за ренту, накнада за градско грађевинско земљиште, 
накнада за предмјер и катастар некретнина, накнада 
за сагласности, трошкови стручног надзора, 
сматрају се субвенцијом односно учешћем општине  
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Вишеград и умањују се од укупне вриједности 
стана кроз поступак преговарања. 

 
Члан 6. 

(1) Овлашћује се начелник општине Вишеград да у 
складу са овом одлуком и позитивним прописима 
распише јавни позив за избор младих брачних 
парова, као и јавни позив за преговарачки поступак 
ради отуђења непокретности, те да у име и за рачун 
Општине Вишеград, пред овлашћеним нотаром, 
закључи, потпише и овјери уговор о преносу 
непокретности са најповљнијим понуђачем, као и да 
истовремено уговори остале услове уговора који су 
неопходни за провођење и реализацију пројекта 
задржавања младих на подручју Општине Вишеград 
као најзначајнијег ресурса за развој јединице 
локалне самоуправе (стамбена зграда за младе 
брачне парове) са пословним простором за ЈУ 
,,Центар за социјални рад“ Вишеград, у складу са 
овом одлуком и позитивним законским и 
подзаконским прописима, а по претходно 
прибављеном мишљењу Правобранилаштва 
Републике Српске - сједиште замјеника у Фочи. 
(2) Овлашћује се начелник општине Вишеград да у 
циљу реализације пројекта из члана 1. ове одлуке, 
врши координацију са банком, извођачем радова, 
изабраним младим брачним паровима, ЈУ Центром 
за социјални рад и општинском управом и закључи 
потребне уговоре, споразуме, протоколе и слично.  
(3) Трошкове израде нотарске исправе сноси 
Општина Вишеград.  
 

Члан 7. 
(1) Скупштина ће посебним рјешењем именовати 
комисију од пет чланова за провођење 
преговарачког поступка.  
(2) Начелник ће рјешењем именовати комисију од 
три члана за провођење поступка за избор младих 
брачних парова.  
 

Члан 8. 
(1) Јавни позив за преговарачки поступак ради 
отуђења непокретности 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. 
(2) Јавни позив за избор младих брачних парова 
објављује се на огласној табли и званичној интернет 
страници општине Вишеград, као и на локалном 
радио Вишеграду. 

 
Члан 9. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Општине 
Вишеград“. 
 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД          
                                             ПРЕДСЈЕДНИК СО  
Број: 01-022-75/18   
Датум: 04.06.2018. год.    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 14. став (1) и 
(7) Правилника о условима и начину отуђења 
непокретности у својини Општине Вишеград испод 
тржишне цијене или без накнаде а у циљу 
реализације инветиционог пројекта („Службени 
гласник општине Вишеград“, број 5/18), члана 12. 
Одлуке о уређењу простора и грађевинском 
земљишту („Службени гласник општине 
Вишеград“, број 13/16) и члана 36. Статута општине 
Вишеград („Службени гласник општине 
Вишеград“, број 6/17) Скупштина општине 
Вишеград на сједници одржаној 04.06.2018. године, 
д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о начину и условима  давања у закуп 

непокретности без плаћања посебне накнаде   
 

Члан 1. 
Скупштина општине Вишеград, у циљу реализације 
инвестиционог пројекта чијом реализацијом ће се 
отворити нови погон у производној дјелатности, 
даје Екосистему д.о.о. Вишеград ул. Ужичког 
корпуса бб, у закуп без плаћања посебне накнаде, 
дио непокретности означене као к.п. број 1109/3, 
КО Вардиште (нови премјер) уписане у ПЛ број 18 
и у ЗК уложак број 3. 
 

Члан 2. 
(1) Непокретност из члана 1. ове одлуке даје се на 
период од 5 година уз могућност продужења 
уговора. 
(2) Рок почетка закупа почиње да тече од дана 
потписивања уговора. 
(3) Закуп се неће евидентирати у јавним 
евиденцијама код надлежне  Републичке управе за 
геодетске и имовинско-правне послове, ПЈ 
Вишеград. 
 

Члан 3. 
(1) Планирани пројекат из члана 1. ове одлуке  има 
за циљ да врши откуп пластике и остале секундарне 
сировине и саме рециклаже. 
(2) Давањем непокретности у закуп (хангара) 
испуниће се сљедећи услови: успоставити нови 
погон у привреди односно производној дјелатности, 
запослиће се минимум три лица са подручја 
територије општине Вишеград и  ставља се у 
функцију објекат који је оштећен а инвеститор ће 
уложити средства у промјену намјене и 
реконструкцију   постојећег   хангара   у   објекат  за  
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потребе складиштења и третмана секундарних 
сировина, без права на накнаду уложених средстава. 
 

Члан 4. 
Реконструкција објекта вршиће се на основу 
издатих локацијских услова број 05-364-49/18, од 
18.05.2018. године издатим од стране Одјељења за 
просторно уређење и стамбено-комуналне послове  
Општинске управе Општине Вишеград које је 
инвеститор прибавио, као и на основу грађевинске 
дозволе коју је дужан да прибави. 
 

Члан 5. 
(1) Овлашћује се начелник општине Вишеград да у 
складу са овом одлуком и позитивним прописима у 
име Општине Вишеград, пред овлашћеним нотаром, 
закључи, потпише и овјери уговор о закупу 
непокретности са Екосистемом д.о.о. Вишеград ул. 
Ужичког корпуса бб које заступа директор Милен 
Савић (ЈИБ 4404283720002), као и да истовремено 
уговори остале услове наведеног закупа који су 
неопходни за провођење и реализацију пројекта, а 
по претходно прибављеном мишљењу 
Правобранилаштва Републике Српске - сједиште 
замјеника у Фочи. 
(2) Трошкове израде нотарске исправе уговора о 
закупу сноси закупац. 
 

Члан 6. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Општине 
Вишеград“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД          
                                             ПРЕДСЈЕДНИК СО  
Број: 01-022-77/18   
Датум: 04.06.2018. год.    др Билал Мемишевић,с.р. 
 
На основу члана 39. став (2) тачка 2) а у вези са 
чланом 20. тачка 8) Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 
97/16), члана 10. Закона о гробљима и погребној 
дјелатности („Службени гласник Републике 
Српске“, број 31/13 и 6/14), члана 6. Одлуке о 
гробљима и погребној дјелатности (,,Службени 
гласник Општине Вишеград“, број 5/17) и члана 36. 
Статута општине Вишеград („Службени гласник 
општине Вишеград“, број 6/17) Скупштина 
општине Вишеград на сједници одржаној 
04.06.2018. године, д о н о с и 
 

О Д Л У К У  
o оснивању јавног гробља Трноваче 

 
Члан 1. 

Овом одлуком оснива се јавно гробље ,,Трноваче“ 
на к.п. број 708/1, уписаној у посједовни лист број 
21 KO Мушићи, на име посједника Општина 
Вишеград са дијелом 1/1 (нови премјер) и уписана у 

ЗК уложак број 2 КО Мушићи власник Општина 
Вишеград са дијелом 1/1, у складу са Регулационим 
планом за гробље Трноваче у Вишеграду 
(„Службени гласник општине Вишеград“, број 
2/18). 
 

Члан 2. 
Јавно гробље из члана 1. oве одлуке је у власништву 
Општине Вишеград и намијењено je за сахрану свих 
лица, без обзира на њихову вјерску и националну 
припадност, и у које се могу сахрањивати лица из 
свих насељених мјеста општине. 
 

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

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД          
                                             ПРЕДСЈЕДНИК СО  
Број: 01-022-78/18   
Датум: 04.06.2018. год.    др Билал Мемишевић,с.р. 
 
На основу члана 39. став (2) тачка 2) а у вези са 
чланом 20. тачка 7) и 8) Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16) као и у вези са чланом 6. тачка 
б) Закона о гробљима и погребној дјелатности 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 31/13 
и 6/14) и чланом 16. став (6) Одлуке о гробљима и 
погребној дјелатности (,,Службени гласник 
Општине Вишеград“, број 5/17) и члана 36. Статута 
општине Вишеград („Службени гласник општине 
Вишеград“, број 6/17) Скупштина општине 
Вишеград на сједници одржаној 04.06.2018. године, 
д о н о с и 
 

О Д Л У К У  
o додјели на управљање јавног гробља  

Трноваче у Вишеграду 
 

Члан 1. 
Овом одлуком даје се јавно гробље ,,Трноваче“ на 
управљање КП ,,Комуналац“ а.д. Вишеград.  
 

Члан 2 
Управљање гробљем подразумијева продају 
гробних мјеста, уређење, одржавање и 
реконструкцију гробља, промјену намјена 
површина и слично. 

 

Члан 3. 
(1) Изградња гробља вршиће се у складу са 
Регулационим планом за гробље Трноваче у 
Вишеграду („Службени гласник општине 
Вишеград“, број 2/18). 
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(2) КП ,,Комуналац“ а.д. Вишеград дужно је да се 
придржава рјешења датим у регулационом плану 
као и смјерница за провођење регулационог плана.  

 

Члан 4. 
КП ,,Комуналац“ а.д. Вишеград дужно је да се 
придржава одредби прописаних Закона о гробљима 
и погребној дјелатности као и одредби прописаних 
Одлуком о гробљима и погребној дјелатности као и 
другим подзаконским прописима. 
 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД          
                                             ПРЕДСЈЕДНИК СО  
Број: 01-022-79/18   
Датум: 04.06.2018. год.    др Билал Мемишевић,с.р. 
 
На основу члана 19. став (1) и (3) Закона о систему 
јавних служби („Службени гласник Републике 
Српске“, број 68/07 и 109/12) и члана 36. став (2) 
Статута општине Вишеград („Службени гласник 
оптине Вишеград“, број 6/17), Скупштина општине 
Вишеград на сједници одржаној 04.06.2018. године, 
д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о усвајању Извјештаја о годишњем пословању и 

годишњем обрачуну за 2017. годину Јавне 
здравствене установе „Апотека Вишеград“ 

Вишеград 
 

Члан 1. 
Усваја се Извјештај о годишњем пословању и 
годишњем обрачуну за 2017. годину Јавне 
здравствене установе „Апотека Вишеград“ 
Вишеград.   
 

Члан 2. 
Извјештај о годишњем пословању и годишњем 
обрачуну за 2017. годину Јавне здравствене 
установе „Апотека Вишеград“ Вишеград налази се 
у прилогу и чини саставни дио ове одлуке. 
 

Члан 3. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине 
Вишеград“. 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД          
                                             ПРЕДСЈЕДНИК СО  
Број: 01-022-84/18   
Датум: 04.06.2018. год.    др Билал Мемишевић,с.р. 
 
На основу члана 19. став (1) и (3) Закона о систему 
јавних служби („Службени гласник Републике 
Српске“, број 68/07 и 109/12) и члана 36. став (2) 
Статута општине Вишеград („Службени гласник 

оптине Вишеград“, број 6/17), Скупштина општине 
Вишеград на сједници одржаној 04.06.2018. године, 
д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о усвајању Извјештаја о пословању за 2017. 

годину Јавне установе „Центар за социјални рад 
Вишеград“ Вишеград 

 
Члан 1. 

Усваја се Извјештај о годишњем пословању за 2017. 
годину Јавне установе „Центар за социјални рад 
Вишеград“ Вишеград.   
 

Члан 2. 
Извјештај о годишњем пословању за 2017. годину 
Јавне установе „Центар за социјални рад Вишеград“ 
Вишеград налази се у прилогу и чини саставни дио 
ове одлуке. 
 

Члан 3. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине 
Вишеград“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД          
                                             ПРЕДСЈЕДНИК СО  
Број: 01-022-85/18   
Датум: 04.06.2018. год.    др Билал Мемишевић,с.р. 
 
На основу члана 19. став (1) и (3) Закона о систему 
јавних служби („Службени гласник Републике 
Српске“, број 68/07 и 109/12) и члана 36. став (2) 
Статута општине Вишеград („Службени гласник 
оптине Вишеград“, број 6/17), Скупштина општине 
Вишеград на сједници одржаној 04.06.2018. године, 
д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о усвајању Годишњег извјештаја о пословању 
 и годишњег обрачуна за 2017. годину ЈУ РЦ 

„Вилина Влас“ Вишеградска бања, Вишеград 
 

Члан 1. 
Усваја се Годишњи извјештај о пословању и 
годишњи обрачун за 2017. годину ЈУ РЦ „Вилина 
Влас“ Вишеградска бања Вишеград.   
 

Члан 2. 
Годишњи извјештај о пословању и годишњи 
обрачун за 2017. годину ЈУ РЦ „Вилина Влас“ 
Вишеградска бања Вишеград налази се у прилогу и 
чини саставни дио ове одлуке. 
 

Члан 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: 01-022-86/18   
Датум: 04.06.2018. год.    др Билал Мемишевић,с.р. 
 
На основу члана 19. став (1) и (3) Закона о систему 
јавних служби („Службени гласник Републике 
Српске“, број 68/07 и 109/12) и члана 36. став (2) 
Статута општине Вишеград („Службени гласник 
оптине Вишеград“, број 6/17), Скупштина општине 
Вишеград на сједници одржаној 04.06.2018. године, 
д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о усвајању Извјештаја о раду са финансијским 
показатељима за 2017. годину  Јавне установе 

„Туристичка организација општине Вишеград“ 
Вишеград 

 
Члан 1. 

Усваја се Извјештај о раду са финансијским 
показатељима за 2017. годину Јавне установе 
„Туристичка организација општине Вишеград“ 
Вишеград.   
 

Члан 2. 
Извјештај о раду са фонансијким показатељима за 
2017. годину Јавне установе „Туристичка 
организација општине Вишеград“ Вишеград налази 
се у прилогу и чини саставни дио ове одлуке. 
 

Члан 3. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине 
Вишеград“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД          
                                             ПРЕДСЈЕДНИК СО  
Број: 01-022-87/18   
Датум: 04.06.2018. год.    др Билал Мемишевић,с.р. 
 
На основу члана 19. став (1) и (3) Закона о систему 
јавних служби („Службени гласник Републике 
Српске“, број 68/07 и 109/12) и члана 36. став (2) 
Статута општине Вишеград („Службени гласник 
оптине Вишеград“, број 6/17), Скупштина општине 
Вишеград на сједници одржаној 04.06.2018. године, 
д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о усвајању Извјештаја о годишњем пословању и 

годишњем обрачуну за 2017. годину Јавне 
установе за културне дјелатности „Дом културе“ 

Вишеград 
 

Члан 1. 
Усваја се Извјештај о годишњем пословању и 
годишњем обрачуну за 2017. годину Јавне установе 
за културне дјелатности „Дом културе“ Вишеград.   

Члан 2. 
Извјештај о годишњем пословању и годишњем 
обрачуну за 2017. годину Јавне установе за 
културне дјелатности „Дом културе“ Вишеград 
налази се у прилогу и чини саставни дио ове 
одлуке. 
 

Члан 3. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине 
Вишеград“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД          
                                             ПРЕДСЈЕДНИК СО  
Број: 01-022-88/18   
Датум: 04.06.2018. год.    др Билал Мемишевић,с.р. 
 
На основу члана 19. став (1) и (3) Закона о систему 
јавних служби („Службени гласник Републике 
Српске“, број 68/07 и 109/12) и члана 36. став (2) 
Статута општине Вишеград („Службени гласник 
оптине Вишеград“, број 6/17), Скупштина општине 
Вишеград на сједници одржаној 04.06.2018. године, 
д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о усвајању Извјештаја о пословању за 2017. 

годину Јавне спортске установе  
„Дрина“ Вишеград 

 
Члан 1. 

Усваја се Извјештај о пословању за 2017. годину 
Јавне спортске установе „Дрина“ Вишеград.   
 

Члан 2. 
Извјештај о пословању за 2017. годину Јавне 
спортске установе „Дрина“ Вишеград налази се у 
прилогу и чини саставни дио ове одлуке. 
 

Члан 3. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине 
Вишеград“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД          
                                             ПРЕДСЈЕДНИК СО  
Број: 01-022-89/18   
Датум: 04.06.2018. год.    др Билал Мемишевић,с.р. 
 
На основу члана 19. став (1) и (3) Закона о систему 
јавних служби („Службени гласник Републике 
Српске“, број 68/07 и 109/12) и члана 36. став (2) 
Статута општине Вишеград („Службени гласник 
оптине Вишеград“, број 6/17), Скупштина општине 
Вишеград на сједници одржаној 04.06.2018. године, 
д о н о с и 
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О Д Л У К У 
о усвајању Извјештаја о пословању за 2017. 

годину Јавне здравствене установе  
„Дом здравља Вишеград“ Вишеград 

 
Члан 1. 

Усваја се Извјештај о пословању за 2017. годину 
Јавне здравствене установе „Дом здравља 
Вишеград“ Вишеград.   
 

Члан 2. 
Извјештај о пословању за 2017. годину Јавне 
здравствене установе „Дом здравља Вишеград“ 
Вишеград налази се у прилогу и чини саставни дио 
ове одлуке. 
 

Члан 3. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине 
Вишеград“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД          
                                             ПРЕДСЈЕДНИК СО  
Број: 01-022-90/18   
Датум: 04.06.2018. год.    др Билал Мемишевић,с.р. 
 
На основу члана 19. став (1) и (3) Закона о систему 
јавних служби („Службени гласник Републике 
Српске“, број 68/07 и 109/12) и члана 36. став (2) 
Статута општине Вишеград („Службени гласник 
оптине Вишеград“, број 6/17), Скупштина општине 
Вишеград на сједници одржаној 04.06.2018. године, 
д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о усвајању Извјештаја о пословању за 2017. 

годину Јавне установе за културну дјелатност 
„Градска галерија“ Вишеград 

 
Члан 1. 

Усваја се Извјештај о пословању за 2017. годину 
Јавне установе за културну дјелатност „Градска 
галерија“ Вишеград.   
 

Члан 2. 
Извјештај о пословању за 2017. годину Јавне 
установе за културну дјелатност „Градска галерија“ 
Вишеград налази се у прилогу и чини саставни дио 
ове одлуке. 
 

Члан 3. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине 
Вишеград“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД          
                                             ПРЕДСЈЕДНИК СО  
Број: 01-022-91/18   
Датум: 04.06.2018. год.    др Билал Мемишевић,с.р. 

На основу члана 2. став (1) и члана 5. Закона о 
јавним предузећима („Службени гласник Републике 
Срспке“, број 75/04 и 78/11), члана 9. и 14. Одлуке о 
организовању Јавног предузећа „Радио-телевизија 
Вишеград“ Вишеград у правној форми привредног 
друштва облика-једночлано друштво са 
ограниченом одговорношћу („Службени гласник 
општине Вишеград“, број 13/13), члана 11. Статута 
Јавног предузећа „Радио-телевизија Вишеград“ 
Вишеград („Службени гласник општине 
Вишеград“, број 7/18) и члана 36. Статута општине 
Вишеград („Службени гласник општине 
Вишеград“, број 6/17), Скупштина општине 
Вишеград на сједници одржаној 04.06.2018. године, 
д о н о с и  
 

О Д Л У К У 
о усвајању Извјештаја о раду и пословању 

Јавног предузећа „РТВ“ д.о.о. Вишеград  
за 2017. годину 

 
Члан 1. 

Усваја се Извјештај о раду и пословању Јавног 
предузећа „РТВ“ д.о.о. Вишеград за 2017. годину. 
 

Члан 2. 
Извјештај о раду и пословању Јавног предузећа 
„РТВ“ д.о.о. Вишеград за 2017. годину налази се у 
прилогу и чини саставни дио ове одлуке.  
 

Члан 3. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине 
Вишеград“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД          
                                             ПРЕДСЈЕДНИК СО  
Број: 01-022-92/18   
Датум: 04.06.2018. год.    др Билал Мемишевић,с.р. 
 
На основу члана 132. Закона о привредним 
друштвима („Службени гласник Републике 
Срспке“, број 127/08, 58/09, 100/11 и 67/13), члана 
28. Одлуке о оснивању Привредног друштва  
„Андрићев конак“ друштво са ограниченом 
одговорношћу за угоститељство и туризам 
Вишеград („Службени гласник општине 
Вишеград“, број 11/13, 13/13 и 2/14) и члана 36. став 
(2) Статута општине Вишеград („Службени гласник 
општине Вишеград“, број 6/17), Скупштина 
општине Вишеград у улози Скупштине привредног 
друштва „Андрићев конак“ друштво са 
ограниченом одговорношћу за угоститељство и 
туризам Вишеград, на сједници одржаној 
04.06.2018. године, д о н о с и  
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О Д Л У К У 
о усвајању Извјештаја о пословању привредног 

друштва „Андрићев конак“ друштво са 
ограниченом одговорношћу за угоститељство и 

туризам Вишеград за 2017. годину 
 

Члан 1. 
Усваја се Извјештај о пословању привредног 
друштва „Андрићев конак“ друштво са 
ограниченом одговорношћу за угоститељство и 
туризам Вишеград за 2017. годину. 
 

Члан 2. 
Извјештај о пословању привредног друштва 
„Андрићев конак“ друштво са ограниченом 
одговорношћу за угоститељство и туризам 
Вишеград за 2017. Годину налази се у прилогу и 
чини саставни дио ове одлуке. 
 

Члан 3. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине 
Вишеград“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД          
                                             ПРЕДСЈЕДНИК СО  
Број: 01-022-93/18   
Датум: 04.06.2018. год.    др Билал Мемишевић,с.р. 
 
На основу члана 5. Закона о јавним предузећима 
(„Службени гласник Републике Срспке“, број 75/04 
и 78/11), члана 13. Одлуке о оснивању 
Акционарског друштва-Комунално предузеће 
„Комуналац“ Вишеград („Службени гласник 
општине Вишеград“, број 11/11, 6/13 и 11/13), члана 
30. тачка 14) Статута Акционарског друштва-
комунално предузеће „Комуналац“ Вишеград  број 
02-018-1/12 од 27.02.2012. године („Службени 
гласник општине Вишеград“, број 6/13 и 11/13) и 
члана 36. Статута општине Вишеград („Службени 
гласник општине Вишеград“, број 6/17), Скупштина 
општине Вишеград у улози Скупштине 
Акционарског друштва-Комунално предузеће 
„Комуналац“ Вишеград, на сједници одржаној 
04.06.2018. године, д о н о с и  
 

О Д Л У К У 
о усвајању Извјештаја о пословању 

 КП „Комуналац“ а.д. Вишеград за 2017. годину 
 

Члан 1. 
Усваја се Извјештај о пословању КП „Комуналац“ 
а.д. Вишеград за 2017. годину.  
 

Члан 2. 
Извјештај о пословању КП „Комуналац“ а.д. 
Вишеград за 2017. годину налази се у прилогу и 
чини саставни дио ове одлуке. 
 

Члан 3. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине 
Вишеград“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД          
                                             ПРЕДСЈЕДНИК СО  
Број: 01-022-94/18   
Датум: 04.06.2018. год.    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 13. став (1) и (2) 
Правилника о условима и начину отуђења 
непокретности у својини Општине Вишеград испод 
тржишне цијене или без накнаде а у циљу 
реализације инветиционог пројекта („Службени 
гласник општине Вишеград“, број 5/18), Скупштина 
општине Вишеград на сједници одржаној 
04.06.2018. године, д о н о с и 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању комисије за провођење 

преговарачког поступка 
 

1. Именује се Комисија за провођење 
преговарачког поступка за избор извођача радова за 
изградњу стамбено-пословне зграду  на к.п. број 
1559, уписане у П.Л. број 171/150 К.О. Вишеград 2 
(нови премјер), што одговара к.п. број 1/201, к.п. 
број 1/202 и дијелу к.п. број 1/412 уписане у ЗК 
уложак 2032 К.О. СП_Вишеград (стари премјер), 
која се налази у улици Вука Караџића у Вишеграду, 
ради изгадње стамбено-пословног објекта за младе 
брачне парове са пословним простором, у циљу 
реализације пројекта задржавања младих на 
подручју Општине Вишеград као најзначајнијег 
ресурса за развој јединице локалне самоуправе 
(стамбена изградња за младе брачне парове) са 
пословним простором, у саставу:  

1. Младенко Тасић,  
2. Александар Ђуканоовић, 
3. Његош Танасковић, 
4. Споменка Танасковић, 
5. Дејан Савић. 

 

2. Задатак комисије је да у складу са 
Правилником о условима и начину отуђења 
непокретности у својини Општине Вишеград испод 
тржишне цијене или без накнаде а у циљу 
реализације инветиционог пројекта, одлуком 
скупштине општине, као и јавним позивом за 
преговарачки поступак ради отуђења 
непокретности, проведе преговарачки поступак.  
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3. Ово рјешење ступа на снагу даном 
објављивања у „Службеном гласнику општине 
Вишеград“  
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД          
                                             ПРЕДСЈЕДНИК СО  
Број: 01-022-76/18   
Датум: 04.06.2018. год.    др Билал Мемишевић,с.р. 
 
На основу члана 39. став (2) Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16), члана 18. став (2) Закона о 
систему јавних служби („Службени гласник 
Републике Српске“, број 68/07 и 109/12) и члана 36. 
став (2) Статута општине Вишеград („Службени 
гласник општине Вишеград“, број 6/17), Скупштина 
општине Вишеград на сједници одржаној 
04.06.2018. године, д о н о с и 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрјешењу вршиоца дужности директора  

Јавне установе за културну дјелатност 
 „Градска галерија“ Вишеград 

 

1. Славко Тушевљак, разрјешава се 
дужности вршиоца дужности директора Јавне 
установе за културну дјелатност „Градска галерија“ 
Вишеград, због окончања поступка јавне 
конкуренције.  
 
 2. Ово рјешење ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у „Службеном гласнику 
општине Вишеград“. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
Скупштина општине Вишеград је Рјешењем број: 
01-022-177/17 од 11.07.2017. године именовала 
Славка Тушевљака на мјесто вршиоца дужности 
директора Јавне установе за културну дјелатност 
„Градска галерија“ Вишеград, до окончања 
поступка јавне конкуренције. С обзиром да је 
поступак јавне конкуренције окончан, стекли су се 
услови за разрјешење вршиоца дужности директора 
Јавне установе за културну дјелатност „Градска 
галерија“ Вишеград. 
На основу наведеног, а у складу са чланом 39. став 
(2) Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, број 97/16), чланом 18. 
став (2) Закона о систему јавних служби 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 68/07 
и 109/12) и чланом 36. став (2) Статута општине 
Вишеград („Службени гласник општине 
Вишеград“, број 6/17), одлучено је као у 
диспозитиву рјешења.   
 

Упутство о правном лијеку: Ово рјешење је 
коначно и против истог није дозвољена жалба, али 
се може покренути управни спор, тужбом 

Окружном суду у Источном Сарајеву, у року од 30 
дана од дана достављања рјешења.  
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД          
                                             ПРЕДСЈЕДНИК СО  
Број: 01-022-80/18   
Датум: 04.06.2018. год.    др Билал Мемишевић,с.р. 
 
На основу члана 39. став (2) Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16), члана 18. став (2) Закона о 
систему јавних служби („Службени гласник 
Републике Српске“, број 68/07 и 109/12), члана 12. 
Закона о министарским, владиним и другим 
именовањима Републике Српске („Службени 
гласник Републике Српске“, број 41/03) и члана 36. 
став (2) Статута општине Вишеград („Службени 
гласник општине Вишеград“, број 6/17), Скупштина 
општине Вишеград на сједници одржаној 
04.06.2018. године, д о н о с и 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању директора  

Јавне установе за културну дјелатност  
 „Градска галерија“ Вишеград 

 
1. Славко Тушевљак, именује се за 

директора Јавне установе за културну дјелатност 
„Градска галерија“ Вишеград, на период од четири 
године, без ограничења овлаштења.  
 

 2. Ово рјешење ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у „Службеном гласнику 
општине Вишеград“. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
Скупштина општине Вишеград је донијела Одлуку 
о расписивању Јавног конкурса за избор и 
именовање директора Јавне установе за културну 
дјелатност „Градска галерија“ Вишеград број: 01-
022-17/18 од 30.02.2018. године. 
Поступак по Јавном конкурсу спровела је Комисија 
за избор директора Јавне установе за културну 
дјелатност „Градска галерија“ Вишеград коју је 
имановала Скупштина општине Вишеград 
Рјешењем број: 01-022-18/18 од 27.02.2018. године. 
Комисија је у складу са Законом о министарским, 
владиним и другим именовањима Републике 
Српске („Службени гласник Републике Српске“, 
број 41/03) спровела потребну процедуру, извршила 
интервју са кандидатом Славком Тушевљаком и за 
кандидаата дала препоруку. 
На основу наведеног, а у складу са чланом 39. став 
(2) Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, број 97/16), чланом 18. 
став (2) Закона о систему јавних служби 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 68/07 
и 109/12), чланом 12. Закона о министарским, 
владиним    и    другим     именовањима    Републике  
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Српске („Службени гласник Републике Српске“, 
број 41/03) и чланом 36. став (2) Статута општине 
Вишеград („Службени гласник општине 
Вишеград“, број 6/17), одлучено је као у 
диспозитиву рјешења.   
 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД          
                                             ПРЕДСЈЕДНИК СО  
Број: 01-022-81/18   
Датум: 04.06.2018. год.    др Билал Мемишевић,с.р. 
 
На основу члана 39. став (2) Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16), члана 18. став (2) Закона о 
систему јавних служби („Службени гласник 
Републике Српске“, број 68/07 и 109/12) и члана 36. 
став (2) Статута општине Вишеград („Службени 
гласник општине Вишеград“, број 6/17), Скупштина 
општине Вишеград на сједници одржаној 
04.06.2018. године, д о н о с и 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу вршиоца дужности директора  
Јавне спортске установе  „Дрина“ Вишеград 

 
1. Братислав Иконић, дипл. инж. пословне 

информатике разрјешава се дужности вршиоца 
дужности директора Јавне спортске установе 
„Дрина“ Вишеград, због окончања поступка јавне 
конкуренције.  
 
 2. Ово рјешење ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у „Службеном гласнику 
општине Вишеград“. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
Скупштина општине Вишеград је Рјешењем број: 
01-022-196/17 од 27.07.2017. године именовала 
Братислава Иконића на мјесто вршиоца дужности 
директора Јавне спортске установе „Дрина“ 
Вишеград, до окончања поступка јавне 
конкуренције. С обзиром да је поступак јавне 
конкуренције окончан, стекли су се услови за 
разрјешење вршиоца дужности директора Јавне 
спортске установе „Дрина“ Вишеград. 
На основу наведеног, а у складу са чланом 39. став 
(2) Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, број 97/16), чланом 18. 
став (2) Закона о систему јавних служби 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 68/07 
и 109/12) и чланом 36. став (2) Статута општине 
Вишеград („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 6/17), одлучено је као у 
диспозитиву рјешења.   
Упутство о правном лијеку: Ово рјешење је 
коначно и против истог није дозвољена жалба, али 
се може покренути управни спор, тужбом 
Окружном суду у Источном Сарајеву, у року од 30 
дана од дана достављања рјешења.  
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД          
                                             ПРЕДСЈЕДНИК СО  
Број: 01-022-82/18   
Датум: 04.06.2018. год.    др Билал Мемишевић,с.р. 
 
На основу члана 39. став (2) Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16), члана 18. став (2) Закона о 
систему јавних служби („Службени гласник 
Републике Српске“, број 68/07 и 109/12), члана 12. 
Закона о министарским, владиним и другим 
именовањима Републике Српске („Службени 
гласник Републике Српске“, број 41/03) и члана 36. 
став (2) Статута општине Вишеград („Службени 
гласник општине Вишеград“, број 6/17), Скупштина 
општине Вишеград на сједници одржаној 
04.06.2018. године, д о н о с и 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању директора Јавне спортске  

установе  „Дрина“ Вишеград 
 

1. Братислав Иконић, дипл. инж. пословне 
информатике, именује се за директора Јавне 
спортске установе „Дрина“ Вишеград, на период од 
четири године, без ограничења овлаштења.  
 
 2. Ово рјешење ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у „Службеном гласнику 
општине Вишеград“. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
Скупштина општине Вишеград је донијела Одлуку 
о расписивању Јавног конкурса за избор и 
именовање директора Јавне спортске установе 
„Дрина“ Вишеград број: 01-022-12/18 од 30.01.2018. 
године. 
Поступак по Јавном конкурсу спровела је Комисија 
за избор директора Јавне спортске установе 
„Дрина“ Вишеград коју је имановала Скупштина 
општине Вишеград Рјешењем број: 01-022-13/18 од 
30.01.2018. године. 
Комисија је у складу са Законом о министарским, 
владиним и другим именовањима Републике 
Српске („Службени гласник Републике Српске“, 
број 41/03) спровела потребну процедуру, извршила 
интервју са кандидатом Братиславом Иконићем и за 
кандидаата дала препоруку. 
На основу наведеног, а у складу са чланом 39. став 
(2)   Закона   о   локалној    самоуправи   („Службени  
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гласник Републике Српске“, број 97/16), чланом 18. 
став (2) Закона о систему јавних служби 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 68/07 
и 109/12), чланом 12. Закона о министарским, 
владиним и другим именовањима Републике 
Српске („Службени гласник Републике Српске“, 
број 41/03) и чланом 36. став (2) Статута општине 
Вишеград („Службени гласник општине 
Вишеград“, број 6/17), одлучено је као у 
диспозитиву рјешења.   
 
Упутство о правном лијеку: Ово рјешење је 
коначно и против истог није дозвољена жалба, али 
се може покренути управни спор, тужбом 
Окружном суду у Источном Сарајеву, у року од 30 
дана од дана достављања рјешења.  
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД          
                                             ПРЕДСЈЕДНИК СО  
Број: 01-022-83/18   
Датум: 04.06.2018. год.    др Билал Мемишевић,с.р. 
 
На основу члана 39. став (2) Закона о локалној 
самоуправи  („Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16), члана 35. Закона о буџетском 
систему Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, број 121/12, 52/14, 103/15 и 
15/16), члана 36. став (2) Статута општине 
Вишеград („Службени гласник општине 
Вишеград“, број 6/17) и члана 137. Пословника 
Скупштине општине Вишеград („Службени гласник 
општине Вишеград“, број 8/17), а након разматрања 
Нацрта ребаланса буџета општине Вишеград за 
2018. годину, Скупштина општине Вишеград на 
сједници одржаној 04.06.2018. године, д о н о с и 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Скупштина општине Вишеград усваја Нацрт 

ребаланса буџета општине Вишеград за 2018. 

годину, који се налази у прилогу и чини саставни 

дио овог закључка.  

 

2. Овај Закључак ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Вишеград“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД          
                                             ПРЕДСЈЕДНИК СО  
Број: 01-022-74/18   
Датум: 04.06.2018. год.    др Билал Мемишевић,с.р. 

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

 
ОДЛУКУ 

О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ПЛАНА ЈАВНИХ 
НАБАВКИ ЗА 2018. ГОДИНУ 

 
Члан 1. 

Одобрава се измјена и допуна Плана јавних набавки 
за 2018. годину,  као у прилогу. 
 

Члан 2. 
Одлуком о доношењу Плана јавних набавки за 
2018. годину број 02-404-157/17 од 10.01.2018. 
године донесен је План јавних набавки за 2018. 
годину. 
 

Члан 3. 
Током реализације Плана јавних набавки за 2018. 
годину јавила се потреба за набавком роба, услуга и 
радова, који се нису могли предвидјети у вријеме 
доношења Плана јавних набавки, те је из тог 
разлога донесена измјена и допуна Плана набавки. 
 

Члан 4. 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а иста 
ће заједно са измјеном и допуном Плана набавки 
бити објављена у „Службеном гласнику општине 
Вишеград“. 
 
ОПШТИНА ВИШЕГРАД 
                 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Број: 02-404-44/18 
Датум: 18.04.2018. године      Младен Ђуровић,с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА ВИШЕГРАД 
-Начелник општине- 
Број: 02-404-44/18                                                                                                                                                                                                                                                                          
Датум: 18.04.2018. године 

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

 
ИЗМЈЕНУ И ДОПУНУ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД ЗА 2018. ГОДИНУ 

 
Члан 1. 

У Плану јавних набавки Општине Вишеград за 2018. годину број 02-404-157/17 од 10.01.2018. године у члану 1. у дијелу табеле под називом „РОБЕ“ 
врши се измјена ставке под редним бројем 24. која гласи: 

 

Ред. 
број 

Предмет 
набавке 

Шифра 
ЈРЈН 

Процијењена 
нето 

вриједност 
набавке 

Врста 
поступка 
набавке 

Оквирни 
период 

покретања 
поступка 
набавке 

Оквирни 
период 

закључења 
уговора 

Склапа 
ли се 

уговор 
или 

оквирн
и 

споразу
м 

Планирано 
трајање 
уговора 

или 
оквирног 
споразума 

Извор 
финансира
ња (конто) 

Назив 
одјељења 

које 
покреће 
набавку 

 
РОБЕ 

24. 

Набавка 
дендрофонда за 
озелењавање 
јавних површина  

 
03121100-6 

 
10.499,96 КМ Конкурентски 

Март-Април 
2018.  

Март-
Април 
2018. 

Уговор 

30 дана од 
дана 

потписивањ
а уговора 

 
412500 

 

Одјељење 
за 

просторно 
уређење и 
стамбено-
комуналне 

послове 
 

Члан 2. 
У Плану јавних набавки Општине Вишеград за 2018. годину број 02-404-157/17 од 10.01.2018. године у члану 1. у дијелу табеле под називом 

„РАДОВИ“ врши се измјена ставке под редним бројем 10. која гласи: 
 

Ред. 
број 

Предмет 
набавке 

Шифра 
ЈРЈН 

Процијењена 
нето 

вриједност 
набавке 

Врста 
поступка 
набавке 

Оквирни 
период 

покретања 
поступка 
набавке 

Оквирни 
период 

закључења 
уговора 

Склапа 
ли се 

уговор 
или 

оквирн

Планирано 
трајање 
уговора 

или 
оквирног 

Извор 
финансира
ња (конто) 

Назив 
одјељења 

које 
покреће 
набавку 



и 
споразу

м 

споразума 

 
РАДОВИ 

10. 

Реконструкција 
постојеће гараже 
за потребе 
цивилне заштите 

45454000-4 
5.000,00 

 КМ 
Директни 

Мај- 
Септембар 

2018. 

Мај- 
Септембар 

2018. 
Уговор 

30 дана од 
дана 

потписивањ
а уговора 

412400 
Одјељење 
за општу 
управу 

 
Члан 3. 

У Плану јавних набавки Општине Вишеград за 2018. годину број 02-404-157/17 од 10.01.2018. године у дијелу табеле под називом „РОБЕ“ додају 
се нове ставке под редним бровима 32. и 33. које гласе: 

 

Ред. 
број 

Предмет 
набавке 

Шифра 
ЈРЈН 

Процијењена 
нето 

вриједност 
набавке 

Врста 
поступка 
набавке 

Оквирни 
период 

покретања 
поступка 
набавке 

Оквирни 
период 

закључења 
уговора 

Склапа 
ли се 

уговор 
или 

оквирн
и 

споразу
м 

Планирано 
трајање 
уговора 

или 
оквирног 
споразума 

Извор 
финансира
ња (конто) 

Назив 
одјељења 

које 
покреће 
набавку 

РОБЕ 

32. 
Набавка земље 
за цвијеће  

 
14212410-7 

 

2.500,00 
 КМ 

Директни 
Април 
2018.  

Април 
2018. 

Уговор 

7 дана од 
дана 

потписивањ
а уговора 

 
412500 

 

Одјељење 
за 

просторно 
уређење и 
стамбено-
комуналне 

послове 

33. 

Набавка љетне и 
зимске 
униформе за 
комуналну 
полицију 

18110000-3 
1.597,00 

КМ 
Директни 

Април 
2018.  

Мај 
2018. 

Уговор 

30 дана од 
дана 

потписивањ
а уговора 

 
Буџетска 
резерва 

 

Одјељење 
за 

инспекциј
ске 

послове и 
комуналну 
полицију 

34. 
Набавка и 
постављање 
камера 

 
32323500-8 

 

5.128,20 
 КМ 

Директни Мај- Јуни 2018 
Мај- Јуни 

2018 
Уговор 

30 дана од 
дана 

потписивањ
а уговора 

511300 
Одјељење 
за општу 
управу 



Члан 4. 
У Плану јавних набавки Општине Вишеград за 2018. годину број 02-404-157/17 од 10.01.2018. године у дијелу табеле под називом „УСЛУГЕ“ 

додају се нове ставке од редног броја 31. до 44. које гласе: 
 

Ред. 
број 

Предмет 
набавке 

Шифра 
ЈРЈН 

Процијењена 
нето 

вриједност 
набавке 

Врста 
поступка 
набавке 

Оквирни 
период 

покретања 
поступка 
набавке 

Оквирни 
период 

закључења 
уговора 

Склапа 
ли се 

уговор 
или 

оквирн
и 

споразу
м 

Планирано 
трајање 
уговора 

или 
оквирног 
споразума 

Извор 
финансира
ња (конто) 

Назив 
одјељења 

које 
покреће 
набавку 

 
УСЛУГЕ 

31. 

Израда стручног 
мишљења и УТУ 
за 
реконструкцију 
транспортног 
цјевовода 
Добрун- 
Вишеград 

71300000-1 
4.273,50 

КМ 
Директни 

Април 
2018. 

Април 
2018. 

Уговор 

30 дана од 
дана 

потписивањ
а уговора 

511100 
Програм 

„Воде 2018.“ 
(Одлука СО-

е  број              
01-022-21/18 

од 
13.03.2018. 
СГОВ 4/18) 

 

Одјељење 
за 

просторно 
уређење и 
стамбено-
комуналне 

послове 

32. 

Израда стручног 
мишљења и УТУ 
за 
реконструкцију 
моста у Добруну 
и  израда 
стручног 
мишљења и УТУ 
за 
реконструкцију 
моста у Округлој 

71300000-1 
2.735,04 

КМ 
Директни 

Април 
2018. 

Април 
2018. 

Уговор 

30 дана од 
дана 

потписивањ
а уговора 

511100 
Програм 

„Воде 2018.“ 
(Одлука СО-

е  број              
01-022-21/18 

од 
13.03.2018. 
СГОВ 4/18) 

 

Одјељење 
за 

просторно 
уређење и 
стамбено-
комуналне 

послове 

33. 

Израда стручног 
мишљења и УТУ 
за изградњу 
оборинске 
канализације у 
насељу Вучине 

71300000-1 
1.282,00 

КМ 
Директни 

Април 
2018. 

Април 
2018. 

Уговор 

30 дана од 
дана 

потписивањ
а уговора 

511100 
Програм 

„Воде 2018.“ 
(Одлука СО-

е  број              
01-022-21/18 

од 

Одјељење 
за 

просторно 
уређење и 
стамбено-
комуналне 

послове 



13.03.2018. 
СГОВ 4/18) 

 

34. 

Израда стручног 
мишљења  и 
УТУ за изградњу 
уличне расвјете 

71300000-1 
1.282,00 

КМ 
Директни 

Април 
2018. 

Април 
2018. 

Уговор 

30 дана од 
дана 

потписивањ
а уговора 

511100 
Програм 

„Воде 2018.“ 
(Одлука СО-

е  број             
01-022-21/18 

од 
13.03.2018. 
СГОВ 4/18) 

 

Одјељење 
за 

просторно 
уређење и 
стамбено-
комуналне 

послове 

35. 

Израда стручног 
мишљења и УТУ 
за изградњу 
стамбено-
пословног 
објекта у  Ул. 
Вука Караџића 

71300000-1 
1.600,00 

КМ 
Директни 

Април 
2018. 

Април 
2018. 

Уговор 

20 дана од 
дана 

потписивањ
а уговора 

Буџетска 
резерва 

 

Одјељење 
за 

просторно 
уређење и 
стамбено-
комуналне 

послове 

36. 

Израда пројектне 
документације за 
изградњу дијела 
водоводне мреже 
у насељу Гарча 

71322200-3 
2.735,00  

КМ 
Директни 

Мај 
2018. 

Мај-Јуни 
2018. 

Уговор 

30 дана од 
дана 

потписивањ
а уговора 

511100 
Програм 

„Воде 2018.“ 
(Одлука СО-

е  број              
01-022-21/18 

од 
13.03.2018. 
СГОВ 4/18) 

 

Одјељење 
за 

просторно 
уређење и 
стамбено-
комуналне 

послове 

37. 

Израда пројектне 
документације за 
изградњу дијела 
канализационе 
мреже у насељу 
Гарча 

71322200-3 
2.735,00  

КМ 
Директни 

Мај 
2018. 

Мај-Јуни 
2018. 

Уговор 

30 дана од 
дана 

потписивањ
а уговора 

511100 
Програм 

„Воде 2018.“ 
(Одлука СО-

е  број             
01-022-21/18 

од 
13.03.2018. 
СГОВ 4/18) 

 

Одјељење 
за 

просторно 
уређење и 
стамбено-
комуналне 

послове 

38. Израда пројектне 71322200-3 2.991,45  Директни Мај Мај-Јуни Уговор 35 дана од 511100 Одјељење 



документације за 
изградњу 
оборинске 
канализације у 
насељу Вучине 

КМ 2018. 2018. дана 
потписивањ

а уговора 

Програм 
„Воде 2018.“ 
(Одлука СО-

е  број             
01-022-21/18 

од 
13.03.2018. 
СГОВ 4/18) 

 

за 
просторно 
уређење и 
стамбено-
комуналне 

послове 

39. 

Израда пројектне 
документације за 
изградњу дијела 
јавне расвјете 

71320000-7 
2.906,00 

 КМ 
Директни 

Мај 
2018. 

Мај 
2018. 

Уговор 

40 дана од 
дана 

потписивањ
а уговора 

511100 
Програм 
(„Воде 
2018.“ 

Одлука СО-е  
број              

01-022-21/18 
од 

13.03.2018. 
СГОВ 4/18) 

 

Одјељење 
за 

просторно 
уређење и 
стамбено-
комуналне 

послове 

40. 

Израда главног 
пројекта за 
изградњу 
стамбено-
пословног 
објекта у  Ул. 
Вука Караџића 

71320000-7 
6.000,00 

 КМ 
Директни 

Мај 
2018. 

Мај 
2018. 

Уговор 

40 дана од 
дана 

потписивањ
а уговора 

511100 
(одлука о 

реалокацији 
средстава) 

Одјељење 
за 

просторно 
уређење и 
стамбено-
комуналне 

послове 

41. 

Израда пројекта 
за 
реконструкцију 
моста у Добруну 

71322300-4 
4.017,00  

КМ 
Директни 

Мај 
2018. 

Мај-Јуни 
2018. 

Уговор 

30 дана од 
дана 

потписивањ
а уговора 

511100 
Програм 

„Воде 2018.“ 
(Одлука СО-

е  број             
01-022-21/18 

од 
13.03.2018. 
СГОВ 4/18) 

 

Одјељење 
за 

просторно 
уређење и 
стамбено-
комуналне 

послове 

42. 

Израда пројекта 
за 
реконструкцију 
моста у Округлој 

71322300-4 
4.017,00 

 КМ 
Директни 

Мај 
2018. 

Мај-Јуни 
2018. 

Уговор 

30 дана од 
дана 

потписивањ
а уговора 

511100 
Програм 

„Воде 2018.“ 
(Одлука СО-

е  број             

Одјељење 
за 

просторно 
уређење и 
стамбено-



01-022-21/18 
од 

13.03.2018. 
СГОВ 4/18) 

 

комуналне 
послове 

43. 

Израда главног 
пројекта за 
изградњу 
(реконструкцију) 
транспортног 
цјевовода 
Добрун-
Вишеград 

71322200-3 
42.735,00  

КМ 
Конкурентски 

Мај-Јуни  
2018. 

Јуни-Јули 
2018. 

Уговор 

75 дана од 
дана 

потписивањ
а уговора 

511100 
Програм 

„Воде 2018.“ 
(Одлука СО-

е  број              
01-022-21/18 

од 
13.03.2018. 
СГОВ 4/18) 

 

Одјељење 
за 

просторно 
уређење и 
стамбено-
комуналне 

послове 

44. 

Израда пројеката 
изведеног стања 
објеката и 
вјештачења 

71320000-7 
2.600,00 

КМ 
Директни 

Мај  
2018. 

Мај 
2018. 

Уговор 

40 дана од 
дана 

потписивањ
а уговора 

Буџетска 
резерва 

Одјељење 
за 

просторно 
уређење и 
стамбено-
комуналне 

послове 

45. 

Пројекат 
уклањања 
објекта на углу 
улица Краља 
Петра I и II 
подрињске 
бригаде 

71320000-7 
2.400,00 

КМ 
Директни 

Мај  
2018. 

Мај 
2018. 

Уговор 

20 дана од 
дана 

потписивањ
а уговора 

Буџетска 
резерва 

Одјељење 
за 

просторно 
уређење и 
стамбено-
комуналне 

послове 

46. 

Идејно 
урбанистичко 
рјешење 
хортикултурног 
уређења пет 
локација 

77300000-3 
 

2.450,00 
КМ 

Директни 
Мај  

2018. 
Мај 

2018. 
Уговор 

30 дана од 
дана 

потписивањ
а уговора 

412500 

Одјељење 
за 

просторно 
уређење и 
стамбено-
комуналне 

послове 
 

Члан 5. 
У Плану јавних набавки Општине Вишеград за 2018. годину број 02-404-157/17 од 10.01.2018. године у дијелу табеле под називом „РАДОВИ“ 

додају се нове ставке од редног броја 12. до 27. које гласе: 
 



Редн
и 

број 

Предмет 
набавке 

Шифра 
ЈРЈН 

Процијењена 
нето 

вриједност 
набавке 

Врста 
поступка 
набавке 

Оквирни 
период 

покретања 
поступка 
набавке 

Оквирни 
период 

закључењ
а уговора 

Склапа 
ли се 

уговор 
или 

оквирни 
споразу

м 

Планиран
о трајање 
уговора 

или 
оквирног 
споразума 

Извор 
финансирањ

а (конто) 

Назив 
одјељења 

које 
покреће 
набавку 

 
РАДОВИ  

12. 

Изградња 
сливних решетки 
у Улици Цара 
Лазара 

 
45232130-2 

5.130,00 
КМ 

Директни 
Април 
 2018. 

Април 
 2018. 

Уговор  

30 дана од 
дана 

потписива
ња уговора 

511100  
Програм 

„Воде 2018“ 
(Одлука 

СО-е број                
01-022-
21/18 од 

13.03.2018.г
. 

СГОВ 4/18) 

Одјељење 
за 

просторно 
уређење и 
стамбено-
комуналне 

послове 

13. 
Уређење 
канализације код 
Ћуприје 

 
45231300-8 

 

1.282,00 
КМ 

Директни 
Април 
 2018. 

Април 
 2018. 

Уговор  

20 дана од 
дана 

потписива
ња уговора 

511100  
Програм 

„Воде 2018“ 
(Одлука 

СО-е број                
01-022-
21/18 од 

13.03.2018.г
. 

СГОВ 4/18) 

Одјељење 
за 

просторно 
уређење и 
стамбено-
комуналне 

послове 

14. 

Чишћење канала 
и уцјевљење 
отпадних вода у 
насељу Гарча 

 
45232411-6 

 

5.128,00 
КМ 

Директни 
Април 
 2018. 

Април 
 2018. 

Уговор  

20 дана од 
дана 

потписива
ња уговора 

511100  
Програм 

„Воде 2018“ 
(Одлука 

СО-е број                
01-022-
21/18 од 

13.03.2018.г
. 

СГОВ 4/18) 

Одјељење 
за 

просторно 
уређење и 
стамбено-
комуналне 

послове 

15. 
Набавка и 
уградња банкина 

 
45340000-2 

12.820,00  
КМ 

Конкурентск
и  

Април 
 2018. 

Април-Мај 
 2018. 

Уговор  
30 дана од 

дана 
511100  

Програм 
 
 



на локалним и 
некатегорисаним 
путним 
правцима 

 
 

увођења у 
посао од 
стране 

надзорног 
органа  

„Шуме 
2018“ 

(Одлука 
СО-е број              

01-022-
22/18 од 

13.03.2018.г
. 

СГОВ 4/18) 

Одјељење 
за  

просторно 
уређење и 
стамбено-
комуналне 

послове 
 
 

16. 
Изградња 
потпорног зида у 
насељу Гарча 

 
45262620-3 

 

12.820,00 
КМ 

Конкурентск
и  

Април 
 2018. 

Април-Мај 
 2018. 

Уговор  

40 дана од 
дана 

увођења у 
посао од 
стране 

надзорног 
органа  

511100  
Програм 
„Шуме 
2018“ 

(Одлука 
СО-е број                

01-022-
22/18 од 

13.03.2018.г
. 

СГОВ 4/18) 

Одјељење 
за 

просторно 
уређење и 
стамбено-
комуналне 

послове 

17. 

Извођење радова 
уз обалу ријеке 
Дрине у Улици 
Друге подрињске 
бригаде 

45233262-3 
 

7.010,00 
КМ 

Конкурентск
и  

Април 
 2018. 

Април-Мај 
 2018. 

Уговор  

30 дана од 
дана 

увођења у 
посао од 
стране 

надзорног 
органа  

511100  
Програм 

„Воде 2018“ 
(Одлука 

СО-е број                
01-022-
21/18 од 

13.03.2018.г
. 

СГОВ 4/18) 

Одјељење 
за 

просторно 
уређење и 
стамбено-
комуналне 

послове 

18. 
Израда кишне 
канализације у 
насељу Главица 

 
45232130-2 

21.368,00 
КМ 

Конкурентск
и  

Април 
 2018. 

Април-Мај 
 2018. 

Уговор  

30 дана од 
дана 

увођења у 
посао од 
стране 

надзорног 
органа  

511100  
Програм 

„Воде 2018“ 
(Одлука 

СО-е број                
01-022-
21/18 од 

13.03.2018.г
. 

СГОВ 4/18) 

Одјељење 
за 

просторно 
уређење и 
стамбено-
комуналне 

послове 

19. 
Уређење 
заштитне ограде 

 
45342000-6 

7.180,00 
КМ 

Конкурентск
и  

Април 
 2018. 

Април-Мај 
 2018. 

Уговор  
30 дана од 

дана 
511100  

Програм 
Одјељење 

за 



на рзавском и 
новом мосту и 
заштитне ограде 
на лијевој страни 
ријеке Дрине  

 потписива
ња уговора  

 

„Воде 2018“ 
(Одлука 

СО-е број                
01-022-
21/18 од 

13.03.2018.г
. 

СГОВ 4/18) 

просторно 
уређење и 
стамбено-
комуналне 

послове 

20. 
Санација моста 
на ријеци Рзав 
код стадиона  

 
45221119-9 

 

8.800,00 
КМ 

Конкурентск
и  

Април 
 2018. 

Април-Мај 
 2018. 

Уговор  

30 дана од 
дана 

потписива
ња уговора 

 

511100 
Програм 

„Воде 2018“  
(Одлука 

СО-е број                
01-022-
21/18 од 

13.03.2018.г
. 

СГОВ 4/18) 

 
 
 
 

Одјељење 
за 

просторно 
уређење и 
стамбено-
комуналне 

послове 
 
 
 
 

21. 
Асфалтирање 
путева 

 
45233222-1 

 

149.572,64 
КМ 

Отворени  
Април 
 2018. 

Април-Мај 
 2018. 

Уговор 

40 дана од 
дана 

увођења у 
посао од 
стране 

надзорног 
органа  

 

511100  
Програм 
„Шуме 
2018“ 

(Одлука 
СО-е број                

01-022-
22/18 од 

13.03.2018.г
. 

СГОВ 4/18) 

Одјељење 
за 

просторно 
уређење и 
стамбено-
комуналне 

послове 

22. 

Текуће 
одржавање и 
санација 
локалних и 
некатегорисаних 
путева 

 
45233141-9 

 

89.743,58 
КМ 

Отворени  
Април 
 2018. 

Април-Мај 
 2018. 

Оквирни 
споразум 

Од дана 
потписива
ња уговора 

до 
31.12.2018. 

године 
 

511100  
Програм 
„Шуме 
2018“ 

(Одлука 
СО-е број                

01-022-
22/18 од 

Одјељење 
за 

просторно 
уређење и 
стамбено-
комуналне 

послове 



13.03.2018.г
. 

СГОВ 4/18) 

23. 
Изградња јавне 
расвјете 

 
45316100-6 

 

17.094,00 
КМ 

Конкурентск
и  

Април 
 2018. 

Април-Мај 
 2018. 

Уговор  

30 дана од 
дана 

увођења у 
посао од 
стране 

надзорног 
органа  

 

511100  
Програм 
„Шуме 
2018“ 

(Одлука 
СО-е број                

01-022-
22/18 од 

13.03.2018.г
. 

СГОВ 4/18) 

Одјељење 
за 

просторно 
уређење и 
стамбено-
комуналне 

послове 

24. 

Наставак 
изградње 
водовода за 
насеље Прелово 
у Вишеграду 
(дио 
транспортног 
цјевовода од 
извора Оџак 1 и 
2 и Градина до 
постојећег 
транспортног 
цјевовода 
Клашник-
Прелово)  

 
45231300-8 

 

85.470,00 
КМ 

Отворени 
поступак  

Мај 
2018.  

Мај-Јуни 
2018. 

Уговор  

75 дана од 
дана 

увођења у 
посао од 
стране 

надзорног 
органа  

 
 

511100  
Програм 

„Воде 2018“  
(Одлука 

СО-е број                
01-022-
21/18 од 

13.03.2018.г
. 

СГОВ 4/18) 

Одјељење 
за 

просторно 
уређење и 
стамбено-
комуналне 

послове 

25. 

Изградња дијела 
водоводне и 
канализационе 
мреже у насељу 
Гарча 

45231300-8 
 

12.820,00 
КМ 

Конкурентск
и 

Јуни 
2018. 

Јуни-Јули 
2018. 

Уговор  

 
30 дана од 

дана 
увођења у 
посао од 
стране 

надзорног 
органа 

 
 

511100  
Програм 
„Шуме 
2018“ 

(Одлука 
СО-е број                

01-022-
22/18 од 

13.03.2018.г
. 

СГОВ 4/18) 

 
 

Одјељење 
за 

просторно 
уређење и 
стамбено-
комуналне 

послове 
 
 
 

26. Додатни и 45316100-6 5.500,00 Преговарачки Април Април  Уговор 7 дана од Буџетска Одјељење 



непредвиђени 
радови на 
изградњи јавне 
расвјете 

  КМ  2018. 2018.  дана 
потписива
ња уговора 

резерва за 
просторно 
уређење и 
стамбено-
комуналне 

послове 

27. 

Изградња 
шахтова на 
Главичком 
потоку 

45232400-6 
 

1.900,00  
КМ 

Директни 
Април 
 2018. 

Април  
2018.  

Уговор 

20 дана од 
дана 

потписива
ња уговора 

Буџетска 
резерва 

Одјељење 
за 

просторно 
уређење и 
стамбено-
комуналне 

послове 

28. 

Додатни и 
непредвиђени 
радови на 
реконструкцији 
свадбеног салона 
(хотела) на 
Бикавцу 

 
45454000-4 
 

8.550,00 
КМ 

Преговарачки 
Април 
2018. 

Април  
2018. 

Уговор 

15 дана од 
дана 

потписива
ња уговора 

511200 

Одјељење 
за 

просторно 
уређење и 
стамбено-
комуналне 

послове 

29. 

Санација Улице 
Војводе Степе 
(постављање 
решетке) 

45232130-2 
4.800,00 

КМ 
Директни 

Април 
2018. 

Април  
2018. 

Уговор 

20 дана од 
дана 

потписива
ња уговора 

Буџетска 
резерва 

Одјељење 
за 

просторно 
уређење и 
стамбено-
комуналне 

послове 

30. 

Радови за 
постављање 
камера на 
подручју града 

45316210-0 
 

2.136,75 
 КМ 

Директни 
Мај- Јуни 

2018. 
Мај – Јуни 

2018. 
Уговор 

30 дана од 
дана 

потписива
ња уговора 

511300 
Одјељење 
за општу 
управу 

 
Члан 6. 

Ова измјена и допуна Плана набавки ступа на снагу даном доношења, а иста ће бити објављена у „Службеном гласнику општине Вишеград“ и на 
интернет страници општине Вишеград. 
 
 
 
                                                                                                                                                                                             НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
 
                                                                                                                                                                                        Младен Ђуревић, инж. геодезије,с.р. 
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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 

                                                 
I 

Одобравају се средства буџетске резерве у укупном 
износу од 1.518,51 КМ 
(једнахиљадаипетстотинаосамнаестконвертибилних
марака и 51/100) Радио Телевизији Вишеград, Радио 
Вишеград у сврху плаћања по Пресуди основног 
суда у Вишеграду број 91 0 РС 03666014 17 РС од 
27.04.2018. године . 

  
II 

Одборена средства ће се уплатити на жиро рачун 
Радио Вишеграда, број 562-006-00002539-53 
Развојна банка. 
За реализацију ове одлуке задужује се одјељење за 
финансије општине Вишеград.   
 

III 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављена у „Службеном гласнику Општине 
Вишеград“. 
 
ОПШТИНА ВИШЕГРАД 
                 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Број: 02-40-150/18 
Датум: 21.05.2018. године      Младен Ђуровић,с.р. 
 
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 

                                                 
I 

Одобравају се средства буџетске резерве у укупном 
износу од 1.500,00 КМ (једнахиљадапетстотина  

 
конвертибилнихмарака) у сврху помоћи за одлазак 
фудбалске селекције "Бамби соко" на излет у Нови 
Сад. 
 

II 
Одборена средства ће се уплатити на жиро рачун 
број 562-006-00000028-20 Развојна банка. 
За реализацију ове одлуке задужује се одјељење за 
финансије општине Вишеград.   
 

III 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављена у „Службеном гласнику Општине 
Вишеград“. 
 
ОПШТИНА ВИШЕГРАД 
                 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Број: 02-40-152/18 
Датум: 21.05.2018. године      Младен Ђуровић,с.р. 
 
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 

                                                 
I 

Одобравају се средства буџетске резерве у укупном 
износу од 5.916,37 КМ 
(петхиљададеветстотинашеснаестконвертибилнихм
арака и 57/100КМ) у сврху обезбјеђења додатних 
средстава (недостајућих) за реализацију поступка 
јавне набавке - Изградња јавне расвјете по основу 
набавног захтјева Одјељења за просторно уређење и 
стамбено-комуналне послове број 16/18 од 
16.04.2018. године.  

 

II 
За реализацију ове одлуке задужује се одјељење за 
финансије општине Вишеград.   
 

III 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављена у „Службеном гласнику Општине 
Вишеград“. 
 
ОПШТИНА ВИШЕГРАД 
                 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Број: 02-40-167/18 
Датум: 21.05.2018. године      Младен Ђуровић,с.р. 
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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 

                                                 
I 

Одобравају се средства буџетске резерве у нето 
износу од 6.187,60 КМ 
(шестхиљадаједнастотинаосамдесетседамконвертиб 
 
 
 

илнихмарака и 60/100КМ) у сврху обезбјеђења 
додатних средстава (недостајућих) за реализацију 
поступка јавне набавке - Изградња потпорног зида у 
насељу Гарча по основу набавног захтјева 
Одјељења за просторно уређење и стамбено-
комуналне послове број 22/18 од 25.04.2018. године.  

 
II 

За реализацију ове одлуке задужује се одјељење за 
финансије општине Вишеград.   
 

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

ОПШТИНА ВИШЕГРАД 
                 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Број: 02-40-162/18 
Датум: 22.05.2018. године      Младен Ђуровић,с.р. 
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