
 
 
Година 27                                 Службени гласник општине Вишеград - Број 11                 07, септембар  2018.  годинe  
 
На основу члана 39. став (2) и члана 36. став (2) 
Статута општине Вишеград („Службени гласник 
општине Вишеград“, број 6/17), Скупштина општине 
Вишеград на сједници одржаној 06.09.2018. године, 
д о н о с и  
 

О Д Л У К У 
 

Члан 1. 
Скупштина општине Вишеград усваја Нацрт 

Стратегије развоја Општине Вшеград 2018-2027 

године.  

 

Члан 2. 
Саставни дио ове одлуке је Нацрт Стратегије развоја 
општине Вишеград 2018-2027 године. 
 

Члан 3. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине 
Вишеград“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 
                                                   ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Број: 01-022-139/18 
Датум: 06.09.2018 год.      др Билал Мемишевић, с.р. 
 
На основу члана 39. став (2) Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Срспке“, 
број 97/16) и члана 36. став (2) Статута општине 
Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“, 
број 6/17), Скупштина општине Вишеград на 
сједници одржаној 06.09.2018. године, д о н о с и  
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава  

 
Члан 1. 

Овом одлуком одобравају се новчана средства у 
износу од 30.000,00КМ и то: 

1. Манастиру Светог Николаја у Добрунској 

Ријеци за санацију штете проузроковане пожаром на 

поткровљу и кровној конструкцији конака манастира 

у износу од 10.000,00 КМ. 

2. За организовање крсне славе општине 

Вишеград додатна средства у износу од 

20.000,00КМ.   

 

Члан 2. 
Задужује се Одјељење за финансије да средства из 
члана 1. ове одлуке приликом израде ребаланса 
буџета за 2018. годину уврсти у буџетски оквир.  
 

Члан 3. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине 
Вишеград“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 
                                                  ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Број: 01-022-140/18 
Датум: 06.09.2018 год.      др Билал Мемишевић, с.р. 
 
На основу члана 39. став (2) а у вези са чланом 19. 
тачка 5) 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 06.09.2018. године, 
д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о допуни Одлуке о суфинансирању реализације 

пројекта естетског уређења фасада са 
заједницама етажних власника 

 
Члан 1. 

У Одлуци о суфинансирању реализације пројекта 
естетског уређења фасада са заједницама етажних 
власника (,,Слубени гласник Општине Вишеград, 
број 9/17 и 6/18) у члану 5б) послије  ријечи: ,,до 
висине средстава планираних“ додају се ријечи 
,,Ребалансом буџета за 2018. годину  и“.   
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Члан 2. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Општине 
Вишеград“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 
                                                   ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Број: 01-022-141/18 
Датум: 06.09.2018 год.      др Билал Мемишевић, с.р. 
 
На основу члана 39.став (2) алинеја 2. Закона о 
локалној самоуправи ("Службени гласник Републике 
Српске", број 97/16) и члана 36. став (2) алинеја 2. 
Статута општине Вишеград ("Службени  гласник 
општине  Вишеград", број 6/17), а у вези са чланом 
25. Правилника о условима и начину давања у закуп 
непокретности пољопривредним задругама 
("Службени гласник Републике Српске", број 123/10 
и 57/12), те чланом 10. став (1) Одлуке о 
расписивању јавног огласа о условима и начину 
давања у закуп пољопривредног земљишта у 
власништву општине Вишеград пољопривредним 
задругама и другим правним лицима регистрованим 
за обављање дјелатности из области пољопривреде 
("Службени гласник општине Вишеград", број 5/17 и 
8/17), Скупштина општине Вишеград на сједници 
одржаној 06.09.2018. године, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о давању у закуп непокретности у својини 

општине Вишеград Пољопривредној задрузи 
"Вишеград" 

 
Члан 1. 

Овом Одлуком врши се додјела непокретности у 
својини општине Вишеград Пољопривредној задрузи 
"Вишеград", а на основу  прибављених писаних 
понуда, у складу са Одлуком о расписивању јавног 
огласа о условима и начину давања у закуп 
пољопривредног земљишта у власништву општине 
Вишеград пољопривредним задругама и другим 
правним лицима регистрованим за обављање 
дјелатности из области пољопривреде ("Службени 
гласник општине Вишеград",број 5/17 и 8/17). 

 
Члан 2. 

Након закључивања Јавног огласа о давању у закуп 
пољопривредног земљишта у власништву општине 
Вишеград пољопривредним задругама и другим 
павним лицима регистрованим за обављање 
дјелатности из области пољопривреде, број:02-330-
7/18 од 13.04.2018. године, поступак додјеле у закуп 
пољопривредног земљишта провела је Комисија за 
провођење поступка додјеле у закуп непокретности у 
својини општине Вишеград коју је Рјешењем 
именовала Скупштина општине Вишеград број: 01-
022-221/17 од 12.09.2017.године, те констатовала да 
су на јавни оглас понуду доставила два понуђача, од 

којих један испуњава услове предвиђене Јавним 
огласом. 
 

Члан 3. 
На основу приспјелих понуда Комисија је утврдила 
да само понуда понуђача Пољопривредна задруга 
"Вишеград" п.о. испуњава услове предвиђене Јавним 
огласом и Правилником, те није било потребно 
сачињавати ранг листу. Како наведена понуда 
испуњава услове Комисија је констатовала да се 
Пољопривредној задрузи "Вишеград" п.о. додјели у 
закуп непокретност уписана у Посједовни лист 21. 
означена као к.п. 714/1, по катастарској култури  
воћњак  III класе, површине 97.490 m2

. 
Наведена некретнина даје се у закуп на период од 10 
година за узгој воћа и 2 године за узгој поврћа по 
цијени од 723,68 КМ годишње. 
 

Члан 4. 
Начелник општине Вишеград и Пољопривредна 
задруга "Вишеград" п.о. закључиће уговор о закупу 
непокретности, по прибављању сагласности 
Министарства пољопривреде, шумарства и 
водопривреде Републике Српске . 

 
Члан 5. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у Службеном гласнику општине 
Вишеград. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 
                                                  ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Број: 01-022-142/18 
Датум: 06.09.2018 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), и члана 36 став (2) 
Статута општине Вишеград („Службени гласник 
Општине Вишеград“, број 6/17) Скупштина 
општине Вишеград на сједници одржаној дана  
06.09.2018. године, д о н о с и 

 
О Д Л У К У 

о уступању котловница  
 

Члан 1.  
Скупштина општине Вишеград даје КП 
,,Комуналац“ а.д. Вишеград на коришћење и 
управљање котловнице (постројење за производњу 
и дистрибуцију топлотне енергије) у Улици козачка 
број 9 и Улици цара Лазара 5а у Вишеграду, као 
ванкњижно власништво Општине, ради обављања 
дјелатности од посебног јавног интереса односно 
ради производње и испоруке топлотне енергије. 
 

Члан 2. 
Овлашћује се начелник Општине да са комуналним 
предузећем      ,,Комуналац“     а.   д.      Вишеград и  
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представницима заједница етажнх власника 
потпише уговор.  

 
Члан 2. 

Ова oдлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Општине 
Вишеград“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 
                                                    ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Број: 01-022-143/18 
Датум: 06.09.2018 год.      др Билал Мемишевић, с.р. 
 
На основу члана 40. Закона о уређењу простора и 
грађењу („Службени гласник Републике Српске“ 
број 40/13, 106/15 и 3/16), члана 39. став (2) тачка 8) 
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  06.09.2018. године, 
д о н о с и  
 

О Д Л У К У 
о приступању изради измјене дијела Измјене 
Регулационог плана ,,Гарча“ у Вишеграду – 

секција Регулационог плана ,,Малухино поље 
 и Мезалин“ 

 
Члан 1. 

Приступа се изради измјене дијела Измјене 
Регулационог плана ,,Гарча“ у Вишеграду – секција 
Регулационог плана ,,Малухино поље и Мезалин“ 
(„Службени гласник  Општине Вишеград“, број 
4/08),  у даљем тексту: План. 
 

Члан 2. 
Границе подручја које ће се обухватити измјеном 
дијела Плана дефинисане су графичким прилогом 
који је саставни дио ове одлуке. 
Површина обухвата измјене плана је cca 3.600 м2. 
 

Члан 3. 
1. Временски период за који се утврђују, процјењују 
или израчунавају плански параметри је 2021. 
година.  
2. Почетак рачунања периода из става 1. утврдиће 
носилац припреме и носилац израде Плана у 
зависности од конкретних околности и дефинисати 
у одлуци о доношењу плана. 
 

Члан 4. 
За израду плана дефинишу се сљедеће смјернице: 
- план израдити у складу са одредбама Закона о 
уређењу просстора и грађењу (,,Службени гласник 
Републике Српске“, број 40/13, 106/15 и 3/16), 
Правилником о начину израде, садржају и 
формирању докумената просторног уређења 
(,,Службени гласник Републике Српске“, број 

69/13), те другим прописима из посебних области 
релевантних за планирање и уређење простора; 
- посебним смјерницама за израду плана које ће 
израдити Одјељење за просторно уређење и 
стамбено-комуналне послове Општинске управе 
Општине Вишеград; 
- приликом израде плана потребно је водити рачуна 
о јавном интересу и општим и посебним циљевима 
просторног развоја. 
 

Члан 5. 
Рок за израду измјене дијела Плана је  четири 
мјесеца. 
Носилац израде плана  дужан је да изради и преда 
овјерене документе по фазама у сљедећим 
роковима: 
- израда преднацрта плана у року од 20 дана од дана 
обостраног потписивања уговора. 
- израда  нацрта плана у року  од 10 дана од дана 
одржане стручне расправе о преднацрту. 
- приједлог документа у року од  10 дана од дана 
одржавања јавне расправе на нацрт документа. 
 

Члан 6. 
Измјена дијела Плана треба да садржи све елементе 
прописане Законом о уређењу простора и грађењу, 
другим законима и Правилником о начину израде, 
садржају и формирању докумената просторног 
уређења. 

Члан 7. 
Мјесто, вријеме и начин излагања нацрта на јавни 
увид утврдиће Скупштина Општине Вишеград на 
приједлог носиоца припреме плана а након израде 
нацрта Плана. 
 

Члан 8. 
Вријеме трајања јавног увида одређује се 30 дана. 

 
Члан 9. 

Средства за израду измјене дијела Плана ће се 
осигурати из буџета Општине Вишеград. 
 

Члан 10. 
Скупштина општине Вишеград именоваће савјет 
Плана у складу са чланом 43. став (1) Закона о 
уређењу простора и грађењу.  
 

Члан 11. 
Носилац припреме Плана је Одјељење за просторно 
уређење и стамбено-комуналне послове Општинске 
управе Општине Вишеград. 
Носилац израде плана одредиће се након 
проведеног поступка јавне набавке. 
 

Члан 12. 
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: 01-022-144/18 
Датум: 06.09.2018 год.      др Билал Мемишевић, с.р. 
 
На основу члана 43. став (1) Закона о уређењу 
простора и грађењу („Службени гласник Републике 
Српске“, број 40/13, 106/15 и 3/16), члана 82. став (2) 
Закона о локалној самоуправи  („Службени гласник 
Републике Српске“, број 97/16) и члана 36. Статута 
општине Вишеград („Службени гласник општине 
Вишеград“, број 6/17), Скупштина општине 
Вишеград на сједници одржаној  06.09.2018. године, 
д о н о с и  
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању Савјета плана за праћење израде 

измјене дијела Измјене Регулационог плана 
,,Гарча“ у Вишеграду – секција Регулационог 

плана ,,Малухино поље и Мезалин“ 
 
I Именује се Савјет плана за праћење израде измјене 
дијела Измјене Регулационог плана ,,Гарча“ у 
Вишеграду – секција Регулационог плана ,,Малухино 
поље и Мезалин“ (у даљем тексту: савјет плана), у 
саставу: 

1. Биљана Бореновић, дипл.инж. архитектуре, 
предсједник; 

2. Александар Ђукановић, дипл. правник, 
замјеник предсједника, 

3. Младен Ђуревић, начелник општине, 
4. Милица Станчић, дипл. просторни планер, 

члан; 
5. Споменка Танасковић, инж. грађевине, члан; 
6. Мирослав Шијаковић, инж. грађевине, члан; 
7. Дарко Андрић (одборник) члан, 
8. Дејан Савић (одборник) члан. 

 

II Савјет плана прати израду измјене дијела Измјене 
Регулационог плана ,,Гарча“ у Вишеграду – секција 
Регулационог плана ,,Малухино поље и Мезалин“ , 
те прати вођење јавне расправе и усаглашавање 
ставова и интереса током израде измјене дијела овог 
документа просторног уређења и заузима стручне 
ставове према питањима општег, привредног и 
просторног развоја општине Вишеград односно 
подручја за које се документ доноси, заузима 
стручне ставове у погледу рационалности и 
квалитета предложених планских рјешења, 
усаглашености са документом просторног уређења 
који представља основу за израду овог плана, као и 
усаглашеност овог документа са одредбама Закона о 
уређењу простора и грађењу и другим прописима 
заснованим на закону.  
 

III Техничке услове за рад савјета плана 
обезбиједиће Одјељење за просторно уређење и 
стамбено-комуналне послове, као носилац припреме 
плана. 

IV  Савјет плана именује се на период до усвајања 
плана. 
 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 
                                                  ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Број: 01-022-145/18 
Датум: 06.09.2018 год.      др Билал Мемишевић, с.р. 
 
На основу члана 36. и 132. Статута општине 
Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“, 
број 6/17) и члана 137. и 147. став (2) Пословника 
Скупштине општине Вишеград („Службени гласник 
општине Вишеград“, број 8/17 ), а након разматрања 
Нацрта Стратегије развоја Општине Вишеград 2018-
2027 године, Скупштина општине Вишеград на 
сједници одржаној 06.09.2018. године, д о н о с и 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

Члан 1. 
Скупштина општине Вишеград одлучила је да се 
Нацрт Стратегије развоја Општине Вишеград 2018-
2027 године упути на јавну расправу, јер се 
наведеним Нацртом уређују питања која су од 
посебног значаја за грађане и о којима је неопходно 
да се консултују сви заинтересовани грађани и други 
органи и организације.  
 

Члан 2. 
Нацрт Стратегије развоја Општине Вишеград 2018-
2027 године биће објављен је на званичној интернет 
страници Општине Вишеград 
www.opstinavisegrad.com.  
 

Члан 3. 
Јавна расправа ће се провести у року од 30 дана од 
дана ступања на снагу овог закључка.  
 

Члан 4. 
За организовање и спровођење јавне расправе 
задужује се Oдјељење за локални развој, привреду и 
друштвене дјелатности, које се истовремено 
обавезује да достави Скупштини општине, уз 
приједлог одлуке, извјештај о резултатима јавне 
расправе са мишљењима и приједлозима изнесеним 
у истој.  
 

Члан 5. 
Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине 
Вишеград“.  
  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 
                                                   ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Број: 01-022-139/18 
Датум: 06.09.2018 год.      др Билал Мемишевић, с.р. 

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

 
 

ОДЛУКУ 
О 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 измјеном, те 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“ и на интернет страници општине 
Вишеград. 
 
 
ОПШТИНА ВИШЕГРАД 
                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Број: 02-404-89/18 
Датум: 17.07.2018. године        Младен Ђуровић,с.р 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА ВИШЕГРАД 
-Начелник општине- 
Број: 02-404-89/18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Датум: 17.07.2018. 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 21. која гласи: 

 

Ред. 
број 

Предмет набавке 
Шифра 

ЈРЈН 

Процијењена 
нето 

вриједност 
набавке 

Врста 
поступка 
набавке 

Оквирни 
период 

покретања 
поступка 
набавке 

Оквирни 
период 

закључења 
уговора 

Склапа 
ли се 

уговор 
или 

оквирни 
споразум 

Планирано 
трајање 

уговора или 
оквирног 
споразума 

Извор 
финансирања 

(конто) 

Назив 
одјељења које 

покреће 
набавку 

 
РОБЕ 

21. 
Набавка намјештаја 
и слика за потребе 
општине 

22312000-0 
5.596,00  

КМ 
Директни 

Август 
 2018. 

Август/ 
Септембар 

2018. 
Уговор 

10 дана од 
дана 

потписивања 
уговора 

511300 
Буџетска 
резерва 

Одјељење за 
општу управу 

 
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 „УСЛУГЕ“ врши се измјена ставки под редним бројевима 34. и 39. које гласе: 
 



Ред. 
број 

Предмет набавке 
Шифра 

ЈРЈН 

Процијењена 
нето 

вриједност 
набавке 

Врста 
поступка 
набавке 

Оквирни 
период 

покретања 
поступка 
набавке 

Оквирни 
период 

закључења 
уговора 

Склапа 
ли се 

уговор 
или 

оквирни 
споразум 

Планирано 
трајање 

уговора или 
оквирног 
споразума 

Извор 
финансирања 

(конто) 

Назив 
одјељења које 

покреће 
набавку 

 
УСЛУГЕ 

34. 

Израда стручног 
мишљења и УТУ за 
изградњу уличне 
расвјете 

71300000-1 
1.900,00  

КМ 
Директни  

Август   
2018. 

Август   
2018. 

Уговор 

30 дана од 
дана 

потписивања 
уговора 

511100 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено-
комуналне 

послове 
 

39. 

Израда пројектне 
документације за 
изградњу дијела 
јавне расвјете 

71320000-7 
3.300,00  

КМ 
Директни  

Септембар  
2018. 

Октобар 
2018. 

Уговор 

40 дана од 
дана 

потписивања 
уговора 

511100 
Програм Воде 

2018  
(01-022-21/18 од 
13.03.2018. год.-

СГОВ 4/18) 
2.906,00 КМ 

ребаланс буџета 
-ставка 511100 

598,00 КМ 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено-
комуналне 

послове 
 

 
Члан 3. 

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 

Ред. 
број 

Предмет набавке 
Шифра 

ЈРЈН 

Процијењена 
нето 

вриједност 
набавке 

Врста 
поступка 
набавке 

Оквирни 
период 

покретања 
поступка 
набавке 

Оквирни 
период 

закључења 
уговора 

Склапа 
ли се 

уговор 
или 

оквирни 
споразум 

Планирано 
трајање 

уговора или 
оквирног 
споразума 

Извор 
финансирања 

(конто) 

Назив 
одјељења које 

покреће 
набавку 

 
РАДОВИ 



под називом „РАДОВИ“ врши се измјена ставке под редним бројем 28. која гласи: 
 
 

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

додају се нове ставке од редног броја 35. до 40. које гласе: 

28. 

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

 
45454000-4 

 

52.235,00 
КМ 

Преговарач
ки 

Август 
2018. 

Август 
2018. 

Уговор 

15 дана од 
дана увођења 

у посао од 
стране 

надзорног 
органа 

511200 
Одлука СО-е 

број                   
01-022-240/17 од 

03.10.2017. 
године 

(„Службени 
гласник СГОВ 

14/17) 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено-
комуналне 

послове 

Ред. 
број 

Предмет набавке 
Шифра 

ЈРЈН 

Процијењена 
нето 

вриједност 
набавке 

Врста 
поступка 
набавке 

Оквирни 
период 

покретања 
поступка 
набавке 

Оквирни 
период 

закључења 
уговора 

Склапа 
ли се 

уговор 
или 

оквирни 
споразум 

Планирано 
трајање 

уговора или 
оквирног 
споразума 

Извор 
финансирања 

(конто) 

Назив 
одјељења које 

покреће 
набавку 

 
РОБЕ 

35. 
Опрема за музичку 
собу 

 
37310000-4 

 

11. 825,00 
 КМ 

Конкурент
ски 

Август  
2018. 

Август/ 
Септембар 

2018. 
Уговор 

30 дана од дана 
потписивања 

уговора 
5113 

Одјељење за 
локални развоj, 

привреду и 
друштвене 
дјелатности 

36. 
Набавка опреме за 
пословни простор 
"Вишеградска кућа" 

 
39150000-8 

 

5.128,00 
 КМ 

Директни 
Август  
2018. 

Август/ 
Септембар 

2018. 
Уговор 

30 дана од дана 
потписивања 

уговора 
5111 

Одјељење за 
локални развоj, 

привреду и 
друштвене 
дјелатности 

37. 

Набавка монтажних 
продајних објеката 
и тезги за градску 
пијацу 

 
39154100-7 

 

42.735,00  
КМ 

Конкурент
ски  

Јули 
 2018. 

Август 
 2018. 

Уговор 
30 дана од 

потписивања 
уговора 

511100 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено-
комуналне  

послове 
 

38. 
Набавка и уградња 
принудних 
успоривача брзине 

 
34928000-8 

 

5.983,00 
КМ 

Конкурент
ски  

Јули 
 2018. 

Август  
2018. 

Уговор 
20 дана од дана 

потписивања 
уговора 

511100 

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 члану 4. у дијелу табеле под називом „УСЛУГЕ“ 
додају се нове ставке од редног броја 47. до 63. које гласе: 

 

Ред. 
број 

Предмет набавке 
Шифра 

ЈРЈН 

Процијењена 
нето 

вриједност 
набавке 

Врста 
поступка 
набавке 

Оквирни 
период 

покретања 
поступка 
набавке 

Оквирни 
период 

закључења 
уговора 

Склапа 
ли се 

уговор 
или 

оквирни 
споразум 

Планирано 
трајање 

уговора или 
оквирног 
споразума 

Извор 
финансирања 

(конто) 

Назив 
одјељења које 

покреће 
набавку 

 
УСЛУГЕ 

47. 

Услуге снимања, 
монтирања и 
емитовања прилога 
за потребе општине 
Вишеград (до 2 
минута) 

 
98300000-6 

 

6.000,00 
КМ 

Директни 
Јули 
2018. 

Јули 
2018. 

Уговор 

од дана 
потписивања 
уговора до 
30.09.2018. 

године 

 
Буџетска 
резерва 

 

Стручна служба 
начелника 
општине 

48. 

Израда стручног 
мишљења и УТУ за 
изградњу 
канализације у 
насељу Јагодина 

 
71300000-1 

 

1.500,00 
КМ 

 
Директни  

Август 
 2018. 

Август 
 2018.  

Уговор 
30 дана од дана 

потписивања 
уговора 

511100 
Програм  

Воде 2018                
(01-022-21/18 
од 13.03.2018. 

год.-СГОВ 
4/18) 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено-
комуналне  

послове 

49. 

Израда пројектне 
документације за 
канализацију у 
Јагодини 

71322200-3 
4.000,00 

КМ 
Директни  

Септембар  
2018. 

Септембар 
2018.  

Уговор 
30 дана од дана 

потписивања 
уговора 

511100 
Програм  

Воде 2018  
(01-022-21/18 
од 13.03.2018. 

год.-СГОВ 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено-
комуналне  

послове 

39. 
Набавка 
вишегодишњих 
садница 

03121100-6 
8.547,00 

КМ 
Конкурент

ски  

Август- 
Септембар 

2018. 

Август-
Септембар 

2018.  
Уговор 

30 дана од дана 
потписивања 

уговора 
51100 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено-
комуналне  

послове 

40. 
Набавка и уградња 
водних пумпи 

42122000-0 
12.820,00  

КМ 
Конкурент

ски  
Септембар 

2018. 
Септембар 

2018.  
Уговор 

15 дана од дана 
потписивања 

уговора 

511100 
Кредитно 
задужење-
изградња 

инфраструктур
е у 

индустријској 
зони Добрун 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено-
комуналне  

послове 



4/18) 

50. 

Израда стручног 
мишљења и УТУ за 
изградњу 
канализације у 
насељу Вучине 

 
71300000-1 

 

1.700,00 
КМ 

Директни 
 

Август 
2018. 

Август 
2018. 

Уговор 
30 дана од дана 

потписивања 
уговора 

511100 
Програм  

Воде 2018  
(01-022-21/18 
од 13.03.2018. 

год.-СГОВ 
4/18) 

 
Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено-
комуналне 

послове 
 

51. 

Израда пројектне 
докуметнације за 
канализацију у 
насељу Вучине 

71322200-3 
4.400,00 

КМ 
Директни 

Септембар 
2018. 

Октобар 
2018. 

Уговор 
40 дана од дана 

потписивања 
уговора 

511100 
Програм  

Воде 2018  
(01-022-21/18 
од 13.03.2018. 

год.-СГОВ 
4/18) 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено-
комуналне 

послове 

52. 

Израда СМ, УТУ и 
пројекта 
саобраћајног 
рјешења преласка 
преко пруге у 
насељу Добрун 

 
71300000-1 

 

3.500,00 
КМ 

Директни 
Август 
 2018. 

Август 
 2018. 

Уговор 
30 дана од дана 

потписивања 
уговора 

511100 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено-
комуналне 

послове 

53. 

Израда ревизије 
Регулационог плана 
,,Центар“  у 
Вишеграду  

 
71300000-1 

 

6.000,00 
КМ 

Директни 
Август 
2018. 

Август 
2018. 

Уговор 

Израда 
преднацрта 
ревизије плана у 
року од 60 дана 
од дана 
обостраног 
потписивања 
уговора; 
Израда нацтра 
плана у року од 
30 дана од дана 
одржане стручне 
расправе о 
преднацрту; 
Приједлог 
документа у року 
од 30 дана од 
дана одржавања 
јавне расправе на 
нацрт документа 

511100 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено-
комуналне 

послове 

54. 
Израда УТУ за 
изградњу објеката у 
гробљу Трноваче  

 
71300000-1 

 

5.300,00 
КМ 

Директни 
Август - 

Септембар 
2018. 

Септембар-  
Октобар 

2018. 
Уговор 

30 дана од дана 
потписивања 

уговора 
511100 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено-
комуналне 

послове 
55. Израда пројекта за  3.400,00  Директни  Септембар  Октобар Уговор 30 дана од дана 511100 Одјељење за 



изградњу капеле  71320000-7 
 

КМ 2018. 2018. потписивања 
уговора 

просторно 
уређење и 
стамбено-
комуналне 

послове 

56. 
Израда пројекта за 
изградњу 
мртвачнице 

 
71320000-7 

 

4.100,00  
КМ 

Директни  
Септембар  

2018. 
Октобар 

2018. 
Уговор 

30 дана од дана 
потписивања 

уговора 
511100 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено-
комуналне 

послове 
 

57. 

Израда пројекта 
вањског уређења 
око објеката 
мртвачнице и 
капеле (са 
припадајућом 
инфраструктуром) 

 
71320000-7 

 

2.500,00 
КМ 

Директни 
Септембар  

2018. 
Октобар 

2018. 
Уговор 

30 дана од дана 
потписивања 

уговора 
511100 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено-
комуналне 

послове 

58. 

Израда елабората о 
геомеханичким  
карактеристикама 
клизишта са 
приједлогом мјера 
санације у Калатама 

 
71300000-1 

 

5.880,00 
КМ 

Директни 
Август 
 2018. 

Септембар 
2018. 

Уговор 
25 дана од дана 

потписивања 
уговора 

511100 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено-
комуналне 

послове 

59. 

Израда 
грађевинског 
пројекта санације 
клизишта у 
Калатама  

 
71320000-7 

 

5.800,00 
КМ 

Директни  
 

Септембар  
2018. 

Октобар 
2018. 

Уговор 
30 дана од дана 

потписивања 
уговора 

511100 
Програм  

Воде 2018  
(01-022-21/18 
од 13.03.2018. 

год.-СГОВ 
4/18) 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено-
комуналне 

послове 

60. 

Израда елабората о 
геомеханичком 
испитивању 
земљишта у Ул. 
Вука Караџића 

 
71300000-1 

 

1.200,00  
КМ 

Директни  
Август  
2018. 

Август 
2018. 

Уговор 
12 дана од дана 

потписивања 
уговора 

511100 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено-
комуналне 

послове 

61. 
Израда СМ и УТУ 
за трафостаницу у 
Прелову 

 
71300000-1 

 

1.000,00 
КМ 

Директни 
Август 
2018. 

Август  
2018. 

Уговор 
20 дана од дана 

потписивања 
уговора 

511100 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено-
комуналне 

послове 

62. 
Израда СМ и УТУ 
за изградњу 
водоводне мреже у 

 
71300000-1 

 

1.600,00 
КМ 

Директни 
Септембар  

2018. 
Октобар 

2018. 
Уговор 

30 дана од дана 
потписивања 

уговора 

511100 
Програм  

Воде 2018  

Одјељење за 
просторно 
уређење и 



насељу Жилићи  (01-022-21/18 
од 13.03.2018. 

год.-СГОВ 
4/18) 

стамбено-
комуналне 

послове 

63. 

Израда пројекта 
изведеног стања 
реконструкције 
свадбене сале 
Бикавац 

 
71320000-7 

 

1.000,00 
КМ 

Директни 
Август 
2018. 

Август  
2018. 

Уговор 
7 дана од дана 
потписивања 

уговора 
511100 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено-
комуналне 

послове 

 
Члан 6. 

У Плану јавних набавки Општине Вишеград за 2018. годину број 02-404-157/17 од 10.01.2018. године у члану 4. у дијелу табеле под називом „РАДОВИ“ 
додају се нове ставке од редног броја 34. до 58. које гласе: 
 

Ред. 
број 

Предмет набавке 
Шифра 

ЈРЈН 

Процијењена 
нето 

вриједност 
набавке 

Врста 
поступка 
набавке 

Оквирни 
период 

покретања 
поступка 
набавке 

Оквирни 
период 

закључења 
уговора 

Склапа 
ли се 

уговор 
или 

оквирни 
споразум 

Планирано 
трајање 

уговора или 
оквирног 
споразума 

Извор 
финансирања 

(конто) 

Назив 
одјељења које 

покреће 
набавку 

 
РАДОВИ 

34. 
Уклањање дивљих 
депонија 

45262640-9 
 

17.094,00 
КМ 

Конкурент
ски 

Јули 
2018. 

Август  
2018. 

Уговор 
90 дана од дана 

потписивања 
уговора 

 
412800 

 

Одјељење за 
инспекцијске 

послове и 
комуналну 
полицију 

35. 

Демонтажа, 
пресвлачење и 
монтирање 
постојећих столица 
у Дому културе 

45453100-8 
42.735,00 

КМ 
Конкурент

ски 
Август 
 2018. 

Август/ 
Септембар 

2018. 
Уговор 

30 дана од дана 
потписивања 

уговора 
5111 

Одјељење за 
локални развоj, 

привреду и 
друштвене 
дјелатности 

36. 
Уређење пословног 
простора 
"Вишеградска кућа" 

 
45262700-8 

 

 
11.965,00 

          КМ 

Конкурент
ски 

Август  
2018. 

Август/ 
Септембар 

2018. 
Уговор 

30 дана од дана 
потписивања 

уговора 
5111 

Одјељење за 
локални развоj, 

привреду и 
друштвене 
дјелатности 

37. 

Додатни и 
непредвиђени 
радови на изградњи 
заштитне ограде у 
Холујацима 

 
45340000-2 

 

4.102,00  
КМ 

Преговара
чки  

Јули 
 2018. 

Јули 
 2018. 

Уговор 

10 дана од дана 
увођења у 
посао од 
стране 

надзорног 
органа 

Буџетска 
резерва 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено-
комуналне  

послове 
 

38. Санација висећих  5.983,00  Директни  Јули Јули Уговор 7 дана од дана 511100 Одјељење за 



мостова у насељу 
Добрун 

45221119-9 
 

КМ   2018.  2018. потписивања 
уговора 

Измјена и 
допуна 

програма 
коришћења 

прихода 
остварених по 
основу водних 

накнада за 
2018.годину 
(„Службени 

гласник 
Републике 

Српске“, број 
9/18) 

просторно 
уређење и 
стамбено-
комуналне  

послове 

39. 

Одводња 
оборинских вода 
замјеном ивичњака 
у Улицама ЈЈЗ и 
Војводе Степе 

 
45232130-2 

 

42.735,00 
 КМ 

Конкурент
ски  

Јули 
 2018. 

Август  
2018 

Уговор 

20 дана од 
увођења у 
посао од 
стране 

надзорног 
органа 

511100 
Измјена и 

допуна 
програма 

коришћења 
прихода 

остварених по 
основу водних 

накнада за 
2018.годину 
(„Службени 

гласник 
Републике 

Српске“, број 
9/18) 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено-
комуналне  

послове 

40. 
Санација 
канализације у 
Међеђој  

 
45232410-9 

 

4.273,50  
КМ 

Директни  
Јули 

 2018. 
Јули 

 2018. 
Уговор 

10 дана од 
увођења у 
посао од 

стране лица 
задуженог за 

праћење 
реализације 

уговора  

511100 
Измјена и 

допуна 
програма 

коришћења 
прихода 

остварених по 
основу водних 

накнада за 
2018.годину 
(„Службени 

гласник 
Републике 

Српске“, број 
9/18) 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено-
комуналне  

послове 

41. 
Асфалтирање 
Улице Војводе 
Путника 

45233222-1 
42.000,00 

 KM 
 

Oтворени  
 

Јули 
 2018. 

Август  
2018. 

Уговор 
20 дана од дана 

увођења у 
посао  од 

511100 и 
Одлука о 

реалокацији 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 



стране 
надзорног 

органа 

буџетских 
средстава 

стамбено-
комуналне  

послове 

42. 
Изградња и 
постављање 
дјечијих мобилијара 

 
45212130-6 

 

25.641,00  
KM 

Отворени 
Јули 

 2018. 
Август  
2018. 

Уговор 

40 дана од 
увођења у 
посао  од 

стране 
надзорног 

органа  

511100 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено-
комуналне  

послове 

43. 
Изградња и 
опремање јавног 
тоалета 

 
45215500-2 

 

12.820,51 
 КМ 

Конкурент
ски  

Јули 
2018. 

Август  
2018. 

Уговор 

40 дана од 
увођења у 
посао  од 

стране лица 
задуженог за 

праћење 
реализације 

уговора 

511100 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено-
комуналне  

послове 

44. 

Санација дијела 
водовода у Улици 
Војводе Путника у 
Вишеграду 

 
45231300-8 

 

12.820,51  
КМ 

Конкурент
ски  

Јули 
 2018. 

Август 
 2018. 

Уговор 

30 дана од 
увођења у 
посао  од 

стране лица 
задуженог за 

праћење 
реализације 

уговора 

511100 
Измјена и 

допуна 
програма 

коришћења 
прихода 

остварених по 
основу водних 

накнада за 
2018.годину 
(„Службени 

гласник 
Републике 

Српске“, број 
9/18) 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено-
комуналне  

послове 

45. 
Изградња 
канализације у 
насељу Мегдан  

 
45232410-9 

 

2.136,75 
 КМ 

Директни  
Јули 

 2018. 
Јули 

 2018. 
Уговор 

5 дана од 
увођења у 
посао од 

стране лица 
задуженог за 

праћење 
реализације 

уговора  

511100 
Измјена и 

допуна 
програма 

коришћења 
прихода 

остварених по 
основу водних 

накнада за 
2018.годину 
(„Службени 

гласник 
Републике 

Српске“, број 
9/18) 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено-
комуналне  

послове 



46. 

Измјештање  јавне 
канализационе 
мреже у насељу 
Гарча 

 
45232410-9 

 

3.247,86  
КМ 

Директни  
Јули 

 2018. 
Јули 

 2018. 
Уговор 

10 дана од 
увођења у 
посао  од 

стране лица 
задуженог за 

праћење 
реализације 

уговора 

511100 
Измјена и 

допуна 
програма 

коришћења 
прихода 

остварених по 
основу водних 

накнада за 
2018.годину 
(„Службени 

гласник 
Републике 

Српске“, број 
9/18) 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено-
комуналне  

послове 

47. 

Санација дијела 
водоводне мреже у 
индустријској зони 
Вардиште 

 
45231300-8 

 

4.273,50 
 КМ 

Директни  
Јули 

 2018. 
Јули 

 2018. 
Уговор 

10 дана од 
увођења у 
посао  од 

стране лица 
задуженог за 

праћење 
реализације 

уговора 

511100 
Измјена и 

допуна 
програма 

коришћења 
прихода 

остварених по 
основу водних 

накнада за 
2018.годину 
(„Службени 

гласник 
Републике 

Српске“, број 
9/18) 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено-
комуналне  

послове 

48. 

Изградња 
резервоара за воду 
на локалитету Сасе 
– Вишеградска бања  

 
45247270-3 

 

11.111,11  
КМ 

Конкурент
ски  

 

Јули 
 2018. 

Август  
2018. 

Уговор 

15 дана од 
увођења у 
посао од 

стране лица 
задуженог за 

праћење 
реализације 

уговора 

Измјена и 
допуна 

програма 
коришћења 

прихода 
остварених по 
основу водних 

накнада за 
2018.годину 
(„Службени 

гласник 
Републике 

Српске“, број 
9/18) 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено-
комуналне  

послове 

49. 
Извођење радова на 
уређењу градске 
пијаце 

 
45213140-6 

 

14.530,00 
 КМ 

Конкурент
ски  

Јули 
 2018. 

Август  
2018. 

Уговор 
30 дана од 
увођења у 
посао од 

511100 
Одјељење за 
просторно 
уређење и 



стране лица 
задуженог за 

праћење 
реализације 

уговора 

стамбено-
комуналне  

послове 

50. 
Реконструкција 
градских 
котловница  

 
45454000-4 

 

9.802,56 
 КМ 

 
Конкурент

ски  
 

Август 
 2018. 

Август  
2018. 

Уговор 

30 дана од 
увођења у 
посао од 

стране лица 
задуженог за 

праћење 
реализације 

уговора 

511100 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено-
комуналне 

послове 

51. 
Изградња јавне 
расвјете  

45316100-6 
64.102,56  

КМ 
Oтворени  

Јули 
 2018. 

Август 
 2018. 

Уговор 

60 дана од 
увођења у 
посао  од 

стране 
надзорног 

органа 

511100 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено-
комуналне  

послове 

52. 
Уређење робне куће 
(бивши Снек бар) 

45262700-8 
12.822,00 

КМ 
Конкурент

ски 
Август 
2018. 

Септембар 
2018. 

Уговор 
30 дана од дана 

потписивања 
уговора 

511100 
Одјељење за 
финансије 

53. 
Санација крова 
робне куће 

45453100-8 
3.845,00 

КМ 
Конкурент

ски 
Август 
2018. 

Септембар 
2018. 

Уговор 
15 дана од дана 

потписивања 
уговора 

511100 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено-
комуналне  

послове 

54. 
 

Извођење радова на 
уређењу приобаља 
ријеке Рзав са 
чишћењем корита 
од наноса у циљу 
спречавања 
изливања воде 

45246200-5 
6.000,00 

КМ 
Директни  

Јули 
 2018. 

Август 
 2018. 

Уговор 
5 дана од дана 
потписивања 

уговора 

412800 
Измјена и 

допуна 
програма 

коришћења 
прихода 

остварених по 
основу водних 

накнада за 
2018.годину 
(„Службени 

гласник 
Републике 

Српске“, број 
9/18) 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено-
комуналне  

послове 

55. 
Израда ограде у 
Улици Ужичког 
корпуса 

45340000-2 
3.500,00 

КМ 
Директни  

Септембар 
 2018. 

Септембар 
 2018. 

Уговор 
10 дана од дана 

потписивања 
уговора 

Буџетска 
резерва-
Одлука о 

реалокацији 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено-



средстава комуналне  
послове 

56. 
Набавка са 
уградњом заштитне 
ограде (банкина) 

 
45340000-2 

 

6.300,00 
КМ 

Конкурент
ски 

Август 
 2018. 

Септембар 
 2018. 

Уговор 
10 дана од дана 

потписивања 
уговора 

Буџетска 
резерва-
Одлука о 

реалокацији 
средстава 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено-
комуналне  

послове 

57. 

Изградња дјечијег 
игралишта и 
помоћног стадиона 
са вањским 
уређењем 

- - Отворени 
Септембар 

 2018. 
Октобар 

 2018. 
Уговор - 

Кредитно 
задужење и 
Споразум о 

финансирању 
пројекта 

донаторским 
средствима у 

оквиру 
механизма 
сарадње по 

Споразуму о 
успостављању 
специјалних 
паралелних 

односа између 
Републике 
Српске и 

Републике 
Србије, број     

02-40-161/18 од 
31.05.2018. 

године 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено-
комуналне  

послове 

 
Лот 1- Изградња 
дјечијег игралишта 

 
45236210-5 

 

170.000,00 
КМ 

- - - - 

60 дана од 
увођења у 
посао  од 

стране 
надзорног 

органа 

- - 

 
Лот 2- Изградња 
помоћног стадиона 

45236110-4 
78.000,00 

КМ 
- - - - 

80 дана од 
увођења у 
посао  од 

стране 
надзорног 

органа 

- - 

 

Лот 3-Извођење 
радова на вањском 
уређењу дјечијег 
игралишта и 
помоћног стадиона 

45236100-1 
249.000,00 

КМ 
- - - - 

100 дана од 
увођења у 
посао  од 

стране 
надзорног 

органа 

-  

58. Радови за 45316210-0 940,00 Директни  Септембар Септембар Уговор 5 дана од дана Буџетска Одјељење за 



постављање камера 
на подручју града 

КМ  2018.  2018. потписивања 
уговора 

резерва општу управу 

  
Члан 7. 

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 5.614,83 КМ (петхиљада 
шестстотиначетрнаестконвертибилнихмарака и 
83/100) у сврху плаћања фактуре број 101/18 издатог 
од стране "Siming trade" д.о.о Фоча за додатне и 
непредвиђене радове на изградњи јавне расвјете. 

 
II 

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

III 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављена у „Службеном гласнику Општине 
Вишеград“. 
 
ОПШТИНА ВИШЕГРАД 
                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Број: 02-40-256/18 
Датум: 13.08.2018. 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 1.400,00 КМ (једнахиљада 
четиристотинеконвертибилнихмарака) Удружењу за 
екологију, заштиту, унапријеђење и кориштење вода 
- Вишеград "Дринска језера" у сврху помоћи за 
одржавање рибарске стазе коју користе риболовци, 
рекреативци и велики број туриста. 

 

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

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

 

ОПШТИНА ВИШЕГРАД 
                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Број: 02-40-246/18 
Датум: 14.08.2018. 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 1.700,00 КМ (једнахиља 
даседамстотинаконвертибилнихмарака) Спортском 
соколском друштву "Соко" Добрун Вишеград - 
Спортска фудбалска секција "Бамби Соко" у сврху 
помоћи за организацију међународног седмог 
"БАМБИ  КУП" који се одржава 26.08.2018. године у 
Вишеграду. 

 

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: 02-40-249/18 
Датум: 14.08.2018. године         Младен Ђуровић,с.р. 
 
На основу члана 82. Закона о локалној самоуправи 
(«Службени гласник Републике Српске», број: 
97/16), на основу члана19 тачка 2. Закона о систему 
јавних служби («Службени гласник Републике 
Српске», број: 68/07, 109/12) члана 87. Статута 
Општине Вишеград ("Службени гласник Општине 
Вишеград", број: 6/17), начелник Општине Вишеград 
дана 30.08.2018. године , д о н о с и  
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О Д Л У К У 
 

1. Даје се сагласност на Правилник о 
измјенама Правилника о платама и другим 
накандама запослених у Јавној установи Центар  за 
социјални рад Вишеград, број: УО-791/18 од 
30.08.2018. године .  
 

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

 
ОПШТИНА ВИШЕГРАД 
                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Број: 02-12-7/18 
Датум: 30.08.2018. године        Младен Ђуровић,с.р. 

 
На основу члана 43. и члана 82.  Закона о локалној 
самоуправи («Службени гласник Републике Српске», 
број: 97/16), на основу чл.19 тачка 2. Закона о 
систему јавних служби («Службени гласник 
Републике Српске», број: 68/07, 109/12) члана 87. 
Статута Општине Вишеград ("Службени гласник 
Општине Вишеград", број:6/17), начелник Општине 
Вишеград дана 04.09.2018. године , д о н о с и  
    

О Д Л У К У 
 

1. Даје се сагласност на Правилник о  
унутрашњој организацији и  систематизацији радних 
мјеста Јавне установе за предшколско васпитање и 
образовање "Невен" Вишеград,  број: 286//18 од 
28.08.2018 . године .  
 

2. Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављена у «Службеном гласнику 
општине Вишеград» 
 
ОПШТИНА ВИШЕГРАД 
                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Број: 02-12-6/18 
Датум: 04.09.2018. године        Младен Ђуровић,с.р. 

 
 
 
 
 
 
 
 

На основу члана 240. став 4. Закона о раду 
("Службени гласник Републике Српске", број 1/16) и 
чланова 1.,2., 3 и 5. Закона о измјенама и допунама 
Закона о раду ("Службени гласник Републике 
Српске", број 66/18), Закона о измјенама и допунама 
Закона на лични доходак члана 38. став 2. Посебног 
колективног уговора за запослене у области локалне 
самоуправе Републике Српске ("Службени гласник 
Републике Српске", број 20/17), Општина Вишеград, 
коју заступа и представља Начелник Општине 
Вишеград Младен Ђуревић (у даљем тексту: 
послодовац) и Синдикална организација Општинске 
управе Вишеград, коју заступа и представља Милан 
Јакшић (у даљем тексту: синдикат), дана 
27.8.2018.године, закључили су, 

  
АНЕКС  

КОЛЕКТИВНИ УГОВОР ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 
УОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ВИШЕГРАД 

 

Члан 1. 
Колективни уговор за запослене у Општинској 
управи општине Вишеград у члану 4. се мијења и 
додају се нови ставови (4) и  (5) који гласе: 
 
(4) Плата из става (1) Овог члана је плата прије 
опорезивања порезом на доходак 
(5) Бруто плата је плата из става (1) овог члана 
увећана за доприносе 
 

 

Члан 2. 

Колективни уговор за запослене у Општинској 

управи општине Вишеград у члану 6. се мијења и 

гласи: 
(1) Коефицијенти за обрачун плата запослених 

утврђују се на основу категорије радног мјеста, 
звања и платних група, по сљедећем: 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



А) општински службеници 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Б) намјештеници 

 
РБ Радно мјесто  Платна 

група 
Коефицијент за 
обрачун плате 

1. 
Послови на којима се захтјева стручност која се стиче 
високим образовањем или високим образовањем са 
остварених 240 ЕЦТС бодова или еквивалент  

шеста 10,08 

2. 
Послови на којима се захтјева стручност која се стиче 
вишим образовањем или високим образовањем са 
остварених 180 ЕЦТС бодова или еквивалент  

пета 8,69 

3. 
Послови на којима се захтјева стручност која се стиче 
специјализацијом на основу завршеног средњег 
образовања 

четврта 7,13 

4. 
Послови на којима се захтјева стручност која се стиче 
средњим образовањем у трајању од четири године 

трећа 6,46 

5. 
Послови на којима се захтјева стручност која се стиче 
средњим образовањем у трајању од три године 

друга 4,91 

6. 
Послови на којима се захтјева стручност 
неквалификованог радника 

прва 4,24 

 
 
 
 

 
 

РБ Назив радног мјеста Категорија 
радног мјеста 

Звање Платна 
група 

Коефицијент за 
обрачун плате 

1. 
Секретар скупштине прва нема седма 14,52 

2. 
Начелник одјељења прва нема седма 14,52 

3. Шеф кабинета/ 
одсјека 

друга нема шеста 13,69/11,46 

4. 
Стручни савјетник трећа нема шеста 13,13 

5. 
Инспектор и 

комунални полицајац 
четврта нема шеста 11,13 

Прво звање 10,63 

Друго звање 10,08 
6. 

Самостални стручни 
сарадник 

пета 

Треће звање 

шеста 

9,52 

Прво звање 9,08 
Друго звање 8,69 7. 

Виши стручни 
сарадник 

шеста 
Треће звање 

пета 
8,30 

Прво звање 6,80 

Друго звање 6,46 
8. Стручни сарадник седма 

Треће звање 

трећа 

6,13 
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Члан 3. 

(1) Анекс Колективног уговор сматра се 
закљученим када га у истовјетном тексту потпишу 
његови учесници.   

(2) Анекс Колективног уговора за запослене у 
Општинској управи општине Вишеград биће 
објављен у Службеном гласнику општине Вишеград 

(3) Овај анекс ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у Службеном гласнику општине 
Вишеград. 
 
Број:  02-12-5/18                               Број: 01 -01.19/18 
Датум:  27.8.2018. године     Датум: 27.8.2018. године 
 
Начелник општине              Синдикална организација 
Вишеград                        Општинске управе Вишеград   
Младен Ђуревић,с.р.                Милан Јакшић,с.р. 
 

О Г Л А С 
Одјељење за просторно уређење и стамбено-
комуналне послове Општине Вишеград ул. 
Андрићград број бб на основу рјешења број 05-372-
48/18 од 03.08.2018. године, извршило је у регистру 
заједница етажних власника Општине Вишеград, у 
регистарском листу број: 05-372-48/18 упис 
оснивања Заједнице етажних власника „Градско 
купатило“ улица Иве Андрића број 15  Вишеград, са 
сљедећим подацима: 
Назив и сједиште: Градско купатило“ улица Иве 
Андрића број 15  Вишеград. 
Регистарски лист број: 05-372-48/18.  
Оснивачи: три етажна власника зграде.  
Дјелатност: 68.20 – изнајмиљивање и пословање 
сопственим некретнинама или некретнинама узетим 
у закуп.  
 
 
 
 

Заједница је овлашћена да у правном промету са 
трећим лицима закључује уговоре и обавља друге 
послове правног промета у оквиру своје дјелатности, 
самостално и без ограничења, а за обавезе одговара 
цјелокупном својом имовином. Чланови одговарају 
супсидијарно до висине удјела у плаћању трошкова . 
Заступник: Весна Шимшић, предсједник Скупштине 
заједнице етажних власника, заступа заједницу 
самостално и без ограничења. 
 
ОПШТИНА ВИШЕГРАД 
Број: 05-372-48/18              НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА 
Датум: 03.08.2018. год.    Александар Ђукановић, с.р. 
 

О Г Л А С 
Одјељење за просторно уређење и стамбено-
комуналне послове Општинске управе Општине 
Вишеград, Андрићград бб Вишград, на основу 
рјешења број 05-372-51/18 од 22.08.2018. године, 
извршило је у регистру заједница етажних власника 
стамбених зграда, у регистарском листу број 05-372-
12/15 упис промјене лица овлашћеног за заступање 
заједнице етажних власника стамбене зграде ,,Војна”  
ул. Николе Тесле број 12 у  Вишеград, са сљедећим 
подацима: 
Нови законски заступник заједнице са даном овог 
уписа је Тановић Љубинка, умјесто ранијег Петровић 
Томислава. 
 
ОПШТИНА ВИШЕГРАД 
Број: 05-372-51/18              НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА 
Датум: 23.08.2018. год.    Александар Ђукановић, с.р. 
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_______________________________________________________________________________________________ 
И з д а в а ч: Скупштина општине Вишеград-Стручна служба Скупштине општине, Aндрићград бб, 73240 
Вишеград, телефон: 058/620-823. Излази у складу са потребама. 
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