Година 29.

Службени гласник општине Вишеград – број 9

На основу члана 82. став (3) Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број 97/16), члана 17. став (1) Закона о јавним
набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број 39/14)
и члана 6. Правилника о јавним набавкама роба,
услуга и радова („Службени гласник Општине
Вишеград“, број 14/14), начелник општине,
доноси
ОДЛУКУ
О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ПЛАНА ЈАВНИХ
НАБАВКИ ЗА 2020. ГОДИНУ
Члан 1.
Одобрава се измјена и допуна Плана јавних набавки
за 2020. годину, као у прилогу.
Члан 2.
Одлуком о доношењу Плана јавних набавки за 2020.
годину број 02-404-188/19 од 15.01.2020. године
донесен је План јавних набавки за 2020. годину.

31. јул 2020. године

Члан 3.
Током реализације Плана јавних набавки за 2020.
годину јавила се потреба за измјеном, те набавком
роба, услуга и радова, који се нису могли предвидјети
у вријеме доношења Плана јавних набавки, те је из тог
разлога донесена измјена и допуна Плана набавки.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а иста ће
заједно са измјеном и допуном Плана набавки бити
објављена у „Службеном гласнику општине
Вишеград“ и на званичној интернет страници
општине Вишеград.
ОПШТИНА ВИШЕГРАД
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-404-65/20
Датум: 25.06.2020. год.

Младен Ђуревић, с.р.
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РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ВИШЕГРАД
-Начелник општинеБрој: 02-404-65/20
Датум: 25.06.2020. 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 2020. ГОДИНУ
Члан 1.
У Плану јавних набавки Општине Вишеград за 2020. годину 02-404-188/19 од 15.01.2020. године у члану 4. у дијелу табеле под називом „РОБЕ“ врши се измјена
ставке под редним бројем 27. у којoj се наводи сљедеће:

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

6.000,00 КМ

Директни

Јуни 2020.

Децембар
2020.

Уговор

7 дана од дана
потписивања
уговора

412500

Одјељење
за
опшу управу

РОБЕ
27.

Набавка дијелова за
службена возила

34300000 - 0

Члан 2.
У Плану јавних набавки Општине Вишеград за 2020. годину 02-404-188/19 од 15.01.2020. године у члану 4. у дијелу табеле под називом „РАДОВИ“ врши се
измјена ставке под редним бројем 26. у којoj се наводи сљедеће:

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
Извор
уговора или финансирања
оквирног
(конто)
споразума

Назив
одјељења које
покреће
набавку

Уговор

20 дана од дана
увођења
у
посао од стране
надзоног
органа

Одјељење
просторно
уређење
стамбенокомуналне
послове

РАДОВИ

26.

Изградња
расвјете

јавне

45316100-6

8.350,00 КМ

Отворени

Август 2020.

Септембар
2020.

511100
(кредитно
задужење)

за
и
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Члан 3.
У Плану јавних набавки Општине Вишеград за 2019. годину број 02-404-188/19 од 15.01.2020. године у члану 4. у дијелу табеле под називом „РОБЕ“ додаје се
нова ставка под редним бројем 28. која гласи:

Ред.
број

Предмет набавке

Процијењена
нето
Шифра ЈРЈН
вриједност
набавке

Врста
поступка
набавке

Оквирни
период
покретања
поступка
набавке

Оквирни
период
закључења
уговора

Склапа ли
се уговор
или
оквирни
споразум

Планирано
трајање
Извор
уговора или финансирања
оквирног
(конто)
споразума

Назив
одјељења које
покреће
набавку

Уговор

511100
Фонд
солидарности
20 дана од дана Републике
потписивања
Српске
уговора
(закључак број
04.фс/414-68/19
од 15.07.2019.
године

Одјељење
просторно
уређење
стамбенокомуналне
послове

РОБЕ

28.

Набавка и уградња
заштитне ограде – 34928320-7
банкина

17.948,00 КМ

Конкурент
ски

Јули 2020

Јули 2020.

за
и

Члан 4.
У Плану јавних набавки Општине Вишеград за 2020. годину број 02-404-188/19 од 15.01.2020. године у члану 4. у дијелу табеле под називом „УСЛУГЕ“ додајe
се новa ставкa под редним бројем 41. у којој се наводи сљедеће:

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

Уговор

7 дана од
дана
потписивања
уговора

511100 –
Кредитно
задужење

Уговор

Три године
од
дана
потписивања
уговора

412900

Извор
финансирања
(конто)

Назив
одјељења које
покреће
набавку

УСЛУГЕ

41.

42.

Израда
УТУ
и
пројекта
градског
топловода

Рецертификација
система управљања
квалитетом
према
ISO 9001:2015

71300000-1-

1.800,00 КМ

98390000-3

5.200,00 КМ
(2.600,00 КМ
буџет 2020.)
(1.300,00 КМ
буџет 2021.)
(1.300,00 КМ
буџет 2020.)

Директни

Директни

Јуни-2020.

Јули-2020.

Август 2020.

Август
2020.

Одјељење
просторно
уређење
стамбенокомуналне
Послове

за
и

стручна служба
Скупштине
општине
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Члан 4.
У Плану јавних набавки Општине Вишеград за 2019. годину број 02-404-188/18 од 15.01.2019. године у члану 4. у дијелу табеле под називом „РАДОВИ“ додају
се нове ставке под редним бројевима 28. и 29. у којима се наводи сљедеће: :

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

Влада
Ррепублике
Српске
–
Одлука
о
измјени одлуке
о одређивању
приоритетних
пројеката
из
рограма јавних
инвестиција
Републике
Српске
за
финансирање
из буџета у
2018. Години
са распдјелом
средстава
(„Службени
гласник
Републике
Српске“, број
57/18)

Одјељење
просторно
уређење
стамбенокомуналне
послове

РАДОВИ

Изградња
канализационе
мреже:

45232410-9

122.910,00 КМ

Отворени

Јуни-2020.

Јули-2020.

Уговор

28.

Лот 1. Изградња
канализационе
мреже у насељу
Вучине

Лот 2. Изградња
канализационе
мреже у насељу
Гарча

50.660,00 КМ

40 дана од
дана увођења
у посао од
стране
надзорног
органа

31.500,00 КМ

30 дана од
дана увођења
у посао од
стране
надзорног
органа

за
и

31.07.2020. године

Лот 3. Изградња
канализационе
мреже
у
Холандском насељу
Лот 4. Изградња
канализационе
мреже – посебан
крак
у
насељу
Околишта
Лот 5. Изградња
канализационе
мреже
у улици
Солунских бораца и
код
градског
стадиона

29.

Електрификација
нисконапонске
мреже:

45315600-4
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5.100,00 КМ

10 дана од
дана увођења
у посао од
стране
надзорног
органа

25.600,00 КМ

30 дана од
дана увођења
у посао од
стране
надзорног
органа

10.050,00 КМ

15 дана од
дана увођења
у посао од
стране
надзорног
органа

89.316,22 КМ

Отворени

Јуни-2020.

Јули-2020.

Уговор

Срeдства
су
обезбијеђена
од
стране
Фонда
за
повратак БиХ
на
основу
Споразума
о
сарадњи
на
реализацији
Пројекта
електрификаци
је стамбених
јединица
расељених
особа
и
повратника за
финансирање
из средстава за
2018. годину
број 03-41-6723-1/19
од
26.02.2019.
године,
и
Меморандума
о разумјевању
и сарадњи у
електрификаци
ји

Одјељење
просторно
уређење
стамбенокомуналне
послове

за
и
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објеката/локац
ија
повратка
број 01-41-6723-1/19
од
19.02.20219.

ЛОТ 1: Изградња
нисконапонске
мреже у МЗ Добрун,
село
ВелетовоЧенгићи

ЛОТ 2: Изградња
нисконапонске
мреже
у
МЗ
Дринско,
село
Бодежник

ЛОТ 3: Изградња
нисконапонске
мреже у МЗ Међеђа,
село Ајдановићи

25.641,02 КМ

37.606,83 КМ

26.068,37 КМ

30 дана од
дана увођења
извођача
радова
у
посао
од
стране
надзорног
органа
30 дана од
дана увођења
извођача
радова
у
посао
од
стране
надзорног
органа
30 дана од
дана увођења
извођача
радова
у
посао
од
стране
надзорног
органа

Члан 5.
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 ОПШТИН
Младен Ђуревић, инж.геодезије,с.р.
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На основу члана 59. став (18) и члана 82. Закона о
локалној самоуправи ("Службени гласник Републике
Српске" број 97/16 и 36/19), члана 43. и 44. Закона о
буџетском систему Републике Српске ("Службени
гласник Републике Српске" број 121/12, 52/14, 103/15
и 15/16) и члана 87. Статута општине Вишеград
("Службени гласник општине Вишеград" број 6/17 и
3/19), начелник општине доноси
ОДЛУКУ
о одобравању средстава буџетске резерве
I
ОДОБРАВАЈУ СЕ средства буџетске резерве
Стјепановић Тикомиру у укупном износу од
750,00КМ
(седамстотинапедесетконвертибилних
марака и 00/100) у сврху санирања штете настале
угинућем краве.
II
Одобрена средства уплатиће се на текући рачун
Стјепановић Тикомира, број рачуна: 55211535141060-63 отворен код АDDIKO BANK.
За реализацију ове одлуке задужују се Одјељење за
локални развој, привреду и друштвене дјелатности и
Одјељење за финансије општине Вишеград.
III
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном гласнику Општине
Вишеград".
ОПШТИНА ВИШЕГРАД
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-40-153/20
Датум: 16.07.2020. год.

Младен Ђуревић, с.р.

На основу члана 59. став (18) и члана 82. Закона о
локалној самоуправи ("Службени гласник Републике
Српске" број 97/16 и 36/19), члана 43. и 44. Закона о
буџетском систему Републике Српске ("Службени
гласник Републике Српске" број 121/12, 52/14, 103/15
и 15/16) и члана 87. Статута општине Вишеград
("Службени гласник општине Вишеград" број 6/17 и
3/19), начелник општине доноси
ОДЛУКУ
о одобравању средстава буџетске резерве
I
ОДОБРАВАЈУ СЕ средства буџетске резерве
Мирковић Предрагу у укупном износу од 450,00КМ
(четиристотинепедесетконвертибилнихмарака
и
00/100) у сврху санирања штете настале на стаду
оваца од дивљих паса.
II
Одобрена средства уплатиће се на текући рачун
Мирковић Предрага, број рачуна: 562-100-8022604277 отворен код NLB Razvojna Banka.
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За реализацију ове одлуке задужују се Одјељење за
локални развој, привреду и друштвене дјелатности и
Одјељење за финансије општине Вишеград.
III
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном гласнику Општине
Вишеград".
ОПШТИНА ВИШЕГРАД
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-40-193/20
Датум: 20.07.2020. год.

Младен Ђуревић, с.р.

На основу члана 59. став (18) и члана 82. Закона о
локалној самоуправи ("Службени гласник Републике
Српске" број 97/16 и 36/19), члана 43. и 44. Закона о
буџетском систему Републике Српске ("Службени
гласник Републике Српске" број 121/12, 52/14, 103/15
и 15/16) и члана 87. Статута општине Вишеград
("Службени гласник општине Вишеград" број 6/17 и
3/19), начелник општине доноси
ОДЛУКУ
о одобравању средстава буџетске резерве
ОДОБРАВАЈУ СЕ средства буџетске резерве Папић
Зорану у укупном износу од 675,00 КМ
(шестстотинаседамдесетпетконвертибилнихмарака и
00/100) у сврху санирања штете настале на стаду
оваца од дивљих паса.
II
Одобрена средства уплатиће се на текући рачун
Папић Зорана, број рачуна: 562-006-81321047-14
отворен код NLB Razvojna Banka.
За реализацију ове одлуке задужују се Одјељење за
локални развој, привреду и друштвене дјелатности и
Одјељење за финансије општине Вишеград.
III
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном гласнику Општине
Вишеград".
ОПШТИНА ВИШЕГРАД
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-40-194/20
Датум: 20.07.2020. год.

Младен Ђуревић, с.р.

На основу члана 59. став (18) и члана 82. Закона о
локалној самоуправи ("Службени гласник Републике
Српске" број 97/16 и 36/19), члана 43. и 44. Закона о
буџетском систему Републике Српске ("Службени
гласник Републике Српске" број 121/12, 52/14, 103/15
и 15/16) и члана 87. Статута општине Вишеград
("Службени гласник општине Вишеград" број 6/17 и
3/19), начелник општине доноси

31.07.2020. године
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ОДЛУКУ
о одобравању средстава буџетске резерве
I
ОДОБРАВАЈУ СЕ средства буџетске резерве Живак
Неђу
у
укупном
износу
од
600,00КМ
(шестстотинаконвертибилнихмарака и 00/100) у
сврху санирања штете настале на овацама од дивљих
паса.
II
Одобрена средства уплатиће се на текући рачун
Живак Неђа, број рачуна: 5620068144982919 отворен
код NLB Bank.
За реализацију ове одлуке задужују се Одјељење за
локални развој, привреду и друштвене дјелатности и
Одјељење за финансије општине Вишеград.
III
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном гласнику Општине
Вишеград".
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ОПШТИНА ВИШЕГРАД
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-40-195/20
Датум: 22.07.2020. год.

Младен Ђуревић, с.р.

На основу члана 59. став (18) и члана 82. Закона о
локалној самоуправи ("Службени гласник Републике
Српске" број 97/16 и 36/19), члана 43. и 44. Закона о
буџетском систему Републике Српске ("Службени
гласник Републике Српске" број 121/12, 52/14, 103/15
и 15/16) и члана 87. Статута општине Вишеград
("Службени гласник општине Вишеград" број 6/17 и
3/19), начелник општине доноси
ОДЛУКУ
о одобравању средстава буџетске резерве
I
ОДОБРАВАЈУ СЕ средства буџетске резерве Љупку
Баранцу у укупном износу од 240,00КМ
(двијестотинечетрдесетконвертибилнихмарака
и
00/100) у сврху санирања штете настале на овацама од
вука.

ОПШТИНА ВИШЕГРАД
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-40-191/20
Датум: 22.07.2020. год.

Младен Ђуревић, с.р.

На основу члана 59. став (18) и члана 82. Закона о
локалној самоуправи ("Службени гласник Републике
Српске" број 97/16 и 36/19), члана 43. и 44. Закона о
буџетском систему Републике Српске ("Службени
гласник Републике Српске" број 121/12, 52/14, 103/15
и 15/16) и члана 87. Статута општине Вишеград
("Службени гласник општине Вишеград" број 6/17 и
3/19), начелник општине доноси
ОДЛУКУ
о одобравању средстава буџетске резерве
I
ОДОБРАВАЈУ СЕ средства буџетске резерве Масал
Владу у укупном износу од 750,00 КМ
(седамстотинапедесетконвертибилнихмарака
и
00/100) у сврху санирања штете због угинућа краве.
Одобрена средства уплатиће се на текући рачун
Масал Влада, број рачуна: 5620068157753454 отворен
код NLB Banke.
II
За реализацију ове одлуке задужују се Одјељење за
локални развој, привреду и друштвене дјелатности и
Одјељење за финансије општине Вишеград.
III
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном гласнику Општине
Вишеград".

II
Одобрена средства уплатиће се на текући рачун
Љупка Баранца, број рачуна: 55501081270566-46,
отворен код Nova Banka.
За реализацију ове одлуке задужују се Одјељење за
локални развој, привреду и друштвене дјелатности и
Одјељење за финансије општине Вишеград.
III
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном гласнику Општине
Вишеград".
ОПШТИНА ВИШЕГРАД
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-40-197/20
Датум: 22.07.2020. год.

Младен Ђуревић, с.р.

На основу члана 59. тачка 12) Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број: 97/16 и 3/19), на основу члана 19. тачка 2. Закона
о систему јавних служби („Службени гласник
Републике Српске“, број: 68/07) и члана 87. Статута
Општине Вишеград („Службени гласник Општине
Вишеград“, број: 6/17 и 3/19), начелник општине,
доноси
ОДЛУКУ
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Статут Јавне установе за
предшколско васпитање и образовање "Невен" број:
389/20 од 17.07.2020. године, усвојен Одлуком
Управног одбора Јавне установе за предшколско
васпитање и образовање "Невен" број: 390/20 од
17.07.2020. године

31.07.2020. године
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II
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења , а биће
објављена у „Службеном гласнику општине
Вишеград“.

маске уколико није могуће одржавати физичку
дистанцу од два метра, а у складу са упутством
Института за јавно здравство Републике Српске за
коришћење заштитне маске на отвореном простору.

ОПШТИНА ВИШЕГРАД

4. До 3. августа.2020. године дозвољавају се
такмичарске активности спортских органазација и
спортисата искључуиво без присуства публике, уз
поштовање свих епидемиолошкох мјера које је
прописао Институт за јавно здравство Републике
Српске.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-12-4/20
Датум: 22.07.2020. год.

Младен Ђуревић, с.р.

На основу члана 23. став (1) тачка 2) члан 59. став (1)
тачка 10) Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, број 7/16 и 36/19), члана
22. Закона о заштити и спасавању у ванредним
ситуацијама ("Службени гласник Републике Српске",
број:121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити
становништва од заразних болести ("Службени
гласник Републике Српске", број: 97/16 и 36/19),
Одлуке о проглашењу ванредне ситуације у Реублици
Српској („Службени гласник Републике Српске“,
број 25/20), Закључка Владе Републике Српске о
обавезном провођењу мјера за реаговање на појаву
болести изазване новим вирусом корона COVID-19 у
Републици Српској број:45-1/20 од 23.06.2020. године
и члана 87 Статута Општине Вишеград („Службени
гласник Општине Вишеград“ број: 6/17 и 3/19), на
приједлог Општинског штаба за ванредне ситуације,
начелник општине Вишеград у функцији команданта
општинскпог штаба: д о н о с и
ОДЛУКУ
о измјени и допуни Одлуке о провођењу мјера
заштите у зајендици против вуруса корона
(SARS-Co) у Републици Српској
Члан 1.
Овом Одлуком прописују се мјере у циљу превенције
ширења вируса корона „COVID – 19“ болести на
територији Републике Српске на подручју општине
Вишеград.
Члан 2.
1. У циљу превенције ширења вируса корона
SARS-CoV-2 и COVD-19 болести на територији
Републике Српске и заштите и спасавања
становништва до 03.августа 2020. године забрањују
се сва јавна окупљања у групама већим од 10 лица на
јавном мјесту на подручју општине Вишеград.
2. До 3. августа 2020. године ограничава се радно
вријеме угоститељским објектима за исхрану и пиће
од 06.00 до 23.00 часа, а у затвореном протору у
временском периоду од 21,00 час до 06,00 часова,
осим објеката који пружају услуге смјештаја.
3. Пружање угоститељских услуга исхране и пића
на начин регулисан тачком 2. овe одлуке односи се и
на угоститељске објекте за смјештај.
4. На отвореном простору користе се заштитне

5. Субјекти којима је дозвољено обављање
дјелатности дужни су исту организовати уз обавезно
предузимање мјера прописаних у Упутству ЈЗУ
"Институт за јавно здравство Републикеи Српске" за
спречавање појаве и ширење COVID-19 болести на
радном мјесту.
6. Субјекти из тачке 5. овог закључка могу
самостално обављати дезинфекцију пословних
простора у складу са Упутством ЈЗУ "Институт за
јавно здравство Републике Српске".
1) на улазу у све службене просторије органа из ове
тачке које пружају услуге грађанима ограничити број
особа које иствовремено могу да уђу и бораве у
просторијма органа, онемогућити задржавање у
просторијама органа и прављена дужих редова у
затвореном простору,
2) одржавати растојање између грађана у затвореним
просторима од најмање два метра, уз предузимање
мјера дезинфекције и појачане хигјене,
3) омогућити рад шалтер сале и матичне службе у
јединицама локлане самоуправе у радном времену уз
контролу броја корисника услуга шалтер сала и
матичних служби зависно од простора, одржавање
физичке дистанце од два метра и уз обезбјеђење
физичке провидне баријере на радном мјесту која
пружа довољну заштиту запосленом кориснику.
Члан 3.
Инспекцијски надзор над спровођењем ове одлуке
спроводи Републичка управа за инспекцијске послове
путем надлежних инспектора, инспектор а у саставу
јединица локалне самоуправе и Комунална полиција.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном гласнику општине
Вишеград".
ОПШТИНА ВИШЕГРАД
КОМАНДАНТ
Број: 02-500-43.1/20
ОПШТИНСКОГ ШТАБА
Датум: 23.07.2020. године 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

31.07.2020. године

Службени гласник Општине Вишеград број – 9

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 2020. ГОДИНУ
Члан 1.
Одобрава се допуна Плана јавних набавки за 2020.
годину, као у прилогу.
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Члан 3.
Током реализације Плана јавних набавки за 2020.
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

Члан 2.
Одлуком о доношењу Плана јавних набавки за 2020.
годину број 02-404-188/19 од 15.01.2020. године
донесен је План јавних набавки за 2020. годину.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-404-77/20
Датум: 30.07.2020. год. Младен Ђуревић, с.р.
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РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ВИШЕГРАД
-Начелник општинеБрој: 02-404-77/20
Датум: 30.07.2020. 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 2020. ГОДИНУ
Члан 1.
У Плану јавних набавки Општине Вишеград за 2020. годину број 02-404-188/19 од 15.01.2020. године у члану 4. у дијелу табеле под називом „РАДОВИ“ додајe
се новa ставка под редним бројем 30. која гласи:

Ред.
број

Предмет набавке

РАДОВИ
Извођење
радова
на
изградњи
топовода
оа
разводног
30
шахта
код
.
Ватрогасног
дома
до
котловнице у
Козачкој
улици

Шифра
ЈРЈН

45232140-5

Процијењена
нето
вриједност
набавке

121.523,00
КМ

Врста
поступка
набавке

Отворени

Оквирни
период
покретања
поступка
набавке

Август
2020.

Оквирни
период
закључења
уговора

Септембар
2020.

Склапа
ли
се
уговор
или
оквирни
споразум

Уговор

Планирано
трајање
уговора
или
оквирног
споразума

40 дана од
дана увођења
у посао од
стране
надзоног
органа

Извор
финансирања
(конто)

511100
Издаци
за
производну и
сталну
имовину
69.953,00
KM;
УНДП
Пројекат
ИЛДП
51.570,00 КМ

Назив
одјељења
које покреће
набавку

Пројекат:
Реконструкциј
а система за
централно
гријање у ужој
градској зони
(Фаза II)

Члан 3.
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 ОПШТИН
Младен Ђуревић, инж.геодезије,с.р.
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ОГЛАС
Одјељење за просторно уређење и стамбенокомуналне послове Општине Вишеград ул.
Андрићград бб на основу рјешења број 05-372-27/20
од 13.7.2020. године изршило је у регистру заједница
етажних власника стамбених зграда број 05-372178/04 промјену лица овлаштеног за затупање ЗЕВ
„Осмица“ ул. Војводе Степе број 10. Вишеград, са
сљедећим подацима:
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Уписује се на временски период од 4 године
овлашећени предсједник Управног одбора Новица
Пјевчевић из Вишеграда за заступника ЗЕВ „Осмица“
улица војводе Степе број 10.
ОПШТИНА ВИШЕГРАД
Одјељење за просторно уређење
и стамбено комуналне послове
Број: 05-372-27/20
Датум: 13.07.2020. год.

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Александар Ђукановић, с.р.
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