
 

 
Година 28                                       Службени гласник општине Вишеград - Број 1                   25, јануар  2019.  годинe 

На основу члана 39. став (2) Закона о локалној 

самоуправи ("Службени гласник Републике 

Српске", број 97/16) и члана 36. став (2) Статута 

општине Вишеград ("Службени гласник Републике 

Српске", број 6/17), Скупштина општине Вишеград 

на сједници одржаној 24.01.2019. године, д о н о с и 

 
О Д Л У К У 

о подршци малинарској производњи из 
преосталих новчаних средстава за подстицаје 

 у пољопривреди за 2018. годину 
 

Члан 1. 
Овом одлуком извршиће се расподјела преосталих 
новчаних средстава по Одлуци о новчаним 
подстицајима за развој пољопривреде у општини 
Вишеград у 2018. години ("Службени гласник 
општине Вишеград", број 1/18), а како би се одржао 
постојећи обим производње ове пољопривредне 
гране, те ублажила ниска откупна цијена малине. 
. 

Члан 2. 
Премију по овој одлуци могу остварити 
пољопривредни произвођачи малина који су у 
текућој години откупљивачу предали одређену 
количину малина и имају потписан уговор са 
откупљивачем, а који се уписани у евиденцији 
Бироа за запошљавање као незапослена лица. 
Премија на произведено и предато воће износи 0,15 
КМ/кг. 
  

Члан 3. 
Право на подстицајна средства оствариће  
подносиоци захтјева који: 

- су регистровани у АПИФ-у за обављање 
пољопривредне производње, 

- доставе Увјерење о незапослености са 
Завода за запошљавање или овјерену изјаву да је 
пољопривредна  дјелатност основна дјелатност, 

- имају пребивалиште  на територији општине 
Вишеград најмање годину дана, 

- пољопривредну производњу обављају на 
територији општине Вишеград, 

- имају потврду регистрованог откупљивача 
воћа који садржи количину предатог воћа, 

- копија уговора са откупљивачем воћа. 
 

Члан 4. 
Начелник општине ће именовати Комисију за 
додјелу новчаних средстава (у даљем тексту: 
Комисија). 
Комисија је задужена да: 
-прима захтјеве са документацијом, 
-прегледа документацију, 
-врши обрачун износа новчаног подстицаја, 
-сачини записник и приједлог о испуњености услова 
за додјелу средстава. 
На основу приједлога од стране Комисије, 
прозвођачи малина ће са општином Вишеград 
закључити уговор, који у име општине потписује 
начелник општине.  
Износ премије ће се уплатити на текуће рачуне 
прозвођача малина. 
 

Члан 5. 
Захтјеви за остваривање права на подстицај подносе 
се на писарници општине Вишеград, а уз захтјев се 
доставља и: 
- копија личне карте, 
- копија потврде из АПИФ-а, 
- копија текућег или жиро рачуна, 
- потврда о пребивалишу, 
- увјерење о незапослености са Завода за 
запошљавање или овјерена изјава да је 
пољопривреда основна дјелатност 
- овјерена кућна листа (као доказ да нема још 
корисника подстицаја из једног домаћинства), 
- изјава да корисник према општини  нема 
доспјелих, а не измирених обавеза, 
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- потврда регистрованог откупљивача воћа који 
садржи количину предатог воћа, 
- копија уговора са откупљивачем воћа. 
 

Члан 6. 
Рок за подношење захтјева је 22.02.2019. године. 
 

Члан 7. 
Ова одлука ступа на снагу 8 (осмог) дана од дана 
објављивања у "Службеном гласнику општине 
Вишеград". 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД                                                                                      
                                                   ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Број: 01-022-1/19 
Датум: 24.01.2019. год.       др Билал Мемишевић,с.р.  
 
На основу члана 39. став (2) 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 24.01.2019. године, д о н о с и  

О Д Л У К У 
о одобравању позајмице новчаних средстава са 

намјенског рачуна Општине Вишеград на  
жиро рачун буџета Општине Вишеград 

 
Члан 1. 

Одобрава се позајмица новчаних средстава са 
рачуна водопривредне накнаде  Општине Вишеград 
број: 562-006-81157854-34 на жиро рачун буџета 
Општине Вишеград број: 555-010-10006695-70, у 
износу од 130.000,00 КМ са обавезом враћања до 
31.12.2019. године, за иплату накнаде за споразумни 
престанак радног односа радника запослених у 
општинској управи.  

 

Члан 2. 
Овлашћује се начелник општине да у складу са 
чланом 1. ове Одлуке изврши пренос-позајмицу 
средстава са намјенског рачуна на жиро рачун 
буџета Општине  
 

Члан 3. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине 
Вишеград“.  
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД                                                                                      
                                                   ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Број: 01-022-2/19 
Датум: 24.01.2019. год.       др Билал Мемишевић,с.р.  
 
На основу члана 4. Закона о административним 

таксама („Службени гласник Републике Српске“, 

број 100/11, 103/11 и 67/13), члана 39. став (2) тачка 

2) Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“, број 97/16) и члана 36. 

Статута општине Вишеград („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 6/17), Скупштина 

општине Вишеград на сједници одржаној 

24.01.2019. године, д о н о с и 

О Д Л У К У 
о допуни Одлуке о општинским 

административним таксама 
 

Члан 1. 
У Одлуци o општинским административним таксама 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 1/12, 

11/13 и 14/15) у члану 3. у Тарифи општинских 

административних такси, која се налази у прилогу и 

саставни је дио ове одлуке, назив поглавља VI 

допуњава се ријечима  „И ДОЗВОЛЕ“.  

У поглављу VI ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛEД И ДОЗВОЛЕ 
у тарифном броју 19. послије тачке в) додају се нове 
тачке г), д), ђ), е), ж) и з) које гласе:  
„г) За издавање накнадне грађевинске и употребне 

дозволе у поступку легализације за бесправне 

индивидуалне стамбене објекте чија је бруто 

грађевинска површина мања од 400 m² .. 140,00 КМ. 

д) За издавање накнадне грађевинске и употребне 

дозволе у поступку легализације за бесправне 

индивидуалне стамбено-пословне објекте чија је 

бруто грађевинска површина мања од 400 m² 

.....................................................................  160,00 КМ. 

ђ) За доношење рјешења о привременом задржавању 

бесправног објекта у употреби који није могуће 

трајно легализовати због неусклађености са 

документом просторног уређења .............   70,00 КМ. 

е) За доношење рјешења о привременом задржавању 

бесправног објекта у употреби који није могуће 

трајно легализовати због због неријешених 

имовинско-правних односа на земљишту . 70,00 КМ. 

ж) За доношење рјешења о уклањању објеката чија 

је бруто грађевинска површина мања од 200 m²   

........................................................................ 50,00 КМ. 

з) За доношење рјешења о уклањању објеката чија је 
бруто грађевинска површина већа од 200 m²  
..................................................................   100,00 КМ“. 
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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: 01-022-3/19 
Датум: 24.01.2019. год.       др Билал Мемишевић,с.р.  
 

На основу члана 195. став (3) Закона о водама 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 50/06, 

92/09, 121/12 и 74/17), члана 39. став (2) тачка 2), 

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 24.01. 

2019. године, д о н о с и 

О Д Л У К У 
о усвајању Програма кориштења прихода 
остварених по основу водних накнада за 

 2019. годину 
 

Члан 1. 
Скупштина општине Вишеград усваја Програм 

кориштења прихода остварених по основу водних 

накнада за 2019. годину.  

Члан 2. 
Саставни дио ове одлуке је Програм кориштења 
прихода остварених по основу водних накнада за 
2019. годину. 
 

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

Члан 4. 
За реализацију ове одлуке задужује се начелник 

општине и Општинска управа - Одјељење за 

просторно уређење и стамбено-комуналне послове и 

Одјељење за финансије.   

Члан 5. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Општине 
Вишеград“, а примјењиваће се по добијању 

сагласности од Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде Републике Српске. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД                                                                                     
                                                   ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Број: 01-022-4/19 
Датум: 24.01.2019. год.       др Билал Мемишевић,с.р.  

 
П Р О Г Р А М 

кориштења прихода остварених по основу 
водних накнада за 2019. годину 

 
 

УВОД 

Овим Програмом утврђује се кориштење средстава 

остварених по основу водних накнада за 2019. 

годину.  

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА 

Буџетом Општине Вишеград за 2019. годину 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 

17/18) планирана су средства у износу 375.500,00 

КМ. 

Прикупљена средства према Закону о водама 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 50/06, 

92/09, 121/12 и 74/17) могу се користити за израду 

привремених планова управљања водама, 

одржавању објеката у власништву јединица локалне 

заједнице, спровођењу интервентних активности у 

сектору вода, развоју сектора кроз финансирање 

изградње водних објеката и система, побољшању 

техничких, материјалних, кадровских и других 

капацитета, а на основу Програма кориштења 

прихода кога доноси надлежни орган јединице 

локалне самоуправе, уз сагласност Министарства 

пољопривреде, шумарства и водопривреде. 

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА 

Наведена средства биће утрошена за финансирање 

пројеката: 

1. Наставак радова на уређењу Осојничког потока у 

Вишеграду ........................................... 38.000,00 КМ, 

2. Изградња кишне канализације у насељу Горње 

Шегање ............................................. 36.000,00 КМ, 

3. Израда резервоара за прикупљање воде код 
Градског стадиона ............................      6.000.00КМ, 
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4. Радови на санацији сливника и шахтова у улицама 
Видовданска и Јована Дучића ............   7.000,00 КМ, 
 

5. Изградња канализационе мреже у насељу Гарча 
............................................................... 45.000,00 КМ, 
 

6. Изградња водоводне мреже у насељу Гарча 
............................................................... 30.000,00 КМ, 
 

7. Радови на постављању сливне решетке у насељу 
Глогова ................................................   6.000,00 КМ, 
 
8. Радови на постављању сливне решетке у насељу 
Гарча ...................................................... 6.000,00 
КМ, 
9. Санација моста у насељу Ристићи .... 6.000,00 КМ, 

10. Санација моста у насељу Батковица 6.000,00 КМ, 

11. Санација моста у насељу Велетово   6.000,00 КМ, 

12. Реконструкција дијела улице Светог Саве 

...............................................................` 60.000,00 КМ 

13. Санација дијела тротоара и канализације уз 

обалу ријеке Дрине у ул. Друге подрињске бригаде 

............................................................... 30.000,00 КМ, 

14. Уређење обале ријеке Рзав ........... 7.000,00 КМ, 

15. Санација канализације у насељу Горње Шегање 

............................................................ 3.000,00 КМ,  

16. Изградња канализације у насељу Вучине 

.............................................................. `30.000,00 КМ, 

17. Изградња сеоских бунара ............. 8.000,00 КМ, 

18. Пројектна документација (од утицаја на сектор 

вода) .................... 45.500, 00 КМ. 

У К У П Н О .................................  375.500,00 КМ 

Степен и динамика реализације овог програма 

зависиће од прилива средстава по овом основу. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД                                                                                      
                                                   ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Број: 01-022-4/19 
Датум: 24.01.2019. год.       др Билал Мемишевић,с.р.  
 
На основу члана 89. став (7) Закона о шумама 

(„Службени гласник Републике Српске“, брoj 75/08 

и 60/13), члана 39. став (2) тачка 2), 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 24.01.2018. године,        

д о н о с и 

О Д Л У К У 
о усвајању Програма кориштења прихода 

планираних по основу накнада за кориштење 
шума и шумског земљишта за 2019. годину  

 
Члан 1. 

Скупштина општине Вишеград усваја Програм 
кориштења прихода планираних по основу  накнада 
за кориштење шума и шумског земљишта за 2019. 
 

Члан 2. 
Саставни дио ове одлуке је Програм кориштења 
прихода планираних по основу накнада за 
кориштење шума и шумског земљишта за 2019. 
 

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

Члан 4. 
За реализацију ове одлуке задужује се начелник 
општине и Општинска управа - Одјељење за 
просторно уређење и стамбено-комуналне послове и 
Одјељење за финансије.   
 

Члан 5. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Општине 

Вишеград“, а примјењиваће се по добијању 

сагласности Министарства пољопривреде, 

шумарства и водопривреде Републике Српске.  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД                                                                                     
                                                   ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Број: 01-022-5/19 
Датум: 24.01.2019. год.       др Билал Мемишевић,с.р.  

 

ПРОГРАМ 
кориштења прихода остварених по основу 

накнада за кориштење шума и шумског 
земљишта за 2019. годину 

 

УВОД 

Овим програмом утврђује се кориштење средстава 

прикупљених по основу накнада за кориштење 

шума и шумског земљишта за 2019. годину. 
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Чланом 89. став (6) Закон о шумама („Службени 

гласник Републике Српске“ број 75/08, 29/09 и 

60/13) дефинисао је да је корисник шума и шумског 

земљишта дужан да плаћа надокнаду за развој 

неразвијених дијелова општине са које потичу 

продати сортименти у износу 10% финансијских 

средстава остварених продајом шумских дрвних 

сортимената и иста представљају извор 

финансирања. 

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА 

Планира се за 2019. годину средства у износу 

265.000,00 КМ. 

Финансијска средства према Закону о шумама 

користе се за изградњу , реконструкцију и 

одржавање инфраструктуре и других објеката у 

руралним подручјима јединице локалне самоуправе 

са које потичу продати сортименти, а на основу 

програма кориштења прихода кога доноси надлежни 

орган јединице локалне самоуправе , уз сагласност 

Министарства пољопривреде, шумарства и 

водопривреде. 

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА 

Наведена средства биће утрошена за финансирање 

пројеката: 

1. Санација локалних и некатегорисаних путева 
............................................     104.000,00 КМ, 

2. Асфалтирање локалних и некатегорисаних 
путева ...............................     155.000,00 КМ, 

3. Набавка и уградња заштитне ограде – 
банкине на локалним и некатегорисаним 
путним правцима ...........        6.000,00 КМ, 

 
У К У П Н О .............................    265.000,00 КМ 

Степен и динамика реализације овог програма 

зависиће од прилива средстава по овом основу. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД                                                                                      
                                                   ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Број: 01-022-5/19 
Датум: 24.01.2019. год.       др Билал Мемишевић,с.р.  
 
На основу члана 4. став (3) Закона о порезу на 
непокретности („Службени гласник Републике 
Српске“, број 91/15), члана 39. став (2) тачка 10) 
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 24.01.2019. године, 
д о н о с и  
 

О Д Л У К У 
о висини вриједности непокретности по зонама 

 на територији општине Вишеград на дан 
31.12.2018. године 

 
Члан 1. 

(1) Овом одлуком утврђује се висина вриједности 

непокретности по зонама на територији општине 

Вишеград на дан 31.12.2018. године, на основу које 

Пореска управа Републике Српске утврђује пореску 

основицу за обрачун пореза на непокретности. 

(2) Пореску основицу утврђује Пореска управа 
Републике Српске на основу вриједности из ове 
одлуке и карактеристика непокретности наведених у 
пријави за упис у Фискални регистар 
непокретности. 
 

Члан 2. 
Непокретност, у смислу Закона о порезу на 
непокретности, је земљиште са свим што је трајно 
спојено са њим или што је изграђено на површини 
земљишта, изнад или испод њега.  
 

Члан 3. 
Висина вриједности непокретности на територији 

општине Вишеград утврђује се по зонама за сљедеће 

непокретности: 

1) земљиште (грађевинско, пољопривредно, 
шумско, индустријско и остало)  

2) грађевинске објекте (стан, кућа, пословни, 
индустријски и остали објекти). 

 
Члан 4. 

(1) Подручје града, у смислу ове одлуке, дијели се 

на шест зона. 

(2) Територијални обухват, заснива се на зонама 

утврђеним Одлуком о уређењу простора и 

грађевинском земљишту („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 13/16), изузев насељених 

мјеста у оквиру зона градског грађевинског 

земљишта која су у цјелости обухваћена 

одговарајућом зоном у цјелости због програма 

пореске управе, тако да: 
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1) Прва зона обухвата улице:  
1.1. Краља Петра-цијела улица, 
1.2. Браће Југовића- цијела улица, 
1.3. Мајке Југовића-цијела улица,  
1.3. Николе Пашића- цијела улица, 
1.4. Николе Тесле- цијела улица, 
1.5. Косовска- цијела улица, 
1.5. Друге подрињске бригаде- цијела улица, 
1.6. Трг палих бораца-цијели трг,  
1.7. Комплекс „Андрићград“- цијели комплекс, 
1.8. Козачка  - од почетка до непарног броја 7 , и од 
почетка до парног броја 6, 
1.9. Цара Лазара- од почетка до непарног броја 5 , и 
од почетка до парног броја 2. 
 
2) Друга зона обухвата улице:  
2.1. Козачка  - од непарног броја 9 до краја, и од 
парног броја 8 до краја, 
2.2. Светог Саве - од почетка до непарног броја 5, и 
од почетка до парног броја 10,  
2.3. Милоша Обилића - обухвата само парне бројеве 
од почетка до краја улице, 
2.4. Његошева - од почетка до непарног броја 9 , и 
од почетка до парног броја 14, 
2.5. Ужичког корпуса - од почетка до непарног броја 
11, и од почетка до парног броја 20, 
2.6. Вука Караџића - цијела улица, 
2.7. Карађорђева -  од почетка до непарног броја 21 , 
и од почетка до парног броја 26, 
2.8. Радничка - обухвата само непарне бројеве од 
почетка до краја улице,  
2.9. Војводе Степе - од почетка до непарног броја 
23, и од почетка до парног броја 12, 
2.10. Змај Јове Јовановића- обухвата само непарне 
бројеве од почетка до краја улице, 
2.11. Видовданска- обухвата само парне бројеве од 
почетка до броја 16. 
 
3) Трећа зона обухвата улице: 
3.1. Милоша Обилића - обухвата само непарне 
бројеве од почетка до краја улице, 
3.2. Његошева - од непарног броја 11 до краја, и од 
парног броја 16  до краја, 
3.3. Светог Саве – од  непарног броја 7 до краја, и од 
парног броја 12 до краја, 
3.4. Насељно мјесто Бикавац, 
3.5. Цара Лазара – од  непарног броја 7 до броја 49, 
и од парног броја 4 до броја 50, 
3.6. Царице Милице – цијела улица, 
3.7. Карађорђева - обухвата само непарне бројеве од 
броја 23 до броја 79, 
3.8. Радничка – обухвата само парне бројеве од 
почетка до краја улице,  
3.9. Ужичког корпуса - од непарног броја 13 до 
краја, и од парног броја 22  до краја, 

3.10. Видовданска - обухвата непарне бројеве од 
почетка до краја улице, и од парног броја 18 до 
краја, 
3.11. Солунских бораца – цијела улица, 
3.12. Јована Дучића – цијела улица, 
3.13. Змај Јове Јовановића - обухвата само парне 
бројеве од почетка до краја улице, 
3.14. Стевана Синђелића - од почетка до непарног 
броја 3, и од почетка до парног броја 2, 
3.15. Војводе Путника - обухвата само парне бројеве 
од почетка до броја 16, 
3.16. Иве Андрића - обухвата само парне бројеве од 
почетка до краја улице, 
3.17. Гаврила Принципа - обухвата само парне 
бројеве од почетка до броја 16, 
3.18. Бирчанска - обухвата само непарне бројеве од 
почетка до броја 3, 
3.19. Живојина Мишића –  обухвата само парне 
бројеве од почетка до парног броја 6, 
3.20. насељено мјесто Бегов чаир. 
 
4) Четврта зона обухвата улице: 
4.1. Цара Лазара – непарни бројеви од 51 до краја, и 
парне бројеве од 52 до краја, 
4.2. Карађорђева – обухвата само непарни бројеве од 
броја 81 до краја улице, 
4.3. Војводе Путника - обухвата непарне бројеве од 
почетка до краја улице, и од парног броја 18  до 
краја улице, 
4.4. Насељено мјесто Гарча, 
4.5. Стевана Синђелића од непарног броја 5 до краја, 
и од парног броја 4 до краја, 
4.6. Војводе Степе –нема непарних бројева  , и од 
парног броја  14 до 136, 
4.7. 9. јануара– цијела улица,  
4.8. Споменка Гостића (раније Завичајна) – цијела 
улица, 
4.9. Добровољних давалаца крви - цијела улица, 
4.10. Иве Андрића - обухвата само непарне бројеве 
од почетка до краја улице, 
4.11. Гаврила Принципа - обухвата парне бројеве од  
броја 18 до 34, 
4.12. Насељено мјесто Вучине,  
4.13. Насељено мјесто Шегање. 
 
5) Пета зона обухвата улице: 
5.1. Војводе Степе - од  непарног броја 25 до краја 
улице , и од парног броја  138 до краја улице, 
5.2. Гаврила Принципа – обухвата непарне бројеве 
од почетка до краја улице и парне бројеве од броја 
36 до краја, 
5.3. Бирчанска - од  непарног броја 5 до краја улице, 
и сви парни бројеви, 
5.4. Живојина Мишића – обухвата непарне бројеве 
од почетка до краја улице, и парне од  
броја 8 до краја улице, 
5.5. Михајла Пупина - цијела улица, 
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5.6. Насељено мјесто Душче, 
5.7. Насељено мјесто Околишта, 
5.8. Насељено мјесто Косово Поље,  
5.9. Насељено мјесто Бан поље. 
 
6) Шеста зона обухвата насељена мјеста: 
6.1. Вишеград, 
6.2. Насељено мјесто Међеђа, 
 

6.3. Насељено мјесто Горњи Добрун, 
6.4. Насељено мјесто Доњи Добрун, 
6.5. Насељено мјесто Доње Вардиште, 
 

Члан 5 
Вриједност 1m² непокретности у обухвату зона из 
члана 4. ове одлуке изражена је у конвертибилним 
маркама и по зонама износи: 
 

Ред. 

број 

Врста 

некретнине 

прва 

зона 

друга 

зона 

трећа 

зона 

четврта 

зона 

пета 

зона 

шеста 

зона 

1 Стан 920.00 880.00 800.00 760.00 700.00 620.00 

2 Кућа 830.00 790.00 760.00 700.00 640.00 580.00 

3 Пословни простор 1.240.00 1.190.00 1.120.00 1.000.00 850.00 700.00 

4 Индустријски објекат 470.00 380.00 340.00 320.00 300.00 280.00 

5 Остали објекти 820.00 780.00 740.00 720.00 680.00 620.00 

6 Грађевинско земљиште 53.00 32.00 20.00 15.00 10.00 7.00 

7 Пољопривредно земљиште 8.00 7.00 6.00 5,00 3,50 2,50 

8 Шумско земљиште 10.00 8.00 6.00 5.00 4.00 3.00 

9 Индустријско земљиште 30.00 25.00 20.00 15.00 10.00 5.00 

10 Остало земљиште 7.00 6.00 5.00 4.00 3,50 2,50 

 

Члан 6 
Непокретности ван градске зоне за подручја која 
нису обухваћена чланом 4. ове одлуке, дијеле се на 
четири ванградске зоне, зависно од карактеристика 
насељених мјеста на којима се непокретност налази: 
1) Првој ванградској зони припадају насељена 

мјеста: Родић Брдо, Воденице, Глогова, Незуци. 

Доња Црнча, Горња Црнча. 

2) Другој ванградској зони припадају насељена 

мјеста: Бабин Поток, Кустур Поље, Драгомиље, 

Округла, Доња Јагодина, Омар, Сасе, Вишеградска 

Бања, Гребен, Пијавице, Међусеље, Повјестача, 

Баримо, Прелово, Мангалин Хан, Омеровићи, Ушће 

Лима, Шумице. 

3) Трећој ванградској зони припадају насељена 

мјеста: Ајдиновићи, Вељи луг, Мирловићи, 

Каберник, Холијаци, Доња Лијеска, Црни Врх, 

Јелачићи, Доња Брштаница, Горња Брштаница, 

Халуге, Убава, Чешаљ, Коритник, Лозница Мушићи, 

Милошевићи, Курталићи, Ресник, Тршевине,  

Каоштице, Јелићи. 

4) Четвртој ванградској зони припадају насељена 

мјеста: Јелашци, Доње Штитарево, Горње 

Штитарево, Каменица, Капетановићи, Клашник, 

Клисура, Копито, Кочарим, Крагујевац, Кука, 

Купусовићи, Ласци, Мала Гостиља, Масали, 

Мацуте, Маџаревићи, Мензиловићи, Меремишље, 

Мраморине, Небоговине, Обравње, Омерагићи, 

Оплаве, Ораховци, Оџак, Батковица, Баткушићи, 

Бијела, Бистриводе, Биљези, Бјеговићи, Бјељајци, 

Блаце, Блаж, Богдашићи, Богилице, Бодежник, 

Боровац, Брезја, Бродар, Бурсићи, Велетово, Велика 

Гостиља, Веље Поље, Влаховићи, Газибаре, Горња 

Јагодина, Горња Лијеска, Горње Дубово, Горњи 

Дубовик Грање, Добрунска Ријека, Доње Дубово, 

Доњи  Дубовик, Дрина, Дринско,  Дрокан,  Дубовик,  
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Дубочица, Ђуревићи, Жагре, Жлијеб, Загорац, 

Заграђе, Закрсница, Заножје, Земљице, Златник, 

Јабланица, Јарци, Језернице, Палеж, Паочићи, 

Подгорје, Поздерчићи, Пољанице, Поље, Пресјека, 

Претиша, Присоје, Раонићи, Репушевићи, Рзав, 

Ријека, Рохци, Рујишта, Рутеновићи, Сендићи, 

Смријечје, Станишевац, Столац, Стражбенице, 

Твртковићи, Тупеши, Турјак, Туста Међ, Ћаћице, 

Уништа, Фаљеновићи, Хадровићи, Хамзићи, Хан 

Брдо, Холијачке Луке, Храњевац, Хртар, Цријеп, 

Црнчићи, Ченгићи, Џанкићи, Шип и Ђипи. 

Члан 7. 
Вриједност 1m² непокретности у ванградским 
зонама изражена је у конвертибилним маркама и по 
зонама износи: 
 

Ред 

Бр. 

Врста 

некретнине 

Прва в/г 

зона 

Друга в/г 

зона 

Трећа в/г 

зона 

Четврта в/г 

зона 

1 Стамбени простор 620,00 580,00 540,00 450,00 

2 Кућа 580,00 530,00 480,00 400,00 

3 Пословни простор 700,00 670,00 620,00 580,00 

4 Индустријски објекат 280,00 250,00 220,00 180,00 

5 Остали објекти 620,00 580,00 520,00 420,00 

6 Грађевинско земљиште 7,00 6,00 5,00 4,00 

7 Пољопривредно земљиште 2,50 1,80 1,10 0,60 

8 Шумско земљиште 3,00 2,60 1,80 1,00 

9 Индустријско земљиште 5,00 3,50 2,50 2,00 

10 Остало земљиште 2,50 2,00 1,50 1,00 

 

Члан 8. 
Преглед улица по зонама и преглед насељеним 
мјестима по ванградским зонама налази се у 
прилогу и чини саставни дио ове одлуке (Прилог 
1.1). 
 

Члан 9. 
Пореске олакшице, ослобађање од плаћања пореза 
на непокретности, поступак издавања и плаћања 
пореског рачуна, као и казнене одредбе прописани 
су Законом о порезу на непокретности. 
 

Члан 10. 
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи 
Одлука о висини вриједности непокретности по 
зонама на територији општине Вишеград на дан 
31.12.2017. године ("Службени гласник општине 
Вишеград”, број  2/18).  
 
 
 
 

Члан 11. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине 
Вишеград“.  
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД                                                 
                                                   ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Број: 01-022-6/19 
Датум: 24.01.2019. год.       др Билал Мемишевић,с.р.  
 
На основу члана 8. став (4) Закона о порезу на 
непокретности („Службени гласник Републике 
Српске“, број 91/15), члана 39. став (2)  Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број 97/16) и члана 36. Статута 
општине Вишеград („Службени гласник општине 
Вишеград“, број 6/17), Скупштина општине 
Вишеград на сједници одржаној  24.01.2019. године, 
д о н о с и  
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О Д Л У К У 
о висини стопе пореза на непокретности на 
подручју општине Вишеград за 2019. годину 

 
Члан 1. 

Овом одлуком утврђује се висина стопе пореза на 
непокретности које се налазе на подручју општине 
Вишеград за 2019. годину. 

 
Члан 2. 

(1) Стопа пореза за опорезивање непокретности на 
подручју општине Вишеград за 2019. годину 
утврђује се у висини од 0,11% од процијењене 
вриједности непокретности.  
(2) Стопа пореза за опорезивање непокретности у 

којима се непосредно обавља производна дјелатност 

на подручју општине Вишеград у 2019. години 

утврђује се у висини од 0,09% од процјењене 

вриједности непокретности.  

Члан 3. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине 
Вишеград“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД                                                                                      
                                                   ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Број: 01-022-7/19 
Датум: 24.01.2019. год.       др Билал Мемишевић,с.р.  
 
На основу члана 39. став (2) Закона о локланој 
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 24.01.2019. године, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 

о преносу овлашћења вршења послова 

 

Члан 1. 

На темељу одредаба Закона о јавним предузећима 

(„Службени гласник Републике Српске“ број 75/04 и 

78/11) и других законских и подзаконских прописа 

остављена је могућност јединицама локалне 

самоуправе да могу оснивати предузећа и на њих 

пренијети овлаштење за вршење одређених послова 

из своје надлежности. 

Скупштина општине Вишеград је својом Одлуком 

број: 01-022-152/18 од 23.10.2018. године 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 

13/18) основала Јавно предузеће „Дирекција за 

изградњу и развој“ д.о.о. Вишеград у којој је 

утврдила да је дјелатност предузећа од општег 

интереса, те да ће предузеће обављати послове 

управљање некретнинама уз наплату или на основу 

уговора као и рачуноводствене, књиговодствене и 

ревизорске дјелатности.  

 

Члан 2. 

Имајући у виду постојање законског основа из члана 

1. ове Одлуке за пренос овлашћења за вршење 

одређених послова, Општина Вишеград (у даљем 

тексту: Општина) овлашћује Јавно предузеће 

„Дирекција за изградњу и развој“ д.о.о. Вишеград ( у 

даљем тексту: Дирекција) да у име и за рачун 

Општине врши послове са истим правним учинком 

као да је те послове сама Општина предузела и то 

како слиједи: 

- Послове управљања и одржавања 

некретнина Општине (општински стамбени 

фонд, пословни простори и гараже) 

- Обављање стручних, правних и 

књиговодствено-рачуноводствених послова 

по налогу Општине. 

 

Члан 3. 

Финансијска средства која Дирекција обрачуна и 

реализује по основу вршења послова из пренесене 

надлежности директно се уплаћују на рачун 

Општине. 

Накнада Дирекције за вршење послова из 

пренешене надлежности ће се утврдити уговор о 

уређењу међусобних односа у проценту од 10-90% 

овисно од врсте послова и прихода остварених за 

конкретне послове, односно од укупне 

вриједностиизвршених послова за Општину. 

Финансијски ефекти из става 1. овог члана ће бити 

укључени у буџетски оквир ребалансом буџета 

општине Вишеград за 2019. годину. 

 

Члан 4. 

Општина Вишеград је сагласна да Дирекција 

преузме вршење послова који су предмет ове одлуке 

након извршене стручне и техничке 

оспособљености Дирекције за вршење конкретних 

послова. 

 

Члан 5. 

Овлашћује се начелник општине за потписивање 

уговора о уређењу међусобних односа поводом 

преношења овлашћења за вршење послова из 

надлежности Општине. 
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Члан 6. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД                                                                                      
                                                   ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Број: 01-022-16/19 
Датум: 24.01.2019. год.       др Билал Мемишевић,с.р.  
 

На основу члана 39. став (2) Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске„ 

број 97/16) и члана 36. Статута општине Вишеград 

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

Скупштина општине Вишеград на сједници 

одржаној 24.01.2019. године, д о н о с и  

О Д Л У К У 

о измјени Одлуке о расподјели преосталих 

неутрошених новчаних средстава из подстицаја 

за пољопривреду у 2018. години  

 

Члан 1. 

Овом Одлуком мијења се Одлука о расподјели 

преосталих неутрошених новчаних средстава из 

подстицаја за пољопривреду у 2018. години број 01-

022-174/18 од 12.12.2018. године.  

 

Члан 2.  

Члан 6. мијеа се и гласи:  

„Рок за подношење захтјева је 22.02.2019. године“. 

 

Члан 3.  

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД                                                                                      
                                                   ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Број: 01-022-17/19 
Датум: 24.01.2019. год.       др Билал Мемишевић,с.р.  
 

На основу члана 191. а у вези са чланом 65. став (3), 

чланом 69. став (1), чланом 70. став (1), чланом 73. 

став (2), чланом 75. став (2), чланом 80. став (1) и 

чланом 83. став (1) Закона о уређењу простора и 

грађењу (,,Службени гласник Републике Српске“, 

број 40/13, 106/15 и 3/16), члана 39. став (2) тачка 2) 

Закона о локалној самоуправи  („Службени гласник 

Републике Српске“, број 97/16) и члана 36. Статута 

Општине Вишеград („Службени гласник Општине 

Вишеград“, број 6/17) Скупштина општине 

Вишеград на сједници одржаној дана 24.01.2019. 

године, д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о допуни Одлуке о уређењу простора и 

грађевинском земљишту  

 

Члан 1. 

У Одлуци o о уређењу простора и грађевинском 

земљишту („Службени гласник општине Вишеград“, 

број 13/16) у члану 28. послије става (3) додаје се 

нови став  (4) који гласи: 

„(4) Непосредном погодбом може се дати у закуп 

грађевинско земљиште (уређено или неуређено) и 

физичким и правним лицима која  имају објекте 

сталног карактера у којима се обавља пословна 

дјелатност за чије функционисање је потребно такво 

земљиште.“  

Члан 2. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у ,,Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД                                                                                     
                                                   ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Број: 01-022-18/19 
Датум: 24.01.2019. год.       др Билал Мемишевић,с.р.  
 

На основу члана 39. став (2) Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16), члана 36. став (2) Статута 

општине Вишеград („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 6/17) и члана 5. Одлуке о давању 

пословног простора у закуп („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 3/14), Скупштина 

општине Вишеград на сједници одржаној 

24.01.2019. године, д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о уступању на коришћење пословног простора-

канцеларија Јавном предузећу „Дирекција 

 за изградњу и развој“ д.о.о. Вишеград 

 

Члан 1. 

Јавном предузећу „Дирекција за изградњу и развој“ 

Вишеград, за обављање дјелатности за коју је 

основано, уступа се на коришћење без накнаде 

пословни простор-три канцеларије које се налазе  у 

улици Ужичког корпуса број 4 (бивша зграда МУП). 
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Члан 2. 

Јавно предузеће „Дирекција за изградњу и развој“ 

д.о.о. Вишеград сносиће трошкове утрошка 

електричне енергије, воде, гријања и друге 

комуналне услуге за пословни простор из члана 1. 

ове одлуке. 
 

Члан 3. 

Додјела пословног простора из члана 1. ове одлуке 
врши се без накнаде, на период од 5 (пет) година од 
дана потписивања уговора.  
Јавно предузеће „Дирекција за изградњу и развој“ 
д.о.о. Вишеград дужно је да плаћа ПДВ, на износ 
минималне закупнине по 1м², обрачунато у складу 
са Одлуком о давању пословног простора у закуп. 
 

Члан 4. 

Право коришћења пословног простора неће се 
евидентирати у катастарској и земљишнокњижној 
евиденцији.  
 

Члан 5. 

Овлашћује се начелник општине да са Јавним 

предузећем „Дирекција за изградњу и развој“ а.д. 

Вишеград закључи уговор о условима и начину 

коришћења пословног простора из члана 1. ове 

одлуке. 

 

Члан 6. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Служнемом гласнику општине 

Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД                                                                                      
                                                   ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Број: 01-022-19/19 
Датум: 24.01.2019. год.       др Билал Мемишевић,с.р.  
 

На основу члана 39. став (2) Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16), члана 22. Одлуке о оснивању  
Јавног  предузећа "Дирекција за изградњу и развој" 
д.о.о. Вишеград („Службени гласник општине 
Вишеград“, број 9/18), Скупштина општине 
Вишеград у улози скупштине Јавног предузећа 
"Дирекција за изградњу и развој" д.о.о. Вишеград, 
на сједници одржаној 24.01.2019. године, д о н о с и 
 

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

Надзорног одбора Ј.П. "Дирекција за  
изградњу и развој"д.о.о. Вишеград 

 
Члан 1. 

Марко Никитовић, професор географије, разрјешава 
се дужности вршиоца дужности члана Надзорног 

одбора ЈП "Дирекција за изградњу и развој" д.о.о. 
Вишеград, на лични захтјев. 
 

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

О б р а з л о ж е њ е 
Скупштина општине Вишеград је именовала Марка 

Никитовића, професора географије, за вршиоца 

дужности члана Надзорног одбора Јавног предузећа  

ЈП "Дирекција за изградњу и развој" д. о. о. 

Вишеград до окончања поступка јавне 

конкуренције. Како је именовани упутио писмени 

захтјев за разрјешење, а у складу са чланом 39. став 

(2) Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“, број 97/16), чланом 22. 

Одлуке о оснивању Јавног предузећа "Дирекција за 

изградњу и развој" д.о.о. Вишеград („Службени 

гласник општине Вишеград“, број 9/18) 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: 01-022-11/19 
Датум: 24.01.2019. год.       др Билал Мемишевић,с.р.  
 

На основу члана 39. став (2) Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16), члана 22. Одлуке о оснивању  
Јавног предузећа "Дирекција за изградњу и развој" 
д.о.о. Вишеград („Службени гласник општине 
Вишеград“, број 9/18), Скупштина општине 
Вишеград у улози скупштине Јавног предузећа 
"Дирекција за изградњу и развој" д.о.о. Вишеград, 
на сједници одржаној 24.01.2019. годин, д о н о с и 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању вршиоца дужности члана 
Надзорног одбора  Ј.П. "Дирекција за 

 изградњу и развој"д.о.о. Вишеград 
 

Члан 1. 
Мирјана Савић, економиста, именује се за вршиоца 
дужности члана Надзорног одбора ЈП "Дирекција за 
изградњу и развој" д.о.о. Вишеград.  
 

Члан 2. 
Скупштина именује вршиоца дужности члана 
Надзорног  одбора  који  ће обављати надлежности у  
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јавном предузећу у складу са Одлуком о оснивању и 
Статутом ЈП "Дирекција за изградњу и развој" д.о.о. 
Вишеград, до окончања поступка јавне 
конкуренције. 
                                                                    

Члан 3. 
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Вишеград“.   
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД                                                                                      
                                                   ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Број: 01-022-12/19 
Датум: 24.01.2019. 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“, брoj 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 
24.01.2019. године, д о н о с и 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрјешењу директора Јавне установе 

Рехабилитациони центар „Вилина влас “ 
Вишеград 

 
1. Драган Ушћумлић, професор 

општенародне одбране, разрјешава се дужности 
директора Јавне установе Рехабилитациони центар 
„Вилина влас“ Вишеград. 

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

О б р а з л о ж е њ е 

Управни одбор Јавне установе Рехабилитациони 

центар „Вилина влас“ Вишеград упутио је 

Иницијативу за опозив-разрјешење директора Јавне 

установе Рехабилитациони центар „Вилина влас 

Вишеград број 08/1-578/18 од 07.12.2018. године. 

 

У иницијативи је наведено следеће: 

„Управни одбор и даље сматра да је Ушћумлић 

Драган у анализираном периоду, као одговорно лице 

у својству директора Установе, организовао и водио 

пословање, установе, на начин да је направио такве 

пропусте у раду, који се могу окарактерисати као 

незаконито поступање и то: 

1. незанонито, нерационално и 

нетранспарентно трошење новчаних средстава 

Установе, кроз поступке јавних набавки који нису 

спроведени у складу са Планом набавки за 2016 

годину и 2017 годину и у складу са процедурама 

утврђеним одредбама Закона о јавним набавкама и 

2. незаконито запошљавање и пријем у радни 

однос одређеног брија радника, које је извршен у 

супротности са одредбама Закона о раду, условима 

утврђеним у Правилнику о унутрашњој 

систематизацији послова и радних задатака и 

одредбама Правилника о раду Установе. 

Незаноконито, нерационално и нетранспарентно 

трошење новчаних средстава Установе од стране 

директора Драгана Ушћумлића огледају се у 

следећем: 

1. 

Скупштина општине Вишеград није усвојила 

Извјештај о годишњем пословању и завршном 

рачуну за 2016. годину за Јавну установу 

Рехабилитациони центар „Вилина влас“ Вишеград. 

Из годишњег извјештаја о пословању за 2016 

годину, поређењем ставки из „Прегледа 

инвестиционих улагања у 2016 години“ који се 

налази на другој страни, са Финансијско-пословним 

планом за 2016 годину, установљена одсрупања од 

Плана набавки, па је умјесто планираних расхода 

директор, без икакве сагласности и одлуке Управног 

одбора створио веће расходе за Установе у 2016 

години како слиједи: 

 
 

 
 

Табела бр. 1 

Редни 
број 

Предмет ставке Износ утрошен на 
поједину ставку 
према годишњем 
извјештају за 2016 
годину у КМ 

Износ предвиђен за поједину 
ставку према Плану набавки 
за 2016 годину 

Износ 
прекорачења 
 у КМ 

1. Набавка итисона и тепиха 2.438,31 Није упште предвиђено 
Планом набавки за 2016 
годину 

2.438,31 

2. Набавка туш батерија, вц 26.916,04 6.000,00КМ 20.916,04 



шкољки, водокотлића 
итд. 

3. Набавка столица и 
столова за љетну башту 

4.646,85 3.500,00 1.146,85 

4. Радови на лијепљењу 
керамике (тј. лијепљење 
плочица у купатилу) 

5.880,00 Није упште предвиђено 
Планом набавки за 2016 
годину 

5.880,00 

5. Набавка керамичких 
плочица 

13.076,13 6.000,00 7.076,13 

6. Извођење радова на 
реконструкцији доњег 
турког купатила 

7.020,00 Није упште предвиђено 
Планом набавки за 2016 
годину 

7.020,00 

7. Набавка мадраца 5.659,88 Није упште предвиђено 
Планом набавки за 2016 
годину 

5.659,88 

8. Набавка угоститељске 
опреме, инвентара идт. 

3.497,10 Није упште предвиђено 
Планом набавки за 2016 
годину 

3.497,10 

9. Набавка постељине 5.578,00 Није упште предвиђено 
Планом набавки за 2016 
годину 

5.578,00 

10. Израда и уградња 
алуминијумских клизних 
трокрилних врата на 
ресторан 

4.099,68 Није упште предвиђено 
Планом набавки за 2016 
годину 

4.099,68 

11. Извођење радова на 
демонтажи старих и 
монтажи нових цјевовода 
канализације итд. 

4.080,00 Није упште предвиђено 
Планом набавки за 2016 
годину 

4.080,00 

12. Набавка и уградња 
система за видеонадзор 

2.879,00 Није упште предвиђено 
Планом набавки за 2016 
годину 

2.879,00 

13. Набавка електричне 
пекаре 

5.703,75 Није упште предвиђено 
Планом набавки за 2016 
годину 

5.703,75 

14. Столице за балконе 4.649,83 Није упште предвиђено 
Планом набавки за 2016 
годину 

4.649,83 

15. Набавка ламината 11.128,18 6.000,00 5.128,18 
16. Набавка и уградња 

опреме за унапређење 
Интернет мреже 

6.303,51 Није упште предвиђено 
Планом набавки за 2016 
годину 

6.303,51 

17. Набавка завјеса, паравана, 
ПВЦ гарниша 

2.254,00 Није упште предвиђено 
Планом набавки за 2016 
годину 

2.254,00 

18. Набавка и уградња 
топлотнр пумпе за 
гријање 

100.000,00-аванс 
Укупно 240.000,00 

Није упште предвиђено 
Планом набавки за 2016 
годину 

100.000,00-
аванс 

Укупно 
240.000,00 

19. Набавка и уградња клима 
уређаја 

7.566,00 Није упште предвиђено 
Планом набавки за 2016 
годину 

7.566,00 

 УКУПНО НА колони 5   341.876,26 
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Из табеле бр. 1. видљив је податак да је директор 

Установе Драган Ушћумлић у 2016 години утрошио 

новчана средства Установе за инвестициона улагања 

у износу од 341.876,26 КМ која уопште нису била 

планирана Финансијским и пословним планом за 

2016 годину и то за намјене које такође нису биле 

планиране ни Планом набавки за 2016 годину. 
 

У Извјештају о годишњем пословању за 2016 годину 

директор Драган Ушћумлић није дао образложење 

ни оправдање за неплански утрошена средства за 

инвестициона улагања која је вршио по својој 

личној процјени, чиме је прекршио и одредбе Закона 

о јавним набавкама и осредбе Статута Установе. 

У Годишњем извјештају о пословању и годишњем 

обрачуну ЈУ РЦ „Вилина влас“ Вишеград за 2016 

годину, под тачком 5. „Расходи у 2016 години“ 

утврђена су значајна прекорачења у односу на 

планиране расходе за 2016 годину у Финансијко-

пословном плану за 2016 годину, на следећим 

ставкама: 

 

 

Табела бр. 2. 

 
Редни 
број 

Предмет ставке Износ утрошен на 
поједину ставку 
према Годишњем 
извјештају за 2016 
годину у КМ 

Износ предвиђен за 
поједину ставку према 
Плани набавке за 2016 
годину у КМ 

Износ прекорачења 
у КМ 

1. Бруто плате 840.224,32 730.000,00 110.224,32 
2. ПТТ трошкови 16.147,40 11.000,00 5.147,40 
3. Набавка материјала, 

трошкови основног и 
помоћног материјала 

419.953,46 295.000,00 14,953,46 

4. Трошкови осталих услуга 66.383,59 9.000,00 57.383,59 
5. Премија осигурања 4.356,21 3.600,00 756,21 
    241.081,39 

 
Из табеле бр. 2. видљив је податак да је директор 

Установе Драган Ушћумлић у 2016 години 

неовлаштено утрошио новчана средства Установе 

по ставком „Расходи“ у износу који је за 241.081,39 

КМ више у односу на Финасијско-пословни план за 

2016 годину и Плн набавки за 2016 годину. 

У извјешају о годишњем пословању за 2016 

годинудиректор Драган Ушћумлић такође није дао 

никакво образложење за неплански утрошена 

средства под ставком „Расход“ која је утрошио 

преко планираног износа, што се са разлогом може 

оквалификовати као нерационално и незакнито 

трошење новчаних средстава. 

Надаље „материјал и услуге“, навден је и расход по 

ставци „Одржавање софтвера и ревизија 

финансијског извјештаја за 2016 годину“ у износу 

од 4.519,61 КМ, а провјером је утврђено да није 

рађен ревизија финасијско извјештаја за 2016 

годину, што је исам директор Ушћумлић Драган 

потврдио на сједници Скупштине општине 

Вишеград, приликом образлагања финансијског 

извјештаја за 2016 годину. Провјером података у 

књигивидству утврђено је да је одржавање софтвера 

након укључења одбитне ставке коштало 

2.994,60КМ. 

Из наведеног видљиво је да је наведени податак о 

трошку на име ревизије финасијког извјештаја 

лажан, због чега се основано сумња да су новчана 

средства Установе по овој ставци незаконито 

потрошена за непознате намјене. 

Одступања од Плана набавки у изузетним 

случајевима је дозвољено, али се тада приступа 

измјене и допуне Плана набавки, или се набавка 

одобрава посебном одлуком надлежног органа. 

Одредбом члана 26. Став 1тачка 8. Статута ЈУ РЦ 

„Вилина влас“ Вишеград изричито је прописано да 

Управни одбор одлучује о набавци основних 

средстава вриједности веће од 5.000,00КМ. Из 

наведеног Годишњег извјештаја о пословању за 

2016 годину јесно произилази да ни за једну набавку 

која није била предвиђена Планом набавки за 2016 

годину, а чија вриједност прелази 5.000,00КМ 

директор није имао одлуку Управног одбора. 

Наведени додатни трошкови, тј. разлика у износима 

у односу на План набавки за 2016 годину, нису били 

неопходни и оправдани, јер за то не постоје одлуке 

Управног одбора, који се доносе на образложени  
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захтјев предлагача (директора). Таквих 

образложених захтјева директора а и одлука 

Управног одбора није било, па се сасвим основано 

може закључити да су новчана средства 

трошенаискључиво по личној процјени и одлуци 

директора, што се може оквалификовати као 

непланско, недомаћинско и нњнамјенско и 

незаконито трошење финасијских средстава ЈУ РЦ 

„Вилина влас“ од стране директора Ушћумлића, 

чиме је ЈУ РЦ „Вилина влас“ Вишеград нанесена 

директна финансијска штета за утрошена средства 

за „Инвестициона улагања у 2016 години“ без 

одлуке надлежног осргана и за сврхе које нису 

планиране Финансијко-пословним планом и Планом 

набавки за 2016 годину и то у износу 354.641,72КМ, 

као и под ставком „расходи“ у износу од 

241.081,39КМ. 

Оваквим поступањем директора Ушћумлића 

прекршене су одредбе члана 36. Статута Јавне 

установе Рехабилитациони центар „Вилина влас“ 

Вишеград и одредбе члана 17. став (1) Закона о 

јавним набавкама. 

Доказ: 

1. Годишњи извјештај о пословању и 

годишњи обрачун јавне установе Рехабилитациони 

центар „Вилина влас“ Вишеград за 2016 годину; 

број 01/1-111/17 од 18.04.2018. године; 

2. Финансијско-пословни план Јавне установе 

Рехабилитациони цебтар „Вилина влас“ Вишеград 

за 2016 годину, са одлуком Управног одбора број 

08/1-5/16 од 15.01.2016. године о доношењу 

Програма рада и финасијког плана ЈУРЦ „Вилина 

влас“ за 2016 годину 

3. План набавки за 2016 годину Јавне установе 

Рехабилитациони цебтар „Вилина влас“ Вишеград; 

потписан од страе овлаштеног лица; 

4. Статут Јавне устаниве Рехабилитациони 

центар „Вилина влас“ Вишеград. 

 

2. 

Осим напријед наведених незаконитих радњи, 

анализом рада директора Ушћумлић Драгана 

утврђено је да је тком 2016 годинеса великим бројем 

добављача закључио директне споразуме (уговоре) 

на један износ, а годишњи промет са истим 

добављачима је остварен у већим износима у односу 

на закључене уговоре. 

То су уговори са добављачима: 

1. „Нобил“ д.о.о. Нова Била 20/б 72267 Нива 

Била-Травник, Босна и Херцеговина 

Уговор са правним лицем „Нобил“ д.о.о. Нова Била 

склопљен је 18.06.2016 године на износ 5.659,88КМ 

са урачунатим ПДВ-ом, док је током 2016 године 

укупно реализован промет износио 7.005,88КМ, и то 

на основу: 

- Фактура број 000542 од 20.06.2016. године, 

на износ истовјетан уговореном износу од 

5.659,88КМ и 

- Фактура број 000495 од 07.07.2016. године 

на изнод од 1.346,00КМ. 

Фактура број 000495 од 07.07.2016 године на износ 

од 1.346,00КМ није овјерена од стране овлаштеног 

лица у ЈУ РЦ „Вилина влас“ Вишеград, а која би 

потврдила примитак испоручене робе. Осим тога у 

већ поменутом Годишњем извјештају о пословању 

за 2016 годину под ставком „набавка мадраца“ 

наведен је дамо износ од 5.659,88КМ. 

Фактура број 000495 од 07.07.2016 године која се 

такође односи на куповину мадраца (истовјетне 

робе) није уврштена у Годишњи извјештај, иако је и 

та фактура уредно запримљена и плаћена, а не 

наводи се у Извјештају директора за 2016 годину. 

На основу овог основано се сумња да Извјештај није 

истинит и да не одржава стање. 

У вези са изнесеним видљиво је да је директор 

Ушћумлић Драган са добављачем „Нобил“ д.о.о. 

Нова Била остварио већи промет за исту врсу робе у 

односу на закључени купорподајни уговор број 

15/06-16 од 18.06.2016 године за износ од 

1.346,00КМ. 

За неведени трошак именовани није дао никакво 

образложење, нити је за исти имао сагласност 

органа управљања. 

Како је одредбама члана 87. став 3. Закона о јавним 

набавкама утврђено да се посрупак директног 

споразума за набавку исте врсте робе, услуга или 

радова спроводи у счлучају када је процијењена 

вриједност роба, радова или усуга једнака или мања 

од износа од 6.000,00КМ путем директног 

споразума набавку роба „мадраци“, прекршио 

наведене одредбе члана 83. став 3. Закона о јавним 

набавкама. 

Доказ: 

1. Купопродајни уговор број 15/06-16 од 

18.06.2016. године између ЈУ РЦ „Вилина влас“ и 

„Нобил“ д.о.о. Нова Била 

2. Фактура број 000452 од 20.06.2016 годинена 

износ од 5.659,88КМ 

3. Фактура број 000495 од 07.04.2016 годинена 

износ од 1.346,00КМ 
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4. Аналитичка картица главне књиге ЈУ РЦ 

„Вилина влас“ за период 2016 године у односу на 

добављача „нобил“ д.о.о. Нова Била. 

2. „Галтекс“ д.о.о. Пале, Улица Српских 

ратника бр. 52, Пале, Босна и Херцеговина 

 

Уговор о директном споразуму са добављачем 

„Галтекс“ д.о.о. Пале склопљен је 27.06.2016 године 

на износ од 5.578,00КМ са урачунатим ПДВ-ом, док 

је током 2016 године укупно реализовано 

9.641,00КМ и то на основу: 

- Рачун број 151/16 –пр 9 од 04.06.2016 

године на износ од 2.410,00КМ 

- Рачун број 168/16-пр 9 од 15.06.2016 године 

на износ од 154,00КМ 

- Рачун број 187/16-пр 9 од 29.06.2016 године 

на износ од 5.578,00КМ 

- Рачун број 281/16 –пр 9 од 23.09.2016 

године на износ од 193,00КМ 

- Рачун број 431/16 –пр 1 од 03.12.2016 

године на износ од 1.220,00КМ 

- Рачун број 406/16 –пр 9 од 17.11.2016 

године на износ од 86,00КМ 

У вези са изнесеним видљиво је да је директор 

Ушћумлић Драган са добављачем „Галтекс“ д.о.о. 

Пале улива Српских ратника бр. 52 остварио већи 

промет робе у односу на закључени уговор о 

испоруци робе крз поступак директног споразума 

беој 01/1-18/16 од 27.06.2016 године за изос од 

4.063,00КМ. 

За неведени трошак именовани није дао никакво 

образложење, нити је исти имао сагласност органа 

управљања. 

Посебно се наводи да је предмет уговора Уговор о 

испоруци робе кроз поступак директног споразума 

број 01/1-183/16 од 27.06.2016 године, који је 

закључен са добављачем „Галтекс-2 д.о.о. Пале био 

искључиво набавка „ПОСТЕЉИНЕ“ (Члан 1. 

Уговора) а из напријед наведених фактура видљиво 

је да осим постељине набављена и друга врста робе 

која није предмет наведеног уговора о набавци путе 

директног споразума, што довољно указује да 

предметна набавка није вршена у складу са Планом 

набавки за 2016 годину и у складу са одредбама 

Закона о јавним набавкама. 

Како је одредбама члана 87. став 3. Закона о јавним 

набавкама утврђено да се поступак директног 

споразума за набавку исте врсте робе, услуга или 

радова спороводи у случају када је процијењена 

вриједнос роба, радоба или услуга једнака или мања 

од износа од 6.000,00КМ пзтем директног 

споразума, прекршио наведене одредбе Закона о 

јавним набавкама и Плана набавки за 2016 годину. 

Доказ: 

1. Купородајни уговор склопљен 27.06.2016 

године између ЈУ РЦ „Вилина влас“ и „Галтекс“ 

д.о.о Пале 

2. Рачун број 151/16 –пр 9 од 04.06.2016 године на 

износ од 2.410,00КМ 

3. Рачун број 168/16-пр 9 од 15.06.2016 године на 

износ од 154,00КМ 

4. Рачун број 187/16-пр 9 од 29.06.2016 године на 

износ од 5.578,00КМ 

5. Рачун број 281/16 –пр 9 од 23.09.2016 године на 

износ од 193,00КМ 

6. Рачун број 431/16 –пр 1 од 03.12.2016 године на 

износ од 1.220,00КМ 

7. Рачун број 406/16 –пр 9 од 17.11.2016 године на 

износ од 86,00КМ 

8. Аналитичка картица главне књиге ЈУ РЦ 

„Вилина влас“ за период 2016 године у односу на 

добављача „Галтекс“ д.о.о. Пале. 

1. Добављач „Домотекс“ д.о.о. Кисељак, 

Крешевска цеста, Кисељак, Босна и Херцеговина 

Директни споразум (Уговор) за набавку итисона и 

тепиха број 01/1-291/18 закључен са добављачем 

„Домотекс“ д.о.о. Кисељак дана 03.11.2016 године 

на износ од 2.852,85КМ са урачунатим ПДВ-ом. 

До закључења предметног уговора о директном 

споразуму, са наведеним добављачем је већ 

остварен промет за навку итисона и тепиха у износу 

од 5.600,60КМ, за шта није потписан ни уговор о 

директном споразуму, нити је спроведен било који 

други поступак јавне набавке у складу са Законом о 

јавним набавкама, чиме су директно прекршана 

одредбе члана 87. тог закона.  

Ради се о следећим набавкама: 

- Рачун број 000011 од 20.01.2016 године на 

износ од 819,30КМ 

- Рачун број 000012 од 22.01.2016 године на 

износ од 710,00КМ 

- Рачун број 000017 од 04.02.2016 године на 

износ од 1.123,00КМ 

- Рачун број 000018 од 10.02.2016 године на 

износ од 1.380,30КМ 

- Рачун број 000036 од 09.04.2016 године на 

износ од 1.568,00КМ 

Након закључења директног споразума (уговора) 

број 01/1-291/18 од 03.11.2016 године са 

добављачем „Домотекс“ д.о.о. Кисељак, остварен је 

промет у износу од 8.362,80КМ за набавку итисона,  
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тепиха и ламината са пратећим дијеловима (лајсне и 

ћошкови). 

- Рачун број 000124 од 02.11.2016 године на 

износ од 2.852,85КМ 

- Рачун број 000143 од 29.12.2016 године на 

износ од 5.509,95КМ 

Из наведеног је видљиво да је са предметним 

добављачем остварен већи промет у односу на 

уговорени износ по директном споразуму од 

03.11.2016. године за износ од 5.509,95КМ. 

Посебно се истиче да се износ од 5.509,95КМ 

односи на набавку ламината и пратећих дијелова 

(лајсне и ћошкови) који нису били предмет Уговора 

о директном споразуму број 01/1-291/18 од 

03.11.2016 године нити било којег другог уговора, 

чиме је директор Ушћумлић Драган прекршио План 

набавки за 2016 годину и одредбе члана 87. Закона о 

јавним набавкама. 

Доказ: 

1. Директан споразум закључен 03.11.2016 године 

између ЈУ РЦ „Вилина влас“ Вишеград и добављач 

„Домотекс“ д.о.о. Кисељак 

2. Рачун број 000011 од 20.01.2016 године на 

износ од 819,30КМ 

3. Рачун број 000012 од 22.01.2016 године на 

износ од 710,00КМ 

4. Рачун број 000017 од 04.02.2016 године на 

износ од 1.123,00КМ 

5. Рачун број 000018 од 10.02.2016 године на 

износ од 1.380,30КМ 

6. Рачун број 000036 од 09.04.2016 године на 

износ од 1.568,00КМ 

7. Рачун број 000124 од 02.11.2016 године на 

износ од 2.852,85КМ 

8. Рачун број 000143 од 29.12.2016 године на 

износ од 5.509,95КМ 

9. Аналитичка картица главне књиге ЈУ РЦ 

„Вилина влас“ за период 2016 године у односу на 

добављача „Домотекс“ д.о.о. Кисељак. 

 

4.Добављач „НФ-тел“ д.о.о. Пале, улица Српских 

ратника бб, Пале 

Директан споразум (уговор) број 01/1-202/16 

закључен са добављачем „НФ-тел“ д.о.о. Пале, дана 

25.07.2016 године на износ од 3.318,76КМ са 

урачунатим ПДВ-ом, за набавку опреме и услуга за 

унапређење инернетске мреже у ЈУ РЦ „Вилина 

влас“ Вишеград. 

Ради се о фактури: 

- Рачун број 00414 од 28.07.2016 године на износ 

од 3.318,76КМ 

До закључења предметног директног споразума 

(уговора) са овим добављачем 25.07.2016 године већ 

је био извршен промет-набавка опреме и услига у 

износу од 1.111,50КМ, за шта није потписан 

директан споразум, нити је спроведен било који 

други поступак јавне набавке предвиђен Законом о 

јавним набавкама. 

Наведеним поступком директор Драган Ушћумлић, 

директно је прекршио одредбе члана 87. став 3. 

тачка б)Закона о јавним набавкама.  

Ради се о фактури: 

- Рачун број 00095 од 25.02.2016 године на износ 

од 1.111,50КМ 

Такође, након закључења директног споразума 

(уговора) од 25.07.2016 године извршен је промет-

набавка роба и усуга (робе и услуге исте врсте) са 

добављачем „НФ-тел“ д.о.о. Пале без потписивања 

директног споразума или спровођења одговарајућег 

поступка јавне набавке према одредбама Закона о 

јавним набавкама за укупан износ од 2.984.75КМ. 

Ради се о слдећеим фактурама: 

- Рачун број 00448 од 12.08.2016 године на износ 

од 916,03КМ 

- Рачун број 00609 од 01.11.2016 године на износ 

од 2.068,72КМ 

Остварени промет након закључења директног 

споразума прелази уговорени износ за износ од 

2.984,75КМ, што је такође у супротности са 

одредбама члана 87. став 1. тачка б) Закона о јавним 

набавкама, за шта је одговоран директор Драган 

Ушћумлић. 

Доказ: 

1. Директан споразум број 01/1-202/16 закључен 

25.07.2016 године између ЈУ РЦ „Вилина влас“ 

Вишеград и „НФ-тел“ д.о.о. Пале 

2. Рачун број 00095 од 25.02.2016 године на износ 

од 1.111,50КМ 

3. Рачун број 00414 од 28.07.2016 године на износ 

од 3.318,76КМ 

4. Рачун број 00448 од 12.08.2016 године на износ 

од 916,03КМ 

5. Рачун број 00609 од 01.11.2016 године на износ 

од 2.068,72КМ 

6. Аналитичка картица главне књиге ЈУ РЦ 

„Вилина влас“ за период 2016 године у односу на 

добављача „НФ-тел“ д.о.о. Пале. 

 

 



25.01.2019                                           Службени гласник oпштине Вишеград - Број 1                                                            18

3.Током 2016 године директор драган Ушћумлић 

потписао је и више директних споразума за радове, 

мимо Плана набавки за 2016 годину, иако се ти 

радови могу сврстати у исте или сличне радове, па 

није било оправдано да се спроводи више поступака 

односно закључује више директнх споразума (тзв. 

Дијељење предмета уговора с намјером избјегавања 

примјене набавних поступака утврђених законом), 

што је у супротности са одредбама Закона о јавним 

набавкама. 

Очито је да је директор Ушћумлић Драган на овај 

начин свјесно избјегао провођење одговарајућег 

поступка јавне набавке превиђене Законом о јавним 

набавкама, што оправдано ствара сумњу у могуће 

незаконите радње, погодовање одређеном правном 

лицу-добављачу. 

Ради се о следећим добављачима: 

1. Занатска радња „Дар“ Вишеград, ул. 

Солунских бораца бб, 73240 Вишеград 

Са овим правим лицем није спроведен одговарајући 

поступак јавне набавке радова у складу са Законом о 

јавним набавкама, већ су потписана два уговора о 

извођењу радова на реконструкцији 24 

(двадесетчетири) купатила у хотелу „Вилина влас“ 

кроз поступак „директног споразума“ а ако се ради о 

истиврсним пословима. 

Тако су склопљени: 

- Уговор о извођењу грађевинских радова кроз 

поступак „директног споразума“ број 03-01/16 

закључен 25.01.2016. године у износу од 

5.900,00КМ (без ПДВ-а) по понуди 03/16 од 

20.01.2016. године 

- Уговор о извођењу радова (лијепљење 

керамике) кроз поступак директног споразума број 

04-01/16 закључен 15.02.2016. године у износу од 

5.880,00КМ (без ПДВ-а) по понуди 04/16 од 

12.02.2016. године 

Добављач Занатска радња „Дар“ Вишеград је ЈУ РЦ 

„Вилина влас“ Вишеград испоставио следеће 

фактуре: 

- Фактуру број У-003/2016 од 19.02.2016 године у 

износу од 5.900,00КМ 

- Фактуру број У-004/2016 од 24.02.2016 године у 

износу од 5.880,00КМ 

Посебно се напомиње да су обе фактуре везане за 

уговор број 04-1/6 од 15.02.2016 године (број 

протокола добављача) чији је предмет лијепљење 

плочица у 24 купатила у хотелу „Вилина влас“ који 

је закључен на износ од 5.880,00КМ. 

- Фактура број У-003/2016 од 19.02.2016 године у 

износу од 5.900,00КМ у опису радова садржи 

грађевинске радове јасно одређене, који се не 

односе налијепљење лерамичких плочица, док 

Фактура број У-004/2016 од 24.02.2016 године у 

износу од 5.880,00КМ гласи на радове лијепљење 

зидних и подних керамичких плочица, фарбање 

плафона, лијепљење стиро лајсне и лијепљење 

тапета. Запажа се да последње двије врсте радова, 

лијепљење стиро лајсне и тапета по својој природи 

не би требало да се изводе у купатилима, што ствара 

додатну сумњу и у онако нетранспарентан и 

неправилан поступак набавке радова са овим 

добављачем. 

По уговору о извођењу грађевинских радова број 

03-01/16 од 25.01.2016 године, кроз поступак 

директног споразума, није издата никаква фактура. 

Када је у питању реконструкција 24 

(двадесетчетири) купатила у хотелу „Вилина влас“ 

на које се односи предметни уговори, послови на 

реконструкцији који су углавном грађевинске 

природе се не могу парчати-раздвајати на 

појединачне послове, поготово кад их изводи један 

извођач радова, како би се исфорсирао 

поступакдиректног споразума, што поравдано 

доводи у сумњу да је директор Драган Ушћумлић, 

свјесно и са намјером погодовао одређеном 

добављачу-извођачу радова ЗР „ДАР“ Вишеград, на 

штету других извођача радова са истом 

дјелатношћу, а истовремено је и повриједио одредбе 

члана 3. и одредбе члана 90. Закона о јавним 

набавкама. 

Очигледно је да је у овом случају вршено 

избјегавање законом одређеног поступка јавне 

набавке, (конкурентски захтјев или отворени 

поступак) да би се погодовало-односно да би се 

фаворизовао добављач „Занатске радње Дар“ у 

односу на друге добављаче са истом дјелатношћу. 

Доказ: 

- Уговор о извођењу грађевинских радова кроз 

поступак „директног споразума“ број 03-01/16 

закључен 25.01.2016. године у износу од 

5.900,00КМ (без ПДВ-а) по понуди 03/16 од 

20.01.2016. године 

- Уговор о извођењу радова (лијепљење 

керамике) кроз поступак директног споразума број 

04-01/16 закључен 15.02.2016. године у износу од 

5.880,00КМ (без ПДВ-а) по понуди 04/16 од 

12.02.2016. године 

- Фактура број У-003/2016 од 19.02.2016 године у 

износу од 5.900,00КМ 

- Фактура број У-004/2016 од 24.02.2016 године у 

износу од 5.880,00КМ 
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- Аналитичка картица главне књиге ЈУ РЦ 

„Вилина влас“ за период 2016 године за добављача 

Занатска радња „Дар“ Вишеград за 2016 годину 
 

2.Петковић д.о.о. Ново Горажде, Ново Горажде ул. 

Божидара Горажданина бб 

Остварени укупни промет са добављачем  

„Петковић“ д.о.о. у 2016 години је износио 

24.361,97КМ, а односи се на набавку грађевинских 

адова, по основу више уговора кроз поступак 

директног споразума. 

Као и у претходним случајевима није спроведен 

одговарајући поступак јавне набавке предвиђен 

Законом о јавним набавкама, већ је закључено више 

уговора о извођењу грађевинских радова кроз 

поступак „директног споразума“. 

Закључени су следечи уговори: 

- Уговор о извођењу грађевинских радова на 

реконструкцији доњег турског купатила (хамама) 

број 01/1-136/16 од 25.04.2016 године, кроз поступак 

директног споразума, на износ од 5.776,52КМ (са 

урачунатим ПДВ-ом), 

Карактеристично за овај уговор је да у члану 1. 

Уговора стоји да је предмет уговра реконтрукција 

доњег турског купатила (хамама), док понуда од 

05.04.2016. године на основу које је закључен овај 

уговор и испостављен рачун број 04/16 од 

09.05.2016. године, имају за предмет грађевинске и 

занатске радове који нису везани за сам објекат 

хамама него прилаз хамаму (степениште, потпорне 

зидове и постављање украсне бетонске чесме исред 

хамама). 
 

- Уговор о извођењу грађевинских радова на 

турском купатилу кроз поступак директног 

споразума број 01/1-141-1/16 од 03.05.2016 године, 

на износ од 3.053,70КМ (са урачунатим ПДВ-ом), 

Провјером у књизи интерног протокола ЈУ РЦ 

„Вилина влас“ Вишеград, утврђено је да на редном 

броју 141 (стотинучетрдесетједан) са датумом 

03.05.2016 године, у простору који је одређен за 

предмет уписано под 1 „Жалба“ која је послата 

Уреду за разматрање жалби у а/а, а у истом 

простору за предмет уписа накнадно је под 2. 

уписан „Уговор“ без било каквих других ознака и 

података, као што су са ким је уговор закључен, шта 

је предмет уговора, у колико примјерака је закључен 

и коме је достављен. 

По правилима виђења уписа у итерном протоколу у 

један простор за предмет уписа, на једном редном 

броју, уписује се само један предмет (акт), а 

изузетно више аката ако се дносе на исти предмет. 

Навдено оправдано доводи у сумњу да је предметни 

уговор заведен у књигу интерног протокола 

накнадно, односно да је закључен накнадно, да би се 

оправдали трошкови, а и на понуди број 232/16 од 

29.04.2016 године на основу које је закључен 

предметни уговор нема пријемног печата протокола, 

као доказ да је иста примљена у Установу прије 

закључења уговора. 
 

- Уговор о извођењу грађевинских-занатских 

радова кроз поступак директног споразума број 

01/1-175-1/16 од 13.06.2016 године, на износ од 

6.288,75КМ (са урачунатим ПДВ-ом), 

Провјером у књизи интерног протокола ЈУ РЦ 

„Вилина влас“ Вишеград, и за овај уговор је 

утврђено је да на редном броју 175 

(стотинуседамдесетпет) са датумом 13.06.2016 

године, у простору који је одређен за предмет уписа 

уписано под 1. „Уговор о набавци и уградњи 

система за видео надзор“ који је у разводу стављен 

а/а, а у истом простору за предмет накнадно под 2. 

уписан „Уговор-радови“ без било каквих других 

ознака и уписа. 

Како је и напријед наведено по правилима вођења 

уписа у интерном протоколу у један простор 

одређен за предмет уписа за један редни број, 

уписује се само један предмет (акт), осим ако се 

ради о више истоврсних предмета издатих од истог 

правног лица, када се они заводе под једним редним 

бројемуз ознаку броја примјерака 1,2,3...). Наведено 

оправдано доводи у сумњуда је и предметни уговор 

закључен накнадно да би се оправдали трошкови, а 

и на понуди број 02-229/16 од 07.06.2016 године 

нема пријемног печата протокола, као доказ даје 

иста примљена прије закључења уговора. 

- Директан споразум број 01/1-239/16 од 

06.09.2016. године, за набавку радова постављање 

инсталација гријања на базену ЈУ РЦ „Вилина влас“ 

Вишеград и остали грађевински радови, на износ од 

6.435,00КМ (са урачунатим ПДВ-ом) и 

- Директан споразум број 01/1-239-2/16 од 

06.09.2016. године, за набавку радова кречење 

пјешачке стазе за потребе ЈУ РЦ „Вилина влас“ 

Вишеград, на износ од 2.808,00КМ (са урачунатим 

ПДВ-ом) 

Ови радови које је извршио поменути добављач 

НИСУ БИЛИ ПЛАНИРАНИ у Плану набави за 2016 

годину, нити у Финансијко-пословном плану за 2016 

годину   и   ако   се   ради   о   не   малом   износу  од  
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24.361,97КМ у ком случају је требало провести 

поступак конкурентског захтјева. 

Доказ: 

1. Уговор о извођењу грађевинских радова на 

реконструкцији доњег турског купатила (хамама) 

број 01/1-136/16 од 25.04.2016 године, кроз поступак 

директног споразума, на износ од 5.776,52КМ (са 

урачунатим ПДВ-ом), 

2. Уговор о извођењу грађевинских радова на 

турском купатилу кроз поступак директног 

споразума број 01/1-141-1/16 од 03.05.2016 године, 

на износ од 3.053,70КМ (са урачунатим ПДВ-ом) 

3. Уговор о извођењу грађевинских-занатских 

радова кроз поступак директног споразума број 

01/1-175-1/16 од 13.06.2016 године, на износ од 

6.288,75КМ (са урачунатим ПДВ-ом), 

4. Директан споразум са предметом услуга 

кречење пјешачке стазе за потребе ЈУ РЦ „Вилина 

влас“ Вишеград од 06.09.2016. године, у износу од 

2.808,00КМ (са урачунатим ПДВ-ом) 

5. Рачун број 04/16 од 10.05.2016 године у износу 

од 5.776,25КМ (са урачунатим ПДВ-ом) 

6. Рачун број 05/16 од 10.05.2016 године у износу 

од 3.053,70КМ (са урачунатим ПДВ-ом) 

7. Рачун број 07/16 од 21.07.2016 године у износу 

од 6.288,75КМ (са урачунатим ПДВ-ом) 

8. Рачун број 11/16 од 19.09.2016 године у износу 

од 6.635,00КМ (са урачунатим ПДВ-ом) 

9. Рачун број 12/16 од 21.09.2016 године у износу 

од 2.808,00КМ (са урачунатим ПДВ-ом) 

10. Аналитичка картица главне књиге ЈУ РЦ 

„Вилина влас“ за 2016 годину за добављача 

„Петковић“ д.о.о. Ново Горажде  

4. 

У 2016 години у Установи је проведен поступак 

јавне набавке грађевинског материјала за одржавање 

објеката и електроматеријала, водоматеријала и 

браварског материјала и опреме. Најповољнија 

понуда је била понуда од добављача „Обеликс“ 

д.о.о. Вишеград и са истим је потписан уговор за 

ЛОТ-1 (Грађевински материјал за одржавање 

објеката) на износ од 17.997,65КМ (са урачунатим 

ПДВ-ом), и за ЛОТ-2 (електроматеријал, 

водоматеријал, браварски материјал и опрема) на 

износ од 9.865,10КМ (са урачунатим ПДВ-ом). 

Мађутим, поред овога добављача који је прошао 

процедуру јавне набавке предметних роба у 2016 

години, набавка истовјетних роба извршена је и са 

другим добављачима, без доношења одговарајућих 

одлука о потреби таквих набавки и без проведене 

јавне процедуре по Закону о јавним набавкама, од 

који се посебно издвајају: 

Добављач „Слободан и Слађан“ Вишеград, са којим 

је у 2016 години извршена набавка истих роба у 

износу од 26.742,79КМ, добављач „Окац“ д.о.о. са 

којим је током 2016 године такође извршена набавка 

истих роба у износу од 16.514,99КМ, те добављач 

„Ласер“ д.о.о. Тузла сакојим је извршена набавка 

истих роба у износу од 8.264,32КМ. 

Осим што ове набавке роба нису биле планиране 

Планом набавки за 2016 годину, нису биле ни 

донесене посебне одлуке о набавци које су морале 

бити донесене, јер набавка није могла бити ни 

започета без таквих одговарајућих одлука. Оваквим 

поступком неплански а и без посебног одбрења 

надлежног органа Установе утрошена су новчана 

средства у укупном изнпсу од 51.522,10КМ: 

Такође треба напоменути да директор Драган 

Ушћумлић није поднио извјештај Управном одбору 

о утрошку средстава мимо Плана набавки и без 

одговарајућих одлука, и да за дупли трошак није дао 

потребно образложење. 

Навдено указује или да је приликом доношења 

Финансијско-пословног плана за 2016 годину и 

Плана набавки за 2016. Годину овај посао бављен 

нестручно (нестручно су процијењени укупни 

трошкови) или да се због изостале контроле у 

Установи вршила набавка грађевинског материјала, 

електроматеријала и водоматеријала без икаквог 

реда и ограничења, што је Установу коштало 

утрошком непланираних и неодобрених новчаних 

средстава у износу од 51.522,10КМ. 

Управни одбор посебно истиче да су уговори о 

набавци роба број 01/1-4-2/16 од 11.01.2016 године и 

број 01/1-335-2/16 од 29.12.2016. године, закључени 

са добављачем „ОКАЦ“ д.о.о. Горажде Подружница 

Ново Горажде, евидентирани у интерном протоколу 

Установе по познатом метофу „дописивања“ у 

простор у који је већ раније заведен одређени 

документ који носи главни број. 

Осим тога такође је више него очито да је Уговор 

број 01/1-335-2/16 закључен 29.12.2016. и исти дан 

је од наведеног добављача издата фактура на 

наведени износ, а отпремница за преузету робу 

датирана са 27.12.2016. године. 

Доказ: 

1. Уговор о набавци роба ЛОТ-1 (грађевински 

материјал за одржавање објекта) и ЛОТ-2 

(електроматеријал, водоматеријал, браварески 

материјал и опрема), закључен 09.03.2016 године 

између   ЈУ   РЦ    „Вилина    влас“     и    добављача  
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„Обеликс“ д.о.о. Вишеград, а износ од 27.862,75КМ 

(са урачунатим ПДВ-ом) 

2. Рачун број 16-390-000002 од 04.02.2016 

године на износ од 6.150,74КМ (са урачунатим 

ПДВ-ом), Отпремница број 16-330-00002 од 

04.02.2016 године на износ од 6.150,74КМ (са 

урачунатим ПДВ-ом), Припадајуће отпремнице на 

којима нема датума и потписа, улаз Калкулација 

добављача СЗ ТУР „Слободан иСлађан“ Вишеград 

број 25 од 04.02.2016 године, страна 1-4 

3. Рачун број 16-390-000001 од 05.02.201 годинена 

износ од 4.595,00КМ (са урачунатим ПДВ-ом), 

Отпремница број 16-330-000001 од 05.02.2016 

године на износ од 4.595,00КМ (са урачунатим 

ПДВ-ом), улаз Калкулација добављача СЗ ТУР 

„Слободан и Слађан“ Вишеград број 26 од 

05.02.2016 године 

4. Рачун број 16-390-000005 од 07.03.2016 

годинена износ од 3.711,80КМ (са урачунатим ПДВ-

ом), Отпремница број 16-330-00005 од 07.03.2016 

године на износ од 3.711,80КМ (са урачунатим 

ПДВ-ом), улаз Калкулација добављача СЗ ТУР 

„Слободан иСлађан“ Вишеград број 79 од 

07.03.2016 године,  

5. Рачун број 16-390-000023 од 08.03.2016 године 

на износ од 5.693,50КМ (са урачунатим ПДВ-ом), 

Отпремница број 16-330-000023 од 08.03.2016 

године на износ од 5.693,50КМ (са урачунатим 

ПДВ-ом), улаз Калкулација добављача СЗ ТУР 

„Слободан иСлађан“ Вишеград број 80 од 

01.03.2016 године, страна 1-6 

6.  Рачун број 16-390-000018 од 11.04.2016 

годинена износ од 124,00КМ (са урачунатим ПДВ-

ом), Отпремница број 16-330-000018 од 11.04.2016 

године на износ од 124,00КМ (са урачунатим ПДВ-

ом), Припадајућа отпремница без ДАТУМА 

ПОТПИСА И ИЗНОСА,  

7. Рачун број 16-390-000019 од 11.04.2016 године 

на износ од 146,30КМ (са урачунатим ПДВ-ом), 

Отпремница број 16-330-000019 од 11.04.2016 

године на износ од 146,30КМ (са урачунатим ПДВ-

ом), улаз Калкулација добављача СЗ ТУР „Слободан 

иСлађан“ Вишеград број 130 од 11.04.2016 године, 

страна 1-1 

8. Рачун број 16-390-000066 од 14.04.2016 године 

на износ од 226,00КМ (са урачунатим ПДВ-ом), 

Отпремница број 16-330-000066 од 14.04.2016 

године на износ од 226,00КМ (са урачунатим ПДВ-

ом), Припадајућа отпремница НЕМА ДАТУМА 

ПОТПИСА НИ ИЗНОСА, улаз Калкулација 

добављача СЗ ТУР „Слободан иСлађан“ Вишеград 

број 143 од 18.04.2016 године, страна 1-1 

9. Рачун број 16-390-000034 од 12.05.2016 године 

на износ од 533,30КМ (са урачунатим ПДВ-ом), 

Отпремница број 16-330-000034 од 12.05.2016 

године на износ од 533,30КМ (са урачунатим ПДВ-

ом), улаз Калкулација добављача СЗ ТУР „Слободан 

иСлађан“ Вишеград број 204 од 12.05.2016 године, 

страна 1-1 

10. Рачун број 16-390-000090 од 12.05.2016 

године у износу од 47,05КМ (са урачунатим ПДВ-

ом), Отпремница број 16-330-000090 од 12.05.2016 

године на износ од 47,05КМ (са урачунатим ПДВ-

ом), Припадајућа отпремница НЕМА ДАТУМА 

ПОТПИСА НИ ИЗНОСА, улаз Калкулација 

добављача СЗ ТУР „Слободан иСлађан“ Вишеград 

број 205 од 12.05.2016 године, страна 1-1 

11. Рачун број 16-390-000062 од 08.06.2016 

године на износ од 252,20КМ (са урачунатим ПДВ-

ом), Отпремница број 16-330-000062 од 08.06.2016 

године на износ од 252,20КМ (са урачунатим ПДВ-

ом), улаз Калкулација добављача СЗ ТУР „Слободан 

иСлађан“ Вишеград број 268 од 08.06.2016 године, 

страна 1-1 

12. Рачун број 16-390-000052 од 08.06.2016 

године на износ од 185,40КМ (са урачунатим ПДВ-

ом), Отпремница број 16-330-000052 од 08.06.2016 

године на износ од 185,40КМ (са урачунатим ПДВ-

ом), припадајућа отпремница НЕМА ДАТУМА НИ 

ИЗНОСА, 

13. Рачун број 16-390-000100 од 10.06.2016 

године на износ од 131,30КМ (са урачунатим ПДВ-

ом), Отпремница број 16-330-000100 од 10.06.2016 

године на износ од 131,30КМ (са урачунатим ПДВ-

ом), улаз Калкулација добављача СЗ ТУР „Слободан 

иСлађан“ Вишеград број 269 од 13.06.2016 године, 

страна 1-1 

14. Рачун број 16-390-000074 од 06.07.2016 

године на износ од 100,50КМ (са урачунатим ПДВ-

ом), Отпремница број 16-330-000074 од 06.07.2016 

године на износ од 100,50КМ (са урачунатим ПДВ-

ом), улаз Калкулација добављача СЗ ТУР „Слободан 

иСлађан“ Вишеград број 338 од 06.07.2016 године, 

страна 1-1 

15. Рачун број 16-390-000125 од 11.07.2016 

године на износ од 840,00КМ (са урачунатим ПДВ-

ом), Отпремница број 16-330-000125 од 11.07.2016 

године на износ од 840,00КМ (са урачунатим ПДВ-

ом), улаз Калкулација добављача СЗ ТУР „Слободан 

иСлађан“ Вишеград број 345 од 11.07.2016 године, 

страна 1-1 
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16. Рачун број 16-390-000124 од 11.07.2016 

године на износ од 613,10КМ (са урачунатим ПДВ-

ом), Отпремница број 16-330-000124 од 11.07.2016 

године на износ од 613,10КМ (са урачунатим ПДВ-

ом), улаз Калкулација добављача СЗ ТУР „Слободан 

иСлађан“ Вишеград број 344 од 12.07.2016 године, 

страна 1-1 

17. Рачун број 16-390-000156 од 11.08.2016 

године на износ од 456,70КМ (са урачунатим ПДВ-

ом), Отпремница број 16-330-000156 од 11.08.2016 

године на износ од 456,70КМ (са урачунатим ПДВ-

ом), улаз Калкулација добављача СЗ ТУР „Слободан 

иСлађан“ Вишеград број 439 од 11.08.2016 године, 

страна 1-1 

18. Рачун број 16-390-000087 од 11.08.2016 

године на износ од 188,50КМ (са урачунатим ПДВ-

ом), Отпремница број 16-330-000087 од 11.08.2016 

године на износ од 188,50КМ (са урачунатим ПДВ-

ом), улаз Калкулација добављача СЗ ТУР „Слободан 

иСлађан“ Вишеград број 438 од 11.08.2016 године, 

страна 1-1 

19. Рачун број 16-390-000108 од 06.09.2016 

године на износ од 141,10КМ (са урачунатим ПДВ-

ом), Отпремница број 16-330-000108 од 06.09.2016 

године на износ од 141,10КМ (са урачунатим ПДВ-

ом), улаз Калкулација добављача СЗ ТУР „Слободан 

иСлађан“ Вишеград број 501 од 06.09.2016 године, 

страна 1-1 

20. Рачун број 16-390-000180 од 08.09.2016 

године на износ од 51,00КМ (са урачунатим ПДВ-

ом), Отпремница број 16-330-000180 од 08.09.2016 

године на износ од 51,00КМ (са урачунатим ПДВ-

ом), улаз Калкулација добављача СЗ ТУР „Слободан 

иСлађан“ Вишеград број 500 од 08.09.2016 године, 

страна 1-1 

21. Рачун број 16-390-000216 од 05.10.2016 

године на износ од 636,50КМ (са урачунатим ПДВ-

ом), Отпремница број 16-330-000216 од 05.10.2016 

године на износ од 636,50КМ (са урачунатим ПДВ-

ом), улаз Калкулација добављача СЗ ТУР „Слободан 

иСлађан“ Вишеград број 548 од 05.10.2016 године, 

страна 1-1 

22. Рачун број 16-390-000115 од 06.10.2016 

године на износ од 144,00КМ (са урачунатим ПДВ-

ом), Отпремница број 16-330-000115 од 06.10.2016 

године на износ од 144,00КМ (са урачунатим ПДВ-

ом), улаз Калкулација добављача СЗ ТУР „Слободан 

иСлађан“ Вишеград број 563 од 06.10.2016 године, 

страна 1-1 

23. Рачун број 16-390-000224 од 04.11.2016 

године на износ од 192,30КМ (са урачунатим ПДВ-

ом), Отпремница број 16-330-000224 од 04.11.2016 

године на износ од 192,30КМ (са урачунатим ПДВ-

ом), улаз Калкулација добављача СЗ ТУР „Слободан 

иСлађан“ Вишеград број 610 од 04.11.2016 године, 

страна 1-1 

24. Рачун број 16-390-000253 од 05.12.2016 

године на износ од 206,80КМ (са урачунатим ПДВ-

ом), Отпремница број 16-330-000253 од 05.12.2016 

године на износ од 206,80КМ (са урачунатим ПДВ-

ом), улаз Калкулација добављача СЗ ТУР „Слободан 

иСлађан“ Вишеград број 674 од 05.12.2016 године, 

страна 1-1 

25. Рачун број 16-390-000150 од 06.12.2016 

године на износ од 192,20КМ (са урачунатим ПДВ-

ом), Отпремница број 16-330-000150 од 06.12.2016 

године на износ од 192,20КМ (са урачунатим ПДВ-

ом), улаз Калкулација добављача СЗ ТУР „Слободан 

иСлађан“ Вишеград број 675 од 06.12.2016 године, 

страна 1-1 

26. Рачун број 16-390-000273 од 22.12.2016 

године на износ од 857,00КМ (са урачунатим ПДВ-

ом), Отпремница број 16-330-000273 од 22.12.2016 

године на износ од 857,00КМ (са урачунатим ПДВ-

ом), улаз Калкулација добављача СЗ ТУР „Слободан 

иСлађан“ Вишеград број 709 од 22.12.2016 године, 

страна 1-1 

27. Рачун број 16-390-000157 од 28.12.2016 

године на износ од 204,40КМ (са урачунатим ПДВ-

ом), Отпремница број 16-330-000157 од 28.12.2016 

године на износ од 204,40КМ (са урачунатим ПДВ-

ом), улаз Калкулација добављача СЗ ТУР „Слободан 

иСлађан“ Вишеград број 710 од 28.12.2016 године, 

страна 1-1 

28. Рачун број 16-390-000299 од 28.12.2016 

године на износ од 122,10КМ (са урачунатим ПДВ-

ом), Отпремница број 16-330-000299 од 28.12.2016 

године на износ од 252,20КМ (са урачунатим ПДВ-

ом), улаз Калкулација добављача СЗ ТУР „Слободан 

иСлађан“ Вишеград број 268 од 08.06.2016 године, 

страна 1-1 

29. Аналитичка картица главне књиге ЈУ РЦ 

„Вилина влас“ за 2016 годину за добављача СЗ ТУР 

„Слободан и Слађан“ Вишеград, 

30. Уговор о набавци роба кроз поступак 

директног споразума број 01/1-4-2/16 закључен дана 

11.01.2016 године између ЈУ РЦ „Вилина влас“ и 

добављача „Окац“ д.о.о. Подружница Ново 

Горажде, на износ 6.087,76КМ (са урачунатим ПДВ-

ом), 

31. Уговор о набавци роба кроз поступак 

директног  споразума  број  01/1-335-2/16  закључен  
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дана 29.12.2016 године између ЈУ РЦ „Вилина влас“ 

и добављача „Окац“ д.о.о. Подружница Ново 

Горажде, на износ 6.988,37КМ (са урачунатим ПДВ-

ом), 

32. Рачун број РН 001/2016 од 30.01.2016 године 

на износ од 3.274,55КМ (са урачунатим ПДВ-ом), и 

припадајућа отпремница издата од „Окац“ д.о.о. 

Горажде, Подружница Ново Горажде, 

33. Рачун број РН 026/2016 од 18.02.2016 године 

на износ од 2.813,21КМ (са урачунатим ПДВ-ом), и 

припадајућа отпремница издата од „Окац“ д.о.о. 

Горажде, Подружница Ново Горажде, 

34. Рачун број РН 222/2016 од 29.08.2016 године 

на износ од 428,60КМ (са урачунатим ПДВ-ом), и 

припадајућа отпремница издата од „Окац“ д.о.о. 

Горажде, Подружница Ново Горажде, 

35. Рачун број РН 360/2016 од 29.12.2016 године 

на износ од 6.988,38КМ (са урачунатим ПДВ-ом), и 

припадајућа отпремница издата од „Окац“ д.о.о. 

Горажде, Подружница Ново Горажде, 

36. Аналитичка картица главне књиге ЈУ РЦ 

„Вилина влас“ за 2016 годину за добављача „Окац“ 

д.о.о. Горажде 

5. 

У 2017 години директор Драган Ушћумлић је донио 

План набавке за 2017 годину за шта по закону није 

надлежан. 

На основу тако усвојеног Плана такође је донио 

одлуке о покретању поступака јавних набавки, чиме 

је прекршио одредбе Закона о јавним набавкама 

којима јње уређен поступак спровођења јавних 

набавки и одредбе члана 26. став 8. тачка 1. Статута 

ЈУ РЦ „Вилина влас“ Вишеград. 

Директор Ушћумлић Драган је тако потписао 

Одлуку брок 01/1-147/17 од 25.05.2017 године, 

Одлуку број 01/-145/17 од 25.05.2017 године. 

Директор је на основу предњих одлука такође 

провео и поступак набавке грађевинских материјала, 

одржавања објекта под ЛОТ-1 и ЛОТ-2 

електроматеријал, водоматеријал, браварски 

материјал и опрема, а све без знања Управног 

одбора. 

На истовјетан начин, без знања Управног одбора, 

склопио је директни споразум са добављачем 

„Петковић“ д.о.о. у износу од 5.425,00КМ, набавка 

горива и пропан бутан гаса на износе од 

10.156,20КМ и пропан бутан гаса у износу од 

5.143,00КМ. 

Покренуо је и поступке за набавку разних 

прехрамбених производа у износу од 130.000,00КМ, 

набавку хљеба и пецива у износу од 12.000,00КМ, 

свјежег меса и сухомеснатих производа у износу од 

94.000,00КМ, набавку пића у износу од 

22.000,00КМ. 

Осим тога потписао је и више директних споразума, 

а без знања Управног одборс, и то са добављачима: 

- „Петковић“ д.о.о. Ново Горажде у укупном 

износу од 17.667,00КМ 

- СЗ ТУР „Слободан и Слађан“ Вишеград у 

укупном износу од 13.142,70КМ 

- Занаатска радња „Дар“ Вишеград у укупном 

изнпсу 8.960,00КМ 

- „Унитехна“ д.о.о. Лакташи у износу од 

6.000,00КМ 

Са добављачем „Патковић“ д.о.о. Ново Горажде и у 

2017 години директор Драган Ушћумлић је наставио 

да послује по истом принципу као што је описано за 

2016 годину, па је тако остварен промет-набавка 

роба са овим добављачем у износу од 17.667,00КМ 

са ПДВ-ом, без проведене одговарајуће процедуре 

утврђене одредбама Закона о јавним набавкама. 

 

Потписано је више директних споразума 

вриједности до 6.000,00КМ чиме је директор 

Ушћумлић Драган свјесно избјегао провођење 

одговарајућег поступка јавне набавке у складу са 

Законом о јавним набавкама чиме је фаворизовао 

одређене понуђаче, а тиме истовремено онемогућио 

друге грађевинске фирме да учествују у поступку 

додјеле уговора. Исто ово је урађено са правним 

лицем Занатска радња „Дар“ Вишеград, СЗУТР 

„Слободан и Слађан“ Вишеград и „Унитехна“ д.о.о. 

Лакташи. 

Све горе набројане набавке су проведене без 

одобрења и знања Управног одбора, чиме је 

директор неовлаштено закључивао уговоре о 

набавци те тако фаворизовао поједине фирме 

приликом избора понуђача. 

Осим тога, уговори о набавци су закључени и са 

правним лицим која уопште нису учествовала у 

поступку јавне набавке чиме су директно прекршене 

одредбе Закона о јавним Набавкама. 

Доказ: 

1. План набавки Ју РЦ „Вилина влас“ Вишеград за 

2017 годину, 

2. Одлука о набавци роба и одређивању поступка 

јавне набавке број 01/1-145-1/17 од 25.05.2017. 

године, 

3. Одлука о набавци роба и одређивању поступка 

јавне набавке број 01/1-146-1/17 од 25.05.2017. 

године, 
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4. Одлука о набавци роба и одређивању поступка 

јавне набавке број 01/1-147-1/17 од 25.05.2017. 

године, 

5. Записник са друге сједнице Управног одбора 

одржане 28.08.2017. године, 

6. Уговор о испоруци ЛОТ-1 (горива, дизел и 

безоловни) и ЛОТ-2 (пропан-бутан гас) закључен 

дана 24.07.2017 године између ЈУ РЦ „Вилина влас“ 

Вишеград и „НЕСТРО ПЕТРОЛ“ а.д. БањаЛука, 

7. Уговор закључен дана 21.08.2017 године између 

ЈУ РЦ „Вилина влас“ Вишеград и СТР „Палма“ 

Вишеград о набавци роба ЛОТ-1 (прехрамбене 

намирнице) на износ од 150.670,20КМ (са 

урачунатим ПДВ-ом), 

8. Уговор закључен дана 21.08.2017 године између 

ЈУ РЦ „Вилина влас“ Вишеград и СТР „Палма“ 

Вишеград о набавци роба ЛОТ-2 (хљеб и пецива) на 

износ од 13.548,60КМ (са урачунатим ПДВ-ом), 

9. Уговор закључен дана 25.08.2017 године између 

ЈУ РЦ „Вилина влас“ Вишеград и „ВИЗИОН“ д.о.о. 

Рогатица о набавци роба ЛОТ-3 (свјеже месо и 

сухомеснати производи) на износ од 106.204,20КМ 

(са урачунатим ПДВ-ом), 

10. Уговор закључен дана 29.08.2017 године између 

ЈУ РЦ „Вилина влас“ Вишеград и СТР „АДРИА“ 

Вишеград о набавцу роба ЛОТ-4 (пиће) на износ од 

24.274,75КМ (са урачунатим ПДВ-ом), 

11. Директни споразум закључен између ЈУ РЦ 

„Вилина влас“ и „Петковић“ д.о.о. Ново Горажде, 

дана 26.06.2017 године, у износу од 4.182,75КМ (са 

урачунатим ПДВ-ом)-са припадајућим понудама 

12. Директни споразум закључен између ЈУ РЦ 

„Вилина влас“ и „Петковић“ д.о.о. Ново Горажде, 

дана 28.06.2017 године, у износу од 6.347,25КМ (са 

урачунатим ПДВ-ом)-са припадајућим понудама 

13. Директни споразум закључен између ЈУ РЦ 

„Вилина влас“ и „Петковић“ д.о.о. Ново Горажде, 

дана 24.06.2017 године, у износу од 6.669,00КМ (са 

урачунатим ПДВ-ом)-с припадајућим понудама, 

14. Фактура издата од стране „Петковић“ д.о.о. 

Ново Горажде број 05/17 од 03.04.2017 године на 

износ од 6.669,00КМ, 

15. Фактура издата од стране „Петковић“ д.о.о. 

Ново Горажде број 13/17 од 27.06.2017 године на 

износ од 4.095,00КМ, 

16. Фактура издата од стране „Петковић“ д.о.о. 

Ново Горажде број 12/17 од 27.06.2017 године на 

износ од 2.252,25КМ, 

17. Фактура издата од стране „Петковић“ д.о.о. 

Ново Горажде број 15/17 од 14.07.2017 године на 

износ од 4.182,75КМ, 

18. Фактура издата од стране „Петковић“ д.о.о. 

Ново Горажде број 16/17 од 14.07.2017 године на 

износ од 468,00КМ, 

19. Аналитичка картица главне књиге ЈУ РЦ 

„Вилина влас“ за период 01.01.2017 године до 

31.10.2017 године за добављача „Петковић“ д.о.о. 

Ново Горажде, 

20. Уговор закључен дана 25.03.2017 године између 

ЈУ РЦ „Вилина влас“ Вишеград и Занатска радња 

„Дар“ Вишеград о извођењу грађевинских радова 

кроз поступак директног споразума на износ од 

2.980,00КМ (без ПДВ-а), заједно са припадајућом 

понудом, 

21. Фактура издата од стране Занатска радња“Дар“ 

Вишеград број У-003/17 од 08.04.2017 године, на 

износ од 2.980,00КМ, 

22. Уговор закључен дана 09.01.2017 године између 

ЈУ РЦ „Вилина влас“ Вишеград и Занатска радња 

„Дар“ Вишеград о извођењу грађевинских радова 

кроз поступак директног споразума на износ од 

5.980,00КМ (без ПДВ-а), заједно са припадајућом 

понудом, 

23. Фактура издата од стране Занатска радња“Дар“ 

Вишеград број У-001/17 од 26.01.2017 године, на 

износ од 5.980,00КМ, 

24. Аналитичка картица главне књиге ЈУ РЦ 

„Вилина влас“ за период 01.01.2017 године до 

31.10.2017 године за добављача ЗР „Дар“ Вушеград, 

25. Уговор закључен дана 29.06.2017 године између 

ЈУ РЦ „Вилина влас“ Вишеград и „Унитехна“ д.о.о. 

Лакташи о набавци угоститељске опреме и 

инвентара кроз поступак директног споразума на 

износ од 6.000,00КМ,  

26. Уговор о набавци ЛОТ-1 (грађевински 

материјал за одржавање објекта) и ЛОТ-2 

(електроматеријал, водоматеријал, браварски 

материјал и опрема) закључен дана 27.06.2017 

године између ЈУ РЦ „Вилина влас“ Вишеград и 

СЗТУР „Слободан и Слађан“ Вишеград на износ од 

5.971,70КМ за ЛОТ-1, те 5.992,00КМ за ЛОТ-2,  

27. Аналитичка картица главне књиге ЈУ РЦ 

„Вилина влас“ за период 01.01.2017 године до 

31.10.2017 године за добављача СЗТУР „Слободан и 

Слађан“ Вушеград, 

6. 

Директор Драган Ушћумлић извршио је продају 

демонтираних топлотних пумпи без одлуке и знања 

Управног одбора и без спроведеног поступка 

лицитације (Одлука број 01/1-51-1/17 од 8.02.2017 

године 

 



25.01.2019                                           Службени гласник oпштине Вишеград - Број 1                                                            25

Увидом у интерни протокол Установе утврђено је да 

је под редним бројем 51 дана 28.02.2017. године 

заведена „одлука о цијени рада за фебруар 2017 

године“ са назнаком коме је иста достављена. У 

исти простор под 2. дописана је „Одлука“ без 

осталих ближих података, такође по напријед 

описаном сценарију, накнадно завођење и издавање 

документације. 

Наиме Управни одбор Установе никада нијени 

донио одлуку о отпису демонтираних топлотних 

пумпи, обзиром да се ради о основном средству. 

Само случају да је Управни одбор донио такву 

одлуку, да је одредио услове продаје и да је за 

извршење такве одлуке овластио директора 

Установе, таква продаја би била легална. Пошто је 

ово све изостало цјелокупан посао око продаје 

демонтираних пумпи извршио је на незаконит 

начин, директор Драган Ушћумлић. 

Постојећа одлука директора о продаји 

демонтираних топлотних пумпи од 28.02.2017 

године је непотпуна, конфузна, јер не садржи 

одредбе на који начин ће се спровести продаја. И 

ако у члану 1. предметне одлуке стоји да се 

одобрава продаја „расходовних топлотних пумпи“, а 

у члану 2. предметне одлуке утврђене су цијене за 

стари бакар, старо отпадно жељезо и старе 

електромоторе. О начину формирања цијене нема 

ближих података и исто је немогуће и непотребно 

коментарисати. 

У књиговодственој документацији Установе 

пронађена су само два рачуна која се односе на 

правно лице „Јањина“ д.о.о. Горажде и то рачун број 

142/2017 од 21.03.2017 године на износ од 

15.61,25КМ и рачун број 366/2017 од 17.05.2017. 

године на износ од 4.575,75КМ. 

У прилогу назначених рачуна су неразумљиве 

признаницекупца „Јањина“ д.о.о. Горажде. 

Управни одбор указује и на чињеницу да је у 

вријеме продаје пумпи (бакра) цијена бакра на ЛМИ 

Лондонској берзи износила 5.584,00$ по тони. 

Узимајући у обзир вриједности средњих течаја на 

дан 16.05.2017 године (1€=1,1059$, те 1€=1,955КМ) 

долази се до резултата да је цијена килограма бакра 

на дан 16.05.2017 године износила 9,87КМ/кг без 

ПДВ-а. 

Из одлуке директора о продаји топлотних пумпи 

видљиво је да је отпадни бакар продат по цијени 

7,80 КМ/кг, са укљученом цијеном ПДВа. 

Све наведено упућује да је директор Драган 

Ушћумлић, неовлаштено продао демонтиране 

топлотне пумпе као отпадни материјал по 

произвољним цијенама-далеко мањим од цијена које 

су се кретале на дан извршене продаје (цијенама 

које је директор одредио на шрету Установе). 

За количине које су наведене у одлуци, 

отпремницама и рачунима нема одговарајуће 

пропретне дикументације и извршеном вагању. 

Исто вриједи и за избор купца, јер нема понуде 

изабраног купца, као ни других понеђача, нема ни 

података да су вођени преговори са другим купцима 

око продаје и постизања што боље цијене, тако да је 

поступак продаје демонтираних топлотних пумпи 

обавијен велом тајни, за које је лично одговоран 

директор Ушћумлић Драган. Сматрамо да је 

оваквим поступком продаје демонтираних пумпи 

директно оштећена Установа. 

Доказ: 

1. Одлука директора ЈУ РЦ „Вилина влас“ о 

продаји отписаних топлотних пумпи, број 01/1-51-

1/17 од 28.02.2017 године, 

2. Фактура ЈУ РЦ „Вилина влас“ број 366/2017 од 

17.05.2017 године, издата на име „Јањина“ д.о.о. 

Горажде на износ од 4.575,75КМ, из које се не види 

ни количина, ни врста, ни цијена продатог отпадног 

материјала, 

3. Извод са Интернет странице Лондонске берзе са 

цијеном бакра на наведени дан, 16.05.2017 године, 

4. Фактура ЈУ РЦ „Вилина влас“ број 142/2017 од 

21.03.2017 године, издата на име „Јањина“ д.о.о. 

Горажде на износ од 15.616,25КМ, са припадајућим 

отпремницама које су нечитко потписане. И ова 

фактура не садржи количине, врсту и цијену 

отпадног материјала и одговарајуће вагарске 

листове, 

7.Незаконито запошљавање радника од стране 

директора Ушћумлић Драгана огледа се у следећем: 

Директор Драган Ушћумлић је у својству директора 

Установе извршио пријем у радни однос на 

неодређено вријеме одређен број радника мимо 

прописане законске процедуре и у супротности са 

Пеавилником о унутрашњој организацији и 

систематизацији радних мјеста и Правилником о 

раду Установе. 

1. Извршио је пријем радника на неодређено 

вријеме на радно мјесто Замјеника директораа ако за 

то радно мјесто постоји закључен уговор на 

неодређено вријеме са другим радником, коме је 

одобрено мировање права и обавеза из радног 

односа због обављања јавне функције у трајању од 4 

године, а који рок није био истекао. Утврђено је да 

је директор извршио измјену Правилника о 

унутрашњој    организацији      и      систематизацији  
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послова и радних задатака дана 17.06.2015. године, а 

измјена се односи на радно мјесто Замјеник 

директора. Директор Ушћумлић је извршио 

промјену услова у погледу врсте и степена стручне 

спреме и у погледу радног искуства које радник 

треба да испуњава, и то искључиво да би их 

прилагодио кандидату кога је примио у радни однос. 

Правилник о измјени Правилника о унутрашњој 

организацији и систематизацији број 01/1-76/15 од 

17.06.2015 године објављен је на огласној табли 

Установе 17.06.2015 године, а ступио на снагу дана 

25.06.2015 године. 

Диретор Ушћумлић Драган је прије ступања на 

снагу овог Правилника донио одлуку број 01/1-77/15 

од 24.06.2015 годинекојим је утврдио потребу за 

заснивање радног односа на неодређено вријеме са 

једним радником на радном мјесту Замјеника 

Директора, позивајући се на одредбе члана 1. 

Правилника о измени Правилника о унутрашњој 

организацији и систематизацији послова и радних 

задатака број 01/1-76/15 од 17.06.2015 године који 

још није ни ступио на снагу. Одлуком број 01/1-

80/15 од 30.06.2015 године на наведено радно мјесто 

без провођења поступка оглашавања изабран је 

кандидат који је ступио на рад 01.07.2015. године. 

Обзиром да за наведено радно мјесто други радник 

већ има закључен уговор на неодређено вријеме и да 

му је рјешењем бр. 01/1-185/14 од 31.12.2014. године 

одобрено мировање радног односа на период од 4 

године, са правом да се по истеку мандата врати на 

наведене послове, сасвим очито директор је 

незаконито попунио радно мјесто на неодређено 

вријеме. Оваквим поступком директор је повриједио 

одредбе члана 3. Правилника о измени Правилника 

о унутрашњој организацији и систематизацији 

послова и радних задатака којима је утврђено када 

правилник ступа на снагу, одредбе члана 3. истог 

Правилника којима је регулисано да за рад на 

одређеним пословима може бити одређено највише 

онолико извршилаца колико је утврђено тим 

Правилником, и одредбе члана 184. до 186. 

Правилника о раду у Установи, којима је регилисано 

мировање права и обавеза по основу рада на основу 

рада. 

Правилником о унутрашњој организацији и 

систематизацији послова и радних задатака на 

радном мјесту утврђен је један извршилац а уговор о 

раду је закључен са два извршиоца. 

Доказ: Правилник о измјени Правилника о 

унутрашњој организацији и систематизацији 

послова и радних задатака број 01/1-7/15 од 

17.06.2015 године, увид у Правилник о раду бр. 

08/1-187-2/09 од 26.12.2009. године, Одлука број 

01/1-77/15 од 24.06.2015 године, уговор о раду на 

неодређено вријеме бр. 01/1-81/15 од 01.07.2015. 

године. 

2. У радни однос на неодређено вријеме директор 

Ушћумлић Драган је извршио пријем једног кућног 

мајстораи са истим закључио уговор о раду на 

неодређено вријеме број 01/1-155-1/16 од 

16.05.2016. године, а по истом уговору радник је 

ступио на рад 01.05.2016. године, тј. прје закључења 

уговора што је у супротности са одредбама члана 19. 

став 4. Закона о раду пречишћен текст („Сл. гласник 

РС“ бр. 55/07). Према Правилнику о унутрашњој 

организацији и систематизацији послова и радних 

задатака за наведено радно мјесто утврђена су два 

извршиоцаи оба радна мјеста су попуњена. То значи 

да радно мјесто Кућног мајстора није могло бити 

попуњавано, јер нијеупражњено, нити је повећан 

број извршилаца на том радном мјестукроз поступак 

измјене Правилника са 2 извршиоца на 3 извршиоца. 

Наведеним поступком директор је повриједио 

офредбе члана 3. Правилника о унутрашњој 

организацији и систематизацији послова и радних 

задатака којима је утврђено да за рад на одређеним 

пословимаможе бити одређено највише онолико 

извршилаца колико је утврђено Правилником. 

Пријем у радни однос и овог радника извршен је без 

јавног оглашавања и прописане процедуре за 

заснивање радног односа утврђене Правилником о 

раду у Утанови. 

Доказ: Уговор о раду на неодређено вријеме број 

01/1-155-1/16 од 26.05.2016. године. 

3. У радни однос на неодређено вријеме директор 

Ушћумлић Драган примио је једног радника на 

радно мјесто Шефа сале и са истим закључио уговор 

о раду на неодређено вријем број 01/1-184/15 од 

03.09.2015. годин. Према наведеном уговору радник 

је ступио на рад 01.09.2015. године, значи прије него 

је закључио уговор о раду. 

С тиму вези директор је повриједио одредбе члана 

19. став 4. Закона о раду пречишћен текст („Сл. 

гласник РС“, број 55/07) којима је утврђено да је 

„послодавац обавезан да примјерак уговора о раду 

уручи раднику прије ступања радника на рад“. У 

овом случају редник је ступио на рад 01.09.2015. 

године а уговор о раду је закључио 03.09.2015. 

године. Осим ове повреде одредби Закона о раду, 

директор је повриједио одредбе члана 4. 

Правилника о унутрашњој организацији и 

систематизацији    послова   и   радних   задатака   од  
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29.09.2003 године (са измјенама и допунама) којима 

је утврђено да се за све послове и радне задатке 

утврђују захтјеви у погледу услова које радник мора 

испуњавати да би могао бити распоређен на 

одређене послове и радне задатке. За радно мјесто 

Шефа сале (под редним бројем 11. у Сектору 

угоститељско-хотелске дјелатности) утврђени су 

услови: ВК радник угоститељског смјера, са 1 

годином радног искуства у струци. Примљени 

радник је по занимању хемијско-технолошки 

техничар који нема радно искуство у угоститељству. 

Наведено јасно говори да је директор Ушћумлић 

Драган у потуности прекршио одредбе општег акта, 

тј. Правилника о унутрашњој организацији и 

систематизацији послова и радних задатакаод 

29.09.2003. године. 

Осим наведеног директор Драган Ушћумлић је и 

овог радника примио у радни однос без јавног 

оглашавања и прописане процедуре за заснивање 

радног односа утврђене Правилником о раду у 

Установи. 

Доказ: Уговор о раду број 01/1-184/15 од 03.09.2015. 

године. 

Правилник о унутрашњој организацији и 

систематизацији послова и радних задатака од 

29.09.2003. године. 

4. У радни однос на неодређено вријеме за 

обављање послова Правника, директор Ушћумлић 

Драган је примио једног радника, са којим је 

закључио уговор о раду број 01/1-92/17 од 

30.03.2017. године. Примљени радник не испуњава 

услове у погледу радног искуства утврђеног за то 

радно мјесто у Правилнику о унутрашњој 

организацији и систематизацији послова и радних 

задатака од 29.09.2003. године што се негативно 

одразило на квалитет рада наведеног радника. 

5. За радно мјесто Правника у Правилнику о 

унутрашњој организацији и систематизацији 

послова и радних задатака утврђено је радно 

искуство у трајању од три године. Радник који је 

примљен у радни однос нанеодређено вријеме има 

само 1 годину радног искуства. 

Доказ: Уговор о раду број 01/1-92/17 од 30.03.2017. 

године. 

Увид у досије радника. 

Увид у Правилник о унутрашњој организацији и 

систематизацији послова и радних задатака од 

29.09.2003 године. 

Имајући у виду све наведено Управни одбор сматра 

да је директор Ушћумлић Драган из Вишеграда, 

обављајући дужност директора у Јавној установи 

Рехабилитациони центар „Вилина влас“ Вишеград у 

2016 и 2017 години, поступао незаконито и да је 

кршио одредбе закона и општих аката Установе на 

начин описан у иницијативи, па Управни одбор 

сматра да је предметна иницијатива за опозив-

разрјешење директора Ушћумлић Драгана са 

дужности директора у Јавној установи 

Рехабилитациони центар „Вилина влас“ Вишеград 

допуштена, оправдана и основана, те исту доставља 

Скупштини општине Вишеград на коначно 

одлучивање.“ 

У Изјашњењу о иницијативи Управног одбора 
Ј.У.Р.Ц. „Вилина влас“ поднијету од стране Драгана 
Ушћумлића 14.12.2018. године се наводи да УО 
(Управни одбор) Установе обмањује прикривајући 
чињеницу да је на иницијативу садашњег директора 
извршена ревизија пословања за 2016. годину и да је 
ревизорски извјештај позитиван са резервом, чиме 
се завршава сва ова прича о незаконитом 
пословању.  
Даље се наводи да је тачно да иницијативу за смјену 
директора може дати УО Установе, али УО не може 
преузети ингеренције надзорних и контролних 
органа и давати квалификације за које није 
компетентан, стручан нити овлашћен. Примјера 
ради, УО не може давати оцјену законитости 
поступка јавних набавки, већ то раде надлежне 
стручне службе. 
У вријеме двогодишњег мандата Ушћумлић Драгана 
ЈУ „Вилина влас“ контролисале су следеће 
републичке инспекције: 
- Сектор тржишне инспекције, Одјељење 
Источно Сарајево-тржишна инспекција, 
- Сектор инспекције рада-Одјељење Источно 
Сарајево-Инспекција рада, 
- Сектор здравствене инспекције-Одјељење 
Источно Сарајево, 
- Сектор урбанистичко-грађевинске и еколошке 
инспекције-Одјељење Источно Сарајево, 
- Фонд здравственог осигурања-канцеларија 
Фоча. 
Све ове инспекције нису утврдиле веће недостатке у 
раду, што су констатовале у својим записницима. 
Поново истичем да је свјесно прикривена ревизија 
пословања за 2016. годину која је пословање 
оцијенио потивним са резервом. 
Свима је познато да је за ове двије године урађено 
много више него за све године постојања Установе. 
Захваљујући улагањима у инфраструктуру објекта 
надлежно министарство је хотелу додијелило три 
звјездице. Од када је направљен хотек је имао двије 
звјездице. У потпуности су реконструисане све собе 
у хотелу, рађено је гријање у објекту, реконструисан 
базен, урађене двије љетне баште, реконстрисана 
«турска купатила», уведен интернет у хотел, уведен 
систем видео-надзора, урађено електронско 
пословање  и  бројне  друге ствари што је омогућило  
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да је у 2016. години остварен приход од 
1.787.270,71КМ што је за 152.496,20КМ већи приход 
у односу на 2015. годину и остварена нетто добит од 
12.169,00КМ. Оово је била највећа финансијска 
реализација од рата на овамо и створени су сви 
потребни предуслови да 2017. година буде још 
успјешнија.  
На конкретна очитовања УО каже се следеће: 
«Ништа се у фактичном смислу није промијенило 
јер ја суштински нисам директор 18 мјесеци, осим 
чињенице да је УО имао довољно простора за 
манипулацијом доказима. Помињање плана и 
тврдња да је урађено више него што је планирано 
никако не може бити недостатак јер план није 
«Свето слово» и његова реализација искључиво 
зависи од резултата пословања. Па ваљда би био 
проблем да није реализовано, а не нпр. планирано 
реновирање 6 соба а реновирано 12. 
Затим примједбе да одређену фактуру није потписао 
надкежни радник је толико смијешна, као да је 
проблем провјетири да ли је поменута роба стигла, 
да ли је на картицама и наћи отпремницу која је 
пртила робу. 
На многе ствари одговорићу када ми омогућите да 
остварим приступ свпј потребној документацији за 
период који је предмет иницијативе. Уважавајући 
чињеницу да сам и сада формално-правно директор 
ЈУ «Вилина влас», а да на то имам право у складу са 
Законом о слободи приступа информација. До тада 
моје очитовање на иницијативу базираће се на 
сазнањима и документима које посједујем. 
1. Додатни трошак за инвестициона улагања у 
износу од 245.000,00КМ у односу на планиране 
63.000,00КМ се односи на хитну набавку и 
инсталирање топлотних пумпи за гријање ЈУРЦ 
«Вилина влас» Вишеград, ради хаварије на 
постојећем постројењу за гријање уузроковане 
нестанком електричне енергије на далеководу. За 
наведену набавку Управни одбор ЈУРЦ «Вилина 
влас» Вишеград је донио Посебну одлуку о 
покретању посупка јавне набавке број 08/1-277/1/16 
од 26.10.2016. године, чиме је заправо директор 
установе испоштовао члан 17. став 1. Закона о 
јавним набавкама, а не прекршио како се наводи у 
иницијативи УО о смјени директора. 
Члан 17. став 1. гласи: «Уговорни орган може 
започети поступак јавне набавке ко је набавка 
предвиђена у плану набавки или када уговоени 
орган донесе посебну одлуку о покретању поступка 
јавне набавке» и у складу са наведеним чланом 
прибавио одлуку Управног одбора и поступио по 
њој. 
2. Директни споразум је поступак набавке 
који се може користити за додјелу уговора о јавној 
набавци робе које је уговорни орган процијенио на 
знос који је једнак или мањи од 6.000,00КМ без 
ПДВ односно 7.020,00КМ са ПДВ-ом. Набавка 
једног предмета набавке може се вршити путем 

више директних споразума, с тим да збир више 
директних споразума по једном предмету набавке не 
смије прећи износ 6.000,00КМ без ПДВ на 
годишњем нивоу. Поступак се спроводи у складу са 
чланом 90. Закона о јавним набавкама и интерним 
правилником који доноси сваки орган у складу са 
правилником који је припремила Агенција за Јавне 
набавке БиХ («СГ» БиХ 90/14). 
Са фирмом «Нобил» д.о.о. Нова Била извршен је 
годишњи промет у укупном износу од 7.005,88КМ 
који се односио на набавке мадраца, душека за 
потребе установе и предметна набавка је планирана 
Планом јавних набавки 2016. године редни број 
набавке у плану је 1.19, чиме је у 
потпуностивиспоштован члан 17. став 1. члан 87. 
став 3. и члан 90. Закона о јавним набавкама. 
Са фирмом «Гластекс» д.о.о. Пале остварен је 
промет од 9.641,00КМ али за различите предмете 
набавке. Износ од 5.578,00КМ се односи на набавку 
постељине за потребе установе по уговору број 01/1-
183/16 од 27.06.2016. године а преостали дио се 
односи на други предмет набавке чиме је 
испоштован члан 2. став 2. Правилника о поступку 
директног споразума («СГ» 90/14). 
Са фирмом «Домотекс» Кисељак потписан је уговор 
број 01/21-291/19 од 03.11.2016. године о набавци 
итисона у износу од 2.852,85КМ и уговор број 01/1-
335-1/16 од 29.12.2016. године о набавци ламинате у 
износу од 5.509,95КМ. Дакле испоштован је члан 90. 
Закона о јавним набавкама и члан 2. став 2. 
Правилника о поступку директног споразума («СГ» 
90/14). 
Са фирмом НФ-тел доо Пале, извршен је годишњи 
промет у укупном износу од 7..415,01КМ који се 
односио на набавке и уградњу опреме за унапређење 
интернетске мреже у ЈУРЦ Вилина влас Вишеград 
чиме је у потпуности испоштован члан 87. став 3. и 
члан 90. Закона о јавним набавкама. 
3. У 2016. потписано је више директних споразума 
са фирмом ЗР Дар али се ради о различитим 
предметима набавке и исти су планирани у Плану 
набавке за 2016. годину. Ради се о следећим 
уговорима: 
-уговор број 01/1-11/16 од 25.01.2016. године о 
извођењу радова на реконструкцији 24 купатила у 
хотелу у износу од 5.900,00КМ. Предметна набавка 
је планирана Планом за 2016. годину у тачки 3.1. 
-уговор број 01/1-35/16 од 15.02.2016. године о 
извођењу радова на лијепљењу плочица у 24 
купатила у хотелу у износу од 5.880,00КМ. 
Предметна набавка је планирана Планом за 2016. 
годину у тачки 3.4. 
У 2016. години потписано је више директних 
споразума са фирмом Петковић доо али се ради о 
различитим предметима набавке и исти ду 
планирани у Плану набавке за 2016. Ради се о 
слиједећим уговорима: 
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Уговор број 01/1-136/16 од 25.04.2016. године о 
извођењу грађевинских радова на реконструкцији 
доњег турског купатила хамама у износу од 
5.776,52КМ 
Уговор број 01-1-141/16 од 03.05.2016. године о 
извођењу занатских радова у износу од 3.053,70КМ. 
Уговор број 01/1-239-2/16 од 06.09.2016. године о 
услугама крчења пјешачке стазе за потребе ЈУРЦ у 
износу од 2.808.,00КМ. 
Уговор број 02-300/16 од 06.09.2016. године о 
постављању инсталација за централно гријање на 
базену у износу од 6.435,00КМ. Предметна набавка 
је планирана у Плану за 2016. годину под тачком 
3.3. 
4. Са фирмом Обеликс у 2016. години потписани 
су следећи уговори: 
ЛОТ 1-набавка грађевинског материјала по врсти, 
количини и цијенама утврђеним у понуди продавца 
број 34/16 од 22.02.2016. године у укупној 
вриједности 15.382,61КМ (без ПДВ-а) и 
17.997,65КМ (са ПДВ-ом), и ЛОТ 2-набавка 
лектроматеријала, водоматеријала и браварског 
материјала и опреме по врсти, количини и цијенама 
утврђеним у понуди продавца број 35/16 од 
22.02.2016. године у укупној вриједности 
8.431,71КМ (без ПДВ-а) и 9.965,10КМ (са ПДВ-ом), 
а на основу одлуке уговорног органа-купца број 
01/1-57/16 од 25.02.2016. године. 
Са фирмом «Слободан и Слађан» потписа  је уговор 
о набавцни санитарних производа по уговору број 
01/1-289/15 од 21.12.2015. који је реализован у 2016. 
години под тачком 1.14. 
Са фирмом «Окац» доо поптисан је уговор о 
набавци керамичких плочица по уговору број 01/1-
4-2/16 од 11.01.2016. године у износу од 
6.087,76КМ. Предметна набавка је планирана у 
Плану јавних набавки за 2016. под тачком 1.16. 
Са фирмом «Ласер» доо Тузла потписан је уговор о 
набавци ламинате за потребе ЈУРЦ по уговору број 
ТКМ-42/16 од 11.01.2016. године у износу од 
5.618,23КМ. Предметна набавка је планирана у 
Плану јавних набавки за 2016. под тачком 1.15. 
Дакле, све наведене фирме су учествовале у 
поступку Јавне набавке путем примјенедиректног 
споразума чиме су у потпуности испоштовани члан 
17. став 1. члан 87. став 3. и члан 90. Закона о јавним 
набавкама. 
5. Директор је у потпуности испоштовао члан 103. 
став б9 закона о јавним набавкама и донио План 
јавних набавки за 2017. годину и слиједеће одлуке: 
-одлука којом се доноси План јавних набавки за 
2017. годину број 01/1-145/17 од 25.05.2017. године, 
-одлука о набавци роба и одређивању поступка 
Јавне набавке број 01/1-145-1/17 од 25.05.2017. 
године, 

-одлука о набавци роба и одређивању поступка 
Јавне набавке број 01/1-146/17 од 25.05.2017. 
године, 
-одлука о набавци роба, радова, услуга и 
одређивању поступка Јавне набавке. 
Наведене набавке нису урађене мимо знања 
Управног одбора јер је управо Управни одбор донио 
Одлуку којом је донио годишњи програм рада и 
финансијски план ЈУРЦ Вилина влас за 2017. 
годину, који је иначе основ за израду плана набавки. 
На основу свега наведеног произилази да директор 
није прекршио члан 37. и 26. став 8. Статута, као ни 
члан 103. став б) Закона о јавним набавкама. 
6. Није тачно да је директор ивршио продају 
старих топлотних пумпи без знња управног одбора. 
Управни одбор је донио одлуку о отпису топлотних 
пумпи након чега је директор донио одлуку о 
продаји истих. 
7. Закон о рачуноводству и ревизији (СГ РС, број 
94/15) 
Обавезници ревизије финансијских извјештаја и 
привредна друштва за ревизију 
Члан 28. 
(1) Ревизија финансијских извјештајаобавља се у 
складу саовим законом и међународним 
стандардима ревизије. 
(2) Обавезној ревизији подлијежу финансијски 
извјештаји субјеката од јавног интереса, 
дефинисаних овим законом и финансијски 
извјештаји великих правних лица разврстаних у 
складу са овим законом. 
(3) Матична правна лица која имају обавезу да 
сачињавају и презентују консолидоване финансијске 
извјештаје дужна су да изврше ревизију тих 
извјештаја. 
(4) Уколико нису обухваћени ставом 2. овог члана, 
обавезној ревизији подлијежу и финансијски 
извјештаји других правних лица, уколико је то 
прописано посебним прописима којим се уређује 
њихово пословање. 
(5) Осим субјеката из става 2. и 3. овог члана, сва 
остала правна лица могу да одлуче да се ревизија 
њихових финансијских извјештаја врши у складу са 
одредбама закона. 
Члан 6. 
(1) Субјекти од јавног интереса у смислу овог 
закона су: 
1) Правна лица чијим се хартијама од 
вриједности тргује или се врши припрема за њихово 
емитовање на организованом тржишту хартија од 
вриједности, 
2) Банке, микрокредитна друштва, друштва за 
осигурање, лизинг друштва, берзе, 
брокерскодилерска друштва и друге финансијке 
организације, 
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3) Јавна предузећа, дефинисана у складу са 
прописима којима се уређује пословање и 
управљање јавним предузећима и 
4) Сва шравна лица од посебног значаја за 
Републику, независно од њихове правне форме и 
облика организовања. 
(2) На приједлог ресорног надлежног 
министарства, одлуку о утврђивању статуса правног 
лица од посебног значаја за Републику доноси Влада 
Републике Српске (у даљем тексту: Влада). 
Закон је дефинисао обавезнике ревизије 
финансијких извјештаја не наводећи нигдје да су 
установе обавезне вршити ревизију финансијских 
извјештаја, а јасно пише да сва остала правна лица 
«могу», што не значи да су обавезни, да одлуче да се 
ревизија финансијких извјештаја врши у складу са 
одредбама оовог закона. 
Закључак: 
Управни одбор ЈУРЦ Вилина влас је прекорачио 
границе овлашћења која су му дата Законом и 
Статутом и одлучио супротно датом овлашћењу, 
тако што је иницијативу за разрјешење засновао на 
анализи пословања и законитости у пословању које 
је сам спровеои у којој је «дошао до сазнања да је 
директор починио низ незакониих поступака и 
пропуста на шрету установе», иако Закон о систему 
јавних служби (СГ РС 68/07 и 109/12) у члану 20. 
прописује надзор над законитошћу рада установе 
врши надлежно министарство, а инспекцијски 
надзор над примјеном овог закона врши Републичка 
управа за инспекцијске послове путем надлежних 
инспектората и надлежних инспектора у саставу 
јединица локалне самоураве. Управни одбор је своју 
иницијативу засновао на правно неутврђеном стању 
и подацима које је сам прикупио, а никако на акту 
надлежном министарства и надлежних инспектора, 
што је по закону био обавезан. 
Да би иницијатива за разрјешење била правно 
заснована, она се требала базирати на акту 
надлежног министарства и надлежних инспектора, 
којима је утврђена назаконитост, а никако на 
анализи коју је провео сам Управни одбор, јер овај 
орган није законом овлаштен да врши надзор над 
законитошћу рада јавне установе и инспекцијски 
надзор над примјеном закона.“ 
 

Управни одбор Јавне установе Рехабилитациони 
центар „Вилина влас“ Вишеград је у Одговору на 
Изјашњење Ушћумлић Драгана од 14.12.2018. 
године број 08/1-52/19 од 21.01.2019. године навео 
следеће: 
 

„Управни одбор Јавне установе Рехабилитациони 
центар „Вилина влас“ Вишеград на једанаестој 
редовној сједници одржаној дана 21.01.2019 године 
разматрао је Изјашњење Ушћумлић Драгана из 
Вишеграда од 14.12.2018 године, дато на 
Иницијативу Управног одбора за његов опозив-
разрјешење са дужности директора у овој Установи. 

Управни одбор у цјелости оспорава наводе  
Ушћумлић Драгана дате у Изјашњењу као 
паушалне, недокументоване , нетачне и неосноване, 
и своје оспоравање образлаже : 
 

- Као прво, Управни одбор наводи да су код 
разрјешења директора Ушћумлић Драгана у 
претходна два поступка направљени процедурални 
пропусти у доношењу рјешења о разрјешењу и да је 
управо због тих процедуралних пропуста суд 
поништавао рјешења о разрјешењу именованог са 
дужности директора у оба случаја. To знaчи дa je 
суду билo дoвoљнo дa збoг  прoпустa кojи су 
учињeни у пoступку рaзрjeшeњa,  пoништи рjeшeњe 
o рaзрjeшeњу дирeктoрa Ушћумићa, пa сe и ниje 
бaвиo рaзлoзимa збoг кojих je имeнoвaни 
рaзриjeшeн. У свoм изjaшњeњу  Ушћумлић Драган 
упрaвo жели да прикаже дa je суд утврдиo дa oн ниje 
пoчиниo никaквe нeзaкoнитoсти штo je aпсoлутнo 
нeтaчнo. 
- Тврдња Ушћумлић Драгана да Управни одбор 
обмањује оснивача сакривањем чињенице да је 
извршена ревизија финансијских извјештаја  за 2016 
годину и да је ревизорски извјештај „позитиван са 
резервом „ је потпуно нетачна. Ревизија 
финансијског извјештаја за 2016 годину није уопште 
рађена , нити за то постоји било какав доказ. 
Уколико Ушћумлић тврди да је ревизија заиста 
урађена био је дужан навести доказе на основу којих  
то тврди. Да је тврдња Ушћумлића нетачна  може се 
провјерити на више начина. Уколико  именовани 
тврди дa je извршeнa рeвизиja зa 2016 гoдину и 
укoликo  зна ко је вршио ревизију финансијског 
извјештаја за 2016 годину, требао је навести  име 
рeвизoрскe кућe и имe сaмoг рeвизoрa. Обзиром да 
се ревизија финансијских извјештаја врши уз 
накнаду сасвим је јасно да би у том случају  у 
књиговодству Установе морао постојати уговор или 
други одговарајући доказ  на основу кога је за 
услугу ревизије извршена исплата ревизорској кући 
или ревизору. Ништа од такве документације у 
Установи не постоји, што јасно потврђује да 
Ушћумлић изности нетачне тврдње с циљем да 
дискредитује Управни одбор Установе. У ранијим 
поступцима разрјешења и сам Драган Ушћумлић је 
трвдио да није рађена ревизија финансијских 
извјештаја за 2016 годину,  јер сматра да по закону и 
није обавезна за јавне установе. 
Oсим тoгa нa крajу  свoг Изjaшњeњa Ушћумлић 
нoвoди дa пo зaкoну ниje биo oбaвeзaн дa рaди 
рeвизиjу финaнсиjских извjeштaja, пa je сaм зaпao у 
кoнтaрдиктoрнoст штo пoтврђуje кoликo je нeтaчнo 
свe штo нaвoди у свoм Изjaшњeњу. 
- Када je у питању навод Ушћумлић Драгана 
да сумња да је у периоду од када не обавља дужност 
директора у ЈУ РЦ „Вилина влас“ Вишеград, било 
могуће извршити „манипулације са докуметацијом„ 
Управни одбор у цјелости одбацује такве наводе. 
Било каква манипулација са документацијом  и од  
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било кога није извршена, нити је могућа.  
Документација која је настала у Установи и која је 
примљена у Установу за вријеме док је именовани 
обављао дужност директора, a  кoja je заведена у 
одговарајућим евиденцијама које се воде у 
Установи,  чува сe на прописан начин. Никаква 
документација  никоме и није издавана,  нити је  
било захтијева да за издавање докуменације од 
стране трећих лица. Задужени радници Установе у 
чијем је опису послова да располажу и чувају 
документацију нису подносили било какве 
извјештаје да су уочили неправилности или 
незаконите радње по питању располагања са 
документацијом. 
Управни одбор такође тврди да нико од запослених 
у Установи  није информисао Одбор ни усмено нити 
писмено да се десила било каква незаконита радња у 
вези са документацијом са којом располаже 
Установа.Уколико именовани има поуздана сазнања 
да је  било  незаконитог изузимања , утаје, 
уништења, скривања или било каквих других 
незаконитих радњи када је у питању документација 
са којом располаже Установа, а  која је настала у 
периоду када је обављао дужност директора,  исто је 
требао јасно навести и за то пружити oдгoвaрajуће  
доказе. Како то није учинио Управни одбор 
одбације  такве наводе  Ушћумлић Драгана  као  
паушалне и нетачне. 
- Тврдња Ушћумлић Драгана да Управни одбор 
не може преузети ингеренције надзорних и 
контролних органа , а посебно не контролу 
поступака јавних набавки, такође је неоснована и 
паушална. Управни одбор је вршио анализу рада 
директора, што му је и обавеза, те је у вези с тим на 
основу расположиве домуентације на несумњив 
начин утврдио да нису испоштоване одреде Закона о 
јавним набавкама, што је сасвим лако утврдити. 
Чланови Управног одбора су високо образоване 
личности, а међу њима је један  дипломирани 
правник, који има знања из области јавних набвки, 
тако да је било врло једноставно утврдити шта није 
одрађено у складу са законом. Незаконите радње по 
питању јавних набавки детаљно су образложене у 
Иницијативи за опозив-разрјешење директора од 
04.12.2018 године. Упрaвни oдбoр кao oргaн 
упрaвљaњa имa oбaвeзу дa у oквиру свojих 
нaдлeжнoсти испитуje зaкoнитoст рaдa дирeктoрa, 
пoгoтoвo у случajу кaдa дирeктoр нeoвлaштeнo 
прeузимa ингeрeнције Упрaвнoг oдбoрa и oдлучуje o 
oдрeђиним питaњимa кoja су искључивo у 
нaдлeжнoсти Упрaвнoг oдбoрa, кao штo je дoкaзaнo 
у случajу Ушћумлићa.  
Да су тврдње Управног одбора тачне пoтврђуje и  
Извјештај ревизора  о извршеној ревизији 
финансијског извјештаја и годишњег обрачуна 
Установе за 2017 годину, када  је Ушћумлић Драган 

обављао дужност директора до  18.12.2017 године 
када је разрјешен.  
Након извршене ревизије финансијских извјештаја 
за 2017 годину ревизор је дао „Мишљење са 
резервом“ , а не „позитивно мишљење са резервом „ 
како наводи Ушћумлић Драган, јер такав термин не 
постоји по међународним рачуноводственим 
стандардима и по Закону о рачуноводству и 
ревизији  Републике Српске. 
Према међународним рачуноводственим 
стандардима  „Мишљeњe с рeзeрвoм"  ,  знaчи дa 
пoстoje oдрeђeни прoблeми-недостаци вeзaни зa 
финaнсиjскe и другe извjeштaje , кao штo су 
нeдoстaтaк дoкaзнoг мaтeриjaлa, oдступaњe 
финaнсиjских извjeштaja, њихoвих диjeлoвa или 
других извjeштaja oд зaкoнa, прoписa и 
мeђунaрoдних рaчунoвoдствeних стaндaрдa, 
oгрaничeњa у oбиму рeвизиje и слично.  
„ Mишљeњe сa рeзeрвoм „ прeдстaвљa пoтврду или 
увjeрaвaњe рeвизoрa дa  у финансијском извјештају 
постоје oдрeђeнe eксплицитнo нaвeдeнe 
нeпрaвилнoсти или oгрaничeњa, нaвeдeнe у 
пoсeбнoм „дoдaтнoм“ пaсусу. 
Основ за „мишљење са резервом“ за финaнсиjски 
извjeштaj JУ РЦ „ Вилинa влaс“ Вишeгрaд за 2017 
годину , према извјештају ревизора је:  
Цитат: 
„1. Како је објелодањено у Напомени 5.- Праћење 
инвентуре, није донешена Одлука Управног одбора 
о расходовању, а за садашњу вриједност порушеног 
објекта по утврђеном мањку од 9.765,00 КМ 
терећени су расходи. 
2. У Напомени 6.1.-Стална имовина, 
констатовали смо да је за ликвидациону масу од 
расходованих топлотних пумпи требало прикупити 
више понуда, чиме би се остварила боља цијена. 
3. У Напомени 11. – Јавне набавке, истакли 
смо да је План набавки донио директор, а не 
Управни одбор, те да је Планом предвиђен већи број 
набавки мањих од 6.000,00 КМ , које су реализоване 
поступком директног споразума.  
 

У наставку цитата ревизор је навео  да је за пропусте 
у доношењу одлука мимо овлаштења и недоношење 
одлука од овлаштеног органа одговоран је ранији 
менаџмент      ( пeриoд у кoмe je дирeктoр биo 
Ушћумлић Дрaгaн ) , а што се види из времена 
њиховог доношења и вршиоца функције у том 
времену. 
У Извјештају ревизор је jaсно констатовао да је 
План набавки дoниo дирeктoр Устaнoвe a требао je 
Управни одбор, обзиром да је Управни одбор према 
одредбама Статута , надлежан за располагање 
средствима Устaнoвe, а не директор. Даље је указао 
да у Установи није донесен Правилник о јавним 
набавкама штo je утицaлo дa су jaвнe нaбaвкe 
извршe нa нeoдгoвaрajући нaчин.  
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Наведена констатација ревизора је јасна потврда 
незаконитих радњи и пропуста  код поступка јавних 
набавки које је починио Ушћумлиић Драган, а које 
је утврдио и Управни одбор и детаљно образложио у 
Иницијативи за опозив-разрјешење, кao и прoдaja 
oтписaних тoплoтних пумпи. 
Наводи Ушћумлић Драгана, да су у вријеме док је 
обављао дужност директора у Установи, контролу 
рада вршиле републичке инспекције и то : Тржишна 
инспекција, Инспекција рада, Здравствена 
инспекција, Урбанистичко-грађевинска инспекција 
и инспекција Фонда здравственог осигурања, и да 
нису утврдиле веће неправилности,  нису потврда да 
именовани у обављању послова није починио 
незаконите радње  које  је Утврдио управни одбор и 
које му се стављају на терет. Ради појашњења, 
Управни одбор истиче да из области које 
контролишу тржишна, здравствена, урбанистичко-
грађевинска и еколошка  инспекција, као и 
инспекција Фонда здравственог осигурања, Управни 
одбор и није утврдио кршење прописа и општих 
аката од стране директора, па је позивање 
Ушћумлић Драганана наведене записнике без 
икaкве важности. 
Када је у питању контрола извршена од стране 
надлежне инспекције рада Управни одбор наводи да 
је инспектор рада вршио контролу само једном и тo 
у  фебруару 2016 гoдине. Када је у питању контрола 
„заснивања радног односа“ поступајући инспектор 
је само код једног броја радника  који су се затекли 
у радном односу на дан контроле  контролисао да ли 
им је издат уговор о раду и да ли је примјерак 
уговора о раду истовремено издат и раднику.  
Инспектор рада се није упуштао у контролу начина 
и поступка заснивања радног односа, те с тим у вези 
није утврђивао да ли су радници који су примани у 
радни однос у моменту заснивања радног односа 
испуњавали услове за одређено радно мјесто 
утврђене у Правилнику о унутрашњој организацији 
и систематизацији послова и радних задатака, да ли 
се број извршилаца на појединим радним мјестима 
слаже са бројем извршилаца који је утврђен 
Правилником о унутрашњој организацији и 
ситематизацији послова и радних задатака, да ли је 
поштована прописана процедура  код засниванја 
радног односа,  и све остало на шта је указао 
Управни одбор у својој Иницијативи за опозив-
смјену директора. Најкраће речено, испекција  рада 
је област „ заснивање радног односа“  само 
дјелимично обухватила својом контролом. С тим у 
вези не може се прихватити генерална тврдња 
Ушћумлић Драгана да инспекција рада није 
утврдила никакве неправилности, обзиром да 
инспекција рада контролом није у потупности 
обухватила област „заснивања радног односа „  а да 
је то урађено сасвим је извјесно да би биле утврђене 
исте неправилности које  је утврдио и Управни 

одбор,  што је детаљно образложено у иницијативи 
за опозив-разрјешење. 
За „посебне успјехе“ које је именовани наводно 
постигао у свом раду док је обављао дужност 
директора у Установи,  на које се Ушћумлић Драган 
позива у свом Изјашњењу, не постоје званични 
извјештаји нити органа управљања Установе, нити 
оснивача Скупштине општине Вишеград, тако да се 
могу узети само као једнострана констатација. 
Образложење које је Ушћумлић Драган дао по 
питању трошка  за инвестициона улагања у 2016 
години у износу од  245.000,00 КМ, не може се 
прихватити као оправдано из разлога што Планом 
јавних набавки за 2016 годину није предвиђена 
набавка топлотних пумпи. Образложење Ушћумлић 
Драган да се није могао предвидјети наведени 
трошак,  не може се прихватити, јер је у току 
реализације Плана набавки по закону допуштено 
извршити допуну или  измјену Плана,  када се укаже 
оправдана потреба. Измјене и допуне Плана такође 
усваја Управни одбор што у овом случају није 
урађено.  
Тек када се План набавки за текућу годину допуни 
са одређеном набавком за коју се указала хитна и 
непланирана потреба,  могуће је донијети одлуку о 
започињању поступка набавке. То у овом случају 
такође није урађено. 
Из образложења Ушћумлић Драгана се види да он 
не разликује започињање –реализацију одређене 
јавне набавке од доношења Плана набавки, измјене 
и допуне Плана набавки, односно уколико није 
извршена допуна Плана могуће је било донијети и 
појединачну одлуку којом се ОДОБРАВА  набавка 
топлотних пумпи и којом  се одобравају средства из 
којих ће се конкретна набавка реализовати.  Одлука 
о започињању поступка јавне набавке  доноси се тек 
након  измјене или допуне Плана, односно тек након 
доношења појединачне одлуке којом се одобрава 
набавка топлотних пумпи. Члан 17. Закона о јавним 
набавкама на који се позива Ушћумлић Драган када 
образлаже да је поступак набавки пумпи извршио 
законито, у ставу 2. прописује да Уговорни орган 
мора објавити План набавки чија је вриједност већа 
од вриједности утврђених у члану 14.став 1. Закона 
о јавним набавкама на својој веб-страници. Обзиром 
да се код набавки топлотних пумпи ради о 
вриједности уговора у износу од 200.000,00 КМ ( без 
ПДВ ) , била је обавеза да се и допуна Плана објави 
на исти начин као и План, што очито није урађено.  
На основу изнесеног сасвим је јасно  да је конкретна 
јавна набавка топлотних пумпи реализована мимо 
прописаног поступка утврђеног одредбама Закона о 
јавним набавкама. 
Из записника са сједнице Управног одбора одржане 
26.10.2016 године видљиво ја да је директор на 
сједници дао образложење да је постојећа опрема за 
гријање застарјела, да је подложна кваровима и да 
није  сигурно  када  ће  доћи  до  проблема у систему  
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гријања и да набавку пумпи треба реализовати из 
кредитних средства. Због тога је затражио да се 
покрене поступак набавке топлотних пумпи, а не да 
се донесе одлука којом се одобрава набавка пумпи . 
 Из остале документације везане за ову набавку 
видљиво је да је Уговор о набавци пумпи закључен 
01.11.2016 године, да је набавка реализована  
08.05.2017 године , што је видљиво из фактуре 
број14/17 од 08.05.2017 године, добављача 
„ЕНЕЦО-ЕКОЛОШКИ СИСТЕМИ „ доо Бијељина,   
што довољно говори о наводној „хитности“ за 
набавку исте. 
Управни Одбор  такође оспорава у цјелости и  
Изjaшњење  Ушћумлић Драгана дато на кoнкрeтнe 
незаконитости  , утврђене од стране Управног 
одбора у вези извршених јавних набавки од 
добављача „Нобил“ доо Нова Била, „Галтекс“ доо 
Пале, „Домотекс“ Кисељак, НФ-тел доо Пале , као 
неосновано, нетачно и паушално. 
Тврдња  Ушћумлић Драгана да је испоштовао 
одредбе члана 90. Закон о јавним набавкама у 
односу на  добављача „Нобил“ доо Нова Била и да је 
набавио робу у вриједности од 7.005,00 КМ ( 
набавка мадраца  ) и да је тиме испоштовао законски 
лимит од 6.000,00 КМ за набавку роба-услуга путем 
директног  споразума, не  даје објашњење за 
незаконито поступање које је утврдио Управни 
одбор и навео у Иницијативи за опозив-разрјешење 
директора. 
У иницијативи за  опозив-разрјешење директора 
Управни одбор је детаљно образложио и 
документовао тврдњу  да је директор Ушћумлић 
Драган са добављачем „Нобил“ доо Нова Била 
закључио Купопродајни уговор за набавку роба у 
2016 години на износ од 4.837,50 КМ ( без ПДВ) 
односно 5.659,88 КМ (са ПДВ), а да је са овим 
добаљачем остварио укупну набавку роба у тој 
години у износу од 5.510,00 КМ ( без ПДВ) односно 
7.005,88 КМ, што заначи већу од уговореног износа. 
У Иницијативи за опозив-разрјешење директора 
Управни одбор не тврди да је прекорачен законски 
лимит за јавну набавку путем директног споразума 
од 6.000,00 КМ, већ да је прекорачен износ по 
купопродајном уговору који је закључен са овим 
добављачем 18.06.2016 године . Управни одбор је 
такође утврдио да Фaктурa брoj 000495 oд 
07.07.2016 гoдинe издата од  „Нобил“ доо Нова Била 
кoja сe тaкoђe oднoси нa купoвину  мaдрaцa    ( 
истoвjeтнe рoбe ) ниje уврштeнa у Гoдишњи 
извjeштaj за 2016 годину, и aкo je и тa фaктурa  
зaпримљeна и плaћeна у 2016 години и за исту не 
постоји  купопродајни уговор или билo кaквa oдлукa 
o oдoбрeњу нaбaвкe. Наведено oснoвaнo доводи и до 
сумње дa Извjeштaj за 2016 годину ниje истинит  и 
дa нe oдрaжaвa стварно стaњe. 
Занимљиво је да је  Купопродајни уговор са  
добављачем „Нобил“ доо Нова Била закључен 
18.06.2016 године, да је на фактури  број 000452  

овог добављача написан датум отпреме робе -
мадраца  16.06.2016 године , значи два дана прије 
закључења уговора, а на фактури број 000495 датум 
отпреме је 06.07.2016 године и износ ове  фактуре 
од 1.346,00 КМ ( са ПДВ) није обухваћен 
Купопродајним уговором од 18.06.2016 године. 
Утврђене незаконитости Ушћумлић Драган ничим 
није демантовао. Докази кojимa Упрaвни oдбoр 
доказује напријед наведено  приложени  су уз 
Иницијативу за опозив-разрјешење директора. 
Тврдња Ушћумлић Драгана да је предметна набавка 
планирана за 2016 годину и да је уврштена у План 
набавки за 2016 годину под редним бројем 1.19  је 
нетачна и паушална,  јер је у Плану набавки за 2016 
годину  на том редном броју уписано  „Резерва“. Не 
постоји било какав докуменат ( одлука о oдoбрeњу 
набавкe  мадраца из тих срeдстaвa ) на основу кога 
је могуће утврдити да је конкретна јавна набавка 
реализована из срeдстaвa кoja су плaнирaнa пoд  
тачком 1.19 Плана нaбaвки зa 2016 гoдину, и то са 
добављачем „Нобил“ доо Нова Била. 
  Све изнесено јасно указује да је Ушћумлић 
Драган на незаконит начин извршио јавну набавку  
роба (мадраца), преко износа уговореног 
Купопродајним уговором од 18.06.2016 године , а и 
да  у Извјештају о пословању за 2016 годину  није 
приказана фактура број 000495 од 07.07.2016 
године, за шта Ушћимлић Драган није дао било 
какво обjашњење или демант.  
 
 Образложење Ушћумлић Драгана дато за 
утврђене неправилности везане за набавку која је 
реализована са  добављачем  „ Галтекс“ доо Пале је  
такође неосновано, нетачно и паушално. И код овог 
добаљача је реализована набавка већа од износа који 
је уговорен купопродајним уговором број 01/1-
183/16 од 27.06.2016 године. По овом уговору 
уговорена је набавка постељине у износу од 4.767,52 
КМ( без ПДВ) односно  5.578,00 КМ  ( са ПДВ).  
Са овим добављачем реализована је набавка не само 
постељине , него и разне врсте других роба у 2016 
години у укупној вриједности 9.641,00 КМ (са 
ПДВ), за које не постоји купопродајни уговор преко 
износа који је уговорен уговором број 01/1-183/16 
од 27.06.2016 године. И то је управо незаконитост  
коју је утврдио Управни одбор, а што Ушћумлић 
Драган није демантовао. Докази нa oснoву кojих јe 
oву нeзaкoнитoст утврдиo Упрaвни oдбoр  
приложену су  уз Иницијативу за опозив-разрјешење 
директора. 
Када је у питању образложење  које је Ушћумлић 
Драган дао за утврђене неправилности везане за 
набавку која је реализована са  добављачем  „ 
Домотекс“ доо Кисељак је  такође неосновано, 
нетачно и паушално. И са овим добаљачем је  у 2016 
години  уговорена набавка итисона и тепиха путем 
директног споразума  број 01/1-291/16 од 03.11.2016 
године.  По   овом   уговору   уговорена   је   набавка  
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итисона и тепиха у износу од 2.438,31 КМ (без ПДВ) 
односно 2.852,85 КМ  ( са ПДВ).  
Са овим добављачем реализована је набавка не само 
итисона и тепиха, него и друге врсте  роба у 2016 
години у укупној вриједности 8.641,00 КМ ( са 
ПДВ), за које не постоји ни купопродајни уговор ни 
одлука о покретању јавне наваке преко износа који 
је уговорен уговором од 03.11.2016 године. Сa 
прeдмeтним дoбaвљaчeм oствaрeна је вeћа набавка 
роба у oднoсу нa угoвoрeни изнoс пo дирeктнoм 
спoрaзуму oд 03.11.2018 гoдинe зa изнoс oд 5.509,95 
КM и то по рачунима  брoj 000124 oд 02.11.2016 
гoдинe и брoj: 000143 oд 29.12.2016 гoдине. 
Наведено  је управо незаконитост  коју је утврдио 
Управни одбор, а што Ушчумлић Драган није 
демантовао. Докази нa oснoву кojих je oву 
нeзaкoнитoст утврдиo Упрaвни oдбoр  приложени  
су уз Иницијативу за опозив-разрјешење директора. 
 
Образложење Ушћумлић Драгана дато за утврђене 
неправилности везане за набавку која је реализована 
са  добављачем „НФ-тел“ доо Пале је такође 
неосновано, нетачно и паушално. Са овим 
добављачем закуључен је дирeктни спoрaзум ( 
угoвoр ) брoj 01/1-202/16  дaнa 25.07.2016 гoдинe нa 
изнoс oд 3.318,76 КM сa урaчунaтим ПДВ-oм, зa 
нaбaвку oпрeмe и услугa зa унaпрeђeњe интeрнeтскe 
мрeжe у JУ РЦ „ Вилинa влaс „ Вишeгрaд. Уговор је 
реализован у уговореном износу за који је издата 
фактура  брoj 00414 oд 28.07.2016 гoдинe нa изнoс 
oд 3.318,76 КM. 
Са овим добављчем је прије закључења предметног 
уговора  реализована набавка услуга  по  рaчуну 
брoj 00095 oд 25.02.2016 гoдинe нa изнoс oд 1.111,50 
КM за шта не постоји ни уговор нити одлука о 
oдoбрeњу кoнкрeтнe набавкe услуга. 
Са истим добављачен је такође  извршена и набавка 
роба по рaчунима брoj 00448 oд 12.08.2016 гoдинe 
нa изнoс oд 916,03 КM и брoj 00609 oд 01.11.2016 
гoдинe нa изнoс oд 2.068,72 КM  и то након 
закључења уговора горе наведеног уговора, зa штa 
тaкoђe нe пoстojи угoвoр нити oдлукa o oдoбрeњу 
нaбавкe кoнкрeних услугa-рoбa. Из наведеног је 
видљиво да је са овим добављачем остварена 
набавка услуга и роба за износ од 2.984,75 КМ зa 
кojу ниje  зaкључeн уговор и за који не постоји ни 
одлука о oдoбрeњу набавкe. Наведено  је управо 
незаконитост  коју је утврдио Управни одбор, а коју 
Ушћумлић Драган такође није демантовао. Докази 
нa oснoву кojих je oву нeзaкoнитoст утврдиo 
Упрaвни oдбoр  приложени  су уз Иницијативу за 
опозив-разрјешење директора. 
Образложење Ушћумлић Драгана дато за утврђене 
неправилности везане за набавку која је реализована 
са  добављачем  ЗР „ ДАР “  Вишеград  је 
неосновано, нетачно и паушално. Са овим 
добављачем закуључен је  угoвoр о  набаци -
извођењу грађевинских радова на реконструкцији 24 

купатила у хотелу,  кроз поступак директног 
споразума брoj  01/1-11/16  дaнa 25.01.2016 гoдинe 
нa изнoс oд 5.900,00 КM без  ПДВ-а и  уговор број 
01/1-35/16 од 15.02.2016 године  на износ од 
5.800,00 КМ без ПДВ-а, за извођење радова 
лијепљење керамике. 
Уговори су реализовани са истим добаљачем. 
Радови који су предмет оба уговора  су генерално 
грaђeвинскe прирoдe и није било оправдано да се 
набавка „ пaрчa „- рaздвaja нa пojeдинaчнe пoслoвe. 
У овом случају је то урађено с намјером  кaкo би сe 
код поступка набавке радова исфoрсирao пoступaк 
дирeктнoг спoрaзумa, штo oпрaвдaнo дoвoди у 
сумњу дa je дирeктoр Ушћумлић Дрaгaн, свjeснo и 
сa нaмjeрoм пoгoдoвao oдрeђeнoм дoбaвљaчу-
извoђaчу рaдoвa ЗР „ДAР“ Вишeгрaд, нa штeту 
других извoђaчa рaдoвa сa истoм дjeлaтнoшћу и 
можда са повољнијим условима , a истoврeмeнo je и 
пoвриjeдиo oдрeдбe члaнa 3. и oдрeдбe члaнa 
90.Зaкoнa o jaвним нaбaвкaмa. Oчиглeднo je дa je у 
oвoм случajу вршeнo избjeгaвaњe зaкoнoм oдрeђeнoг 
пoступкa jaвнe нaбaвкe,( кoнкурeнтски зaхтjeв или 
oтвoрeни пoступaк ) дa би сe пoгoдoвaлo – oднoснo 
дa би сe фaвoризoвao дoбaвљaч Зaнaтска рaдња“ 
Дaр“  Вишеград у oднoсу нa другe дoбављачe  сa 
истoм дjeлaтнoшћу. Oсим тoгa кoд избoрa пoступкa 
нaбaвкe Зaкoн o jaвним нaбaвкaмa пoсeбнo 
зaбрaњуje пaрчaњe прeдмeтa jaвнe нaбaвкe, jeр сe 
тимe oгрaничaвa мoгућнoст  ствaрнe кoнкурeнциje,  
нa oснoву кoje je jeдинo мoгућe изaбрaти  
нajпoвoљниjeг пoнуђaчa. 
Наведено  је управо незаконитост  коју је утврдио 
Управни одбор, а коју Ушћумлић Драган такође 
није демантовао. Докази нa oснoву кojих je oву 
нeзaкoнитoст утврдиo Упрaвни oдбoр  приложени  
су уз Иницијативу за опозив-разрјешење директора. 
 
Образложење Ушћумлић Драгана дато за утврђене 
неправилности везане за набавку која је реализована 
са  добављачем „Петковић “ доо Ново Горажде је 
неосновано, нетачно и паушално. Са овим 
добављачем закуључено је више угoвoра о набаци 
радова -извођењу грађевинских радова путeм 
дирeктнoг спoрaзумa и оствaрeн укупни прoмeт у 
2016  гoдини у изнoсу 24.361,97 КM .  
Кao и у прeтхoдним случajeвимa ниje спрoвeдeн 
oдгoвaрajући пoступaк jaвнe нaбaвкe прeдвиђeн 
Зaкoнoм o jaвним нaбaвкaмa, вeћ je зaкључeнo вишe 
Угoвoрa o извoђeњу рaзних врстa грaђeвинских 
рaдoвa крoз пoступaк дирeктнoг спoрaзумa, из 
разлога што је вршено раздвајање односно „ 
парчање“ предмета набавке што није допуштено 
Законом о јавним набавкама. Oбзрoм нa вриjeднoст 
извршeних рaдoвa сaсвим je билo oпрaвдaнo дa сe 
прoвeдe пoступaк нaбaвкe путeм кoнкурeнтскoг 
зaхтjeвa кaдa сe дaje мoгућнoст учeшћa и другим 
дoбaвљaчимa и кaдa je пoстojaлa мoгућнoст дa сe 
пoстигнe много нижa циjeнa. To Ушћумлић Дрaгaн  
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ниje урaдиo и jaснo je штa je билa сврхa и намјера 
тaквoг његовог пoступањa. Осим наведеног, 
утврђено је да предмети уговори са овим добављчем 
нису идентични са понудама  и са испостаљеним 
фактурама. У пoнуди сe нaвoди jeднa врстa рaдoвa, у 
угoвoру другa врстa рaдoвa a у фaктури сaсвим 
трeћa врстa рaдoвa. Такође је утврђено да су у 
интерном протоколу сви aкти сa oвим дoбaвљaчeм 
завођени мимо прописане процедуре која је  
уобичајена за вођење евиденција интерног 
протокола што је детаљно образложено у 
Иницијативи за опозив-разрјешење директора и за 
то су приложени одговарајући докази.  
Када је у питању образложење Ушћумлић Драгана 
дато за утврђене неправилности везане за набавку 
која је реализована са  добављачем   СЗ ТУР „ 
Слободан и Слађан “    Вишеград   је неосновано, 
нетачно и паушално. Са овим добављачем  је 
закуључен само један угoвoр о набаци санитарних 
производа кроз поступак директног споразума на 
укупан износ од 6.033,10 КМ са ПДВ –ом на основу 
одлуке 01/1-283/15 од 08.12.2015 године , а у 2016 
години извршена набавка  разних врста роба у 
укупном  изнoсу 24.361,97 КM. За износ извршене 
набавке преко износа који је уговорен нема нити 
одлуке нити уговора о oдoбрeњу набавкe. Такође се 
напомиње да је за скоро идентичну врсту робе у 
2016 години закључен и реализован Уговор о 
набававци  са другим добављачем „Обеликс“ доо 
Вишеград на укупан износ од 27.862,75 КМ , како је 
детаљно описано у Иницијативи за опозив-
разрјешење директора и приложени одговарајући 
докази. 
Исто се односи и на добављача „ОКАЦ“ доо Ново 
Горажде са којим су закључена три уговора  за 
набавку керамичких плочица: 
Уговор број 01/1-284/15 од 11.12.2015 године на 
износ од 2.104,18 КМ ( без ПДВ) односно 2.461,89 
КМ ( са ПДВ) , Уговор број 01/1-4-2/16 од 
11.01.2016 године на износ од 5.203,21 КМ ( без 
ПДВ) односно 6.087,76 КМ ( са ПДВ) и Уговор број 
01/1-335-2/16 од 29.12.2016 године на износ од 
5.972,96 КМ ( без ПДВ) односно 6.988,37 КМ ( са 
ПДВ) . 
Из наведених уговора јасно се види да се ради о 
истом предмету јавне набавке која је реализована у 
2016 години путем директног споразума, те да су 
прекршени прописи који уређују постпак јавне  
набавке (члан 2. Правилника о поступку директног 
споразума „Сл.гласник БиХ“ бр.90/14 ),  којим је  
утврђено ограничење ,  да набавка истоврсних 
предмета набавке не смије прећи износ  од 6.000,00 
КМ  на годишњем нивоу. 
Исто се односи и на добављача  „Лaсeр“ д.o.o. Tузлa 
сa кojoм je извршeнa нaбaвкa истих рoбa у  изнoсу 
oд 8.264,32 КM. Све наведено потврђује 
незаконитости у вези са предметним јавним 

набавкама које је починио Ушћумлић Драган, а које 
је утврдио Управни одбор.  
 

У осталом дијелу Изјашњење Ушћумлић Драгана од  
14.12.2018 године је потпуно неосновано и исто се 
оспорава. У  Иницијативи за опозив-разрјешење 
директора детаљно су образложене све  појединачно 
утврђене неправилности и за то приложени 
адекватни докази, па се Управни одбор неће 
поновно о истим изјашњавати. 
Зa тврдњу Ушћумлићa дa je Упрaвни oдбoр 
прeкoрaчиo свoja oвлaшћeњa тимe штo je вршиo 
aнaлизу рaдa дирeктoрa  , Упрaвни oдбoр oбрaзлaжe 
тимe дa je Упрaвни oдбoр пo зaкoну , нajвишe 
упрaвљaчкo тиjeлo у Устaнoви.  Упрaвни oдбoр 
прeмa зaкoну и Стaтуту Устaнoвe имa пoсeбнa 
oвлaшћeњa  и њeгoвa  улoгa у усмjeрaвaњу  свих 
aктивнoсти Устaнoвe чинe гa нajбитниjим oргaнoм. 
Нaдлeжнoсти упрaвнoг oдбoрa гeнeрaлнo oбухвaтajу 
зaштиту интeрeсa Устaнoвe  и пoсeбнo њeнe 
имoвинe  ( имoвину Устaнoвe чинe и нoвчaнa 
срeдствa кoja je Ушћумлић трoшиo бeз икaквих 
oдлукa Упрaвнoг oдбoрa и oдoбрeњa билo кoje 
врстe). Свe стрaтeшкe oдлукe или пoтичу oд  
Упрaвнoг oдбoрa ( пoсeбнo инвeстициoнa улaгaњa ) , 
или их oн мoрa oдoбрити. Кoнкрeтниje, Упрaвни 
oдбoр  прaти пoслoвaњe Устaнoвe, рaзмaтрa 
финaнсиjскe извjeштaje, oдлучуje o  трoшeњу 
нoвчaних срeдстaвa, дoнoси oпштa aктa , 
финaнсиjскe и пoслoвнe  плaнoвe, плaнoвe  нaбaвки, 
тj.дoнoси свe oдлукe  кojимa сe oдoбрaвa 
рaспoлaгaњe нoвчaним стрeдствимa Устaнoвe, 
oцjeњуje и плaнирa пoтeнциjaлнe ризикe и дoнoси 
другe oдлукe. Упрaвни oдбoр пoстaвљa oснoвe зa 
oбaвљaњe прeдмeтa пoслoвaњa штo знaчи дa дoнoси 
свe врстe плaнoвa и нa други нaчин пoстaвљa oквир 
зa вoђeњe пoслoвa Устaнoвe, тj. кaкo ћe сe 
прeдмeтoм пoслoвaњa oствaрити циљ Устaнoвe. 
Риjeч je o свим врстaмa плaнoвa, aкaтa, прaвилникa, 
oдлукa и сл. кoje у прaвилу припрeмa дирeктoр  
путeм стручних служби и тиjeлa Упрaвнoг oдбoрa, 
aли их смиje дoниjeти сaмo Упрaвни oдбoр. Нa тaj 
нaчин сe  дирeктoру кao дирeктнoм извршиoцу 
oдлукa Упрaвнoг oдбoрa  пoстaвљajу oквири 
дjeлoвaњa и дajу смjeрницe зa рaд кoje су зa њeгa  
oбвeзнe.  
Упрaвни oдбoр зaступa Устaнoву у oднoсу нa 
дирeктoрa. 
Oд упрaвнoг oдбoрa сe трaжи дa пeрмaнeнтнo 
нaдзирe рaд дирeктoрa кaкo би прaвoврeмeнo oткриo 
oкoлнoсти кoje дoвoдe у oпaснoст  Устaнoву и њeнo 
пoслoвaњe и дa o тoмe инфoрмишe  oргaн кojи гa je 
имeнoвao.  
Нaкoн штo Скупштинa oпштинe Вишeгрaд ниje  
усвojилa Гoдишњи извjeштaj o пoслoвaњу и 
Гoдишњи oбрaчун  Устaнoвe зa 2016 гoдину, 
Упрaвни oдбoр je извршиo aнaлизу  рaдa дирeктoрa 
Ушћумлић Дрaгaнa штo сe пoкaзaлo oпрaвдaним, jeр 
je   нeспoрнo  утврђeнo  дa  je  Ушћумлић  Дрaгaн  у  
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тoку oбaвљaњa дужнoсти дирeктoрa у JУ РЦ “ 
Вилинa влaс “ Вишeгрaд, прeкoрaчиo свoja зaкoнoм 
и Стaтутoм дaтa oвлaшћeњa и стaвиo сe изнaд 
Упрaвнoг oдбoрa и нeзaкoнитo  прeузeo ингeрeнциje 
Упрaвнoг oдбoрa пo питaњу дoнoшeњa свих вaжних 
oдлукa,  плaнoвa, и свих других aкaтa, штo je зa 
пoслeдицу имaлo нeкoнтрoлисaнo и 
нeтрaнспaрeнтнo трoшeње нoвчaних срeдстaвa 
Устaнoвe. Упрaвни oдбoр смaтрa дa су  рaди o 
oзбиљним нeзaкoнитoстимa кoje je Ушћумлић 
Дрaгaн пoчиниo у свoм рaду, тaкo дa би њeгoв дaљи 
рaд нa мjeсту дирeктoрa Устaнoвe пoтпунo биo 
нeсврсисхoдaн. 
Након цјелокупне анализе и оцјене Изјашња 
Ушћумлић Драгана датог на Иницијативу за опозив-
разрјешење директора, Управни одбор констатује да 
именовани ни у једном дијелу свог изјашњења није 
доказао да  је пoднeсeнa Иницијатива за опозив-
разрјешење директора нeoснoвaнa, нити je билo кojи 
нaвoд aргумeнтoвaнo дeмaнтoвao . 
 

С тим у вези Упарвни одбор у цјелости оспорава 
Изјашњење Ушћумлић Дрaгaнa као неосновано, 
нeтaчнo, пaушaлнo и нeдoкумeнтoвaнo, и у 
пoтпунoсти остаје код поднесене Иницијативе за 
опозив-разрјешење директора Ушћумлић Драгана oд  
04.12.2018 гoдинe, због утврђених незаконитости у 
обављању дужности директора ЈУ РЦ „Вилина влас“ 
Вишеград, и прeдлaжe Скупштини oпштинe 
Вишeгрaд дa рaзмoтри Инициjaтиву и сву 
прилoжeну дoкумeнтaциjу, прoвeдe oдгoвaрajући 
пoступaк и дoнeсe oдлуку o рaзрjeшeњу Ушћумлић 
Дрaгaнa сa дужнoсти дирeктoрa у oвoj Устaнoви.“ 
 

Из напријед наведеног произилази  да је Драган 
Ушћумлић као одговорно лице у својству обављања 
дужности директора ЈУ РЦ „Вилина влас“ Вишеград  
незаконито пословао, те је одлучено као у 
диспозитиву овог 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: 01-022-14/19 
Датум: 24.01.2019. год.       др Билал Мемишевић,с.р.  
 

На основу члана 4. Закона о министарским, 

владиним и другим именовањима Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 

41/03), 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 на 

сједници одржаној 24.01.2019. године,  д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању вршиоца дужности директора 

Јавне установе Рехабилитациони центар 

„Вилина влас“ Вишеград 

 

1. Душана Буквић, доктор медицине, именује 

се за вршиоца дужности директора Јавне установе 

Рехабилитациони центар „Вилина влас“ Вишеград 

на период од два мјесеца, а најдуже до окончања 

поступка јавне конкуренције. 

 

2. Обим овлаштења: без ограничења. 

 

3. Ово рјешење ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у („Службеном гласнику општине 

Вишеград“). 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД                                                                                     
                                                   ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Број: 01-022-15/19 
Датум: 24.01.2019. год.       др Билал Мемишевић,с.р.  
 
На основу и члана 39. став (2) Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16), члана 144. Пословника 

Скупштине Општине Вишеград, („Службени 

гласник општине Вишеград“, број: 8/17), и члана 36. 

став (2). Статута општине Вишеград („Службени 

гласник општине Вишеград“, број 6/17), а након 

разматрања закључка о давању иницијативе за 

опозив-разрјешење директора јавне установе 

Рехабилитациони центар „Вилина влас“ Вишеград, 

Скупштина општине Вишеград на сједници 

одржаној 24.01.2019. године, д о н о с и 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Скупштина општине Вишеград прихвата 

Иницијативу Управног одбора Јавне установе 

Рехабилитациони центар „Вилина влас“ за 

разрјешење директора јавне установе 

Рехабилитациони центар „Вилина влас“ Вишеград 

број: 08/1-578/18 од 07.12.2018. године. 
 

2. Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Вишеград“. 
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД                                                                                      
                                                   ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Број: 01-022-13/19 
Датум: 24.01.2019. год.       др Билал Мемишевић,с.р.  
 
На основу члана 39. став (2) тачка 18) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број 97/16), члана 78. став (1) 
Одлуке о комуналном реду („Службени гласник 
општине Вишеград“, број 6/14) и члана 36. Статута 
општине Вишеград („Службени гласник општине 
Вишеград“, број 6/17), Скупштина општине 
Вишеград на сједници одржаној  24.01.2019.године, 
д о н о с и  
 

П Л А Н 
коришћења јавних површина за 2019. годину 

 
Члан 1. 

Скупштина општине Вишеград доноси план 

коришћења јавних површина за потребе постављања 

уличних тезги односно монтажно-демонтажних 

објеката за продају сувенира за 2019. годину, који се 

односи на прву зону градског грађевинског 

земљишта. 

 
Члан 2. 

Саставни дио овог плана је графички прилог 1 који 

се односи на локацију Трг палих бораца и графички 

прилог број 2 који се односи на локацију у улици 

Друге подрињске бригаде. 

 
Члан 3. 

Овај План ступа на снагу даном објављивања у 

„Службеном гласнику Општине Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД                                                                                      
                                                   ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Број: 01-022-10/19 
Датум: 24.01.2019. год.       др Билал Мемишевић,с.р.  
На осову члана 58. Закона о уређењу простора и 

грађењу („Службени гласник Републике Српске“, 

број 40/13, 106/15 и 3/16 ), члана 82. став (2) а у вези 

са чланом 19. 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 

24.01.2019. године, д о н о с и 

 

П Р О Г Р А М 

мјера и активности за утврђивање стања и 

уређења простора за период 2019/2020 

УВОД 

У складу са чланом 58. Закона о уређењу простора и 

грађењу („Службени гласник Републике Српске“ 

број 40/13, 106/15 и 3/16) доноси се двогодишњи 

програм мјера и активности за утврђивање стања и 

уређења простора.  

Финансијска средства за провођење програма у 

складу са законом обезбједиће се из следећих 

извора: 

-Средства буџета Општине, 

-Средства закупнине за земљиште у државној 

својини, 

-Накнада за природне погодности и погодности 

изграђене инфраструктуре (једнократна  рента),                               

- Накнада за уређење грађевинског земљишта, 

- Програм коришћења средстава уплаћених по 

основу накнада за коришћење природних   ресурса у 

сврху производње електричне енергије, 

- из екстерних извора. 

 

ПРОГРАМ МЈЕРА И АКТИВНОСТИ ЗА 

УНАПРЕЂЕЊЕ СТАЊА И УРЕЂЕЊЕ ПРОСТОРА 

Програмом се врши процјена потребе израде нових 

односно измјене и допуне постојећих докумената 

просторног уређења, ревизије постојећих 

докумената, потреба прибављања података и 

подлога за њихову израду те друге мјере које 

укључују и материјално и техничко оспособљавање 

и унапређивање стручних служби. 

 

ПЕРИОД ПЛАНИРАЊА ЗА 2019. ГОДИНУ 

 

А/ Реализација измјене, ревизије и доношења нових 

докумената просторног уређења, чији поступак је 

започет у 2018. години: 

1. Израда ревизије Регулационог плана ,,Центар“ у 

Вишеграду (“Службени гласник 

Општине Вишеград“, број 2/08). Активност на 

израади овог документа просторног уређења 

започета је у 2018. години. У 2019. години 

наставља се поступак на изради овог документа 

до његовог усвајања. 

2. Измјена Регулационог плана ,,Гарча“ у 

Вишеграду – секција Регулационог плана 

,,Малухино поље и Мезалин“ 

Активност на израади овог документа 

просторног уређења започета је у 2018. години. 

У 2019. години наставља се поступак на изради 



овог документа до његовог усвајања. 

3. Просторни план општине Вишеград 

Обавеза израде и доношења плана прописана је 

чланом 26. Закона о уређењу простора и 

грађењу („Службени гласник Републике 

Српске“, број 40/13, 106/15 и 3/16). Скупштина 

општине Вишеград усвојила је 2018. године 

одлуку о приступању изради овог документа 

просторног уређења, и израду овог документа 

неопходно је наставити у 2019. години.   

 

Б/Потребе за израдом просторно-планске 

документације у 2019. години 

1.  Израда ревизије Регулационог плана контактне 

зоне уз стари мост у Вишеграду (“Службени 

гласник Општине Вишеград“, број 11/06). 

Предметни документ просторног уређења 

обухвата заштићено подручје уз културно 

историјски споменик који се налази на листи 

свјетске баштине UNESCO-a те самим тим 

захтјева константно праћење промјена у 

простору.  

2. Израда ревизије Регулационог плана ,,Гарча“ у 

Вишеграду – секција Регулационог плана 

,,Малухино поље и Мезалин“. Ове године 

истиче рок важења плана, а у оквиру плана 

дошло је до одређених измјена условљеним 

конфигурацијом терена и других параметри 

који нису у складу са садашњим планским 

актом.  

 

В/Остало 

-С обзиром да Општина Вишеград  није извршила 

валоризацију културно-историјског и природног 

наслијеђа, а у прилог тенденцијама да се развој 

општине базира на туризму, то је у текућој години 

потребно, уколико то финансијске могућности буду 

дозвољавале, приступити евидентирању и 

класификацији културно-историјских споменика и 

локација од изузетне природне вриједности . 
 

 ПЕРИОД ПЛАНИРАЊА ЗА 2020. ГОДИНУ 
 

А/Потребе за израдом просторно-планске 

документације за период 2020. год. 

1.  Израда регулационог плана „Малухино 

поље“ 

Простор који треба да се нађе у обухвату 

Плана раније је био добрим дијелом 

покривен „Регулационим планом Малухино 

поље и Мезалин“ чије су се поједине секције 

на локацији Малухиног поља мијењале у 

више наврата. С обзиром да је рок важења 

плана истекао а у његовом обухвату треба да 

се нађе и дио индустријске зоне, то је 

неопходно приступити изради новог 

планског документа. 

2. Урбанистички план   

Законска је обавеза да се након усвајања 

просторног плана јединице локалне 

самоуправе донесе и урбанистички план, 

који ће дефинисати градско грађевинско 

земљиште и одредити подручје за које је 

обавеза доношења спроведбених докумената 

просторног уређења и друге параметре 

утврђене законом. 
 

Б/ Остало 

- Прибављање одговарајућих подлога од Републичке 

управе за геодетске и имовинско-правне послове а 

који су неопходни за праћење стања у простру. 

- Прикупљање и похрањивање података од значаја 

за планирање, уређење, коришћење и заштиту 

простора и њихово уношење у базу података. 
 

ДИНАМИКА РЕАЛИЗАЦИЈЕ И ПРАЋЕЊЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Степен и динамика реализације програма  ће 

зависити од прилива средстава по основу извора 

наведених у тачки 1. програма. Уколико се јаве 

неодложне околности за доношење планског 

документа који није наведен у програму он ће се 

уврстити у програм накнадно. 

Реализацију овог програма ће пратити Одјељење за 

просторно уређење и стамбено-комуналне послове и 

о томе извјештавати Начелника Општине. 
 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Овај програм ће бити објављен у „Службеном 

гласнику Општине Вишеград“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД                                                                                     
                                                   ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Број: 01-022-8/19 
Датум: 24.01.2019. год.       др Билал Мемишевић,с.р.  
 

На основу члана 39. став (2) тачка 7) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број 97/16), члана 4. став (3) 

Правилника о обрачуну накнаде трошкова уређења 

градског грађевинског земљишта (,,Службени 

гласник   Републике   Српске”,  број  95/13,  99/13  и  
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22/14) и члана 36. Статута општине Вишеград 

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

Скупштина општине Вишеград на сједници 

одржаној  24.01.2019. године, д о н о с и  

 

П Р О Г Р А М   

уређења градског грађевинског 

земљишта за 2019. годину 
 

I – УВОД 
 

Програм уређења градског грађевинског земљишта 

за 2019. годину доноси се у складу са Законом о 

уређењу простора и грађењу (,,Службени гласник 

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

Правилником о обрачуну накнаде трошкова уређења 

градског грађевинског земљишта (,,Службени 

гласник Републике Српске”, број 95/13, 99/13 и 

22/14) и доноси се за цјелокупно грађевинско 

земљиште. 

Основе за израду програма су:  
1. Стратегија развоја Општине Вишеград за период 
2018-2027 године, 
 
2. Програм мјера и  активности за утврђивање стања 
и уређења простора у општини Вишеград за период 
2019-2020,  
 
3. Преузете обавезе по основу накнаде за уређење 

грађевинског земљишта, 

4. Студије, анализе и пројекти, 

5. Приоритети произашли из постојећег стања 

комуналне инфраструктуре у односу на потребе, и 

6. Приоритети произашли из захтјева грађана. 

У складу са Законом о уређењу простора и грађењу 

и његовим подзаконским прописима, уређење 

градског грађевинског земљишта обухвата његово 

припремање и опремање. 

Припремање земљишта обухвата истражне 

радове, израду геодетских, геолошких, инжењерско-

сеизмолошких и других подлога, израду анализе 

својинских права на земљишту, израду планске и 

техничке документације, израду програма за 

уређење земљишта, расељавање, рушење објеката, 

санирање терена и друге радове.  

Опремање земљишта обухвата изградњу објеката 

комуналне инфраструктуре и изградњу и уређење 

површина јавне намјене планираних спроведбеним 

документом просторног уређења.  

У оквиру програма за 2019. годину планираће се 

завршетак инфраструктурних пројеката започети у 

претходној години. 
 

II  - ФИНАНСИРАЊЕ 

Финансирање  ће се вршити из буџета Општине, и 

то: 

а) накнаде на основу природних и локацијских 

погодности градског грађевинског земљишта и 

погодности већ изграђене комуналне 

инфраструктуре које могу настати приликом 

коришћења тог земљишта (рента), 

б) накнаде за уређење грађевинског земљишта,  

в) закупа за грађевинско земљиште,  

г) продаје грађевинског земљишта,  

д) дијела пореза на имовину и  

ђ) других извора у складу са посебним прописима 

(програм воде). 

Поред финансирања из претходног става , уређење и 

опремање грађевинског земљишта финансираће се и 

из других извора која у току 2019. године  оствари 

Општина Вишеград. 

Обим и врста радова планирани су на бази 

расположивих буџетских средстава за ову намјену.  

III – ПЛАНИРАНА УЛАГАЊА ОВИМ 

ПРОГРАМОМ (ПРИПРЕМАЊЕ И ОПРЕМАЊЕ 

ЗЕМЉИШТА)  

1.  ПРИПРЕМАЊЕ ЗЕМЉИШТА 

1.2 Израда планске и техничке документације 

1.2.1. Израда докумената просторног уређења: 

1.2.1.a) Регулационог плана контактне зоне уз стари 

мост у Вишеграду................................... 7.000,00 КМ 

                                               Укупно:    7.000,00 КМ 

1.2.2. Израда стручног мишљења (СМ) и 

урбанистичко-техничких услова (УТУ): 
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1.2.2.а) Израда стручног мишљења и урбанистичко 

техничких услова за изградњу оборинске 

канализације у насељу Душче (Крак1)   1.990,00 КМ 

1.2.2.б) Израда стручног мишљења и урбанистичко 

техничких услова за изградњу оборинске 

канализације у насељу Душче (Крак2) . 1.990,00 КМ  

1.2.2.в) Израда стручног мишљења и УТУ за 

изградњу уличне расвјете................... 1.600,00 КМ 

1.2.2.г) Израда УТУ за изградњу котловнице и 

развод гријања у насељу Бикавац...... 4.000,00 КМ 

1.2.2.д) Израда стручног мишљења и УТУ за 

изградњу паркинга у насељу Мегдан .  1.500,00 КМ                                                                                                        

                                                  Укупно: 11.080,00 КМ 

1.2.3. Израда техничке документације: 

1.2.3.а) Израда проекта за изградњу оборинске 

канализације у насељу Душче (Крак1) 

................................................................ 2.800,00 КМ 

1.2.3.б) Израда стручног мишљења и урбанистичко 

техничких услова за изградњу оборинске 

канализације у насељу Душче (Крак2) .. 2.800,00 КМ 

1.2.3.в) Израда пројектне документације за изградњу 

оборинске канализације у насељу Вучине 

................................................................ 5.850,00 КМ 

1.2.3.г) Израда измјене пројекта Главички поток 

................................................................. 3.510,00 КМ 

1.2.3.д) Израда пројектне документације за изградњу 

дијела јавне расвјете ........................... 2.000,00 КМ 

1.2.3.ђ) Израда пројекта за реконструкцију моста у 

Добруну ................................................ 5.265,00 КМ 

1.2.3.е) Израда пројекта за изградњу котловнице и 

развод гријања у насељу Бикавац ....... 7.000,00 КМ 

1.2.3.ж) Израда пројекта за изградњу паркинга у 

насељу Мегдан ....................................... 2.000,00 КМ 

Укупно: 31.225,00 КМ 

1.2.4. Израда ревизије пројектне документације:  

- За израду ревизија пројектне документације 

планира се .............................................. 5.000,00 КМ 

                                                    Укупно: 5.000,00 КМ 

1.3. Израда анализе својинских права на 

земљишту:  

1.3.1. Рјешавање имовинско-правних односа са 

власницима некретнина: 

1.3.1.а) експропријација за потребе уређења 

осојничког потока .................................. 3.000,00 КМ 

1.3.1.б) рјешавање земљишта потребе изградње 

приступне саобраћајнице у оквиру Регулационог 

плана „Гарча“ у Вишеграду – секција регулационог 

плана „Малухино поље и Мезалин“...   11.000,00 КМ 

1.3.1.в) експропријација за потребе изградње 

водовода у насељу Прелово ................... 5.000,00 KM  

1.3.2. Геодетски елаборати .................. 4.000,00 КМ                                                                                            

Укупно: 23.000,00 КМ 

2.  ОПРЕМАЊЕ ЗЕМЉИШТА 
 

2.1. Изградња објеката комуналне и друге 
инфраструктуре:  
 

2.1.1. Водовод 
2.1.1. а) Изградња дијела водоводне мреже у насељу 
Гарча .................................................... 30.000,00 КМ 
 

Укупно: ............................................. 30.000,00 КМ 
 

2.1.2.  Канализација 

2.1.2. а) Изградња канализационе мреже у насељу 

Гарча ................................................. 45.000,00 КМ 

2.1.2. б) Изградња кишне каналиазције у насељу 

Горње Шегање .................................. 36.000,00 КМ 

2.1.2. в) Санација канализације у насељу Горње 

Шегање ..............................................   3.000,00 КМ 

2.1.2. г) Извођење радова на санацији сливника и 

шахтова у ул. Видовданска и Јована Дучића 

..............................................................   7.000,00 КМ 

2.1.2. д) Извођење радова на постављању сливних 

решетки у насељу Глогова и Гарча .. 12.000,00 КМ 

2.1.2. ђ) Изградња каналиазције у насељу Вучине 

............................................................... 30.000,00 КМ 

                                           Укупно: 133.000,00 КМ 
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2.1.3. Саобаћајнице 

2.1.3.а)Изградња саобраћајнице у оквиру 

Регулационог плана „Гарча“ у Вишеграду-секција 

регулационог плана „Малухино поље и Мезалин“ 

............................................................... 85.000,00 КМ 

2.1.3. б) Реконструкција дијела улице Светог Саве 

............................................................. 60.000,00 КМ 

2.1.3. в) Санација дијела тротоара и канализације уз 

обалу ријеке Дрине у ул. Друге подрињске бригаде 

............................................................ 30.000,00 КМ 

Напомена: За реализацију Реконструкције улица 

Краља Петра I, Николе Пашића, Николе Тесле, 

Мајке Југовића, Браће Југовића и дијела улице Цара 

Лазара у Вишеграду планирано је ..  100.000,00 КМ  

                                             Укупно:275.000,00  КМ 

2.1.4. Јавна расвјета 

2.1.4. а) Изградња јавне расвјете ...... 60.000,00 КМ 

                                              Укупно: 60.000,00  КМ 

2.1.5. Мостови, обалоутврдни зидови и слично  

2.1.5. а) Наставак извођења радова на уређењу 

Осојничког потока у Вишеграду ......  38.000,00  КМ 

                                             Укупно: 38.000,00  КМ 

2.1.6. Остало 

2.1.6. а) Набавка контејнера за одлагање отпада 

...........................................................    10.000,00 КМ 

2.1.6. б) Израда хоризонталне сигнализације 

............................................................. 12.000,00 КМ 

2.1.6. в) Набавка градских клупа ..... 10.000,00 КМ 

2.1.6. г) Набавка и постављање принудних 

успоривача брзине .............................   7.000,00 КМ 

2.1.6. д) Набавка и постављање градског сата 

............................................................... 12.000,00 КМ 

2.1.6. ђ)Реконструкција степеништа у насељу Гарча 

............................................................... 15.000,00 КМ 

Напомена : средства на овој ставци обезбјеђена су 

дијелом из донаторских средстава а дијелом из 

буџета Општине.  

2.1.6. е) Изградња спортско-рекреационих површина 

– (помоћни стадион и вањско уређење 

............................................................ 383.000,00 КМ                        

   Укупно: 449.000,00  КМ 

2.2. Изградња и уређење површина јавне намјене 

планираних спроведбеним документом 

просторног уређења 

2.2.а) Набавка једногодињег цвијећа за уређење 

јавних површина ...................................  7.000,00 КМ 

2.2.б) Набавка дендрофонда за озелењавање јавних 

површина ............................................     20.000.00 КМ 

Укупно:     27.000,00 КМ 

IV - ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

Припремање земљишта .....................   77.305,00 КМ 

Опремање земљишта .......................  982.000,00 КМ 

УКУПНО:………………...............  1.059.305,00 КМ 

V - ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  

Програм уређења реализује начелник Општине 

путем надлежних служби.  

Радови на уређењу предвиђени овим програмом, 

реализоваће се континуирано током 2019. године. 

Овај план ступа на снагу даном објављивања у 

„Службеном гласнику Општине Вишеград“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД                                                                                     
                                                   ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Број: 01-022-9/19 
Датум: 24.01.2019. год.       др Билал Мемишевић,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 2019. годину („Службени 

гласник општине Вишеград“, број 17/18), и члана 

87. Статута општине Вишеград („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 6/17), начелник општине, 

д о н о с и  
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О Д Л У К У 

о одобравању средстава  

 

I 

ОДОБРАВАЈУ СЕ средства са ставке 511100 у 

износу од 772,00 КМ 

(седамстотинаседамдесетдвијеКМ) и буџетске 

резерве у укупном бруто износу од 2.852,46  КМ 

(двијехиљадеосамстотинапедесетдвијеКМ и 46/100) 

у сврху набавке материјала за израду фасаде на 

ватрогасном дому. 

 

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: 02-40-428/18 
Датум: 31.12.2018. године       Младен Ђуревић,с.р. 
 

На основу члана 82. став (3)Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске 

број:97/16), члана 6. Уредбе о условима и начину 

плаћања готовим новцем („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 97/03) и члана 87.Статута 

Општине Вишеград („Службени гласник општине 

Вишеград“ 6/17),начелник општине Вишеград,         

д о н о с и  

 

О Д Л У К У 

o благајничком минимуму и благајичком 

максимуму 

 

I 

У благајни Општинске управе Општине Вишеград 

може се држати готов новац у износу од 500,00КМ 

(благајнички минимум) до 3.000,00 КМ (благајнички 

максимум). 

 

II 

За спровођење ове Одлуке задужује се начелник 

Одјељења за финансије. 
 

 

 

 

III 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,а 

објавиће се у „Службеном гласнику Општине 

Вишеград“». 

ОПШТИНА ВИШЕГРАД 
              НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Број: 02-40-4/19 
Датум: 03.01.2019. године   Младен Ђуревић,с.р. 
 

На основу члана 82. став (3). Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број:97/16), члана 87. Статута општине 

Вишеград, („Службени гласник општине 

Вишеград“, број: 7/16), члана 19. Правилника о 

условима и критеријима за финансирање програма 

развоја спорта у општини Вишеград, на основу 

приједлога Комисије за избор и процјену програма 

спортских организација везаних за развој спорта на 

подручју општине Вишеград (број: 04-66-1/19 од 

04.01.2019. године), начелник општине доноси 

 

О Д Л У К У 

I 

Средства буџета општине Вишеград планирана за 

финансирање Програма развоја спорта на подручју 

општине за 2019. годину у износу од 263.000,00 КМ 

распоређују се како слиједи: 

1. Грант спортским организацијама .. 237.000,00 КМ 

2. Грант за спортске манифестације од општинког 

значаја ..................................................  23.000,00 КМ  

3. Грант за школски спорт …..............   3.000,00 КМ    

II 

Средства из  тачка I, става 1. ове одлуке („грант 

спортским организацијама“) у износу од 237.000,00 

КМ  распоређују се како слиједи: 
 

1. Фудбалски клуб „Дрина - ХЕ“ ...... 76.000,00 КМ 

2. Кошаркашки клуб „Варда - ХЕ“ ... 70.000,00 КМ 

3. Одбојкашки клуб „ХЕ на Дрини“ . 43.500,00 КМ 

4. Карате клуб „Дрина“ ................... 10.000,00 КМ 

5. Џудо клуб „Вишеград“ ................  6.000,00 КМ 

6. Рукометни клуб „Вишеград“ ..... 13.000,00 КМ 

 



25.01.2019                                           Службени гласник oпштине Вишеград - Број 1                                                            43

7. Планинарско спортско друштво „Столац“ 

..............................................................   4.000,00 КМ 

8. Веслачки клуб „Једрина“ .............   4.000,00 КМ 

9. Шаховски клуб „Дрина“ ..............   1.500,00 КМ 

10. Стрељачки клуб „Дрина“ ...........   1.000,00 КМ 

11. Ронилачки клуб „Вишеград“ .....   1.000,00 КМ 

12. Бразилски Џиуџицу клуб „Феникс“  

...............................................................   7.000,00 КМ 

III 

Одјељење за финансије дозначиће планирана 

средства из члана II.ове одлуке на жиро рачуне 

спортских организација сразмјерно извршењу 

буџета. 

IV 

Средства из тачке I, став 2 ове одлуке (финансирање 

спортских манифестација од општинског значаја и 

других спортских манифестација у 2019. години) у 

износу од 23.000,00 КМ распоређују се како слиједи: 

1. 25. Божићни турнир у малом 
фудбалу.......................................  3.000,00 КМ 

2. Меморијални шаховски турнир  
„Д. Мишковић“............................ 1.200,00 КМ                          

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

4. Турнир у стоном тенису .............     200,00 КМ                      

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

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

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

8. 56. МОСИ „ Соколац 2019“ ........ 8.000,00 КМ 

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

10. Меморијални кошаркашки турнир 
„Р.Станимировић“....................... 4.000,00 КМ 

11. Меморијални катате турнир  
       “Видоје Андрић“ ......................... 1.000,00 КМ 

12. Меморијални рукометни турнир  
       „Радомир Плакаловић Менци“ .. 500,00 КМ 
13. Радничке спортске игре –  
       мали фудбал ................................. 1.000,00 КМ 
 

V 

Корисници средстава обавезни су Одјељењу за 

финансије доставити извјештаје о намјенском 

утрошку средстава. 

VI 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику“ Општине 

Вишеград. 

 
ОПШТИНА ВИШЕГРАД 
              НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Број: 02-40-9/19 
Датум: 11.01.2019. године   Младен Ђуревић,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 чланом 4. 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 ДОНОШЕЊУ  ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ 

 ЗА БУЏЕТСКУ 2019. ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

Доноси се Годишњи план јавних набавки за 

буџетску/календарску 2019. годину. 

 

Члан 2. 

План јавних набавки за 2019. годину саставни је дио 

ове Одлуке.  

План набавки обухвата набавку роба, услуга и 

радова, те садржи податке о предмету набавке, 

јединственом рјечнику јавне набавке, процијењеној 

вриједности набавке, врсти поступка јавне набавке, 

оквирним периодима за покретање поступка 

набавке, оквирним периодима закључења уговора, 

склапању уговора или оквирног  споразума, 

планираном трајању уговора или оквирног 

споразума и извору финансирања. 

План јавних набавки се током буџетске године може 

измијенити или допунити. 

Члан 3. 

План јавних набавки за 2019. годину, односно 

набавке чија је вриједност већа од 50.000,00 КМ - за 

робе и услуге, односно 80.000,00 КМ - за радове,  се 

објављују на веб-страници Општине Вишеград у 

року од 60 дана од дана усвајања буџета Општине 

Вишеград за 2019. годину. 

План јавних набавки се током буџетске године може 
измијенити или допунити, уколико се појаве нове 



потребе или могућности набавке роба, услуга и 
радова, а све измјене и допуне одмах ће бити 
објављене на интернетској страници. 
 

Члан 4. 
Непосредни руководиоци организационих јединица 
општинске управе су одговорни за благовремено 
реализовање Плана јавних набавки за 2019. годину 
из дјелокруга рада организационе јединице. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Члан 5. 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће 
објављена у „Службеном гласнику општине 
Вишеград“. 
 
ОПШТИНА ВИШЕГРАД 
              НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Број: 02-404-177/19 
Датум: 17.01.2019. године   Младен Ђуревић,с.р. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

ЗА 2019. ГОДИНУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

1.  Увод 
 

У складу са планираним буџетом  Општине Вишеград, који за 2019. годину износи 9.386.900,00 КМ, 

неопходно је приступити јавним набавкама роба, услуга и радова у складу са планираним активностима. 

На овај начин ће се осигурати: 

 Најефикаснији начин коришћења јавних средстава с обзиром на сврху и предмет јавне набавке, 
 извршење набавке и додјељивање уговора о јавној набавци у складу са поступцима утврђеним 

Законом и 
 предузимање свих потребних мјера како би се осигурала праведна и активна конкуренција међу 

потенцијалним добављачима уз остваривање једнаког третмана, недискриминације и 
транспарентности. 

 

2. Законски основ 

 

 Закон о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број 39/14) 
 Интерни правилник о јавним набавкама роба, услуга и радова („Службени гласник општине 

Вишеград, број 14/14) 
 Правилник о поступку директног споразума („Службени гласник општине Вишеград, број 14/14)  
 Одлука о приступању поступку израде Плана јавних набавки број 02-404-177/18 од 11.12.2018. 

године. 
 

3. Комисија 
 
Комисија за набавке дјелује од дана доношења рјешења до окончања свих послова везаних за јавне 
набавке кроз досљедну примјену Закона о јавним набавкама БиХ. 
 
Рад комисије обухвата сљедеће послове: 
 

 провођење поступка јавног отварања понуда,  
 израда записника са отварања понуда, 
 анализа и вредновање понуда,  
 израда записника о вредновању понуда и давање препоруке начелнику општине. 
 

Сваки члан комисије може учествовати у раду комисије тек након што потпише изјаву  о 
непристрасности у односу на понуђача и изјаву о повјерљивости. 
 
НАПОМЕНА: Дефинисање задатака комисије, односно рад комисије је детаљно описано у Правилнику 

о јавним набавкама роба, услуга и радова објављеном у Службеном гласнику општине Вишеград број 
14/14. 



  

4. За 2019. годину утврђује се сљедећи План јавних набавки роба, услуга и радова: 

Редни 

број 
Предмет набавке 

Шифра 

ЈРЈН 

Процијење

на 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 

финансир

ања 

(конто) 

Назив 

одјељења које 

покреће 

набавку 

РОБЕ 

1. 

Набавка плакета, 

пехара и диплома за 

спортисте 

39298700-4 
2.000,00  

КМ 

 

Директни 

 

Јануар 

2019. 

Јануар 

2019. 
Уговор 

15 дана од 

дана 

потписивања 

уговора 

41294  

Одјељење за      

локални развој, 

привреду и 

друштвене 

дјелатности  

2. Пословне торбе 

 

18939000-0 

 

1.170,00 

КМ 

 

Директни 

 

Јануар 

2019. 

Фебруар 

2019. 
Уговор 

30 дана од 

дана 

потписивања 

уговора 

511300 

Одјељење за 

инспекцијске 

послове и 

комуналну 

полицију 

3. 

Набавка заштитне 

опреме за потребе 

јединице цивилне 

заштите 

18143000-3 
1.496,00 

КМ 
Директни  

Јануар 

2019. 

Фебруар 

2019. 
Уговор 

15  дана од 

дана 

потписивања 

уговора 

511300 

Издаци за 

набавку 

постројења 

и опреме 

Пројекат: 

„Успостављање 

система од 

поплава у 

прекогран- 

ичнном региону 

Србија-БиХ“ 

4. 
Набавка опреме за 

комуникацију 
32570000-9 

1.418,00 

КМ 
Директни  

Јануар 

2019. 

Фебруар 

2019. 
Уговор 

15  дана од 

дана 

потписивања 

уговора 

511300 

Издаци за 

набавку 

постројења 

и опреме 

Пројекат: 

„Успостављање 

система од 

поплава у 

прекогран- 

ичнном региону 



  

Србија-БиХ“ 

5. 
Набавка агрегата за 

струју 
3930000-5 

645,00 

КМ 
Директни  

Јануар 

2019. 

Фебруар 

2019. 
Уговор 

15  дана од 

дана 

потписивања 

уговора 

511300 

Издаци за 

набавку 

постројења 

и опреме 

Пројекат: 

„Успостављање 

система од 

поплава у 

прекогран-

ичнном региону 

Србија-БиХ“ 

6. 

Набавка чамца за 

спашавање са 

мотором 

34521400-9 
6.063,00 

КМ 
Конкурентски  

Јануар 

2019. 

Фебруар 

2019. 
Уговор 

15  дана од 

дана 

потписивања 

7.уговора 

511300 

Издаци за 

набавку 

постројења 

и опреме 

Пројекат: 

„Успостављање 

система од 

поплава у 

прекогран-

ичнном региону 

Србија-БиХ“ 

7. 

Набавка униформе за 

потребе чланова 

јединице цивилне 

заштите 

18110000-3 
3.550,00 

КМ 
Директни  

Јануар 

2019. 

Фебруар 

2019. 
Уговор 

20  дана од 

дана 

потписивања 

уговора 

511300 

Издаци за 

набавку 

постројења 

и опреме 

Пројекат: 

„Успостављање 

система од 

поплава у 

прекогран-

ичнном региону 

Србија-БиХ“ 

8. Набавка каталога 

 

22461000-9 

 

1.500,00 

КМ 
Директни  

Јануар 

2019. 

Фебруар 

2019. 
Уговор 

10  дана од 

дана 

потписивања 

уговора 

41294 
Одјељење за 

општу управу 

9. 

Набавка 

вишегодишњих 

садница - 

дендрофонда за 

озелењавање јавних 

 

03121100-6 

 

17.094,00  

КМ 
Конкурентски  

Јануар – 

Фебруар 

2019.  

Фебруар –

март 2019. 
Уговор 

20 дана од 

дана 

потписивања 

уговора 

511100 

Одјељење за 

просторно 

уређење и 

стамбено-

комуналне 



  

површина  послове 

10. 

Набавка рефлективне 

фолије са монтажом 

за зграду општине 

 

44174000-0 

 

1.500,00 

КМ 
Директни 

Јануар – 

Фебруар 

2019.  

Фебруар  

2019. 
Уговор 

10 дана од 

дана 

потписивања 

уговора 

Буџетска 

резерва 

Одјељење за 

општу управу 

11. 

Набавка пелета за 

централно гријање у 

бившој згради МУП-а 

и згради Војног 

одсјека 

 

09111220-8 

 

6.837,00  

КМ 
Конкурентски 

Јануар-

Септембар 

2019. 

Јануар-

Септембар 

2019. 

Уговор 

15 дана од 

дана 

потписивања 

уговора 

412200 
Одјељење за 

општу управу 

12. 
Набавка рекламног 

пића 
15911000-7 

4.270,00 

КМ 
Директни  

Јануар-

Децембар 

2019. 

Јануар-

Децембар 

2019. 

Уговор 

10 дана од 

дана 

потписивања 

уговора 

412945 

Стручна служба 

начелника 

општине 

13. 
Набавка тонера за 

2019. годину 

 

30125120-8 

 

4.273,00 

 КМ 
Директни 

Јануар -

Децембар 

2019. 

Јануар -

Децембар 

2019. 

Уговор 

10 дана од 

дана 

потписивања 

уговора 

415200 
Одјељење за 

општу управу 

14. Огласне табле 30192170-3 
1.245,00 

КМ 
Директни 

Јануар -

Децембар 

2019. 

Јануар -

Децембар 

2019. 

Уговор 

од дана 

потписивања 

уговора до 

31.12.2019. 

године 

511300 

Одјељење за 

инспекцијске 

послове и 

комуналну 

полицију 

15. 
Набавка контејнера за 

одлагање отпада  

 

44613700-7 

 

 

8.547,00  

КМ 
Конкурентски  

Фебруар 

2019. 

Март 

2019. 
Уговор 

30 дана од 

дана 

потписивања 

уговора 

511300 

Одјељење за 

просторно 

уређење и 

стамбено-

комуналне 

послове 



  

16. 

Набавка 

једногодишњег 

цвијећа за уређење 

јавних површина 

03121100-6 
6.000,00 

 КМ 
Директни 

Фебруар  

2019. 

Март 

2019. 
Уговор 

Испорука у 

периоду 5.- 20. 

априла  

412500 

Одјељење за 

просторно 

уређење и 

стамбено-

комуналне 

послове 

17. 
Набавка градских 

клупа  

 

39113300-0 

 

8.547,00  

КМ 
Конкурентски 

Фебруар-

Март 

2019. 

Март  

2019. 
Уговор 

30 дана од 

дана 

потписивања 

уговора 

511300 

Одјељење за 

просторно 

уређење и 

стамбено-

комуналне 

послове 

18. 

Набавка и уградња  

рампи за наплату 

паркинг карти  

 

34953000-2 

 

12.820,50  

КМ 
Конкурентски 

Фебруар-

Март 

2019. 

Март  

2019. 
Уговор 

30 дана од 

дана 

потписивања 

уговора 

511300 

Одјељење за 

просторно 

уређење и 

стамбено-

комуналне 

послове 

19. 

Набавка и 

постављање 

принудних 

успоривача брзине 

34928000-8 
5.980,00 

 КМ 
Конкурентски 

Фебруар-

Март 

2019. 

Март 

2019.  
Уговор  

20 дана од 

дана 

потписивања 

уговора 

511100 

Одјељење за 

просторно 

уређење и 

стамбено-

комуналне 

послове 

20. 

Набавка и 

постављање заштитне 

ограде – банкина 

 

34928320-7 

 

5.128,00 

 КМ 
Конкурентски 

Фебруар-

Март 

2019. 

Март 

2019.  
Уговор  

20 дана од 

дана 

потписивања 

уговора 

511100 

Програм 

„Шуме 

2019“  

Одјељење за 

просторно 

уређење и 

стамбено-

комуналне 

послове 

21. 
Набавка рачунарске 

опреме 
 5.128,00  Директни Фебруар – 

Април 

Фебруар – 

Април 2019. 
Уговор 15 дана од 

дана 
511300 

Одјељење за 

општу управу 



  

30200000-1 

 

КМ 2019. потписивања 

уговора 

22. 

Набавка униформи за 

раднике општинске 

администрације  

 

18110000-3 

1.025,00  

КМ 
Директни 

Фебруар – 

Април 

2019. 

Фебруар – 

Април 2019. 
Уговор 

15 дана од 

дана 

потписивања 

уговора 

412300 

 

Одјељење за 

општу управу 

23. 

Набавка двије 

интервенцијске 

униформе за 

ватрогасце 

 

18130000-9 

 

3.418,00 

КМ 
Директни 

Фебруар – 

Април 

2019. 

Фебруар – 

Април 2019. 
Уговор 

30 дана од 

дана 

потписивања 

уговора 

412300 

 

Одјељење за 

општу управу 

24. 

Набавка опреме за 

потребе цивилне 

заштите 

39290000-1 

 

2.564,00 

КМ 
Директни 

Фебруар – 

Новембар 

2019. 

Фебруар – 

Новембар 

2019. 

Уговор 

7 дана од дана 

потписивања 

уговора 

412400 
Одјељење за 

општу управу 

25. 
Набавка поклона за 

раднике и госте 

 

18530000-3 

 

6.000,00 

КМ 
Директни 

Фебруар-

Децембар 

2019. 

Фебруар-

Децембар 

2019. 

Уговор 

10 дана од 

дана 

потписивања 

уговора 

412945 

Стручна служба 

начелника 

општине 

26. Набавка сувенира 

 

44423000-1 

 

1.624,00 

КМ 
Директни 

Фебруар-

Децембар  

2019. 

Фебруар-

Децембар  

2019. 

Уговор 

10 дана од 

дана 

потписивања 

уговора 

412945 

Стручна служба 

начелника 

општине 

27. 
Набавка земље за 

цвијеће  
14212410-7 

3.000,00 

КМ 
Директни 

Март 

2019. 

Март 

2019. 
Уговор  

20 дана од 

дана 

потписивања 

уговора 

412500 

Одјељење за 

просторно 

уређење и 

стамбено-

комуналне 

послове 



  

28. 
Набавка градилишне 

табле  
39300000-5 

195,00 

КМ 

 

Директни  
Март 

2019 

Март 

2019. 
Уговор  

На дан 

увођења 

извођача у 

посао 

511300 

Издаци за 

набавку 

постројења 

и опреме 

Пројекат: 

„Успостављање 

система од 

поплава у 

прекогран-

ичнном региону 

Србија-БиХ“ 

29. 
Набавка наљепница за 

означавање опреме 
30199760-5 

98,00 

КМ 
Директни  

Март 

2019 

Март 

2019. 
Уговор  

10 дана од 

дана 

потписивања 

уговора 

412700 

Расходи за 

стручне 

услуге 

Пројекат: 

„Успостављање 

система од 

поплава у 

прекогран-

ичнном региону 

Србија-БиХ“ 

30. Набавка слика 22312000-0 
1.026,00 

КМ 
Директни  

Март-

Децембар 

2019. 

Март-

Децембар 

2019. 

Уговор  

10 дана од 

дана 

потписивања 

уговора 

412945 

Стручна служба 

начелника 

општине 

31.  Набавка возила 

 

34100000-8 

 

 

42.735,00 

КМ 

Конкурентски  

Април-

Јуни  

2019. 

Април-Јуни  

2019. 
Уговор 

15  дана од 

дана 

потписивања 

уговора 

 

511300 

 

Одјељење за 

општу управу 

32. 
Набавка мајица за 

спортисте 

 

18412200-2 

 

600,00 

 КМ 
Директни 

Јуни  

2019. 

Јули  

2019. 
Уговор 

15 дана од 

дана 

потписивања 

уговора 

41294  

Одјељење за 

локални развој, 

привреду и 

друштвене 

дјелатности 

33. 

Набавка и 

постављање градског 

сата  

 

39254100-8 

 

10.256,00 

 КМ 
Конкурентски 

Јуни 

  2019. 

Јуни-Јули  

2019. 
Уговор 

30 дана од 

дана 

потписивања 

уговора 

511300 

Одјељење за 

просторно 

уређење и 

стамбено-

комуналне 



  

послове 

34. 
Набавка 

новогодишњег накита 
39298500-2 

6.000,00 

КМ 
Директни 

Септембар

-Новембар 

2019. 

Септембар-

Новембар 

2019. 

Уговор 

15  дана од 

дана 

потписивања 

уговора 

 

511300 

Одјељење за 

општу управу 

35. 
Набавка видео 

надзора 
32323500-8 

6.000,00 

КМ 
Директни 

Септембар

-Новембар 

2019. 

Септембар-

Новембар 

2019. 

Уговор 

15  дана од 

дана 

потписивања 

уговора 

 

511300 

 

Одјељење за 

општу управу 

36. 

Набавка 

канцеларијског 

материјала за 2020. 

годину 

30192000-1 
10.256,00  

КМ 
Конкурентски 

Новембар 

2019. 

Децембар 

2019. 

Оквирни 

споразум 

Од 01.01.2020. 

до 31.12.2020. 
412200 

Одјељење за 

општу управу 

37. 
Набавка горива за 

2020. годину 
09100000-0 

31.624,00 

 КМ  
Конкурентски 

Новембар 

2019. 

Децембар 

2019. 

Оквирни 

споразум 

Од 01.01.2020. 

до 31.12.2020. 
412600 

Одјељење за 

општу управу 

38. 
Набавка лопти за 

мали фудбал 

 

37451700-1 

 

250,00  

КМ 
Директни  

Новембар 

2019. 

Децембар 

2019. 
Уговор 

15 дана од 

дана 

потписивања 

уговора 

41294  

Одјељење за 

локални развој, 

привреду и 

друштвене 

дјелатности 

39. 

Набавка робе за 

потребе кафе кухиње 

за 2020. годину  

 

15980000-1 

 

5.555,00  

КМ 
Директни 

Новембар-

Децембар 

2019. 

Новембар-

Децембар 

2019. 

Уговор 
Од 01.01.2020. 

до 31.12.2020. 
412900  

Одјељење за 

општу управу 

40. 

Набавка робе за 

одржавање хигијене у 

службеним 

просторијама за 2020. 

 

39830000-9 

 

4.273,00  

КМ 
Директни 

Новембар-

Децембар 

2019. 

Новембар-

Децембар 

2019. 

Уговор 
Од 01.01.2020. 

до 31.12.2020. 
412300  

Одјељење за 

општу управу 



  

годину 

41. 
Набавка рекламног 

материјала 

 

22462000-6 

 

1.624,00 

КМ 
Директни 

Децембар 

2019. 

Децембар 

2019. 
Уговор 

15 дана од 

дана 

потписивања 

уговора 

412945 

Стручна служба 

начелника 

општине 

 

УКУПНО:  243.334,50 КМ 

УСЛУГЕ 

1. 

Одржавање интернет 

мреже, рачунарске и 

биро опреме која није 

у гарантном року за 

2019. годину 

50312000-5 
5.128,00 

 КМ 
Директни 

Јануар  

2019. 

Јануар-

Фебруар 

2019. 

Уговор 

од дана 

потписивања 

уговора до 

31.12.2019. 

412700 

Одјељење за 

општу управу 

 

2. 
Вршење геодетских 

услуга за 2019. годину  
71355000-1 

6.000,00 

 КМ 
Директни 

Јануар  

2019. 

Јануар  

2019. 
Уговор 

од дана 

потписивања 

уговора до 

31.12.2019. 

године 

412700  

Одјељење за 

просторно 

уређење и 

стамбено-

комуналне 

послове 

3. 

Пружање услуга 

вођења евиденција о 

обвезницима 

комуналне накнаде и 

послове ажурирања 

наплате комуналне 

накнаде 

 

98300000-6 

 

80.000,00 

КМ 
Отворени 

Јануар  

2019. 

Јануар  

2019. 
Уговор 

за период  

2019.-2020. 

година 

412900 

Одјељење за 

просторно 

уређење и 

стамбено-

комуналне 

послове 

4. 
Услуге коришћења 

јавног сервиса вијести 

 

64216210-8 

2.400,00  

КМ 
Директни 

Јануар 

 2019. 

Фебруар 

2019. 
Уговор 

годину дана од 

дана 

потписивања 

412700 

Стручна служба 

начелника 

општине 



  

 уговора 

5. 

Услуге медијског 

праћења активности 

на подручју Општине 

Вишеград 

 

79341000-6 

 

6.000,00  

КМ 
Директни 

Јануар 

2019. 

Фебруар 

2019. 
Уговор 

годину дана од 

дана 

потписивања 

уговора 

412700 

Стручна служба 

начелника 

општине 

6. 

Услуге одржавања 

информационог 

система за пријаву 

свих врста 

комуналних проблема 

општинској управи 

путем интернета 

 

48000000-8 

 

3.000,00 

КМ 
Директни 

Јануар 

2019. 

Фебруар 

2019. 
Уговор 

годину дана од 

дана 

потписивања 

уговора 

412700 

Стручна служба 

начелника 

општине 

 

7. 

Услуге снимања, 

монтирања и 

емитовања прилога за 

потребе општине 

Вишеград (до 2 

минута) 

98300000-6 
6.000,00 

КМ 
Директни 

Јануар 

2019. 

Фебруар 

2019. 
Уговор 

годину дана од 

дана 

потписивања 

уговора 

412700 

Стручна служба 

начелника 

општине 

8. 
Пружање услуга 

наплате паркинга 
98351100-9 

40.000,00 

КМ 

Преговарачки 

поступак 

Јануар-

Фебруар 

2019. 

Фебруар 

2019. 
Уговор 

од дана 

потписивања 

уговора три 

године  

412800 

Одјељење за 

просторно 

уређење и 

стамбено-

комуналне 

послове 

9. 

Израда стручног 

мишљења и 

урбанистичко 

техничких услова за 

изградњу оборинске 

канализације у насељу 

Душче (Крак1) 

7130000-1 
1.700,00  

КМ  
Директни 

Јануар- 

Фебруар 

2019. 

Јануар- 

Фебруар 

2019. 

Уговор 

30 дана од 

дана 

потписивања 

уговора 

Програм 

„Воде 

2019.“ 

пројектна 

документа

ција 

Одјељење за 

просторно 

уређење и 

стамбено-

комуналне 

послове 



  

10. 

Услуге коришћења 

билборда 

(оглашавање на LED 

дисплеју) 

 

79341000-6 

 

6.000,00 

КМ 
Директни 

Јануар – 

Фебруар 

2019.  

Фебруар  

2019. 
Уговор 

12 мјесеци од 

дана 

потписивања 

уговора 

Буцетска 

резерва 

Одјељење за 

општу управу 

11. 
Услуге осигурања 

возила 
66514110-0 

3.500,00  

КМ 
Директни 

Јануар-

Децембар 

2019. 

Јануар-

Децембар 

2019. 

Уговор 

7 дана од дана 

потписивања 

уговора 

412700 
Одјељење за 

општу управу 

12. 

Услуге сервисирања 

возила, набавке 

дијелова и одржавања 

возила 

 

50112000-3 

 

9.320,00  

КМ 
Конкурентски 

Јануар-

Децембар 

2019. 

Јануар-

Децембар 

2019. 

Уговор 

7 дана од дана 

потписивања 

уговора 

412500 

 

Одјељење за 

општу управу 

 

13. 

Услуге оправке и 

одржавања фотокопир 

апарата за 2019.  

годину 

 

50313200-4 

 

1.282,00 

 КМ 
Директни 

Јануар-

Децембар 

2019. 

Јануар-

Децембар 

2019. 

Уговор 

 

7 дана од дана 

потписивања 

уговора 

412500 
Одјељење за 

општу управу 

14. 

Услуге штампања и 

фотокопирања за 

2019. годину 

79810000-5 
6.410,00  

КМ 
Конкурентски 

Јануар-

Децембар 

2019. 

Јануар-

Децембар 

2019. 

Уговор 

15 дана од 

дана 

потписивања 

уговора 

412700 
Одјељење за 

општу управу 

15. 
Услуга регистрације 

возила 
66514110-0 

978,00 

КМ 
Директни 

Фебруар 

2019. 

Фебруар 

2019. 
Уговор 

7  дана од дана 

потписивања 

уговора 

412700 

Расходи за 

стручне 

услуге 

Пројекат: 

„Успостављање 

система од 

поплава у 

прекогран-

ичнном региону 

Србија-БиХ“ 

16. 
Израда стручног 

мишљења и 

урбанистичко 

7130000-1 
1.600,00  

КМ 
Директни 

Фебруар 

2019. 

Фебруар 

2019. 
Уговор 

30 дана од 

дана 

потписивања 

Програм 

„Воде 

Одјељење за 

просторно 

уређење и 



  

техничких услова за 

изградњу водовода 

Прелово –Трноваче  

уговора 2019.“ 

пројектна 

документа

ција 

стамбено-

комуналне 

послове 

17. 

Израда стручног 

мишљења и 

урбанистичко 

техничких услова за 

изградњу оборинске 

канализације у насељу 

Душче (Крак2) 

7130000-1 
1.700,00  

КМ 
Директни 

Фебруар 

2019. 

Фебруар 

2019. 
Уговор 

30 дана од 

дана 

потписивања 

уговора 

Програм 

„Воде 

2019.“ 

пројектна 

документа

ција 

Одјељење за 

просторно 

уређење и 

стамбено-

комуналне 

послове 

18. Услуге дератизације 90923000-3 
6.000,00 

 КМ 
Директни 

Фебруар 

2019. 

Март 

2019. 
Уговор 

15 дана од 

дана 

достављања 

сагласности 

надлежног 

института 

41222 

Одјељење за 

инспекцијске 

послове и 

комуналну 

полицију 

19. 

Израда стручног 

мишљења и 

урбанистичко 

техничких услова за 

изградњу водовода у 

насељу Жилићи 

7130000-1 
2.000,00 

 КМ 

 

 

Директни 

Фебруар-

Март 2019. 

Фебруар-

Март 2019. 
Уговор 

30 дана од 

дана 

потписивања 

уговора 

Програм 

„Воде 

2019.“ 

пројектна 

документа

ција 

Одјељење за 

просторно 

уређење и 

стамбено-

комуналне 

послове 

20. 

Израда пројекта за 

реконструкцију моста 

у Добруну  

71322300-4 
4.500,00 

 КМ 
Директни 

Фебруар – 

Март 2019  

Фебруар –

Март 2019 
Уговор 

30 дана од 

дана 

потписивања 

уговора 

Програм 

„Воде 

2019.“ 

пројектна 

документа

ција 

Одјељење за 

просторно 

уређење и 

стамбено-

комуналне 

послове 



  

21. 

Израда пројекта 

оборинске 

канализације у насељу 

Вучине  

71322200-3 
5.000,00 

 КМ 
Директни 

Фебруар – 

Март 2019  

Фебруар –

Март 2019 
Уговор 

40 дана од 

дана 

потписивања 

уговора 

Програм 

„Воде 

2019.“ 

пројектна 

документа

ција 

Одјељење за 

просторно 

уређење и 

стамбено-

комуналне 

послове 

22. 
Израда пројекта 

уређења паркова  
71320000-7 

1.256,00  

КМ 
Директни 

Фебруар – 

Март 2019 

Фебруар – 

Март 2019 
Уговор 

25 дана од 

дана 

потписивања 

уговора 

412500  

Одјељење за 

просторно 

уређење и 

стамбено-

комуналне 

послове 

23. 

Израда стручног 

мишљења и 

урбанистичко 

техничких услова за 

реконструкцију 

нисконапонске мреже 

7130000-1 
2.500,00  

КМ 
Директни 

Фебруар – 

Март 2019. 

Фебруар –

Март 

2019. 

Уговор 

40 дана од 

дана 

потписивања 

уговора 

416100 

Одјељење за 

просторно 

уређење и 

стамбено-

комуналне 

послове 

24. 

Израда УТУ за 

реконструкцију 

Косовске улице 

7130000-1 
1.100,00 

 KM 
Директни 

Фебруар – 

Март 2019.  

Фебруар –

Март 2019. 
Уговор 

25 дана од 

дана 

потписивања 

уговора 

Програм 

„Воде 

2019.“ 

пројектна 

документа

ција 

Одјељење за 

просторно 

уређење и 

стамбено-

комуналне 

послове 

25. 

Услуге кречења и 

поправке зграда у 

2019. години 

79931000-9 
6.410,00  

КМ 
Конкурентски 

Фебруар-

Септембар  

2019. 

Фебруар-

Септембар  

2019. 

Уговор 

10 дана од 

дана 

потписивања 

уговора 

511100 
Одјељење за 

општу управу 

26. Израда пројекта за 

изградњу водовода 
71322200-3 2.800,00  Директни Март Март Уговор 

20 дана од 

дана 

потписивања 

Програм 

„Воде 

Одјељење за 

просторно 

уређење и 



  

Прелово –Трноваче КМ  2019.  2019. уговора 2019.“ 

пројектна 

документа

ција 

стамбено-

комуналне 

послове 

27. 

Израда пројекта за 

изградњу оборинске 

канализације у насељу 

Душче (Крак1) 

71322200-3 
2.400,00  

КМ 

 

 

Директни 

Март  

2019. 

Март  

2019. 
Уговор 

30 дана од 

дана 

потписивања 

уговора 

Програм 

„Воде 

2019.“ 

пројектна 

документа

ција 

Одјељење за 

просторно 

уређење и 

стамбено-

комуналне 

послове 

28. 
Услуге кeтеринга за 

учеснике тренинга 
98390000-3 

1.115,00 

КМ 
Директни  

Март 

2019. 

Март 

2019. 
Уговор 

На дан 

одржавања 

тренинга 

412700 

Расходи за 

стручне 

услуге 

Пројекат: 

„Успостављање 

система од 

поплава у 

прекогран-

ичнном региону 

Србија-БиХ“ 

29. 

Услуге гостовања- 

емитовања-на ТВ 

станицама 

98390000-3 
2.934,00 

КМ 
Директни 

Март 

2019. 

Март 

2019. 
Уговор 

од дана 

потписивања 

уговора до 

октобра 2019. 

године 

412700 

Расходи за 

стручне 

услуге 

Пројекат: 

„Успостављање 

система од 

поплава у 

прекогран-

ичнном региону 

Србија-БиХ“ 

30. 

Израда пројекта за 

изградњу оборинске 

канализације у насељу 

Душче (Крак2) 

71322200-3 
2.400,00 

 КМ 

 

 

Директни 

Март –

Април 

2019. 

Март-

Април 

2019. 

Уговор 

30 дана од 

дана 

потписивања 

уговора 

Програм 

„Воде 

2019.“ 

пројектна 

документа

ција 

Одјељење за 

просторно 

уређење и 

стамбено-

комуналне 

послове 



  

31. 

Израда пројекта за 

изградњу водовода у 

насељу Жилићи 

71322200-3 
3.000,00 

 КМ 
Директни 

Март –

Април 

2019. 

Март –

Април 

2019. 

Уговор 

25 дана од 

дана 

потписивања 

уговора 

Програм 

„Воде 

2019.“ 

пројектна 

документа

ција 

Одјељење за 

просторно 

уређење и 

стамбено-

комуналне 

послове 

32. 

Израда измјене 

пројекта Главички 

поток  

71322200-3 
4.500,00 

 КМ 
Директни 

Март –

Април 

2019. 

Март –

Април 

2019.  

Уговор 

30 дана од 

дана 

потписивања 

уговора 

Програм 

„Воде 

2019.“ 

пројектна 

документа

ција 

Одјељење за 

просторно 

уређење и 

стамбено-

комуналне 

послове 

33. 

Израда пројекта за 

опремање зграде у 

Калатама (ентеријер) 

71320000-1 
2.000,00  

КМ 
Директни 

Март-

Април 

2019. 

Март-

Април 

2019. 

Уговор 

40 дана од 

дана 

потписивања 

уговора 

416100 

Одјељење за 

просторно 

уређење и 

стамбено-

комуналне 

послове 

34. 

Израда пројекта за 

реконструкцију 

Косовске улице 

71322000-1 
1.900,00  

KM 
Директни 

Март – 

Април 

2019.  

Март –

Април 

2019. 

Уговор 

30 дана од 

дана 

потписивања 

уговора 

Програм 

„Воде 

2019.“ 

пројектна 

документа

ција 

Одјељење за 

просторно 

уређење и 

стамбено-

комуналне 

послове 

35. 

Услуге одвоза  и 

збрињавање паса 

луталица  

 

77610000-9 

 

5.810,00 

КМ 
Директни 

 

Март-

Новембар 

2019. 

Март- 

Новембар 

2019. 

Уговор 

од дана 

потписивања 

уговора до 

31.12.2019. 

године 

412700 

Одјељење за 

инспекцијске 

послове и 

комуналну 

полицију 

36. Превоз путника на 

релацији Вишеград 
60112000-6 

13.600,00 

КМ 
 Август 

Септембар 

2019. 
Уговор 

01.10.2019.- 

30.09.2020. 
41224 

Одјељење за 

локални развој, 

привреду и 



  

Прелово-Клашник Конкурентски 

 

 2019. друштвене 

дјелатности 

37. 

Зимско одржавање 

локалних и 

некатегорисаних 

путева  

 

 

90620000-9 

 

12.820,50 

КМ 
Конкурентски 

Септембар-

Октобар 

2019. 

Октобар 

2019. 
Уговор 

15.10.2019-

15.04.2020. 
412800 

Одјељење за 

просторно 

уређење и 

стамбено-

комуналне 

послове 

38. 
Услуге осигурања 

радника 
66511000-5 

2.991,00  

КМ 
Директни 

Новембар 

2019. 

Новембар 

2019. 
Уговор 

12 мјесеци од 

дана 

потписивања 

уговора 

412700 
Одјељење за 

општу управу 

39. 

Превоз путника на 

подручју Општине 

Вишеград 

60112000-6 
7.400,00 

КМ 

 

Конкурентски 

 

Новембар 

 2018. 

Децембар 

2018. 
Уговор 

01.01.2019.- 

31.12.2019. 
412249 

Одјељење за 

локални развој, 

привреду и 

друштвене 

дјелатности 

40. 

Услуге припреме, 

дизајна и штампања 

водића за реаговање 

на вандредне 

ситуације изазване 

поплавама 

79810000-5 
978,00 

КМ 
Директни 

Децембар 

2019. 

Децембар 

2019. 
Уговор 

15 дана од 

дана 

потписивања 

уговора 

412700 

Расходи за 

стручне 

услуге 

Пројекат: 

„Успостављање 

система од 

поплава у 

прекогран-

ичнном региону 

Србија-БиХ“ 

41. 

Услуге коришћења 

јавног сервиса вијести 

за 2020. годину 

64216210-8 

 

2.400,00  

КМ 
Директни 

Децембар 

2019. 

Децембар 

2019. 
Уговор 

годину дана од 

дана 

потписивања 

уговора 

412700 

Стручна служба 

начелника 

општине 

42. 
Услуге медијског 

праћења активности 

на подручју Општине 

 6.000,00  Директни Децембар Децембар Уговор 
годину дана од 

дана 

потписивања 

412700 Стручна служба 

начелника 



  

Вишеград за 2020. 

годину 

79341000-6 

 

КМ 2019. 2019. уговора општине 

43. 

Услуге одржавања 

информационог 

система за пријаву 

свих врста 

комуналних проблема 

општинској управи 

путем интернета за 

2020. годину 

 

48000000-8 

 

3.000,00 

КМ 
Директни 

Децембар 

2019. 

Децембар 

2019. 
Уговор 

годину дана од 

дана 

потписивања 

уговора 

412700 

Стручна служба 

начелника 

општине 

44. 

Услуге снимања, 

монтирања и 

емитовања прилога за 

потребе општине 

Вишеград (до 2 

минута) за 2020. 

годину 

98300000-6 
6.000,00 

КМ 
Директни 

Децембар 

2019. 

Децембар 

2019. 
Уговор 

годину дана од 

дана 

потписивања 

уговора 

412700 

Стручна служба 

начелника 

општине 

 

УКУПНО:  297.792,50 КМ 

 

РАДОВИ 

1. 

Рушење бесправно 

изграђеног објекта на 

градској пијаци и 

одвоз шута на 

депонију 

45111100-9 
2.800,00 

КМ 

 

Директни 

 

Јануар 

2019. 

Јануар 

2019. 
Уговор 

7 дана од дана 

потписивања 

уговора 

Буџетска 

резерва 

Одјељење за 

инспекцијске 

послове и 

комуналну 

полицију 



  

2. 

Реконструкција 

пословног простора у 

Душчу 

45454000-4 
4.150,00  

КМ 
Директни 

Јануар  

2019. 

Фебруар 

2019. 
Уговор 

30 дана од 

дана увођења 

у посао од 

стране лица 

задуженог за 

праћење 

реализације 

уговора 

5111 

 

Одјељење за 

локални развој, 

привреду и 

друштвене 

дјелатности 

3. 

 

Изградња дјечијег 

игралишта и 

помоћног стадиона са 

вањским уређењем 

 - Отворени  
Јануар 

2019. 

Фебруар 

2019. 
Уговор - 

Кредитно 

задужење и 

Споразум о 

финансирању 

пројекта 

донаторским 

средствима у 

оквиру 

механизма 

сарадње по 

Споразуму о 

успостављањ

у  

специјалних 

паралелниих 

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 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 

- - 

4. 

Изградња 

транспортног 

цјевовода од извора 

Градина до постојећег 

транспортног 

цјевовода Клашник-

Прелово 

45231300-8 
39.000,00 

КМ 
Отворени 

Јануар- 

Фебруар 

2019. 

Март 

2019. 
Уговор 

60 дана од 

дана увођења 

у посао од 

стране 

надзорног 

органа 

511100 

Одлука о 

измјенама 

Одлуке о 

одређивању 

приоритетни

х пројеката 

из програма 

јавних 

инвестиција 

Републике 

Српске за 

финансирање 

из Буџета у 

2018. години 

са 

расподјелом  

(СГРС 41/18) 

Укључиће се 

ребалансом 

буџета ОВ  за 

2019.  

Одјељење за 

просторно 

уређење и 

стамбено-

комуналне  

послове 



  

5. 

Израда резервоара за 

прикупљање воде код 

градског стадиона  

45247270-3 
5.128,20 

КМ 
Директни 

Јануар-

Фебруар 

2019.  

Март 

 2019.  
Уговор 

15 дана од 

дана увођења 

у посао од 

стране лица 

задуженог за 

праћење 

уговора 

511100 

Програм 

„Воде 

2019.“ 

Одјељење за 

просторно 

уређење и 

стамбено-

комуналне  

послове 

6. 

 Реконструкција 

степеништа у насељу 

Гарча 

 

 

45454000-4 

 

12.820,50 

КМ 
Конкурентски 

Фебруар 

2019. 

Март 

2019. 
Уговор 

20 дана од 

дана увођења 

у посао од 

стране лица 

задуженог за 

праћење 

уговора  

511100 

Одјељење за 

просторно 

уређење и 

стамбено-

комуналне  

послове 

7. 

 

 

Израда хоризонталне 

сигнализације 

 

45233221-4 
10.256,00 

КМ 
Конкурентски 

Фебруар 

2019. 

Март 

2019. 
Уговор 

15 дана од 

дана увођења 

у посао од 

стране лица 

задуженог за 

праћење 

уговора 

412790 

Одјељење за 

просторно 

уређење и 

стамбено-

комуналне 

послове 

8. 
Уређење фасаде на 

хотелу 
45443000-4 

1.709,40   

KM 
Директни 

Фебруар 

2019. 

Март 

2019. 
Уговор 

15 дана од 

дана увођења 

у посао од 

стране лица 

задуженог за 

праћење 

уговора 

511100 

Одјељење за 

просторно 

уређење и 

стамбено-

комуналне 

послове 

9. 

Опремање пословних 

простора у насељу 

Гарча  

 

45262700-8 

 

21.367,52 

КМ 
Конкурентски 

Фебруар- 

Март 

2019. 

Март-

Април 

2019. 

Уговор 

15 дана од 

дана увођења 

у посао од 

стране лица 

задуженог за 

511100 

Одјељење за 

просторно 

уређење и 

стамбено-



  

 праћење 

уговора 

комуналне  

послове 

10. 

Изградња 

канализационе мреже 

у насељу Гарча 

45232410-9 
38.461,53 

КМ 
Отворени 

Фебруар-

Март 

2019.  

Март-

Април 

2019. 

Уговор 

40 дана од 

дана увођења 

у посао од 

стране 

надзорног 

органа 

511100 

Програм 

„Воде 

2019.“ 

Одјељење за 

просторно 

уређење и 

стамбено-

комуналне 

послове 

11. 
Изградња водоводне 

мреже у насељу Гарча 
45231300-8 

25.641,00 

КМ 
Отворени 

Фебруар-

Март 

2019.  

Март-

Април 

2019. 

Уговор 

40 дана од 

дана увођења 

у посао од 

стране 

надзорног 

органа 

511100 

„Програм 

„Воде 

2019.“ 

Одјељење за 

просторно 

уређење и 

стамбено-

комуналне 

послове 

12. 

Изградња кишне 

канализације у насељу 

Горње Шегање 

45232130-2 
30.769,23 

КМ 
Отворени 

Фебруар-

Март 

2019.  

Март-

Април 

2019. 

Уговор 

40 дана од 

дана увођења 

у посао од 

стране 

надзорног 

органа 

511100 

Програм 

„Воде 

2019.“ 

Одјељење за 

просторно 

уређење и 

стамбено-

комуналне 

послове 

13. 
Изградња и опремање 

јавног тоалета  
45215500-2 

12.820,50 

КМ 
Конкурентски 

Фебруар-

Март 

2019.  

Март-

Април 

2019. 

Уговор 

30 дана од 

дана увођења 

у посао од 

стране 

надзорног 

органа 

415239 

Одјељење за 

просторно 

уређење и 

стамбено-

комуналне 

послове 

14. 
Уређење обале ријеке 

Рзав 

 

45246200-5 

 

5.982,90 

КМ 
Директни 

Фебруар-

Март 

2019.  

Фебруар-

Март  

2019. 

Уговор 

7 дана од дана 

увођења у 

посао од 

стране лица 

задуженог за 

праћење 

412500 

Програм 

„Воде 

2019.“ 

Одјељење за 

просторно 

уређење и 

стамбено-

комуналне  



  

уговора  послове 

15. 

Санација канализације 

у насељу Горње 

Шегање  

45232410-9 
2.564,10 

КМ 
Директни 

Фебруар-

Март 

2019.  

Фебруар-

Март 

2019. 

Уговор 

7 дана од дана 

увођења у 

посао од 

стране лица 

задуженог за 

праћење 

уговора  

412500 

„Програм 

„Воде 

2019.“ 

Одјељење за 

просторно 

уређење и 

стамбено-

комуналне 

послове 

16. 

Санација локалних и 

некатегорисаних 

путева  

 

45233142-6 

 

88.888,90 

КМ 
Отворени 

Фебруар-

Март 

2019.  

Март-

Април 

2019. 

Уговор 

150 дана од 

дана увођења 

у посао од 

стране 

надзорног 

органа 

412500 

Програм 

„Шуме 

2019.“ 

Одјељење за 

просторно 

уређење и 

стамбено-

комуналне  

послове 

17. Асфалтирање путева  45233222-1 
132.478,60 

КМ 
Отворени 

Фебруар-

Март 

2019.  

Март-

Април 

2019. 

Уговор 

90 дана од 

дана увођења 

у посао од 

стране 

надзорног 

органа 

 

511100 

Програм 

„Шуме 

2019.“ 

Одјељење за 

просторно 

уређење и 

стамбено-

комуналне 

послове 

18. 

Рушење бесправно 

дограђеног и 

надограђеног дијела 

стамбеног објекта у 

Улици Војводе Степе 

број 170, Вишеград 

45111100-9 
2.400,00 

КМ 
Конкурентски 

Фебруар-

Јуни 

2019.  

Фебруар-

Јуни 

2019. 

Уговор 

од дана 

закључивања 

уговора до 

31.12.2019. 

године 

Буџетска 

резерва 

Одјељење за 

инспекцијске 

послове и 

комуналну 

полицију 

19. 

Извођење радова на 

санацији сливника и 

шахтова у ул. 

Видовданска и Јована 

45453100-8 

 

5.982,90 

КМ 
Конкурентски 

Март 

2019.  

Април 

 2019.  
Уговор  

20 дана од 

дана увођења 

у посао од 

стране лица 

задуженог за 

412500 

Програм 

„Воде 

Одјељење за 

просторно 

уређење и 

стамбено-

комуналне 



  

Дучића праћење 

уговора 

2019.“ послове 

20. 

Извођење радова на 

постављању сливних 

решетки у насељу 

Глогова и Гарча 

45232130-2 
10.256,41 

КМ 
Конкурентски 

Март 

2019.  

Април 

 2019.  
Уговор  

20 дана од 

дана увођења 

у посао од 

стране лица 

задуженог за 

праћење 

уговора 

511100 

Програм 

„Воде 

2019.“ 

Одјељење за 

просторно 

уређење и 

стамбено-

комуналне 

послове 

21. 

Санација мостова у 

насељима: Ристићи, 

Батковица и Велетово 

 

45453100-8 

 

15.384,61 

КМ 
Отворени 

Март 

2019.  

Април 

 2019. 
Уговор  

30 дана од 

дана увођења 

у посао од 

стране лица 

задуженог за 

праћење 

уговора 

412500 

Програм 

„Воде 

2019.“ 

Одјељење за 

просторно 

уређење и 

стамбено-

комуналне 

послове 

22. 

Санација дијела 

тротоара и 

канализације уз обалу 

ријеке Дрине у Ул. 

Друге подрињске 

бригаде 

45453100-8 

 

25.641,00 

КМ 
Отворени 

Март-

Април 

2019.  

Април-Мај 

 2019.  
Уговор  

40 дана од 

дана увођења 

у посао од 

стране 

надзорног 

орана 

412500 

Програм 

„Воде 

2019.“ 

Одјељење за 

просторно 

уређење и 

стамбено-

комуналне 

послове 

23. 
Реконструкција дијела 

улице Светог Саве 

 

45454000-4 

 

51.282,00 

КМ 
Отворени 

Април 

2019.  

Април –Мај 

2019.  
Уговор 

30 дана од 

дана увођења 

у посао од 

стране 

надзорног 

органа 

511100 

Програм 

„Воде 

2019.“ 

Одјељење за 

просторно 

уређење и 

стамбено-

комуналне 

послове 

24. 

Извођење радова на 

изградњи 

транспотрног 

цјевовода од извора 

45231300-8 
100.000,00 

КМ 
Отворени 

Април 

 2019.  

Мај 

2019.  
Уговор 

90 дана од 

дана увођења 

у посао од 

стране 

511100 

Одлука о 

измјенама 

Одлуке о 

Одјељење за 

просторно 

уређење и 

стамбено-



  

Оџак 1. и 2. до 

постојећег 

транспортног 

цјевовода Клашник-

Прелово 

надзорног 

органа 

одређивању 

приоритетни

х пројеката 

из програма 

јавних 

инвестиција 

Републике 

Српске за 

финансирање 

из Буџета у 

2018. години 

са 

расподјелом  

(СГРС 41/18) 

Укључиће се 

ребалансом 

буџета ОВ  за 

2019. 

комуналне 

послове 

25. 

Наставак извођења 

радова на уређењу 

Осојничког потока у 

Вишеграду  

45246200-5 

 

32.478,63 

КМ 
Отворени 

Април 

2019.  

Април -Мај 

2019.  
Уговор 

30 дана од 

дана увођења 

у посао од 

стране 

надзорног 

органа 

511100 

Програм 

„Воде 

2019.“ 

Одјељење за 

просторно 

уређење и 

стамбено-

комуналне 

послове 

26. 
Изградња капеле у 

гробљу Трноваче 

 

45215400-1 

 

14.530,00 

КМ 
Отворени 

Април -Мај 

2019. 

Мај –Јун 

2019 
Уговор 

40 дана од 

дана увођења 

у посао од 

стране 

надзорног 

органа 

511100 

 

Одјељење за 

просторно 

уређење и 

стамбено-

комуналне 

послове 

27. 
Уређење робне куће -

(Снек бара) 
45262700-8 

12.820,50 

КМ 
Отворени 

Април -Мај 

2019. 

Мај –Јун 

2019 
Уговор 

40 дана од 

дана увођења 

у посао од 

стране 

511100 

 

Одјељење за 

просторно 

уређење и 

стамбено-



  

надзорног 

органа 

комуналне 

послове 

28. 

Изградња 

саобраћајнице у 

оквиру Регулационог 

плана „Гарча“  у 

Вишеграду-секција 

регулационог плана 

„Малухино поље и 

Мезалин“ 

45233120-6 
72.000,00 

КМ 
Отворени 

Април –

Мај 

2019. 

Мај –Јун 

2019 
Уговор 

40 дана од 

дана увођења 

у посао од 

стране 

надзорног 

органа 

511100 

Пресуда – 

резервисан

а средства 

на рачуну 

НЛБ Банке 

а.д. број 

562-006-

00000547-

15 

Одјељење за 

просторно 

уређење и 

стамбено-

комуналне 

послове 

29. 

Изградња 

каналиазције у насељу 

Вучине  

45232410-9 
25.641,00 

КМ 
Отворени 

Јуни 

 2019.  

Јуни-Јули 

2019. 

Уговор 

  

40 дана од 

дана увођења 

у посао од 

стране 

надзорног 

органа 

511100 

Програм 

„Воде 

2019.“ 

Одјељење за 

просторно 

уређење и 

стамбено-

комуналне 

послове 

УКУПНО:  1.121.255,00 КМ 

 

СВЕУКУПНО : 1.662.382,00 КМ 

 

5. Овај План набавки ступа на снагу даном доношења и биће објављен у Службеном гласнику Општине Вишеград и на веб-страници Општине 
Вишеград. 

 

 

                                                                                                                                                                                НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                                                                                                                                                           Младен Ђуревић, инж. геодезије,с.р. 
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На основу члана 82. став (3) Закона о локалној 

самоуправи („Службени .гласник Републике 

Српске“, 97/17) члана 87. Статута општине 

Вишеград („Службени гласник Општине 

Вишеград“, 6/17), члана 1. став 2. и члана 9. став 3. 

Уредбе о канцеларијском пословању републичких 

органа управе («Службени гласник Републике 

Српске», број  1/04),  начелник пштине д о н о с и  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о бројчаним ознакама Одјељења Општинске 

управе Општине Вишеград 

 

I 

Овим рјешењем утврђују се бројчане ознаке 

Одјељења Општинске управе  Вишеград, како 

слиједи:  

  

- Скупштина  Општине                          01 

- Начелник Општине                            02 

- Одјељење за општу управу                   03 

- Одјељење за локални рзвој, привреду 

и друштвене дјелатности                            04 

- Одјељење за просторно уређење и 

- стамбено-комуналне послове                 05 

- Одјељење за финансије                              06 

- Одјељење за инспекцијске послове и 

комуналну полицију                                    07 

II 

Oвo рјешење ступа на снагу даном доношења, а  

објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Вишеград.  

 

ОПШТИНА ВИШЕГРАД 
              НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Број: 02-052-1/19 
Датум: 03.01.2019. године   Младен Ђуревић,с.р. 
 

На основу члана 82.  став (3) Закона о локалној 

самоуправи („Службени .гласник Републике 

Српске“, број 97/16) члана 87. Статута општине 

Вишеград („Службени гласник Општине 

Вишеград“, број 6/17), на основу  тачке 49. став 2.  

Упутства о канцеларијском пословању («Службени 

гласник Републике Српске», број 2/05), начелник 

Општине д о н о с и  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

којим се одређују предмети за које 

 ће се водити попис аката 

 

I 

Предмети за које ће се водити попис аката на 

прописаном обрасцу  који служи за завођење аката 

иасте или сличне врсте који се масовно појављују а 

по којима се води исти поступак су: 

- Пријава корупције, 

- Увјерења о регулисању војне обавезе и 

друга увјерења, 

- Потврде о животу, 

- Увјерења о издржавању из иностранства, 

- Захтјеви за требовање средстава из буџета и 

извјештаји о утрошеним    средствима, 

- Изводи отворених ставки, 

- Административне забране, 

Увјерења из области ђачког и студентског 

стандарда, 

Увјерења о чињеничном стању објекта, 

- Увјерења која ће се водити у матичној 

евиденцији (увјерења из матичне књиге 

рођених, увјерења из матичне књиге 

вјенчаних, увјерења из матичне књиге 

држављана. 

- Рјешења о именовању лица  која ће 

спроводити контролу спровођења уговора 

са добављачима, 

- Пријаве  на конкурс за стипендије, 

- Пријаве на конкурс за додјелу новчаних 

средстава за помоћ подстицају повратка 

избјеглих и интерно расељених лица на 

територији општине Вишеград. 

- Захтјеви за остваривање права на новчане 

подстицаје за развој пољопривреде и села 

општине Вишеград за 2017.годину, 

- Контрола цијене откупа станова, 

- Комунална накнада  за станове, 

- Комунална накнада за пословне просторе, 

- Комунална накнада за индивидуалну 

стамбене објекте (куће), 

- Комунална накнада за друге објекте. 

Попис аката се води и за предмете за које се 

предвиђа да ће у току године бити примљен већи 

број аката (пријаве на конкурс, одговори на 

расписе). 

 

II 

Oвo рјешење ступа на снагу даном доношења, 

аобјавиће се у „Службеном гласнику општине 

Вишеград.  
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ОПШТИНА ВИШЕГРАД 
                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Број: 02-052-2/19 
Датум: 03.01.2019. године        Младен Ђурeвић,с.р. 
 

На основу члана 93.став.5. Закона о службеницима и 

намјештеницима у органима јединице локалне 

самоуправе („Службени гласник Републике Српске“ 

,број 97/16 ) „Програма рада система обуке за 

запослене у јединицама локалне самоуправе за 

2018.годину“Комисије за обуку Министарства 

управе и локалне самоуправе ,члана 10. Правилника 

о стручном образовању и професиионалном и 

усавршавању запослених у Администратвивној 

служби општине Вишегеад број 02-013-27/12 

0д.01.02.2012. године и члана 87. Статута  општине 

Вишеград(„Службени  гласни општине Вишеград“, 

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

ПЛАН СТРУЧНОГ ОСПОСОБЉАВАЊА И 

УСАВРШАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ У 

2019.ГОДИНИ 

 1.Планом стручног оспособљавања и 

усавршавања запослених у 2019.години  (у даљем 

тексту: План ) утврђују се конкретни облици 

стручног оспособљавања и усавршавања 

службеника ,назив ,организатор –извођач обуке, 

циљ-садржај и теме стручног оспособљавања и 

усавршавања,називе радних мјеста ,имена 

запослених који ће похађати обуку,начин и вријеме 

реализације ,као и финансијска средства потребна за 

провођење Плана.  

             2. Службеници и запослени могу  

оспособљавати и усавршавати стручна знања  и 

вјештине  за стицање : 

- стручних знања и вјештина из система  
енергетске ефикасности, 

- стручних знања и вјештина из подручја 
безбједности саобраћаја; 

- стручних знања и вјештина из подручја 
јавних набавки (примјена посзаконских 
прописа); 

- стручних знања и вјештина о пројектима у 
пољопривреди; 

- стручних знања и вјештина из  управљања 
људским ресурсима; 

- стручних знања и вјештина из  буџетског 
рачуноводства; 

- основних и напредних информатичких 
знања и вјештина; 

- знања и информација за израду прописа, 
стратегија и сл; 

-  путем индивидуалног праћења и 
проучавања прописа ,обука на радном 
мјесту, 

- семинари, стручни састанци, расправе у 
просторијама ЈЛС; ..као корективна мјера 
оцјењивања, 

- Пословна комуникација, 
- Управни поступак,  
- Канцеларијско пословање, 
- Методологија за интегрисано планирање 

локалног развоја, 
- Обука субјката који се укључују у одбрану 

од полава, 
- и других облика стручног оспособљавања и 

усавршавања. 
 

            3. Овим Планом планира се стручно 

оспособљавање и усавршавање службеника и 

запослених како слиједи у табеларном приказу, 

            4. Када потребе процеса рада захтијевају, 

услед промјене унутрашње организације, битније 

промјене прописа, или увођења новог начина рада 

или коришћења нових средстава рада,утврђених 

нових процедура, стручно оспособљавање и 

усавршавање може бити реализовано иако није 

предвиђено посебним планом, као и случајевима 

наставка усавршавања у области јавних 

набавки,енергетске ефикасности и сл. 
 

 5. Службеник овлашћен за обуку 

службеника  у општинској управи Вишеград прати 

реализацију Плана ,води евиденцију, врши 

евалуацију обука  и подноси начелнику  извјештај о 

реализацији Плана . 
 

 6. Службеници /полазници обука који ће се 

стручно оспособљавати и усавршавати   дужни су да  

- обуке активно и уредно похађају, 
- подносе  службенику овалшћеном за обуку 

службеника извјештаје о обављеном 
оспособљавању и усавршавању, 

- упознаају друге запослене о новим 
сазнањима и процедурама,  

- по могућности проводе интерне обуке 
унутар општинске управе и сл., 

- достављају копије потврда и сертификата 
ако се исти издају након завршене обуке  , 

- активно учествују у евалуацији обука и др 
- Проводе интерне обуке унутар општинске 

управе и сл., 
- достављају копије потврда и сертификата 

ако се исти издају након завршене обуке  , 
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- активно учествују у евалуацији обука и др. 
 

 7. Средства за стручно оспособљавање и 

усавршавање и спровођење Плана обезбјеђена су у 

буџету општине . 
 

 8. Стручно оспособљавање приправника 

врши се по посебном програму стручног 

оспособљавања приправника у општинској управи 

који доноси начелник општине, а стручно 

оспособљавање волонтера у установама и 

организацијама  вршиће се  по програму стручног 

оспособљавања и под надзором ментора 

одговарајуће стручне спреме запосленог у тим 

установама  што ће се назначити у уговору о 

стручном оспособљавању . 
 

 9. Овај План ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Вишеград“. 

ОПШТИНА ВИШЕГРАД 
                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Број: 02-13-8/19 
Датум: 22.01.2019. године        Младен Ђуревић,с.р 

 

 

 

На основу члана 82. став (3)  Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16), члана 87. Статута Општине 

Вишеград број: 6/17), начелник општине Вишеград, 

д  а ј е 

С А Г Л А С Н О С Т 

1. ДАЈЕ СЕ сагласност ЈУ за предшколско 

васпитање и образовање "Невен" Вишеград на 

Правилник о пријему и боравку дјеце у Јавној 

установи "Невен" Вишеград број:7/19 од 10.01.2019. 

године 

 2. Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења,а биће објављена у "Службеном гласнику 

Општине Вишеград". 

ОПШТИНА ВИШЕГРАД 
                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Број: 02-60-2/19 
Датум: 22.01.2019. године          Младен Ђуревић,с.р 
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