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На основу члана 39. став ( 2 ) Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник Републике Српске",
број: 97/16 и 36/19) и члана 36. став (2) Статута
општине Вишеград (Службени гласник Републике
Српске, број: 6/17 и 3/19), Скупштина општине
Вишеград на сједници одржаној 19.11.2019. године,
доноси
ОДЛУКУ
о проглашењу Удружења „Четири и више“
Вишеград од посебног локалног значаја
Члан 1
Овом одлуком Скупштина општине Вишеград
проглашава Удружење „Четири и више“ Вишеград
од посебног локалног значаја.
Члан 2
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном гласнику Општине
Вишеград".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01-022-201/19
Датум: 19.11.2019. године др Билал Мемишевић,с.р.
На основу члана 15. став (1) Закона о трговини
("Службени гласник Републике Српске“, број 6/07,
52/11, 67/13 и 106/15), члана 13. Закона о занатскопредузетничкој дјелатности ("Службени гласник
Републике Српске", број117/11, 121/12, 67/13, 44/16 и
84/19), члана 39. став (2) Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник Републике Српске",
број 97/16 и 36/19) и члана 36. став (2) Статута
општине Вишеград ("Службени гласник општине
Вишеград", број 6/17 и 3/19), Скупштина општине
Вишеград на сједници одржаној 19.11.2019. године,
доноси

20. новембар 2019. године

ОДЛУКУ
о измјени Одлуке о одређивању радног времена
правним лицима и предузетницима који обављају
трговинску, занатску и услужну дјелатност на
подручју општине Вишеград
Члан 1.
У Одлуци о одређивању радног времена правним
лицима и предузетницима који обављају трговинску,
занатску и услужну дјелатност на подручју општине
Вишеград ("Службени гласник општине Вишеград",
број 7/08, 14/08,18/17 и 5/18), члан 6. који гласи:
"Нерадним даном, односно недељом, могу да раде у
времену од 6.00-23.00 часа:
- трговине
на
мало
прехрамбеним
и
непрехрамбеним
производима
(дјелатност
продавница мјешовите робе),
- поред трговине на мало прехрамбеним и
непрехрамбеним
производима
(дјелатност
продавница мјешовите робе) која послује у
оквиру објекта који је урађен као посебна
просторна цјелина, унутар истог објекта могу да
раде и сви други субјекти, без обзира на врсту
дјелатности,
- киосци,
- субјекти регистровани за трговину на малокориштеним возилима,
- трговине на мало цвијећем,
- трговина на мало погребном опремом,
- субјекти који пружају услуге забаве и
приређивања игара на срећу из члана 5. ове
Одлуке,
- вулканизери и аутопраниоце."
мијења се и измјењен гласи:
"Нерадним даном, односно недељом, могу да раде у
времену од 6.00 - 23.00 часа:
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- киосци,
- субјекти регистровани за трговину на малокориштеним возилима,
- трговине на мало цвијећем,
- трговина на мало погребном опремом,
- субјекти који пружају услуге забаве и
приређивања игара на срећу из члана 5. ове
Одлуке,
- вулканизери и аутопраниоце."
Члан 2.
Остале одредбе ове Одлуке се не мјењају.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном гласнику општине
Вишеград"
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01-022-202/19
Датум: 19.11.2019. године др Билал Мемишевић,с.р.
На основу члана 39. став (2) тачка 2) и 13) Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 97/16 и 36/19), члана 5. став (3) Одлуке
о давању пословног простора у закуп („Службени
гласник општине Вишеград“, број 3/14) и члана 36.
Статута општине Вишеград („Службени гласник
општине Вишеград“, број 6/17 и 3/19), Скупштина
општине Вишеград на сједници одржаној 19.11.2019.
године, д о н о с и
ОДЛУКУ
о додјели на коришћење пословнoг простора
Регионалном удружењу логораша
Члан 1.
Овом одлуком додјељују се пословни простори без
накнаде Регионалном удружењу логораша у улици
Ужичког корпуса бб у Вишеграду, II зона, који се
налази у згради тзв. Стари МУП одн. згради
скупштине а који се састоји од једне просторије канцеларије, површине 7,50 м2 .
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складу са Одлуком о давању пословног простора у
закуп.
Члан 4.
Право коришћења предметног пословног простора
неће
се
евидентирати
у
катастарској
и
земљишнокњижној евиденцији.
Члан 5.
На основу ове одлуке са Регионалном удружењу
логораша из члана 1. закључиће се уговор, којим ће
бити регулисана права и обавезе уговорених страна у
вези са коришћењем пословног простора.
Овлашћује се начелник општине Вишеград да на
основу ове одлуке закључи уговор о закупу.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине
Вишеград”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01-022-203/19
Датум: 19.11.2019. године др Билал Мемишевић,с.р.
На основу члана 39. став (2) тачка 13) Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 97/16 и 36/19), члана 22., 23. и 348.
Закона о стварним правима („Службени гласник
Републике Српске“, број 124/08, 3/09, 38/09, 95/11 и
60/15), члана 5. Правилника о поступку јавног
конкурса за располагање непокретностима у својини
Републике Српске и јединице локалне самоуправе
(„Службени гласник Републике Српске“, број 20/12),
члана 14. Одлуке о уређењу простора и
грађевинском земљишту („Службени гласник
општине Вишеград“, број 13/16, 1/19 и 13/19) и члана
36. Статута општине Вишеград („Службени гласник
општине Вишеград“, број 6/17 и 3/19) Скупштина
општине Вишеград на сједници одржаној 19.11.2019.
године, д о н о с и

Члан 2.
Удружење ће пословни простор - канцеларију
користити за потребе дјелатности удружења.

ОДЛУКУ
о начину и условима продаје непокретности у
својини Општине Вишеград означене као
кп број 1873/1 КО Вишеград 1

Члан 3.
Додјела пословног простора из члана 1. ове одлуке
врши се без накнаде, на период од 2 (двије) године
од дана потписивања уговора.
Удружење из члана 1. дужно је да плаћа ПДВ, на
износ минималне закупнине по 1м², обрачунато у

Члан 1.
Скупштина општине Вишеград доноси одлуку о
продаји непокретности у својини општине
Вишеград, те утврђује начин и услове продаје
непокретности, означене као:
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к.п. број 1873/1 КО Вишеград 1 у површини од 386
m² , уписане у лист непокретности број 215/1 К.О.
Вишеград 1, носилац права својине Општина
Вишеград са дијелом 1/1, без уписа у А1 листу
(подаци о згради и посебним дијеловима зграде), без
уписа у Б1 листу (подаци о имаоцу права на згради и
посебним дијеловима зграде) са уписом у В листу
(терети и ограничења) нема терета и ограничења.
Члан 2.
Продаја непокретности из члана 1. ове одлуке
извршиће се усменим јавним надметањемлицитацијом, а у складу са одредбама Правилника о
поступку
јавног
конкурса
за
располагање
непокретностима у својини Републике Српске и
јединица локалне самоуправе („Службени гласник
Републике Српске“, број 20/12) и ове одлуке.
Поступак лицитације спроводи Комисија за
спровођење јавног надметања, коју именује
Скупштина општине Вишеград.
Члан 3.
Почетна продајна цијена непокретности из члана 1.
ове одлуке, износи:
- 18,00 КМ/m².
Члан 4.
За учешће у поступку лицитације, понуђачи су
дужни уплатити кауцију која износи 10% од почетне
цијене непокретности на ЈРТ Општине Вишеград
број 5620060000054715 код НЛБ Развојне банке, с
тим да кауција не може бити мања од 1.000,00 КМ.
Члан 5.
Продаја непокретности објавиће се путем јавног
огласа у дневном листу ,,Вечерње новости“ , и то
најкасније 15 дана прије дана одређеног за дан
лицитације. Примјерак јавног огласа о лицитацији
истовремено се истиче на огласној табли и објављује
на интернет страници општине Вишеград.
Члан 6.
Купопродајну цијену учесник лицитације са којим ће
се закључити уговор обавезан је уплатити по
окончаној лицитацији или у року од 15 дана од дана
закључења уговора о купопродаји на ЈРТ Општине
Вишеград, а предаја непокретности у посјед купцу
извршиће се у року од 15 дана по закључењу
уговора, о чему ће се сачинити записник.
Ако учесник лицитације из става 1. овог члана
одустане од закључења уговора, губи право на
повраћај положене кауције.
Члан 7.
Овлашћује се начелник општине Вишеград да у
складу са овом одлуком по окончању поступка
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лицитације, у име и за рачун Општине Вишеград,
пред овлашћеним нотаром, закључи, потпише и
овјери уговор о купопродаји непокретности са
најповљнијим понуђачем као и да истовремено
уговори остале услове наведене купопродаје који су
неопходни за провођење и реализацију истог у
складу са овом одлуком и позитивним законским
прописима, а по претходно прибављеном мишљењу
Правобранилаштва Републике Српске-Сједиште
замјеника у Фочи.
Члан 8.
Трошкове израде нотарске исправе и накнаду за
укњижбу у јавним евиденцијама сноси купац.
Члан 9.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Општине
Вишеград“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01-022-204/19
Датум: 19.11.2019. године др Билал Мемишевић,с.р.
На основу члана 39. став (2) Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник Републике Српске",
број 97/16 и 36/19) и члана 36. став (2) Статута
општине Вишеград ("Службени гласник општине
Вишеград", број 6/17 и 3/19), Скупштина општине
Вишеград на сједници одржаној 19.11.2019. године,
доноси
ОДЛУКУ
о измјени Одлуке о новчаном подстицају за
развој пољопривреде у општини Вишеград
у 2019. години
Члан 1.
Овом Одлуком мијења се Одлука о новчаном
подстицају за развој пољопривреде у општини
Вишеград у 2019. години, ("Службени гласник
општине Вишеград", број 3/19, 10/19).
Члан 2.
Члан 5. Одлуке о новчаном подстицају за развој
пољопривреде у општини Вишеград у 2019. години,
мјења се и гласи:
" Рок за подношење захтјева је 30.10.2019. године,
осим:
- за прољетну сјетву на отвореном и пластеничку
производњу гдје је рок предаје захтјева до
30.06.2019. године,
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- за малинарску производњу гдје је рок предаје
захтјева до 30.11.2019. године,
- за премију на предато млијеко гдје је рок предаје
зехтјева до 30.12.2019. године".
Члан 3.
Остале одредбе Одлуке о новчаном подстицају за
развој пољопривреде у општини Вишеград у 2019.
години се не мјењају.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном гласнику општине
Вишеград".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01-022-206/19
Датум: 19.11.2019. године др Билал Мемишевић,с.р.
На основу члана 82. став (2) Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број 97/16 и 36/19), члана 11. Правилника о поступку
јавног конкурса за располагање непокретностима у
својини Републике Српске и јединица самоуправе
(„Службени гласник Републике Српске“, број 20/12),
члана 19. Одлуке о уређењу простора и
грађевинском земљишту („Службени гласник
општине Вишеград“, број 13/16, 1/19 и 13/19) и члана
36. Статута општине Вишеград („Службени гласник
Општине Вишеград“, број 6/17 и 3/19), Скупштина
општине Вишеград на сједници одржаној дана
19.11.2019. године, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за спровођење јавног
надметања за продају непокретности означене
као кп број 1873/1 КО Вишеград 1 у својини
општине Вишеград
I. Именује се Комисија за спровођење јавног
надметања за продају непокретности у својини
Општине Вишеград (у даљем тексту: Комисија), у
саставу:
1. Александар Ђукановић, предсједник
Лепа Цвјетић Васиљевић, замјеник предсједника
2. Дејан Крсмановић, члан
Милан Јакшић, замјеник члана
3. Споменка Танасковић , члан
Биљана Бореновић, замјеник члана.
II. Задатак комисије из тачке 1 овог рјешења је да, у
складу са Правилником о поступку јавног конкурса
за располагање непокретностима у својини
Републике Српске и јединица локалне самоуправе
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(„Службени гласник Републике Српске“, број 20/12),
спроведе поступак лицитације, односно продаје
непокретности означене као к.п. број 1873/1 КО
Вишеград 1 у површини од 386 m² , уписане у лист
непокретности број 215/1 К.О. Вишеград 1, носилац
права својине Општина Вишеград са дијелом 1/1, без
уписа у А1 листу (подаци озгради и посебним
дијеловима зграде), без уписа у Б1 листу (подаци о
имаоцу права на згради и посебним дијеловима
зграде) са уписом у В листу (терети и ограничења)
нема терета и ограничења, донијетој на овој
скупштини и јавним огласом који ће бити расписан.
III. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине
Вишеград“ .
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01-022-205/19
Датум: 19.11.2019. године др Билал Мемишевић,с.р.
На основу члана 35. Закона о буџетском систему
Републике Српске („Службени гласник Републике
Српске“, број 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), члана
82. став (2) Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и
36/19), члана 36. и 86. Статута општине Вишеград
(„Службени гласник општине Вишеград“, број 6/17 и
3/17) и члана 137. Пословника Скупштине општине
Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“,
број 8/17, 3/19 и 12/19), а након разматрања Нацрта
буџета општине Вишеград за 2020. годину,
Скупштина општине Вишеград на сједници одржаној
19.11.2019. године, д о н о с и
ЗАКЉУЧАК
1.

Скупштина општине Вишеград прихвата Нацрт
буџета општине Вишеград за 2020. годину.

2.

Нацрт буџета општине Вишеград за 2020. годину
налази се у прилогу и чини саставни дио овог
закључка.

3.

Нацрт буџета општине Вишеград за 2020. годину
биће упућен на јавну расправу.
За организовање и спровођење јавне расправе
задужује се Oдјељење за финансије које се
истовремено обавезује да достави Скупштини
општине, уз приједлог одлуке, извјештај о
резултатима јавне расправе са мишљењима и
приједлозима изнесеним у истој.

20.11.2019.
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Овај Закључак ступа на снагу даном доношења,
а биће објављен у „Службеном гласнику
општине Вишеград“.

Члан 1.
Одобрава се измјена и допуна Плана јавних набавки
за 2019. годину, као у прилогу.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01-022-200/19
Датум: 19.11.2019. године др Билал Мемишевић,с.р.

Члан 2.
Одлуком о доношењу Плана јавних набавки за 2019.
годину број 02-404-177/18 од 17.01.2019. године
донесен је План јавних набавки за 2019. годину.

На основу члана 82. став (3) Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број 97/16 и број 36/19), члана 17. став (1) Закона о
јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“,
број 39/14) и члана 6. Правилника о јавним
набавкама роба, услуга и радова („Службени гласник
Општине Вишеград“, број 14/14), начелник општине
доноси

Члан 3.
Током реализације Плана јавних набавки за 2019.
годину јавила се потреба за набавком услуга и
радова, као и за измјеном плана јавних набавки којe
се нису могле предвидјети у вријеме доношења
Плана јавних набавки, те је из тог разлога донесена
измјена и допуна Плана набавки.

4.

ОДЛУКУ
О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ПЛАНА ЈАВНИХ
НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ

Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а иста
ће заједно са допуном Плана набавки бити објављена
у „Службеном гласнику општине Вишеград“ и на
интернет страници општине Вишеград.
ОПШТИНА ВИШЕГРАД
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-404-149/19
Датум: 16.10.2019. год,
Младен Ђуревић, с.р.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ВИШЕГРАД
-Начелник општинеБрој: 02-404-149/19
Датум: 16.10.2019. године
На основу члана 17. став (1) Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број 39/14) и члана 4. Правилника о јавним набавкама роба,
услуга и радова („Службени гласник Општине Вишеград“, број 14/14), начелник општине Вишеград д о н о с и
ИЗМЈЕНУ И ДОПУНУ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД ЗА 2019. ГОДИНУ
Члан 1.
У Плану јавних набавки Општине Вишеград за 2019. годину 02-404-177/18 од 17.01.2019. године у члану 4. у дијелу табеле под називом „УСЛУГЕ“
врши се измјена ставке под редним бројем 37. која гласи:

Ред.
број

Предмет набавке

Шифра
ЈРЈН

Процијењен
а нето
вриједност
набавке

Врста
поступка
набавке

Оквирни
период
покретања
поступка
набавке

Оквирни
период
закључењ
а уговора

Склапа
ли се
уговор
или
оквирни
споразум

Планирано
трајање
уговора или
оквирног
споразума

Оквирни
споразум

Од
потписивањ
а уговора до
15.04.2021.

Извор
финансирањ
а (конто)

Назив
одјељења
које покреће
набавку

412800

Одјељење за
просторно
уређење и
стамбенокомуналне
послове

УСЛУГЕ
Зимско
одржавање
путева

37.

90620000-9

85.470,50 КМ

Отворени

Октобар
2019.

Новембар
2019.

Члан 2.
У Плану јавних набавки Општине Вишеград за 2019. годину број 02-404-177/18 од 17.01.2019. године у члану 4. у дијелу табеле под називом
„УСЛУГЕ“ додају се нове ставке под редним бројевима 65., 66. и 67. које гласе:

Ред.
број

Предмет набавке

Шифра
ЈРЈН

Процијењена
нето
вриједност
набавке

Врста
поступка
набавке

Оквирни
период
покретања
поступка
набавке

Оквирни
период
закључења
уговора

Склапа
ли се
уговор
или
оквирни
споразум

Планирано
трајање
уговора
или
оквирног
споразума

Извор
финансирања
(конто)

Назив
одјељења
које покреће
набавку

УСЛУГЕ
65.

Ревизорске
консултантске
услуге

66.

Ревизија измјене
и допуне пројекта
реконструкције
градске
водоводне мреже

67.

СМ и УТУ за
изградњу
обалоутврдног
зида на десној
обали ријеке
Дрине на ушћу
Рзава до границе
обухвата РП
Гарча

79212000-3

7130000-1

7130000-1

6. 000,00
КМ

500,00
КМ

1.500,00 КМ

Директни

Директни

Директни

Октобар
2019.

Октобар
2019.

Октобар
2019.

Октобар
2019.

Октобар
2019.

Октобар
2019.

Уговор

Од дана
потписивања
уговора до
31.12.2019

Уговор

20 дана од
дана
потписивања
уговора

Уговор

20 дана од
дана
потписивања
уговора

Буџетска
резерва

Одјељење за
финансије

Одлука о
реалокацији
средстава

Одјељење за
просторно
уређење и
стамбенокомуналне
послове

Одлука о
реалокацији
средстава

Одјељење за
просторно
уређење и
стамбенокомуналне
послове

Члан 3.
У Плану јавних набавки Општине Вишеград за 2019. годину број 02-404-177/18 од 17.01.2019. године у члану 4. у дијелу табеле под називом
„РАДОВИ“ додаје се нова ставка под редним бројем 58. која гласи:

Ред.
број

Предмет набавке

Шифра
ЈРЈН

Процијењена
нето
вриједност
набавке

Врста
поступка
набавке

Оквирни
период
покретања
поступка
набавке

Оквирни
период
закључења
уговора

Склапа
ли се
уговор
или
оквирни
споразум

Планирано
трајање
уговора
или
оквирног
споразума

Извор
финансирања
(конто)

Назив
одјељења
које покреће
набавку

Одлука о
реалокацији
средстава

Одјељење за
просторно
уређење и
стамбенокомуналне
послове

РАДОВИ

58.

Адаптација
приступне стазе

45233161-5

3.060,00

Директни

Октобар
2019.

Октобар
2019.

уговор

20 дана од
дана
потписивања
уговора

Члан 4.
Ова измјена и допуна Плана набавки ступа на снагу даном доношења, а иста ће бити објављена у „Службеном гласнику општине Вишеград“ и на
интернет страници општине Вишеград.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Младен Ђуревић, инж. геодезије,с.р.

20.11.2019.
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На основу члана 59. став (18) Закона о локланој
самоуправи ("Службени гласник Републике Српске
" број 97/16,) члана 43. и 44. Закона о буџетском
систему Републике Српске ( „Службени гласник
Републике Српске“, број 121/12, 152/14, 103/ 15 и
15/16), члана 11. Одлуке о извршењу буџета
општине Вишеград за 2019. годину („Службени
гласник општине Вишеград“, број 17/18), и члана
87. Статута општине Вишеград („Службени гласник
општине Вишеград“, број 6/17 и 10/19), начелник
општине, д о н о с и
ОДЛУКУ
о одобравању средстава буџетске резерве
I
ОДОБРАВАЈУ СЕ средства буџетске резерве у
укупном
износу
од
7.020,00
КМ
(седамхиљадаидвадесетконвертибилнихмарак)
у
сврху плаћања консултанских услуга.
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: 02-40-312/19
Датум: 21.10.2019. год,
Младен Ђуревић, с.р.
На основу члана 82. став (3) Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 97/16 и број 36/19), члана 17. став (1)
Закона о јавним набавкама БиХ („Службени
гласник БиХ“, број 39/14) и члана 6. Правилника о
јавним набавкама роба, услуга и радова („Службени
гласник Општине Вишеград“, број 14/14), начелник
општине, д о н о с и

ОДЛУКУ
О ДОПУНИ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА
2019. ГОДИНУ
Члан 1.
Одобрава с допуна Плана јавних набавки за 2019.
годину, као у прилогу.
Члан 2.
Одлуком доношењу Плана јавних набавки за 2019.
годину број 02-404-177/18 од 17.01.2019. године
донесен је План јавних набавки за 2019. годину.
Члан 3.
Током реализације Плана јавних набавки за 2019.
годину јавила се потреба за набавком радова, који
се нису могли предвидјети у вријеме доношења
Плана јавних набавки, те је из тог разлога донесена
допуна Плана набавки.
Ова Одлука
ће заједно
објављена
Вишеград“
Вишеград.

Члан 4.
ступа на снагу даном доношења, а иста
са допуном Плана набавки бити
у „Службеном гласнику општине
и на интернет страници општине

ОПШТИНА ВИШЕГРАД
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-404-155/19
Датум: 22.10.2019. год,
Младен Ђуревић, с.р.
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РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ВИШЕГРАД
-Начелник општинеБрој: 02-404-155/19
Датум: 22.10.2019. године
На основу члана 17. став (1) Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број 39/14) и члана 4. Правилника о јавним набавкама роба,
услуга и радова („Службени гласник Општине Вишеград“, број 14/14), начелник општине Вишеград д о н о с и
ДОПУНУ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД ЗА 2019. ГОДИНУ
Члан 1.
У Плану јавних набавки Општине Вишеград за 2019. годину број 02-404-177/18 од 17.01.2019. године у члану 4. у дијелу табеле под називом
„РАДОВИ“ додаје се нова ставка под редним бројем 58. која гласи:

Ред.
број

Предмет набавке

Шифра
ЈРЈН

Процијењена
нето
вриједност
набавке

Врста
поступка
набавке

Оквирни
период
покретања
поступка
набавке

Оквирни
период
закључења
уговора

Склапа
ли се
уговор
или
оквирни
споразум

Планирано
трајање
уговора
или
оквирног
споразума

Извор
финансирања
(конто)

Назив
одјељења
које покреће
набавку

Одлука о
реалокацији
средстава

Одјељење за
просторно
уређење и
стамбенокомуналне
послове

РАДОВИ

58.

Санација путне
комуникације

6.000,00
КМ

Директни

Октобар
2019.

Октобар
2019.

Уговор

4 дана од
дана
потписивања
уговора

Члан 2.
Ова допуна Плана набавки ступа на снагу даном доношења, а иста ће бити објављена у „Службеном гласнику општине Вишеград“ и на интернет
страници општине Вишеград.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Младен Ђуревић, инж. геодезије,с.р.

20.11.2019.
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На основу члана 82. став (3) Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број 97/16 и број 36/19), члана 17. став (1) Закона о
јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“,
број 39/14) и члана 6. Правилника о јавним
набавкама роба, услуга и радова („Службени гласник
Општине Вишеград“, број 14/14), начелник општине
доноси
ОДЛУКУ
О ДОПУНИ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ
ЗА 2019. ГОДИНУ
Члан 1.
Одобрава се допуна Плана јавних набавки за 2019.
годину, као у прилогу.
Члан 2.
Одлуком о доношењу Плана јавних набавки за 2019.
годину број 02-404-177/18 од 17.01.2019. године
донесен је План јавних набавки за 2019. годину.
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Члан 3.
Током реализације Плана јавних набавки за 2019.
годину јавила се потреба за набавком радова, који се
нису могли предвидјети у вријеме доношења Плана
јавних набавки, те је из тог разлога донесена допуна
Плана набавки.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а иста
ће заједно са допуном Плана набавки бити објављена
у „Службеном гласнику општине Вишеград“ и на
интернет страници општине Вишеград.
ОПШТИНА ВИШЕГРАД
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-404-159/19
Датум: 01.11.2019. год,

Младен Ђуревић, с.р.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ВИШЕГРАД
-Начелник општинеБрој: 02-404-159/19
Датум: 01.11.2019. године
На основу члана 17. став (1) Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број 39/14) и члана 4. Правилника о јавним набавкама роба,
услуга и радова („Службени гласник Општине Вишеград“, број 14/14), начелник општине Вишеград д о н о с и
ДОПУНУ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД ЗА 2019. ГОДИНУ
Члан 1.
У Плану јавних набавки Општине Вишеград за 2019. годину број 02-404-177/18 од 17.01.2019. године у члану 4. у дијелу табеле под називом
„РАДОВИ“ додају се нове ставке под редним бројевима 60. и 61. које гласе:

Ред.
број

Предмет набавке

РАДОВИ
Санација и
реконструкција
подзида/потпорни
х зидова
оштећених усљед
већих
60.
атмосферских
падавина (у
улицама Милоша
Обилића, Светог
Саве, Његошева и
у насељу Горње
шегање

61.

Радови на
уређењу паркинг
простора

Шифра
ЈРЈН

45262620-3

45223300-9

Процијењена
нето
вриједност
набавке

32.478,63 КМ

1.795.94
КМ

Врста
поступка
набавке

Kонкурен
тски

Директни

Оквирни
период
покретања
поступка
набавке

Новембар
2019.

Новембар
2019.

Оквирни
период
закључења
уговора

Новембар
2019.

Новембар
2019.

Склапа
ли се
уговор
или
оквирни
споразум

Планирано
трајање
уговора
или
оквирног
споразума

Уговор

40 дана од
дана увођења
у посао од
стране
надзорног
органа

Уговор

10 дана од
дана увођења
у посао од
стране лица
задуженог за

Извор
финансирања
(конто)

Назив
одјељења
које покреће
набавку

Програм
„Воде 2019“ допуна

Одјељење за
просторно
уређење и
стамбенокомуналне
послове

511300

Одјељење за
просторно
уређење и
стамбенокомуналне

праћење
уговора

послове

Члан 2.
Ова допуна Плана набавки ступа на снагу даном доношења, а иста ће бити објављена у „Службеном гласнику општине Вишеград“ и на интернет
страници општине Вишеград.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Младен Ђуревић, инж. геодезије,с.р.

20.11.2019.
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На основу члана 59. став (18) Закона о локланој
самоуправи ("Службени гласник Републике
Српске " број 97/16,) члана 43. и 44. Закона о
буџетском
систему
Републике
Српске
(„Службени гласник Републике Српске“, број
121/12, 152/14, 103/ 15 и 15/16), члана 11.
Одлуке о извршењу буџета општине Вишеград
за 2019. годину („Службени гласник општине
Вишеград“, број 17/18), и члана 87. Статута
општине Вишеград („Службени гласник
општине Вишеград“, број 6/17 и 10/19),
начелник општине, д о н о с и
ОДЛУКУ
о одобравању средстава буџетске резерве
I
ОДОБРАВАЈУ СЕ средства буџетске резерве у
укупном
износу
од
7.020,00
КМ
(седамхиљадаидвадесетконвертибинихмарака)
ЈУ Основна школа "Вук Караџић" Вишеград у
сврху набавке школских столица (200 комада).
II
За реализацију ове одлуке задужује се одјељење
за финансије општине Вишеград.
Наведена средства ће се уплатити на рачун
посебних намјена-општи рачун за грант
средстава / за ЈУ Основна школа "Вук Караџић"
Вишеградброј 555-100-00436520-05 Нова банка
а.д. Бања Лука.
III
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
биће објављена у „Службеном гласнику
Општине Вишеград“.
ОПШТИНА ВИШЕГРАД
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-40-315/19
Датум: 04.11.2019. год,

Младен Ђуревић, с.р.
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На основу члана 82. став (3) Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број 97/16 и број 36/19), члана 17. став (1) Закона о
јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“,
број 39/14) и члана 6. Правилника о јавним
набавкама роба, услуга и радова („Службени гласник
Општине Вишеград“, број 14/14), начелник општине
доноси
ОДЛУКУ
О ИЗМЈЕНИ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ
ЗА 2019. ГОДИНУ
Члан 1.
Одобрава се измјена Плана јавних набавки за 2019.
годину, као у прилогу.
Члан 2.
Одлуком о доношењу Плана јавних набавки за 2019.
годину број 02-404-177/18 од 17.01.2019. године
донесен је План јавних набавки за 2019. годину.
Члан 3.
Током реализације Плана јавних набавки за 2019.
годину јавила се потреба за измјеном, те је из тог
разлога донесена измјена Плана набавки.
Ова Одлука
ће заједно
објављена
Вишеград“
Вишеград.

Члан 4.
ступа на снагу даном доношења, а иста
са измјеном Плана набавки бити
у „Службеном гласнику општине
и на интернет страници општине

ОПШТИНА ВИШЕГРАД
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-404-168/19
Датум: 15.11.2019. год,

Младен Ђуревић, с.р.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ВИШЕГРАД
-Начелник општинеБрој: 02-404-168/19
Датум: 15.11.2019. године
На основу члана 17. став (1) Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број 39/14) и члана 6. Правилника о јавним набавкама роба,
услуга и радова („Службени гласник Општине Вишеград“, број 14/14), начелник општине Вишеград д о н о с и
ИЗМЈЕНУ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД ЗА 2019. ГОДИНУ
Члан 1.
У Плану јавних набавки Општине Вишеград за 2019. годину број 02-404-177/18 од 17.01.2019. године у члану 4. у дијелу табеле
„РOBE“ врши се измјена ставки под редним бројевима 36., 37. и 40. које гласе:
Склапа
Планирано
Оквирни
Процијењена
Оквирни
ли се
трајање
Врста
период
Извор
Ред.
Шифра
нето
период
уговор
уговора
Предмет набавке
поступка покретања
финансирања
број
ЈРЈН
вриједност
закључења
или
или
набавке
поступка
(конто)
набавке
уговора
оквирни
оквирног
набавке
споразум споразума
РОБЕ
Набавка
Од
канцеларијског
Конкурен
Новембар
Децембар
Оквирни
01.01.2020.
14.099,00
36.
30192000-1
412200
материјала за
тски
2019.
2019.
споразум
до
КМ
2020. годину
31.12.2020.
Од
Набавка горива за
Конкурен
Новембар
Децембар
Оквирни
01.01.2020.
39.316,00
37.
09100000-0
412600
2020. годину
тски
2019.
2019.
споразум
до
КМ
31.12.2020.
Набавка робе за
одржавање
Од
НовембарНовембархигијене у
01.01.2020.
5.128,00
40.
39830000-9
Директни
Децембар
Децембар
Уговор
412300
службеним
до
КМ
2019.
2019.
просторијама за
31.12.2020.
2020. годину

под називом
Назив
одјељења
које покреће
набавку

Одјељење за
општу управу
Одјељење за
општу управу

Одјељење за
општу управу

Члан 3.
Ова измјена Плана набавки ступа на снагу даном доношења, а иста ће бити објављена у „Службеном гласнику општине Вишеград“ и на интернет страници
општине Вишеград.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Младен Ђуревић, инж. геодезије,с.р.

20.11.2019.
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ОГЛАС
Одјељење за просторно уређење и стамбенокомуналне послове Општине Вишеград ул.
Андрићград бб на основу рјешења број 05-372-52/19
од 01.10.2019. године, извршило је промјену лица
овлашћеног за заступање Заједнице етажних
власника стамбене зграде „Трг“ ул. Трг палих бораца
број 7 у Вишеграду у регистарском листу број 05 –
372 – 95/08, број уписа 33, број уписа 33, у Регистру
оснивања заједница етажних власника стамбених
зграда и насталих статусних промјена која се води у
одјељењу за просторно уређење и стамбено
комуналне послове Општинске управе, општине
Вишеград, књига број 2.
са сљедећим подацима:
Нови законски заступници заједнице етажних
власника „Трг“ Вишеград са даном овог уписа су:
- Ненад Баранац предсједник Скупштине заједнице
етажних власника, и
- Вања Андрић, замјеник предсједника Скупштине
заједнице етажних власника.
Славко
Тушевљак,
претходни
предсједник
Скупштине заједнице етажних власника, брише се из
регистра.
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ
И СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
Број: 05-372-52/19
Датум: 01.10.2019. год.

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Александар Ђукановић, с.р.
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ОГЛАС
Одјељење за просторно уређење и стамбенокомуналне послове Општине Вишеград ул.
Андрићград бб на основу рјешења број 05-372-63/19
од 11.11.2019. године, извршило је упис ЗЕВ
„Бикавац 8А“ ул. Бикавац број 8 А, насеље Бикавац,
општина Вишеград у регистру заједница етажних
власника стамбених зграда и насталих статусних
промјена који се води код овог органа, регистарски
лист број 05 – 372 – 63/19 број уписа 59, књига број
2.
Упис заједнице етажних власника извршен са
сљедећим подацима:
Назив и сједиште: ЗЕВ ,,Бикавац 8А“ улица Бикавац
8 А, насеље Бикавац, Вишеград;
Регистарски лист број: 05 – 372 - 63/19, уписан у
Регистар оснивања заједница етажних власника
стамбених зграда и насталих статусних промјена,
књига број 3, број уписа 59.
Оснивачи: десет етажних власника зграде.
Дјелатност: 68.20 – изнајмиљивање и пословање
сопственим некретнинама или некретнинама узетим
у закуп.
Заједница је овлашћена да у правном промету са
трећим лицима закључује уговоре и обавља друге
послове правног промета у оквиру своје дјелатности,
самостално и без ограничења, а за обавезе одговара
цјелокупном својом имовином. Чланови одговарају
супсидијарно до висине удјела у плаћању трошкова .
Заступник: Далибор Делић, предсједник Скупштине
заједнице етажних власника који заступа заједницу
самостално и без ограничења.
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ
И СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
Број: 05-372-63/19
Датум: 18.11.2019. год.

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Александар Ђукановић,с.р.

САДРЖАЈ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
Одлука о проглашењу Удружења „Четири и више“ Вишеград од посебног локалног значаја .........................
Одлука о измјени Одлуке о одређивању радног времена правним лицима и предузетницима који
обављају трговинску, занатску и услужну дјелатност на подручју општине Вишеград ...................................
Одлука о додјели на коришћење пословнoг простора Регионалном удружењу логораша ...............................
Одлука о начину и условима продаје непокретности у својини Општине Вишеград означене као
кп број 1873/1 КО Вишеград 1 ................................................................................................................................
Одлука о измјени Одлуке о новчаном подстицају за развој пољопривреде у општини Вишеград
у 2019. години ...........................................................................................................................................................
Рјешење о именовању Комисије за спровођење јавног надметања за продају непокретности означене
као кп број 1873/1 КО Вишеград 1 у својини општине Вишеград ......................................................................
Закључак број 01-022-200/19 ......................................................................................................................... ..........
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___________________________________________________________________________________________________
И з д а в а ч: Скупштина општине Вишеград-Стручна служба Скупштине општине, Aндрићград бб 73240
Вишеград, телефон: 058/620-823. Излази у складу са потребама.

