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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", број:117/11, 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 11.12.2019. године,
доноси
ОДЛУКУ
о допуни 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, 5/18 и 14/19), у члан 6. се иза
текста:
- вулканизери и аутопраниоце".
Додаје се текст „уличне тезге и трговинске радње
који се баве искључиво продајом сувенира“.
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: 01-022-209/19
Датум: 11.12.2019. год.
др Билал Мемишевић,с.р

12. децембар 2019. године

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
3/19) и члана 137. Пословника Скупштине општине
Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“,
број 8/17, 3/19 и 12/19), а након разматрања Нацрта
другог ребаланса буџета општине Вишеград за 2019.
годину, Скупштина општине Вишеград на сједници
одржаној 11.12.2019. године, д о н о с и
ЗАКЉУЧАК
1. Скупштина општине Вишеград прихвата
Нацрт другог ребаланса буџета општине Вишеград за
2019. годину.
2. Нацрт другог ребаланса буџета општине
Вишеград за 2019. годину налази се у прилогу и чини
саставни дио овог закључка.
3. Нацрт другог ребаланса буџета општине
Вишеград за 2019. 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.
4. Овај Закључак ступа на снагу даном
доношења, а биће објављен у „Службеном гласнику
општине Вишеград“.

12.12.2019.
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01-022-209/19
Датум: 11.12.2019. 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 и 3/19), начелник општине,
доноси
ОДЛУКУ
о одобрењу средстава буџетске резерве
I
ОДОБРАВАЈУ СЕ средства буџетске резерве у
укупном
бруто
износу
од
856,24
КМ
(осамстотинапедесетшестконвертибилнихмарака и
24/100КМ ) у сврху исплате јубиларне награде за 20
година оствареног стажа код послодавца општине
Вишеград радниci у Одјељењу за општу управу
Радмили Симић.
II
Средства наведена у члану 1. ове Одлуке ће се
уплатити на текући рачун радника Оптинске управе
Радмила Симић број: 562-100-80061579-27 Развојна
банка Вишеград.
III
За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење за
финансије.
IV
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а биће
објављена у ,,Службеном гласнику Општине
Вишеград“
ОПШТИНА ВИШЕГРАД
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-134-12/19
Датум: 08.10.2019. год,

Младен Ђуревић, с.р.

На основу члана 82. став (3). Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број: 97/16), члана 66. Статута Општине Вишеград
(„Службени гласник Општине Вишеград“, број:
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6/17), те на основу члана 19. тачка 2. Закона о систему
јавних служби („Службени гласник Републике
Српске“, број: 68/07 и 109/12), Правилника о измјени
и допуни правилника о унутрашњој организацији и
систематизацији радних мјеста у ЈУ за културне
дјелатности „Дом културе“ Вишеград број: 01-10819
од 28.10.2019. године, начелник Општине Вишеград
дана 04.11.2019. године, д о н о с и
ОДЛУКУ
о давању сагласности на Правилник о измјени и
допуни Правилника о унутрашњој организацији
и ситематизацији радних мјеста у ЈУ за културне
дјелатности „Дом културе“ Вишеград број:
107/19од 28.10.2019. године
I
ДАЈЕ СЕ сагласност Јавној установи за културне
дјелатности „Дом културе“ Вишеград на Правилник
о унутрашњој организацији и ситематизацији радних
мјеста у ЈУ за културне дјелатности “Дом културе”
Вишеград број: 108/19 од 28.10.2019. године.
II
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће
објављена у „Службеном гласнику општине
Вишеград“.
ОПШТИНА ВИШЕГРАД
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-023-2/19
Датум: 05.11.2019. год,

Младен Ђуревић, 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 и 10/19), начелник општине,
доноси
ОДЛУКУ
о одобравању средстава буџетске резерве
I
ОДОБРАВАЈУ СЕ средства буџетске резерве у
укупном
износу
од
4.800,00
КМ
(четирихиљадеиосамстотинаконвертибилнихмарака)
Српској Православној Парохији Прва Вишеградска у
сврху помоћи у исплати обавеза које су настале
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поводом освећења музеја у Старом Броду 06. и 07.
септембра ове године.
II
Одобрена средства ће се уплатитина жиро рачун број
Српске Православне Парохије Вишеградске.
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: 02-40-305/19
Датум: 06.11.2019. год,

Младен Ђуревић, 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 и 10/19), начелник општине,
доноси
ОДЛУКУ
о одобравању средстава буџетске резерве
I
ОДОБРАВАЈУ СЕ средства буџетске резерве у
укупном
износу
од
509,00
КМ
(петстотинаидеветконвертибилнихмарака)
Јавној
установи Основна школа "Вук Караџић"за потребе
набавке материјала у сврху обезбјеђења расвјете у
друштвеној сали, школске зграде број 2.
II
За реализацију ове одлуке задужује се одјељење за
финансије општине Вишеград, а одобрена средства
ће се уплатити на рачун посебних намјена-општи
рачун за грант средства/ За ЈУ ОШ "Вук Караџић"
Вишеград број 555-100-00436520-05/Нова банка а.д
Бања Лука.
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III
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће
објављена у „Службеном гласнику Општине
Вишеград“.
ОПШТИНА ВИШЕГРАД
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-0-351/19
Датум: 15.11.2019. 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
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.
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: 02-404-172/19
Датум: 25.11.2019. год,

Младен Ђуревић, с.р.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ВИШЕГРАД
-Начелник општинеБрој: 02-404-172/19
Датум: 25.11.2019. 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
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 ставка под редним бројем 62. која гласи:
Склапа
Оквирни
Планирано
Процијењена
Оквирни
ли се
Назив
Врста
период
трајање
Извор
Ред.
Шифра
нето
период
уговор
одјељења које
Предмет набавке
поступка
покретања
уговора или финансирања
број
ЈРЈН
вриједност
закључења
или
покреће
набавке
поступка
оквирног
(конто)
набавке
уговора
оквирни
набавку
набавке
споразума
споразум
РАДОВИ
511100
(Одлука о
Одјељење за
прeраспоређи
20 дана од
просторно
Додатни радови
вању
10.000.00,00
Преговар Новембар
Децембар
дана
уређење и
62.
на санацији
Уговор
буџетских
45453100-8 КМ
ачки
2019.
2019.
потписивања
стамбеномостова
средстава)
уговора
комуналне
Програм
послове
„Шуме 2019“
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.
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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.

