
 
 

Година 29.                    Службени гласник општине Вишеград – број 13                   10. новембар 2020. годинe 

 

 

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

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16), члана 17. став (1) Закона о јавним 

набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број 

39/14) и члана 6. Правилника о јавним набавкама 

роба, услуга и радова („Службени гласник Општине 

Вишеград“, број 14/14), начелник општине д о н о с и 

 

ОДЛУКУ 

 

О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ПЛАНА ЈАВНИХ 

НАБАВКИ ЗА 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 од15.01.2020. године 

донесен је План јавних набавки за 2020. годину. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 02-404-87/20              

Датум: 02.09.2020. године      Младен Ђуревић, с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА ВИШЕГРАД 

-Начелник општине- 

Број: 02-404-87/20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Датум: 02.09.2020. 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 „РАДОВИ“  врши се 

измјена ставке под редним бројем 22. 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 

РАДОВИ 

22. 

Изградња 

објекта и 

постројења за 

централно 

гријање 

стамбеног  

насеља на 

Бикавацу – I 

фаза изградња 

објекта 

котловнице 

45232141 150.00,00 КМ Отворени 
Септембар 

2020. 

Октобар 

2020. 
Уговор 

120 дана од 

дана увођења 

у посао од 

стране 

надзорног 

органа 

511100 

Кредитно 

задужење 

Одјељење за 

просторно 

уређење и 

стамбено-

комуналне 

послове 

 

Члан 2. 

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 31. која гласи: 

 

Ред. 

број 
Предмет набавке 

Шифра 

ЈРЈН 

Процијењена 

нето 

Врста 

поступка 

набавке 

Оквирни 

период 

покретања 

Оквирни 

период 

Склапа 

ли се 

уговор 

Планирано 

трајање 

уговора 

Извор 

финансирања 

(конто) 

Назив 

одјељења 



10.11.2020. године                                        Службени гласник Општине Вишеград број – 13                                      3 

 

вриједност 

набавке 

поступка 

набавке 

закључења 

уговора 

или 

оквирни 

споразум 

или 

оквирног 

споразума 

које покреће 

набавку 

 

РОБЕ 

31. 

Набавка 

раздјелних 

стубића за 

раздвајање 

колског од 

пјешачког 

саобраћаја 

 

34928000-8 

6.000,00 

КМ 
Директни 

Септембар 

2020 

Септембар 

 2020. 
Уговор 

15 дана од 

дана 

потписивања 

уговора 

511100 

 

Одјељење за 

просторно 

уређење и 

стамбено-

комуналне 

послове 

 

Члан 3. 

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 бројевима 43. и 44. у којима се наводи сљедеће:  

Ред. 

број 
Предмет набавке 

Шифра 

ЈРЈН 

Процијењен

а 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 

финансира

ња (конто) 

Назив 

одјељења 

које покреће 

набавку 

 

УСЛУГЕ 

43. 

Набавка 

годишњих 

паркинг карти 

63712400-7 
6.000,00 

 КМ 
Директни 

Септембар 

2020.  

Септембар 

2020. 
Уговор 

7 дана од 

дана 

потписивањ

а уговора 

4127 

Одјељење за 

просторно 

уређење и 

стамбено-

комуналне 

Послове 

44. 

Израда стручног 

мишљења и 

урбанистичко 

техничких услова 

за израду пјешачке 

стазе и паркинг 

простора у насељу 

Вардишту 

71300000-1 
4.017,00 

КМ 
Директни 

Септембар 

2020.  

Септембар 

2020. 
Уговор 

30 дана од 

дана 

потписивањ

а уговора 

511100 – 

Одлука о 

реалокацији 

средстава 

Одјељење за 

просторно 

уређење и 

стамбено-

комуналне 

Послове 

 

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 35. 36. и  37.  у којима се наводи сљедеће:  
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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 

Извор 

финансирања 

(конто) 

Назив 

одјељења 

које покреће 

набавку 

 

РАДОВИ 

35. 

Изградња 

дренажног 

система у насељу 

Горње Шегање  

 

45111240-2 

 

5.811,00 

 КМ 
Директни 

Октобар- 

2020.  

Октобар- 

2020. 
Уговор 

25 дана од 

дана 

увођења у 

посао од  

 

 

стране лица 

задуженог 

за праћење 

уговора 

511100 – 

Одлука о 

реалокацији 

средстава 

Одјељење за 

просторно 

уређење и  

 

 

стамбено-

комуналне 

Послове 

36. 

Реконструкција 

водовода у улици 

Војводе Путника 

 

45232151-5 

 

13.675,00 КМ Отворени 
Октобар- 

2020. 

Октобар- 

2020. 
Уговор 

25 дана од 

дана 

увођења у 

посао од 

стране 

надзорног 

органа 

 

511100 – 

Одлука о 

реалокацији 

средстава  

Одјељење за 

просторно 

уређење и 

стамбено-

комуналне 

Послове 

37. 
Асфалтирање 

путева 
45233222-1 85.470,00 КМ  Отворени 

Октобар- 

2020. 

Октобар- 

2020. 
Уговор 

20 дана од 

дана 

увођења у 

посао од 

стране 

надзорног 

органа 

511100 

Одјељење за 

просторно 

уређење и 

стамбено-

комуналне 

Послове 

 

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 ОПШТИНЕ 

                                                           Младен Ђуревић, с.р. 
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На основу члана 59. став (18) Закона о локланој 

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, 152/14, 103/ 15 и 

15/16), члана 11. Одлуке о извршењу буџета општине 

Вишеград за 2020. годину („Службени гласник 

општине Вишеград“, број: 16/19), и члана 66. алинеја 

20. и 21) Статута општине Вишеград  („Службени 

гласник општине Вишеград“, број 6/17 и 3/19),  

начелник општине, д о н о с и  

              

О Д Л У К У 

о поништењу Одлуке о одобравању буџетске 

резерве број 02-40-94/20 од 11.03.2020. године 

 

I 
ПОНИШТАВА СЕ у цјелости Одлука о одобравању 

буџетске резерве број: 02-40-94/20 од 11.03.2020. 

године, објављена у ("Службеном гласнику општине 

Вишеград", број: 5/20) из разлога појаве епидемије 

COVID - 19 и проглашења ванредне ситуације у 

Републици Српској. 

 

II 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

ОПШТИНА ВИШЕГРАД 

                                        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-94/20              

Датум: 19.10.2020. године      Младен Ђуревић, с.р. 

 

На основу члана 59. став (18) Закона о локланој 

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, 152/14, 103/ 15 и 

15/16), члана 11. Одлуке о извршењу буџета општине 

Вишеград за 2020. годину („Службени гласник 

општине Вишеград“, број: 16/1), и члана 87. Статута 

општине Вишеград („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 6/17 и 3/19), начелник општине,           

д о н о с и  

 

О Д Л У К У 

о поништењу Одлуке о одобравању буџетске 

резерве број 02-40-95/20 од 11.03.2020. године 

 

I 
ПОНИШТАВА СЕ у цјелости Одлука о одобравању 

буџетске резерве број: 02-40-95/20 од 11.03.2020. 

године, објављена у ("Службеном гласнику општине 

Вишеград", број: 5/20) из разлога појаве  епидемије 

COVID - 19 и проглашења ванредне ситуације у 

Републици Српској 

 

II 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

                                                         

ОПШТИНА ВИШЕГРАД 

                                        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-95/20              

Датум: 19.10.2020. године      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: 90/17, 42/20 и 

98/20), 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:59-1/20 од 

20.10.2020. 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  

 

О Д Л У К У 

о обавезном о провођењу мјера заштите за 

реаговање на појаву болести изазване новим  

вурусом корона ( COVID-19)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 16.11. 2020. године забрањују се  

1) сва јавна окупљања у групама већим од 50 лица,   

2) музика уживо у угоститељским објектима за 

смјештај, исхрану и пиће, 

3) сва приватна окупљања у групама већим од 10 лица 

(свадбе, крштења, рођендани, прославе и други 

породични скупови сличне природе). 

               

2. Обавезују се грађани да: 

1) на отвореном и у затвореном простору носе 

заштитну маску (прекривена уста, нос и брада) и 

придржавају се заштитне мјере физичког растојања 

од два метра, 
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2) у затвореним просторијама да се, поред ношења 

заштитне маске и одржавања физичког растојања од 

два метра, придржавају упутстава Института за јавно 

здравство Републике Српске за боравак у затвореном 

простору, у зависности од дјелатности која се 

обавља. 

 3. Изузетно од подтачке 1) тачке 2. обавезе 

ношења заштитне маске су изузета: 

1) дјеца млађа од 7 година живота, 

2) лица са посебним потребама која не могу скинути 

маску без помоћи других, 

3) лица која обављају физичку, спортску и 

рекреативну активност у оквиру спортских објеката. 

 4. Обавезују се правна лица, преузетници и 

физичка лица који у директном контакту пружају 

услуге грађанима да: 

1) услуге  пружају заштићени маском, 

2) обавезно спроводе мјере дезинфекције, 

3) обезбједе маску грађанима који користе њихове 

услуге, а немју их, 

4) придржавају се упутстава Института за јавно 

здравство Републике Српске за организовање рада  у 

зависности од дјелатности коју обављају. 

 5. До 16.11.2020. године ограничава се радно 

вријеме угоститељским објектима за исхрану и пиће 

од 6:00 до 24:00 часа. 

6. Пружање угоститељских услуга исхране и 

пића на начин регулисан тачком 5. ове Одлуке односи 

се и на угоститељске објекте  за смјештај. 

7. На отвореном простору користе се 

заштитне 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. 

 8. До 16.11.2020. године дозвољавају се 

такмичарске активности спортских органазација и 

спортисата искључиво без присуства публике, уз 

поштовање свих епидемиолошкох мјера које је 

прописао ЈЗУ Институт за јавно здравство Републике 

Српске. 

 9. Субјекти којима је дозвољено обављање 

дјелатности дужни су исту организовати уз обавезно 

предузимање мјера прописаних у Упутству ЈЗУ 

"Институт за јавно здравство Републике  Српске" за 

спречавање појаве и ширење COVID-19 болести на 

радном мјесту.  

 10. Субјекти који пружају услуге из области 

угоститељства, умјетности и забаве (биоскопи, 

позоришта, музеји и сл.) дужни су: 

1) организовати свој рад уз примјену прописаних 

епидемиолошких мјера од стране ЈЗУ   "Институт за 

јавно здравство Републике  Српске" са посебном 

пажњом на  ограничење броја лица у објекту у 

зависности од површине простора и уз обавезно 

поштовање физичке дистанце 

2) на улазу у објекат поставити обавјештење о 

укупном броју лица која могу боравити у односу на 

његову површину. 

11. Субјекти који обављају регистровану 

дјелатност могу самостално обављати дезинфекцију 

пословних простора у складу са Упутством ЈЗУ 

"Институт за јавно здравство Републике  Српске". 

 12. Републички органи управе, органи 

јединице локалне управе и остали субјекти који врше 

јавна овлашћења дужни су организовати свој рад са 

грађанима на сљедећи начин: 

1) на улазу у све службене просторије ограничити 

број особа које иствовремено могу да уђу и бораве у 

просторијма органа,  

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, 

 13. Правни субјекти као и републички 

органи праве, органи јединица  локалне самоуправе и 

остали субјекти који врше јавна овлашћења требају 

оргнизовати рад од куће за раднике за послове за које 

је то могуће 
 

Члан 3.  

Инспекцијски надзор над спровођењем ове одлуке 

спроводи Републичка управа за инспекцијске 

послове путем надлежних инспектора, а у саставу 

јединица локалне самоуправе и Комунална полиција. 

 

Члан 4. 

Непоштовање мјера забране из тачке 1. и 2. ове 

Одлуке санкционисат ће се у складу са Законом о 

јавном реду и миру ("Слубени гласник Републике 

Српске" број, 11/15) и Законом о заштити 

становништва од заразних болести ("Слубени 

гласник Републике Српске" број: 90/17, 42/20 и 

98/20). 

 

Члан 5. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у "Службеном гласнику општине 

Вишеград". 

 

Члан 6. 

Ступањем на снагу ове Одлуке, престраје да важи 

Одлука обавезном спровођењу мјера за реаговање на 

појаву болести изазване новим вирусом корона 

(COVID-19) на подручју општине Вишеград, број: 

02-500-61 /20 од 13.10.2020. године. 
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ОПШТИНА ВИШЕГРАД 

ОПШТИСНКИ ШТАБ ЗА ВЕНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ  

                                                         КОМАНДАНТ  

Број: 02-500-62/20                    ОПШТИНСКОГ ШТАБА 

Датум: 21.10.2020. године          Младен Ђуревић, с.р. 

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

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

број 97/16) и члана 87. Статута Општине Вишеград 

(„Службени гласник Општине Вишеград“ број:6/17 и 

3/19), Закључком Управног одбора Фонда 

солидарности за обнову и развој Републике Српске, 

број: 04 ФС/414-63/20 од 22.06.2020. године, 

начелник општине Вишеград,  д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о утрошку средстава додијељених од Фонда 

солидарности за обнову Републике Српске  

у 2020. години 

 

I 

Дио додијељених средстава у износу од 305.769,40 

КМ од укупно дозначенох 352.540,00 КМ од стране 

Фонда солидарности за обнову Републике Српске с 

циљем пружања финансијске помоћи локалним 

заједницама ради санације и потешкоћа насталих 

усљед ширења заразне болести изазване вирусом 

корона у Републици Српској, трошиће се за плаћање 

трошкова и измирења обавеза планираних у Буџету 

општине Вишеград за 2020. годину, а за због мањег 

остварења прихода у досадашњем периоду. Овом 

одлуком износ од 305.769,40 КМ су укључује у 

општи фонд (01). 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Закључком управног одбора  Фонда солидарности за 

обнову Републике Српске број: 04 ФС/414-63/20 од 

22.06.2020. године, одобрена је финансијска помоћ 

јединицама локалне самоуправе ради санације и 

потешкоћа насталих усљед ширења заразне болести 

изазване вирусом корона. Наведена помоћ је 

уплаћена Општини Вишеград дана 24.06.2020. 

године у износу од 352.540,00 КМ. 

Анализом остварења буџетских прихода за 

досадашњи период, утврђено је да ће недостајати 

средства за измирење текућих обавеза, а пошто не 

постоји законско ограничење кориштења дозначених 

средстава, Начелник општине доноси одлуку о 

ангажовању ових средстава за измирење текућих 

обавеза.  

С обзиром на значајан пад редовних буџетских 

прихода и значајан износ недостајућих средстава 

услијед смањења привредне активности изазване 

вирусом корона, одлучено је као у диспозитиву 

Одлуке. 

 

 

 

Прилог ове Одлуке је списак обавеза које ће се 

измирити. 
 

II 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 

објављена у Службеном гласнику Општине 

Вишеград. 

 

ОПШТИНА ВИШЕГРАД 

                                        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-500-64/20              

Датум: 26.10.2020. 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 

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 2020. ГОДИНУ 
 

Члан 1. 

Одобрава се 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. 

 

Члан 3. 

Током реализације Плана јавних набавки за 2020. 

годину јавила се потреба за набавком услуга које се 

нису могле 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: 02-404-104/20              

Датум: 26.10.2020. године      Младен Ђуревић, с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА ВИШЕГРАД 

-Начелник општине- 

Број: 02-404-104/20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Датум: 26.10.2020. 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 „УСЛУГЕ“ 

додајe се новa ставка под редним бројем 45.  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 

 

РАДОВИ 

45. 

Израда студије 

безбједности 

саобраћаја (RSI) 

градског подручја 

општине 

Вишеград 

71335000-5 

 

6.000,00 

КМ 
Директни 

Октобар  

2020. 

Новембар 

2020. 
Уговор 

30 

календарских 

дана од дана 

потписивања 

уговора 

511100 

Издаци за 

производну и 

сталну 

имовину 

3.000,00 KM; 

Агенција за 

безбједност 

саобраћаја РС 

3.000,00 КМ 

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 ОПШТИНЕ 

                                                      Младен Ђуревић, с.р. 
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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: 90/17, 42/20 и 

98/20), Одлуке о проглашењу ванредне ситуације у 

Реублици Српској („Службени гласник Републике 

Српске“, број 25/20),Закључка Владе Републике 

Српске Републички штаб за ванредне ситуације о 

измјенама Закључка о спровођењу мјера за реаговање 

на појаву болести изазване новим вирусом корона 

COVID-19 у Републици Српској број:61-4/20 од 

30.10.2020.  године и члана 87 .Статута Општине 

Вишеград („Службени гласник Општине Вишеград“, 

број: 6/17 и 3/19), начелник општине Вишеград у 

функцији команданта општинскпог штаба, д о н о с и  

 

О Д Л У К У 

измјени Одлуке о провођењу мјера заштите за 

реаговање на појаву болести изазване новим  

вурусом корона (COVID-19) у Републици Српској 

 

Члан 1. 

 1. У Одлуци о провођењу мјера заштите за 

реаговање на појаву болести изазване новим  вурусом   

корона ( COVID-19) у Републици Српској на подручју 

општине Вишеград  тачке 5. и 6. мијењају се и гласе: 

 "5. До 16.11.2020. године ограничава се радно 

вријеме у периоду од 6:00 до 22:00 часа: 

 1) свим врстама угоститељских објеката за 

исхрану и пиће без обзира да ли послују самостално 

или у оквиру других објеката у којима се обавља 

привредна дјелатност (бензинске пумпне станице, 

објекти за смјештај и др.), 

 2) приређивачима игара на срећу 

(кладионице, аутомат клубови, казина, томболе и др.). 

 6. До 16.11.2020. године, у периоду од 22:00 

до 06:00 часова, драгстори могу радити искључиво 

путем шалтерске продаје". 

 

Члан 2. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у "Службеном гласнику општине 

Вишеград". 
 

ОПШТИНА ВИШЕГРАД 

ОПШТИСНКИ ШТАБ ЗА ВЕНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ  

                                                         КОМАНДАНТ  

Број: 02-500-62.1/20                 ОПШТИНСКОГ ШТАБА 

Датум: 03.11.2020. године          Младен Ђуревић, с.р. 

 

На основу члана 59. став (18) 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, 152/14, 103/ 15 и 

15/16), члана 11. Одлуке о извршењу буџета општине 

Вишеград за 2020. годину („Службени гласник 

општине Вишеград“, број: 16/1), и члана 87. Статута 

општине Вишеград („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 6/17 и 3/19), начелник општине,             

д о н о с и  

 

О Д Л У К У 

о одобравању средстава буџетске резерве 
                                               

I 

ОДОБРАВАЈУ СЕ средства буџетске резерве у 

укупном износу од 682,00 КМ 

(шестстотинаиосамдесетдвијеконвертибилнемарке)  

Јавном предузећу "Радио телевизија Вишеград", 

Вишеград у сврху плаћања уговора о дјелу са 

извршиоцем посла за обављање монтаже опреме 

неопходне за емитовање програма путем земаљске 

радиодифузје. 
 

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: 02-40-266/20              

Датум: 04.11.2020. године      Младен Ђуревић, с.р. 
 

На основу члана 59. тачка 12) Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број: 97/16 и 36/19), 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,           

д о н о с  и 

  

О Д Л У К У 

 

I 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Правилника о платама 

запослених у Јавној установи за предшколско 

васпитање и образовање "Невен" Вишеград број: 

638/20 од 03.11.2020. године усвојен од стране 

Управног одбора Јавне установе за предшколско 

васпитање и образовање "Невен" Вишеград, Одлуком 

број 638.1/20 од 03.11.2020. године. 
 

II 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 

објављена у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“ 
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ОПШТИНА ВИШЕГРАД 

                                        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-12-8/20              

Датум: 05.11.2020. године      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), начелник општине д о н о с и, 

  

О Д Л У К У 

 

I 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Правилник о унутрашњој 

организацији и ситематизацији радних мјеста у Јавној 

установи за предшколско васпитање и образовање 

"Невен" Вишеград број: 637/20 од 03.11.2020. године, 

усвојен  од стране Управног одбора  Јавне установе  за 

предшколско васпитање и образовање "Невен" 

Вишеград, Одлука број 637.1/20 од 03.11.2020. 

године. 

 

II 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења , а биће 

објављена у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

ОПШТИНА ВИШЕГРАД 

                                        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-12-9/20              

Датум: 05.11.2020. године      Младен Ђуревић, с.р. 

 
На основу члана 59. став (18) 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, 152/14, 103/ 15 и 

15/16), члана 10. Одлуке о извршењу буџета општине 

Вишеград за 2020. годину („Службени гласник 

општине Вишеград“, број: 16/19) и члана 87. Статута 

општине Вишеград („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 6/17 и 3/19), начелник општине,           

д о н о с и  

 

О Д Л У К У 

о одобравању средстава буџетске резерве 

 

                                          I 

ОДОБРАВАЈУ СЕ средства буџетске резерве у 

укупном износу од 7.020,00 КМ 

(седамхиљадаидвадесетконвертибилнихмарака)  у 

сврху набавке материјално-техничких средстава која 

су потребна за бирачка мјеста ради неопходне 

хигјенско-епидемиолошке заштите чланова бирачког 

одбора као и бирача на локалним изборима који се 

одржавају 15.11.2020. године 

 

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: 02-40-316/20              

Датум: 05.11.2020. 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 

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 2020. ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

Одобрава се 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. 

 

Члан 3. 

Током реализације Плана јавних набавки за 2020. 

годину јавила се потреба за набавком услуга које се 

нису могле 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: 02-404-108/20              

Датум: 09.11.2020. године      Младен Ђуревић, с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА ВИШЕГРАД 

-Начелник општине- 

Број: 02-404-108/20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Датум: 09.11.2020. 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 „УСЛУГЕ“ 

додајe се новa ставка под редним бројем 46.  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 

 

УСЛУГЕ 

46. 
Услуге платног 

промета 
66110000-4 

1.800,00  

КМ 
Директни 

Новембар 

2020. 

Деcембар 

2020. 

Директни 

споразuм 

01.01.2021.- 

31.12.2022. 

године 

4127 
Одјељење за 

финансије 

 

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, 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 потребам 
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