
 
 

Година 27                                Службени гласник општине Вишеград - Број 14             23, новембар  2018.  годинe  
 
На основу члана 53б. Изборног закона Републике 
Српске („Службени гласник Републике Српске” 
број: 34/02, 35/03, 24/04, 19/95, 24/12 и 109/12) 
члана 3. Упутства о организовању и спровођењу 
избора за чланове савјета мјесних заједница  
(„Службени гласник Републике Српске” број: 
122/12 и 31/13), члана 17. Одлуке о мјесним 
заједницама на подручју општине Вишеград 
(„Службени гласник општине Вишеград“, број 6/15 
и 4/17) и члана 119. Статута општине Вишеград 
(„Службени гласник општине Вишеград„ број 
6/17), Скупштина општине Вишеград на сједници 
одржаној 22.11.2018.године, д о н о с и  
 

О Д Л У К У 
о измјени Одлуке о расписивању и провођењу 

редовних избора за чланове савјета мјесних 
заједница на подручју Општине Вишеград; 

 
Члан 1. 

Овом одлуком мијења се Одлука о расписивању и 
провођењу редовних избора за чланове савјета 
мјесних заједница на подручју Општине Вишеград 
број 01-022-147/18 од 23.10.2018. године 
(„Службени гласник општине Вишеград“, број 
13/18).  

 

Члан 2.  
У члану 2. одлуке брише се „МЗ Црнча за 7 чланова 
савјета“, а уписује се: 
„МЗ Црнча за 5 чланова савјета“. 
 

Члан 3. 
Остали дијелови одлуке остају непромијењени.  
 

Члан 4. 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у “Службеном гласнику општине 
Вишеград” 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 
Број: 01-022-166/18          ПОТПРЕДСЈЕДНИК СО 
Датум: 22.11.2018. год.     Миладин Милићевић,с.р.  

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

 
О Д Л У К У 

о 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 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: 02-404-136/18 
Датум: 18.10.2018. године   Младен Ђуровић,с.р. 



РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА ВИШЕГРАД 
-Начелник општине 
Број: 02-404-136/18 
Датум: 18.10.2018. године 
 
На основу 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 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 4. у дијелу табеле 
под називом „РАДОВИ“ врши се измјена ставки под редним бројевима 11. и 50. које гласе: 
 

Ред. 
број  

Предмет 
набавке  

Шифра 
ЈРЈН 

Процијење
на нето 
вриједност 
набавке 

Врста 
поступка 
набавке 

Оквирни 
период 
покретањ
а 
поступка 
набавке 

Оквирни 
период 
закључења 
уговора 

Склапа 
ли се 
уговор 
или 
оквирни 
споразум 

Планирано 
трајање 
уговора или 
оквирног 
споразума 

Извор 
финансир
ања 
(конто) 

Назив 
одјељења 
које 
покреће 
набавку 

РАДОВИ           

11. 

Извођење 
радова на 
ватрогасном 
дому 

45216121-8  5.210,00 КМ  Директни  
Октобар 
2018..  

Новембар 
2018.  

Уговор  

30 дана од 
дана 
потписивања 
уговора 

511100  

Одјељење 
за 
општу 
управу 

50. 
Реконструкција 
градских 
котловница 

45454000-4  4.700,00 КМ  Директни  
Октобар 
2018.  

Октобар 
2018.  

Уговор 

15 дана од 
увођења у 
посао од 
стране лица 
задуженог за 
праћење 
реализације 
уговора 

511100 

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 4. у дијелу табеле 
под називом „РОБЕ“ додају се нове ставке под редним бројевима 41. и 42. које гласе: 
 

Ред. 
број  

Предмет 
набавке  

Шифра 
ЈРЈН 

Процијење
на 
нето 
вриједност 
набавке 

Врста 
поступка 
набавке 

Оквирни 
период 
покрета
ња 
поступка 
набавке 

Оквирни 
период 
закључе
ња 
уговора 

Склапа 
ли се 
уговор 
или 
оквирни 
споразум 

Планирано 
трајање 
уговора 
или 
оквирног 
споразума 

Извор 
финанси
рања 
(конто) 

Назив 
одјељења 
које покреће 
набавку 

РОБЕ           

41. 

Набавка 
материјала за 
реконструкцију 
градских 
котловница 

39715210-2  
5.100,00 
КМ  

Директни  
Октобар 
2018.  

Октобар 
2018.  

Уговор  

10 дана од 
дана 
потписивања 
уговора 

511100 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено 
комуналне 
послове 

42. 

Набавка 
материјала 
за израду 
фасаде на 
ватрогасном 
дому 

44111400-5  
3.210,00 
КМ  

Директни  
Октобар 
2018.  

Октобар 
2018.  

Уговор  

10 дана од 
дана 
потписивања 
уговора 

511100 и 
буџетска 
резерва 

Одјељење за 
општу управу 

 
Члан 3. 

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 43. и члана 82. Закона о 
локалној самоупрви („Службени гласник 
Републике Српске“ број 97/16), на основу члана 
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 01.11.2018. 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 
447/18 од 01.11.2018. године.  
 

 2. Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављена у „Сужбеном 
гласнику општине Вишеград“. 
 
ОПШТИНА ВИШЕГРАД 
              НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Број: 02-60-11/18 
Датум: 01.11.2018. године   Младен Ђуровић,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 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: 02-404-144/18 
Датум: 05.11.2018. године   Младен Ђуровић,с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА ВИШЕГРАД 
-Начелник општине- 
Број: 02-404-144/18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Датум: 05.11.2018. године 
 
 
На основу 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 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 4. у дијелу табеле 
под називом „УСЛУГЕ“ врши се измјена ставкe под редним бројем 26. којa гласи: 

Ред. 
број 

Предмет набавке 
Шифра 

ЈРЈН 

Процијењена 
нето 

вриједност 
набавке 

Врста 
поступка 
набавке 

Оквирни 
период 

покретања 
поступка 
набавке 

Оквирни 
период 

закључења 
уговора 

Склапа 
ли се 

уговор 
или 

оквирни 
споразум 

Планирано 
трајање 

уговора или 
оквирног 
споразума 

Извор 
финансирања 

(конто) 

Назив 
одјељења које 

покреће 
набавку 

 
УСЛУГЕ 

26. 

 
Зимско одржавање 
локалних и 
некатегорисаних 
путева  
 

 
90620000-9 

 
11.220,00 КМ 

Конкурентс
ки 

Новембар 
2018. 

Новембар 
2018. 

Уговор 

од дана 
потписивањ
а уговора до 
15.04.2019. 

године 

412800 

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 4. у дијелу табеле 
под називом „РАДОВИ“ врши се измјена ставкe под редним бројем 39. којa гласи: 
 



Ред. 
број 

Предмет набавке 
Шифра 

ЈРЈН 

Процијењена 
нето 

вриједност 
набавке 

Врста 
поступка 
набавке 

Оквирни 
период 

покретања 
поступка 
набавке 

Оквирни 
период 

закључења 
уговора 

Склапа 
ли се 

уговор 
или 

оквирни 
споразум 

Планирано 
трајање 

уговора или 
оквирног 
споразума 

Извор 
финансирања 

(конто) 

Назив 
одјељења 

које 
покреће 
набавку 

 
РАДОВИ 

39. 

Одводња 
оборинских вода 
замјеном ивичњака у 
Улицама ЈЈЗ и 
Војводе Степе 

 
45232130-2 

 

75.213,00 
 КМ 

Конкурентс
ки  

Новембар 
 2018. 

Децембар 
2018 

Уговор 

20 дана од 
увођења у 
посао од 
стране 

надзорног 
органа 

Буџетска ставка са 
које се обезбјеђују 

финансијска 
средства је 511100 
- Измјена и допуна 

програма 
коришћења 

прихода 
остварених по 
основу водних 

накнада за 
2018.годину 
(„Службени 

гласник Републике 
Српске“, број 9/18) 

и Одлука 
начелника 
општине            

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 4. у дијелу табеле под називом „РОБЕ“ 
додаје се нова ставка под редним бројем 43. 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 

43. 

Набавка 
новогодишњих 
украса за кићење 
града 

39298500-2 
6. 000,00 

 КМ 
Директни 

Новембар  
2018. 

Новембар 
2018. 

Уговор 
7 дана од дана 
потписивања 

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 члану 4. у дијелу табеле под називом 
„УСЛУГЕ“ додају се нове ставке од редног броја 64. до  69. 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 

64. 

Израда геодетског 
елабората градске 
водоводне 
дистрибутивне 
мреже 

71300000-1 
 

1.710,00 
КМ 

 
Директни  

 

Новембар  
 2018. 

Новембар  
2018. 

Уговор 
15 дана од дана 

потписивања 
уговора 

511100 
Измјена и допуна 

програма 
коришћења 

прихода 
остварених по 
основу водних 

накнада за 
2018.годину 
(„Службени 

гласник 
Републике 

Српске“, број 
13/18) 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено-
комуналне 

послове 

65. 
Израда пројекта 
водоводне мреже 
Прелово Клашник 

71322200-3 
3.080,00 

КМ 

 
Директни  

 

Новембар  
 2018. 

Новембар  
2018. 

Уговор 
30 дана од дана 

потписивања 
уговора 

511100 
Измјена и допуна 

програма 
коришћења 

прихода 
остварених по 
основу водних 

накнада за 
2018.годину 
(„Службени 

гласник 
Републике 

Српске“, број 
13/18) 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено-
комуналне 

послове 

66. 
Израда измјене 
дијела измјене 
Регулационог плана 

71243000-3 
3.590,00 

КМ 

 
Директни  

 

Новембар  
 2018. 

Новембар  
2018. 

Уговор 

Рок за израду 
плана је 4 
мјесеца.  
Носилац израде 

511100 
Изградња зграде 

за МБП 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 



„Гарча“  у 
Вишеграду-секција 
регулационог плана 
„Малухино поље и 
Мезалин“ 

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 10 
дана од дана 
одржане стручне 
расправе о 
преднацрту; 
-приједлог 
документа у року 
од 10 дана од 
дана одржавања 
јавне расправе на 
нацрт документа. 

стамбено-
комуналне 

послове 

67. 

Израда пројекта 
прикупљања 
оборинских вода у 
насељу Гарча 

71300000-1 
 

2.990,00 
КМ 

 
Директни  

 

Новембар  
 2018. 

Новембар  
2018. 

Уговор 
25 дана од дана 

потписивања 
уговора 

511100 
Измјена и допуна 

програма 
коришћења 

прихода 
остварених по 
основу водних 

накнада за 
2018.годину 
(„Службени 

гласник 
Републике 

Српске“, број 
13/18) 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено-
комуналне 

послове 

68. 

Израда пројекта за 
изградњу дијела 
саобраћајне мреже у 
насељу Гарча у 
Вишеграду 

71300000-1 
 

3.846,15 
КМ 

 
Директни  

 

Новембар  
 2018. 

Новембар  
2018. 

Уговор 
25 дана од дана 

потписивања 
уговора 

Пресуда-
резервисана 
средства на 

рачуну НЛБ банке 
а.д. број 562-006-

00000547-15 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено-
комуналне 

послове 



69. 

Измјена и допуна 
пројекта 
реконструкције 
градске водоводне 
мреже у Вишеграду 

71322200-3 
18.800,00 

КМ 
Конкурент

ски 
Новембар  

 2018. 

Новембар-
Децембар 

2018. 
Уговор 

30 дана од дана 
потписивања 

уговора 

511100 
Измјена и допуна 

програма 
коришћења 

прихода 
остварених по 
основу водних 

накнада за 
2018.годину 
(„Службени 

гласник 
Републике 

Српске“, број 
13/18) 

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 
„РАДОВИ“ додају се нове ставке од редног броја 59. до 66. 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 
одјељењ

а које 
покреће 
набавку 

 
РАДОВИ 

59. 
Адаптација откупне 
станице Сасе 

 
45262700-8 

5.343,23 
 КМ 

 
Директни  

 

Октобар 
 2018. 

Новембар  
2018. 

Уговор 

10 дана од 
дана 

потписивања 
уговора 

511100 

Одјељење 
за локални 

развој, 
привреду и 
друштвене 
дјелатност

и 

60. 
Изградња водовода 
у насељу Калате 

 
45231300-8 

 

4.786,32  
КМ 

 
Директни  

 

Новембар  
 2018. 

Новембар  
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 

Одјељење 
за 

просторно 
уређење и 
стамбено-
комуналне 

послове 



(„Службени 
гласник 

Републике 
Српске“, број 

13/18) 

61. 

Изградња 
водоводне и 
канализационе 
мреже у насељу 
Бикавац 

45231300-8 
 

3.504,00 
КМ 

 
Директни  

 

Новембар  
 2018. 

Новембар  
2018. 

Уговор 

7 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 
13/18) 

Одјељење 
за 

просторно 
уређење и 
стамбено-
комуналне 

послове 

62. 

Израда решетки за 
прикупљање и 
одводњу оборинске 
воде код основне 
школе 

45232130-2 
2.820,00 

КМ 

 
Директни  

 

Новембар  
 2018. 

Новембар  
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 
13/18) 

Одјељење 
за 

просторно 
уређење и 
стамбено-
комуналне 

послове 

63. 

Чишћење шахтова и 
санација канала за 
прикупљање 
оборинске воде у 
насељу Вучине 

45232400-6   
4.530,00 

КМ 

 
Директни  

 

Новембар  
 2018. 

Новембар  
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 

Одјељење 
за 

просторно 
уређење и 
стамбено-
комуналне 

послове 



Републике 
Српске“, број 

13/18) 

64. 

Израда резервоара 
за прикупљање воде 
код градског 
стадиона 

45247270-3 
5.128,00 

КМ 

 
Директни  

 

Новембар  
 2018. 

Новембар  
2018. 

Уговор 

20 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 
13/18) 

Одјељење 
за 

просторно 
уређење и 
стамбено-
комуналне 

послове 

65. 
Санација моста код 
градског стадиона 
преко ријеке Рзав 

45221119-9 
1.110,00 

КМ 

 
Преговара

чки 
 

Новембар  
 2018. 

Новембар  
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 
13/18) 

 
 
 
 
 

Одјељење 
за 

просторно 
уређење и 
стамбено-
комуналне 

послове  
 
 
 
 

 

66. 

Додатни и 
непредвиђени 
радови на изградњи 
реконструкције 
водовода Бикавац-
Шегање, II фаза 

45231300-8 
11.539,00 

KM 
Преговара

чки 
Новембар  

 2018. 
Новембар  

2018. 
Уговор 

15 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 

Одјељење 
за 

просторно 
уређење и 
стамбено-
комуналне 

послове 



гласник 
Републике 

Српске“, број 
13/18) 

и Одлука 
начелника 
општине 

 
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 82. Закона о локалној 
самоуправи (,,Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16), члана 87. Статута општине 
Вишеград („Службени гласник општине 
Вишеград“, број 6/17) и члана 6. Одлике о 
суфинансирању реализације пројекта естетског 
уређења фасада са заједницама етажних 
власника („Службени гласник општине 
Вишеград“, број 9/17, 6/18 и 11/18), начелник 
општине Вишеград дана 12.11.2018. године  
доноси  

 
О Д Л У К У 

о избору објеката који ће се суфинансирати а 
који се односе на пројектат естетског 

уређења фасада са заједницама етажних 
власника 

 
I Овом одлуком утврђују се објекати који ће се 
суфинансирати а који се односе на пројекат  
 
 
 
 
 
 

 
естетског уређења фасада са заједницама 
етажних власника, у складу са Одликом о 
суфинансирању реализације пројекта естетског 
уређења фасада са заједницама етажних 
власника („Службени гласник општине 
Вишеград“, број 9/17, 6/18 и 11/18), Јавним 
позивом за суфинансирање реализације пројекта 
естетског уређења фасада са заједницама 
етажних власника број 02-40-244/18 од 
30.07.2018. године, а по приједлогу комисије за 
избор објеката за суфинансирање уређења 
фасаада и записником број 02-40-244/18 од 
15.10.2018. године. 
 
II Објекти који ће се суфинансирати за естетско 
уређење фасада односно заједнице етажних 
власника са којима ће се закључити уговор са 
најповољнијим понуђачем односно најнижом 
понудом, износом средстава које је потребно да 
обезбједи ЗЕВ,  износ средстава које је потребно 
да обезбједи Општина као и процентом учешћа 
у суфинансирању, дати су у табеларном 
прегледу, како слиједи:  
 
 
 

;;;; 
 

 
III Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у („Службени гласник општине 
Вишеград“. 
 
ОПШТИНА ВИШЕГРАД 
              НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Број: 02-40-244/18 
Датум: 12.11.2018. године   Младен Ђуровић,с.р. 

 
 
 
 

 

 
На основу члана 82. став (3) Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“ број: 97/16), члана 14. став 1. и 2. Закона 
о систему интерних финансијских контрола у 
јавном сектору Републике Срспке ("Службени 
гласник Републике Срспке број: 91/16 "), тачке 
18. 20. и 21. Упутства о начину и поступку 
успостављања кoнтроле ("Службени гласник 
Републике Српске" број: 99/17) и члана 87. 
Статута Општине Вишеград („Службени гласник 
Општине Вишеград“ број: 6/17), начелник 
општине,  д о н о с и 

Рeд. 
бр. 
 

Заједница 
етажних 
власника 
 

Број 
 бодова

Најповољнији 
 понуђач  

Најнижа  
цијена  
понуде 

Износ  
средстава које 
 је потребно да 
обезбједи ЗЕВ 

Износ средстава  
које је потребно  
да обезбједи  
Општина 

Износ средстава 
 којима  
тренутно  
располаже ЗЕВ 

Проценат  
учешћа 

 
1. 

Зев ПРВО 
СУНЦЕ”   
Улица цара  
Лазара бр.5 

80 
 
“ЛАКИ “ 
 д.о.о. Вишеград 

  5.517,43 КМ 
 

 3.310,45 КМ 
  

    2.206,97 КМ
3.571,25 КМ 

 
60% ЗЕВ 

40% 
Општина 

 
2. 

Зев “ТУНЕЛ 1”  
Улица цара 
Лазара 5А 

75 
сзр“ЛИМОРАД” 
Вишеград 
 

 33.576,50 КМ  13.576,50 КМ 20.000,00 КМ 11.936,94 КМ 
30% ЗЕВ 

70% 
Општина 

 
3. 

Зев “ШЕСТИЦА”  
Улица војводе  
Степе бр.12 

 
60 

 
“ЛАКИ“ д.о.о. 
 Вишеград  

 
17.454,00 КМ 

   
 10.472,40 КМ     6.981,60 КМ 2.872,87 КМ 

 
60% ЗЕВ 

40% 
Општина 

4. Зев “ГРАНИТ”  
Улица  Иве 
Андрића бр.56 

55 
сзр“ЛИМОРАД” 
Вишеград  16.274,70 КМ 4.882,41 КМ  11.392,29 КМ 3.390,98 КМ 

30% ЗЕВ 
70% 

Општина 

5. Зев“ИВО АНДРИЋ 34“ 
Улица  бр.34 55 

 сзр“ЛИМОРАД”  
Вишеград 18.105,98 КМ   5.431,79 КМ     12.674,18 КМ    2.132,70 КМ 

30% ЗЕВ 
70% 

Општина 
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О Д Л У К У 
о именовању лица (Комисије) одговрних за 

финансијско управљање и контролу у 
Општинскј управи Вишеград 

 
I 

Овом одлуком именују се лица (Комисија) 
одговoрна за успостављање, спровођење и развој 
финансијског управљања и контрола у 
Општинској управи Вишеград у следећем 
саставу: 

1. Милан Јакшић, предсједник комисије,       
       Његош Танасковић, замјеник  
2. Дејан Крсмановић, члан,                            

Лепа Цвијетић-Васиљевић, замјеник,        
3. Ана Богдановић, члан.                                

Радмило Михајловић, замјеник. 
 

II 
Именована лица из тачке I ове одлуке одговорна 
су за успостављање, спровођење и развој 
финансијског управљања и конторла у 
Општинској управи Вишеград и обављају 
послове који се  односе на: 
1. припрему и праћење спровођења плана за 
успостављање финансијског управљања и 
контрола, 
2. координацију активности за успостављање и 
развој финансијског управљања и контрола, 
3. помоћ начелнику општине у развоју и 
утврђивању стратегије управљања ризицима, 
4. припрему и праћење спровођења плана за 
отклањање недостатака унутрашњих контрола, 
5. припрему полугодишњег и годишњег 
извјештаја о финансијском управљању и 
контроли, 
6. извјештавање начелника општине Вишеград о 
стању и развоју финансијског управљања и 
контрола и 
7. сарадњу са Централном јединицом за 
хармонизацију Министарства финансија. 
 

III 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 
биће објављена у Службеном гласнику општине 
Вишеград 
 
ОПШТИНА ВИШЕГРАД 
              НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Број: 02-013-302/18 
Датум: 14.11.2018. године   Младен Ђуровић,с.р. 
На основу члана 59. алинеја 8). Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број 97/16), члана 48. став 
(3), (4). и (5). Закона о службеницима и 
намјештеницима у органима јединице локалне 
самоуправе („Службени гласник Републике 
Срспске“, број 97/16) у вези са чланом 1. Уредбе 
о начелима за унутрашњу организацију и 

систематизацију радних мјеста у градској, 
односно општинској управи и члана 1. Уредбе  о 
категоријама, звањима и условима за обављање 
послова службеника у јединицама локалне 
самоуправе ("Службени гласник Републике 
Српске", број: 10/17 3/18), и члана 66. Статута 
општине Вишеград ("Службени гласник 
општине Вишеград", број 6/17), начелник 
општине Вишеград,  д о н о с и 
 

П Р А В И Л Н И К 
о измјени  и допуни Правилника о 
организацији и систематизацији 

радних мјеста Општинске управе општине 
Вишеград 

 
 

Члан 1. 
У Правилнику о организацији и систематизацији 
радних мјеста Општинске управе Општине 
Вишеград („Службени гласник општине 
Вишеград“ број 10/17, 3/18, 4/18 и 5/18 и 6/18) у 
члану 16. у табеларном прегледу  који се односи 
на ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ у тачки 
14. која гласи:      
 

      
14. 

Портир 
обезбјеђење, 
домар и 
руковалац 
телефонском 
централом 
Категорија:   - 
Звање:  - 

Средња стручна 
спрема-трећи 
степен стручне 
спреме КВ или 
ВКВ, 6 мјесеци 
радног 
искуства, 
 

 
3 

 

мијења се и гласи: 
      
14. 

Портир-
обезбјеђење, 
домар и 
руковалац 
телефонском 
централом 
Категорија:   - 
Звање:  - 

Средња стручна 
спрема-трећи 
степен стручне 
спреме КВ или 
ВКВ, 6 мјесеци 
радног 
искуства, 
 

 
2 

У истом члану у табеларном прегледу који се  
односи на СТРУЧНУ СЛУЖБУ НАЧЕЛНИКА 
ОПШТИНЕ  у тачки 6. која гласи: 
 

      
6. 

Стручни 
сарадник за 
расељена 
лица и 
повратнике, 
седма 
категорија 
трећег звања 

ССС гимназија, 
1 година   
радног искуства 
и положен 
стручни испит 
 

 
1 

  
мијења се и гласи: 

      Стручни ССС-четврти  



6. сарадник за 
расељена 
лица и 
повратнике, 
седма 
категорија 
трећег звања 
 

степен 
друштвеног или 
техничког 
смјера, 1 година  
радног  
искуства и 
положен 
стручни испит 
за рад у 
органима 
управе 

2 

  
Члан 2. 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од 
дана објвљивања у „Службеном гласнику 
општине Вишеград’’. 
 
ОПШТИНА ВИШЕГРАД 
              НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Број: 02-013-289/18 
Датум: 22.10.2018. године   Младен Ђуровић,с.р. 
 
На основу члана 59. алинеја 8). Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број 97/16), члана 48. став 
(3), (4). и (5). Закона о службеницима и 
намјештеницима у органима јединице локалне 
самоуправе („Службени гласник Републике 
Срспске“, број 97/16) у вези са чланом 1. Уредбе 
о начелима за унутрашњу организацију и 
систематизацију радних мјеста у градској, 
односно општинској управи и члана 1. Уредбе  о 
категоријама, звањима и условима за обављање 
послова службеника у јединицама локалне 
самоуправе ("Службени гласник Републике 
Српске", број: 10/17 3/18), и члана 66. Статута 
општине Вишеград ("Службени гласник 
општине Вишеград", број  6/17), начелник 
општине Вишеград, д о н о с и 
 

П Р А В И Л Н И К 
о измјени  и допуни Правилника о 
организацији и систематизацији  

радних мјеста Општинске управе општине 
Вишеград 

 
Члан 1. 

У Правилнику о организацији и систематизацији 
радних мјеста Општинске управе Општине 
Вишеград („Службени гласник општине 
Вишеград“ број 10/17, 3/18, 4/18 и 5/18 и 6/18) у  
члану 16. у табеларном прегледу  који се односи 
на ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ тачка 5. 
која гласи:      
 

5. Стручни сарадник Средња стручна  

за прикупљање 
података за 
остваривање права 
из борачко-
инвалидске заштите 
и послове војне 
евиденције, 
документацију о 
цивилним жртвама 
рата,  
Категорија:   седма 
категорија  
Звање:Стручни 
сарадник другог 
звања 

спрема у 
чевтверогодиш
њем трајању-
гимназија, 
управна или 
економска 
школа, 1 година 
радног 
искуства, 
положен 
стручни испит 
за рад у 
органима 
управе и 
познавање рада 
на рачунару 

1  

 

 и тачка 10. која гласи: 
      
10. 

Стручни 
сарадник за 
мјесне 
заједнице  
Категорија: 
седма 
категорија 
Звање:Стручни 
сарадник 
другог звања 

Средња стручна 
спрема у 
чевтверогодишњем 
трајању-гимназија, 
или економска 
школа, 1 година 
радног искуства, 
положен стручни 
испит за рад у 
органима управе и 
познавање рада на 
рачунару 

 
1 

 

се мијењају односно спајају у једну тачку редни 
број 5. која гласи  

      
5. 

Стручни 
сарадник за 
мјесне 
заједнице, 
прикупљање 
података за 
остваривање 
права из 
борачко-
инвалидске 
заштите, 
послове војне 
евиденције и  
документације 
о цивилним 
жртвама рата  
Категорија:   
седма  
Звање:Стручни 
сарадник 
другог звања 

Средња стручна 
спрема у 
чевтверогодишњем 
трајању-гимназија 
или економска 
школа, 1 година 
радног искуства, 
положен стручни 
испит за рад у 
органима управе и 
познавање рада на 
рачунару 
 

 
1  

Остале тачке се помјерају за једно мјесто. 
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Члан 2. 
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од 
дана објвљивања у „Службеном гласнику 
општине Вишеград’’. 
 
 

ОПШТИНА ВИШЕГРАД 
              НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Број: 02-013-303/18 
Датум: 15.11.2018. године   Младен Ђуровић,с.р. 
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