
 
 

 

Година 31                            Службени гласник општине Вишеград - Број 10                    31.5.2022.године 

 

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

самоуправи („Службени гласник Републике 

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

јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, 

број 39/14) и чланом 4. Правилника о јавним 

набавкама роба, услуга и радова („Службени 

гласник Општине Вишеград“, број 14/14), начелник 

општине, д о н о с и: 

 

ОДЛУКУ 

О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ 

ЗА БУЏЕТСКУ 2022. ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

Доноси се Годишњи план јавних набавки за 

буџетску/календарску 2022. годину. 

 

Члан 2. 

План јавних набавки за 2022. годину саставни је дио 

ове Одлуке.  

План набавки обухвата набавку роба, услуга и 

радова, те садржи податке о предмету набавке, 

јединственом рјечнику јавне набавке, процијењеној 

вриједности набавке, врсти поступка јавне набавке, 

оквирним периодима за покретање поступка 

набавке, оквирним периодима закључења уговора, 

склапању уговора или оквирног  споразума, 

планираном трајању уговора или оквирног 

споразума и извору финансирања. 

План јавних набавки се током буџетске године може 

измијенити или допунити. 

  

Члан 3. 

План јавних набавки за 2022. годину, односно 

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

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

објављују на званичној интернет страници  

Општине Вишеград у року од 60 дана од дана 

усвајања буџета Општине Вишеград за 2022. 

годину. 

План јавних набавки се током буџетске године може 

измијенити или допунити, уколико се појаве нове 

потребе или могућности набавке роба, услуга и 

радова, а све измјене и допуне одмах ће бити 

објављене на званичној интернет страници 

Општине Вишеград. 

 

Члан 4. 

Непосредни руководиоци организационих јединица 

општинске управе су одговорни за благовремено 

реализовање Плана јавних набавки за 2022. годину 

из дјелокруга рада организационе јединице. 

 

Члан 5. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће 

објављена у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

ОПШТИНА ВИШЕГРАД  

     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  

Број: 02-404-15/22 

Датум: 18.04.2022. год.          Младен Ђуревић,с.р. 

 

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ  

ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

ЗА 2022. ГОДИНУ 

 

1. Увод 

 

У складу са планираним буџетом општине 

Вишеград, који за 2022. годину износи 11.493.106,00 

КМ („Службени гласник општине Вишеград“ број 

6/22), приступило се изради Плана јавних набавки 

општине Вишеград за 2022. годину, како би се 

набавиле планиране робе, услуге и радови.  
 

На овај начин ће се осигурати: 
 

 Најефикаснији начин коришћења јавних 

средстава с обзиром на сврху и предмет 

јавне набавке, 
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 извршење набавке и додјељивање уговора о 

јавној набавци у складу са поступцима 

утврђеним Законом и 

 предузимање свих потребних мјера како би 

се осигурала праведна и активна 

конкуренција међу потенцијалним 

добављачима уз остваривање једнаког 

третмана, недискриминације и 

транспарентности. 

 

2. Законски основ 

 

 Закон о јавним набавкама Босне и 

Херцеговине („Службени гласник БиХ“, 

број 39/14) 

 

 Правилник о јавним набавкама роба, услуга 

и радова („Службени гласник општине 

Вишеград, број 14/14) 

 

 Правилник о поступку директног споразума 

(„Службени гласник општине Вишеград, 

број 14/14)  

 

 Одлука о приступању поступку израде 

Плана јавних набавки број 02-404-15/22 од 

14.04.2022. године. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Комисија 

 

Комисија за набавке дјелује од дана доношења 

рјешења до окончања свих послова везаних за јавне 

набавке кроз досљедну примјену Закона о јавним 

набавкама БиХ. 

 

Рад комисије обухвата сљедеће послове: 

 провођење поступка јавног отварања 

понуда,  

 израда записника са отварања понуда, 

 анализа и вредновање понуда,  

 израда записника о вредновању понуда и 

давање препоруке начелнику општине. 

 

Сваки члан комисије може учествовати у раду 

комисије тек након што потпише изјаву  о 

непристрасности у односу на понуђача и изјаву о 

повјерљивости. 

 

НАПОМЕНА: Дефинисање задатака комисије, 

односно рад комисије је детаљно описано у 

Правилнику о јавним набавкама роба, услуга и 

радова објављеном у Службеном гласнику општине 

Вишеград број 14/14. 
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4. За 2022. годину утврђује се сљедећи План јавних набавки роба, услуга и радова: 

Редни 

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 

финансирањ

а (конто) 

Назив одјељења 

које покреће 

набавку 

РОБЕ 

1. 

Набавка пелета за потребе 

гријања зграде општине 

Вишеград (канцеларије 

Одјељења за инспекцијске 

послове и комуналну 

полицију и цивилну 

заштиту) 

09111220-8 
1.500,00 

 КМ 
Директни 

Март  

2022. 

Март  

2022. 

Директни 

споразум 

7 дана од дана 

потписивања 

уговора 

4122 

Одјељење за 

општу управу 

(Набавка је 

проведена на 

основу Посебне 

одлуке о 

покретању 

поступка ЈН, 

број  

02-404-11/22 од 

03.03.2022.) 

2. 
Набавка  Firewall secure SD 

- WAN уређаја 
32420000-3 

1.949,00 

КМ 
Директни 

Март  

2022. 

Март  

2022. 

Директни 

споразум 

15 дана од дана 

потписивања 

уговора 

5113 

Одјељење за 

инспекцијске 

послове и 

комуналну 

полицију 

(Набавка је 

проведена на 

основу Посебне 

одлуке о 

покретању 

поступка ЈН, 

број 

02-404-12/22 од 

07.03.2022.) 

3. 

Набавка дијелова за 

ватрогасно возило – 

MAHINDRA PICK UP (сет 

квачила) 

34326100-9 
1.200,00 

 КМ 
Директни Март 2022. 

Април  

2022. 

Директни 

споразум 

7 дана од дана 

потписивања 

уговора 

4125 

Одјељење за 

општу управу 

(Набавка је 

проведена на 

основу Посебне 
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одлуке о 

покретању 

поступка ЈН, 

број  

02-404-14/22 од 

23.03.2022.) 

4. 
Набавка тонера за 2022. 

годину 

30125120-8 

 

4.273,50 

КМ 
Директни 

Април-

Децембар 

2022. 

Април-

Децембар 

2022. 

Директни 

споразум 

10 дана од дана 

потписивања 

уговора 

412500 
Одјељење за 

општу управу 

5. 

Набавка пелета за 

централно гријање  у 

згради  СО Вишеград 

09111220-8 
4.500,00 

КМ 
Директни 

Април-

Септембар 

2022. 

Април-

Септембар 

2022. 

Директни 

споразум 

15 дана од дана 

потписивања 

уговора 

41221 
Одјељење за 

општу управу 

6. 
Набавка рачунарске 

опреме за  2022. годину 
30200000-1 

5.982,90 

КМ 
Директни 

Април-

Децембар 

2022. 

Април-

Децембар 

2022. 

Директни 

споразум 

15 дана од дана 

потписивања 

уговора 

511300 
Одјељење за 

општу управу 

7. 

Набавка униформи за 

раднике општинске 

администрације 

18110000-3 
4.700,85 

КМ 
Директни 

Април-

Децембар 

2022. 

Април-

Децембар 

2022. 

Директни 

споразум 

15 дана од дана 

потписивања 

уговора 

41231 
Одјељење за 

општу управу 

8. 
Набавка интервенцијске 

униформе за ватрогасце 

18130000-9 

 

4.700,85 

КМ 
Директни 

Април-

Децембар 

2022. 

Април-

Децембар 

2022. 

Директни 

споразум 

30 дана од дана 

потписивања 

уговора 

412300 
Одјељење за 

општу управу 

9. 
Набавка горива за 2023. 

годину 
09100000-0 

39.316,00 

КМ 
Конкурентски 

Октобар 

2022. 

Новембар 

2022. 

Оквирни 

споразум 

од 01.01.2023. до 

31.12.2023. 
412600 

Одјељење за 

општу управу 

10. 
Набавка канцеларијског 

материјала за 2023. годину 
30192000-1 

14.099,00 

КМ 
Конкурентски 

Октобар 

2022. 

Новембар 

 2022. 

Оквирни 

споразум 

од 01.01.2023. до 

31.12.2023. 
412200 

Одјељење за 

општу управу 

11. 

Набавка робе за потребе 

кафе кухиње за 2023. 

годину 

1598000-1 
5.128,00 

КМ 
Директни 

Новембар- 

Децембар 

2022. 

Новембар- 

Децембар 

2022. 

Директни 

споразум 

од 01.01.2023. до 

31.12.2023. 
412900 

Одјељење за 

општу управу 

12. 

Набавка робе за одржавање 

хигијене у службеним 

просторијама за 2023. 

годину 

39830000-9 
5.128,00 

КМ 
Директни 

Новембар- 

Децембар 

2022. 

Новембар- 

Децембар 

2022. 

Директни 

споразум 

од 01.01.2023. до 

31.12.2023. 
412300 

Одјељење за 

општу управу 
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13. 
Набавка санитетског 

возила 
34114121-3 

68.376,00 

КМ 
Отворени 

Април-Јуни 

2022. 

Јуни-Август 

2022. 
Уговор 

60 дана од дана 

потписивања 

уговора 

5113 
Одјељење за 

општу управу 

14. 
Набавка ватрогасног 

возила 
34144210-3 

111.111,10  

КМ 
Отворени 

Април-Јуни 

2022. 

Јуни-Август 

2022. 
Уговор 

6 мјесеци од 

дана 

потписивања 

уговора 

5113 
Одјељење за 

општу управу 

УКУПНО:  271.965,20 КМ 

УСЛУГЕ 

1. Услуге дератизације 90923000-3 
6.000,00 

КМ 
Директни 

Фебруар 

2022. 

Март 

2022. 

Директни 

споразум 

15 дана од дана 

достављања 

сагласности 

надлежног 

института 

41222 

Одјељење за 

инспекцијске 

послове и 

комуналну 

полицију 

(Набавка је 

проведена на 

основу Посебне 

одлуке о 

покретању 

поступка ЈН, 

број  

02-404-6/22 од 

17.02.2022.) 

2. 
Услуге одвоза  и 

збрињавање паса луталица  

 

 

 

 

77610000-9 

 

 

 

 

5.810,00 

КМ 
Директни 

 

Фебруар 

2022. 

 

Март 

2022. 

Директни 

споразум 

од дана 

потписивања 

уговора до 

31.12.2022. 

године 

412700 

Одјељење за 

инспекцијске 

послове и 

комуналну 

полицију 

(Набавка је 

проведена на 

основу Посебне 

одлуке о 

покретању 

поступка ЈН, 

број  
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02-404-9/22 од 

28.02.2022.) 

3. 

Пружање услуга вођења 

евиденција о обвезницима 

комуналне накнаде и 

послове ажурирања 

наплате комуналне накнаде 

 

98300000-6 

 

21.367,50 

 КМ 
Конкурентски 

Април-Мај 

2022. 

Мај-Јуни 

2022. 
Уговор 

од дана 

потписивања 

уговора до 

31.12.2022. 

године 

 

412700 

 

Одјељење за 

просторно 

уређење и 

стамбено-

комуналне 

послове 

 

4. 
Израда просторног плана 71243000-3 

21.367,50 

 КМ 
Конкурентски 

Мај 

2022. 

Јуни 

2022. 
Уговор 

Општи рок- 18 

мјесеци од дана 

потписивања 

уговора- уз 

поштовање 

посебних рокова: 

- Израда 

преднацрта плана у 

року од  8 мјесеци 

од дана обостраног 

потписивања 

уговора, 

- израда нацрта 

плана у року од  

60 дана од дана 

одржане стручне 

расправе о 

преднацрту. 

- приједлог 

документа у 

року од 60 дана 

од дана 

одржавања јавне 

расправе на 

нацрт у 

документа 

415200 

Одјељење за 

просторно 

уређење и 

стамбено-

комуналне 

послове 

5. Зимско одржавање путева 90620000-9 
15.384,60  

КМ 
Конкурентски 

Јули-Август 

2022. 

Јули-

Август 

2022. 

Оквирни 

споразум 

од дана 

потписивања 

споразума до 

412800 

Одјељење за 

просторно 

уређење и 

стамбено-
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15.04.2023. 

године 

комуналне 

послове 

6. 

Одржавање интернет 

мреже, рачунарске и биро 

опреме која није у 

гарантном року за 2022. 

годину 

50312000-5 
5.128,00 

КМ 
Директни 

Април-Мај 

2022. 

Април-

Мај 

2022. 

Директни 

споразум 

од дана 

потписивања 

уговора до 

31.12.2022. 

године 

412700 
Одјељење за 

општу управу 

7. Услуге осигурања возила 66514110-0 
6.000,00 

КМ 

Директни 

 

Април-

Децембар 

2022. 

Април-

Децембар 

2022. 

Директни 

споразум  

7 дана од дана 

потписивања 

уговора 

412700 

Одјељење за 

општу управу 

 

8. 
Услуге оправке и 

одржавања копир апарата 
50313200-4 

1.282,00 

КМ 
Директни 

Април-

Децембар 

2022. 

Април-

Децембар 

2022. 

Директни 

споразум 

7 дана од дана 

потписивања 

уговора 

412500 
Одјељење за 

општу управу 

9. Услуге осигурања радника 66511000-5 
2.991,40 

КМ 
Директни 

Новембар 

2022. 

Новембар 

2022. 

Директни 

споразум 

12 мјесеци од 

дана 

потписивања 

уговора 

412700 
Одјељење за 

општу управу 

10. 

Услуге превоза путника на 

подручју Општине 

Вишеград за 2022. годину 

60112000-6 
21.367,50 

КМ 
Конкурентски 

Април-Мај 

2022. 

Мај-Јуни 

2022. 
Уговор 

од дана 

потписивања 

уговора до 

31.12.2022. 

године 

412249 

Одјељење за 

локални развој, 

привреду и 

друштвене 

дјелатности 

11. Одржавање семафора 

 

50232000-0 

 

8.547,00 

КМ 
Конкурентски 

Мај  

2022. 

Мај  

2022. 
Уговор 

од дана 

потписивања 

уговора до 

31.12.2022. 

године 

5112 

Одјељење за 

просторно 

уређење и 

стамбено-

комуналне 

послове 

12. 
Услуге платног промета за 

2023. и 2024. годину 
66110000-4 

1.800,00 

 КМ 
Директни 

Октобар 

2022. 

Октобар 

2022. 

Директни 

споразум 

од 01.01.2023. до 

31.12.2024. 

године 

41271 
Одјељење за 

финансије 
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13. 

Услуге превоза путника на 

подручју Општине 

Вишеград за 2023. годину 

60112000-6 
21.367,50 

КМ 
Конкурентски 

Октобар-

Новембар 

2022. 

Новембар

-

Децембар 

2022. 

Уговор 

од 01.01.2023. до 

31.12.2023. 

године 

412249 

Одјељење за 

локални развој, 

привреду и 

друштвене 

дјелатности 

УКУПНО:  138.413,00 КМ 

РАДОВИ 

1. 
Хитна санација котла у Ул. 

Козачка број 9 у Вишеграду 
45453100-8 

1.538,00 

КМ 
Директни 

Фебруар 

2022. 

Март  

2022. 

Директни 

споразум 

2 дана од дана 

потписивања 

уговора 

511100 

Одлука број 

02-404-5/22 

од 

09.02.2022. 

године 

 

Одјељење за 

просторно 

уређење и 

стамбено-

комуналне 

послове 

(Набавка је 

проведена на 

основу Посебне 

одлуке о 

покретању 

поступка ЈН, 

број  

02-404-7/22 од 

25.02.2022.) 

2. 

Израда хоризонталне 

сигнализације 

 

 

45233221-4 
8.547,00 

КМ 
Конкурентски 

Април-Мај 

2022. 

 

Мај-Јуни  

2022. 

 

Уговор 

10 дана од дана 

увођења у посао 

од стране лица 

задуженог за 

праћење уговора 

412790 

Одјељење за 

просторно 

уређење и 

стамбено-

комуналне 

послове 

3. 

 

Изградња водоводних 

шахтова у насељу Прелово  
    45231100-6 

6.000,00 

КМ 

 

Директни 

Мај 

 2022. 

 

Мај 

 2022. 

 

 

Директни 

споразум 

15 дана од дана 

увођења у посао 

од стране 

надзорног органа 

Одлука Владе 

РС број           

04/1-012-2-

1071/18 од 

26.априла 2018. 

(СГРС 41/18) 

Одјељење за 

просторно 

уређење и 

стамбено-

комуналне 

послове 
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4. 

Изградња објекта за главно 

мјерно мјесто на водоводу 

Прелово  

45231100-6 
6.000,00 

КМ 

 

Директни 

Мај  

2022. 

 

Мај  

2022. 

 

 

Директни 

споразум 

10  дана од дана 

увођења у посао 

од стране 

надзорног органа 

Одлука Владе 

РС број         

04/1-012-2-

1071/18 од 

26.априла 2018. 

(СГРС 41/18) 

Одјељење за 

просторно 

уређење и 

стамбено-

комуналне 

послове 

5. 

Изградња водоводног 

прикључка у насељу 

Прелово 

45231100-6 
6.000,00 

КМ 

 

 

Директни 

Мај  

2022. 

 

Мај 

 2022. 

 

 

Директни 

споразум 

10  дана од дана 

увођења у посао 

од стране 

надзорног органа 

Одлука Владе 

РС број                

04/1-012-2-

1071/18 од 

26.априла 2018. 

(СГРС 41/18) 

Одјељење за 

просторно 

уређење и 

стамбено-

комуналне 

послове 

6. 

Уређење простора у 

Вардишту за потребе 

инспектората 

45453100-8 
8.547,00 

КМ 
Конкурентски 

Мај-Јуни 

2022. 

Јуни-Јули 

2022. 
Уговор 

45 дана од дана 

увођења у посао 

од стране лица 

задуженог за 

праћење уговора 

4125 

Одјељење за 

инспекцијске 

послове и 

комуналну 

полицију 

 

УКУПНО:  36.632,00 КМ 

 

СВЕУКУПНО:  447.010,20 КМ 

 

5. Овај План набавки ступа на снагу даном доношења и биће објављен у Службеном гласнику Општине Вишеград и на званичној интернет  

страници Општине Вишеград. 

 

                                                                                                           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                          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, 36/19 и 61/21) , члaна 66.  Статута 

Општине Вишеград ("Службени гласник Општине 

Вишеград", број: 6/17 и 3/19) и члана 18. Одлуке о 

финансирању и суфинасирању пројеката невладиних 

и непрофитних организација које дјелују на подручју 

општине Вишеград ("Службени гласник Општине 

Вишеград", број: 12/11), начелник Општине 

Вишеград доноси  

ПРАВИЛНИК 

о финансирању и суфинасирању  пројеката  

невладиних и непрофитних oрганизација које 

дјелују на подручју општине Вишеград  

за 2022. годину 
 

Члан 1. 

Овим  Правилником о финансирању и суфинасирању  

пројеката  невладиних и непрофитних oрганизација 

које дјелују на подручју општине Вишеград за 2022. 

годину утврђују се критеријуми, начин и поступак 

расподјеле средстава из буџета Општине Вишеград . 

 

Члан 2. 

Средства из члана 1. овог Правилника додјељују се 

невладиним и непрофитним организацијама 

регистрованим у Републици Српској са сједиштем у 

општини Вишеград,  које своје  активности реализују 

на подручју општине Вишеград. 
 

Члан 3. 

Средства за финансирање и суфинасирање пројеката 

невладиних и непрофитних организација обезбјеђена 

су буџетом Општине Вишеград за 2022. годину у 

износу од  63.000.00КМ и  додјељују се на основу 

Јавног позива. 
 

Члан 4. 

Јавни позив расписује Начелник Општине Вишеград  

који ће се објавити на званичној  интернет страници 

Општине Вишеград и на огласној табли Општине 

Вишеград. Јавни позив за расподјелу средстава траје 

30 дана од дана посљедње објаве. 
 

Члан 5. 

Расподјелу средстава врши Kомисија за додјелу 

средстава за финансирање и суфинасирање пројеката 

невладиних и непрофитних организација (у даљем 

тексту: Комисија), коју именује Начелник општине 

Вишеград. Комисија има предсједника и четири 

члана који  се именују  од: 

- представника запослених  у Општинској 

управи (Одјељење за локални развој, 

привреду и друштвене дјелатности и 

Одјељење за финансије (2 члана) ) 

- представника  НВО ( 1 члан) 

- одборника у  Скупштини општине Вишеград 

( 2 члана ); 

Стручне и административно-техничке послове за 

потребе Комисије обављаће Одјељење за локлни 

развој, привреду и друштвене дјелатности. 

Члан 6. 

Средства планирана буџетом Општине Вишеград, 

расподјељују се невладиним и непрофитним 

организацијама чији пројекти помажу рјешавању 

проблема у локалној заједници у сљедећим 

областима дјеловања : 

1. Култура, умјетност и образовање  

2. Социјална заштита, људска права, џендер  

3. Екологија,локална заједница и рурални 

развој 

4. Здравље,  спорт и рекреацаија   

 

Члан 7. 

Невладине и непрофитне организације које дјелују на 

подручју општине Вишеград  подносе пријаву на 

Јавни позив за додјелу средстава у затвореној  

коверти, са назнаком „Kомисија за додјелу средстава 

за финансирање и суфинансирање пројеката 

невладиних и непрофитних организација“ лично или 

поштом на протокол Општине Вишеград. 

Уз пријаву  на Јавни позив  потребно је приложити: 

- пројекат којим невладина организација или 

непрофитна организација  конкурише за 

додјелу средстава; 

- рјешење о регистрацији невладине или 

непрофитне организације; 

- копија личне карте овлаштене особе; 

- биланс стања и биланс успјеха за претходну 

годину овјерен од надлежне институције;  

- трансакцијски рачун (копија уговора с 

банком или потврда банке) ;  
 

Члан 8. 

Невладине и непрофитне организација могу 

конкурисати за укупан износ вриједности пројекта 

или за дио недостајућих средстава за реализацију 

пројекта, што су дужни назначити. Уколико је 

организација  за пројекат добила средства у укупном 

износу вриједности пројекта од другог донатора, не 

може учествовати у расподјели средстава из буџета 

Општине Вишеград за исти пројекат. 

Члан 9. 

Ради постизања једнаких услова за све учеснике 

конкурса, као и методолошког поступка којим ће 

Комисија извршити селекцију пројеката прописује се 

образац  пројектног  приједлога кoји је саставни дио 

овог Правилника.   
 

Члан 10. 

Комисија врши расподјелу средстава на основу 

поднешенеих  приједлога пројекта цијенећи при том 

сљедеће критеријуме: 

 

Позитивни критеријуми: 

1. Финансијски и опертативни  

капацитет ....................................... (15) бодова  

2. Релевантност.................................. (25) бодова 

3. Методологија................................. (20) бодова 

4. Одрживост...................................... (25) бодова  

5. Буџет и рационалност трошкова . (15) бодова 
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С е к ц и ј а 
Максималан број 

бодова 

 Коначна 

оцјена  

1. Финансијски и оперативни капацитет 15  

1.1. Искуство  апликанта  у управљању пројектима?  5  

1.2. Стручне капацитети апликанта ? 

 (посебно познавање питања на које се пројект односи) 
5 

 

1.3. Управљачки капацитети  апликанта?(укључујући особље, опрему 

и способност за управљање буџетом пројекта)?  
5 

 

2. Релевантност 25  

2.1.Релелевантност пројекта  у односу на циљ и један или више 

приоритета јавног позива? 
5 

 

2.2. Пројекат утиче на већи број грађана општине? 5  

2.3. Пројекат обухвата већу територију општине? 5  

2.4.  Јасна дефинисаност и стратешки одабир учесника у пројекту  

(посредници, крајњи корисници, циљне групе)? 
5 

 

2.5.  Да ли су потребе циљне групе и крајњих корисника јасно 

дефинисане и да ли им пројект прилази на прави начин? 
5 

 

3. Методологија 20  

3.1. Да ли су план активности и предложене активности одговарајуће, 

практичне и досљедне циљевима и очекиваним резултатима? 
5 

 

3.2. Колико је конзистентан цјелокупан дизајн пројекта и да ли 

пројект садржи објективно мјерљиве индикаторе резултата 

активности? (а нарочито, да ли одражава анализу уочених проблема, 

могуће спољне факторе и да ли је пројектом предвиђена  евалуација?) 

5  

3.3. Да ли је ниво укључености и ангажовање партнера у реализацији 

пројекта задовољавајући?  
5 

 

3.4. Да ли пројекат садржи објективно мјерљиве индикаторе резултата 

активности? 
5 

 

4. Одрживост  25  

4.1. Да ли ће активности предвиђене пројектом имати конкретан 

утицај на циљне групе?  
5 

 

4.2. Да ли ће пројект имати вишеструки утицај? (укључујући 

могућност примјене на друге циљне групе и/или продужавање ефеката 

активности као и размјене информација о искуствима са пројекта) 
5 

 

4.3. Да ли су очекивани резултати предложених активности 

институционално одрживи? (Да ли ће структуре које омогућују да се 

активности наставе постојати на крају пројекта? Да ли ће постојати 

локално “власништво” над резултатима пројекта?) 

5 

 

4.4.Да ли су очекивани резултати предложених активности одрживи? 

(ако је могуће, навести какав ће бити структурални утјецај проведених 

активности – нпр. да ли ће доћи до побољшања метода и правила 

понашања, итд.)? 

5 

 

4.5. Да ли је вјероватно да ће очекивани дугорочни резултати имати 

утјецаја на локалне економске услове и/или квалитет живота у 

циљним подручјима? 

5 

 

5. Буџет и рационалност трошкова 15  

5.1. Да ли је однос између процијењених трошкова и очекиваних 

резултата задовољавајући? 
5 

 

5.2. Да ли су предложени трошкови неопходни за имплементацију 

пројекта?  
5 

 

5.3. Буџет 

- да ли је буџет јасан и да ли укључује и наративни дио? (омогућена 

оправданост за техничку опрему) 

- колики је удио апликанта у реализцији пројекта? 

5 

 

Максимални укупни збир 100  
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(1) Ако је укупан збир бодова у секцији 1 – 

Финансијски и оперативни капацитети 

подносиоца пријаве нижи од 10 бодова, 

пројекат ће бити искључен из даљег 

евалуационог процеса. 
 

(2) Ако је укупан збир бодова у секцији 2 – 

Релевантност нижи од 18 бодова, пројекат ће 

бити искључен из даљег евалуационог 

процеса. 
 

(3) Само пројекти који су добили преко 50 

бодова ће бити разматрани за финансирање. 

Одлука о одобрењу гранта заснована је на 

укупном броју пројеката који могу бити 

финансирани у оквиру расположивих 

средстава. 
 

О резултатима одлучивања по поднесеним пријавама  

учесници ће бити обавијештени, након чега ће се 

закључити уговор са организацијама чији су пројекти 

одобрени за финансирање и суфинансирање. 

 

Елиминаторни критеријуми:  

1. Пројекат није у скаду са чланом 6. овог 

Правилника; 

2. Недостају формални услови за кандидовање 

пројекта (непотпуна или нетачна 

документација); 

3. Активности које се планирају ван територије 

Општине Вишеград неће се разматрати; 

4. Приједлог пројекта је у одговарајућој форми, 

али недостају кључне информације; 

5. Остали оправдани разлози; 

 

Члан 11. 

Комисија након прегледа и оцјене пристиглих 

пријава доноси приједлог о расподјели средстава са 

ранг листом руководећи се оцјеном пројекта на 

основу критеријума прописаних овим Правилником. 

 Комисија је дужна да донесе приједлог о расподјели 

средстава са ранг листом у року од 30 дана од дана 

истека рока за пријављивање на Јавни позив. Одлуку 

о расподјели средстава  доноси Начелник општине. 

 

Члан 12. 

Одлука о расподјели средстава са табеларним 

приказом објавиће се  на Огласној табли Општине 

Вишеград.  

 

Члан 13. 

Након доношења и јавног објављивања ранг листе о 

расподјели средстава, начелник општине закључује 

уговор са невладиним/непрофитним  организацијама  

којим се уређују међусобна права и обавезе, те услове 

и начин исплате додијељених средстава.  

 

Члан 14. 

Невладине и непрофитне организације којима су 

додијељена средства,  дужне су да у року од 30 дана 

након  завршетка пројекта доставе наративни и 

финансијски извјештај надлежном одјељењу,  у 

супротном неће имати право да учествују у 

расподјели средстава за наредну годину. 

 

Члан 15. 

Одјељење за локлани развој, привреду и друштвене 

дјелатности подноси Извјештај  о реализацији 

пројеката начелнику општине Вишеград.  

 

Члан 16. 

Правилник ступа на  даном доношења и  објавиће се 

у Службеном гласнику Општине Вишеград. 

 

ОПШТИНА ВИШЕГРАД  

     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  

Број: 02-40-100/22 

Датум: 20.05.2022. год.          Младен Ђуревић,с.р. 

 

О Г Л А С 

Одјељење за просторно уређење и стамбено-

комуналне послове Општине Вишеград ул. 

Андрићград бб на основу рјешења број 05-372-14/22 

од 18.5.2022. године, извршило је у регистру 

заједница етажних власника стамбених зграда број 

05-372-77/08, промјену лица овлаштеног за 

заступање ЗЕВ „Деветка“ ул. Браће Југовића број 6, 

Вишеград, са сљедећим подацима:  

Уписује се овлашћење предсједнику Скупштине 

Управног одбора ЗЕВ „Деветка“ Мирославу 

Секулићу  из Вишеграда за заступање ЗЕВ-а, док се 

претходни заступник ЗЕВ-а Душан Смиљић брише из 

регистра.  

 

ОПШТИНА ВИШЕГРАД 

Одјељење за просторно уређење и  

стамбено-комуналне послове 

Број: 05-372-14/22             НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА 

Датум: 18.5.2022. год.     Александар Ђукановић, с.р. 

 

Комисија за спровођење поступка опозива начелника 

општине Вишеград на основу члана 45в. тачка 2. 

Изборног закона Републике Српске („Службени 

гланик Републике Српске“, бр. 34/02, 35/03, 24/04, 

19/05, 24/12, 94/12-одлука Уставног суда БиХ, 109/12, 

45/18 и 18/20) и члана 2.3 Правилника о начину 

спровођења поступка опозива 

градоначелника/начелника града/општине, број: 

01.2-03-11/22, од 04.05.2022.године, на сједници 

одржаној 20.5.2022. године, д о н и ј е л а  ј е: 

О  Д  Л  У  К  У 

о одређивању бирачких мјеста за изјашњавање 

грађана о опозиву начелника општине Вишеград 

 

Члан 1. 

За изјашњавање грађана о опозиву начелника 

општине заказаном за 12. јуни 2022. године одређују 

се сљедећа бирачка мјеста:
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ОСНОВНА ИЗБОРНА ЈЕДИНИЦА ВИШЕГРАД 147Б   

 

р.б. 

бирачко мјесто (назив и 

ознака) редовно, гласање 

непотв.г.л. и мобилни тим) 

 

    локација 

гласају бирачи настањени у (улице и 

насељена мјеста) 

број 

бирача 

 

 

1. 

 

 

 

Бирачко мјесто 147Б001 

Средња школа  „Иво 

Андрић“ Вишеград 

 

 

Средња школа 

„Иво Андрић“ 

Вишеград 

сви бројеви улица Друге подрињске 

бригаде, браће Југовића, царице Милице, 

Косовска, краља Петра I, Мајке Југовића, 

Николе Пашића, Николе Тесле,Трг палих 

бораца и дио улице цара Лазара непарни 

бројеви од 1 до 3. 

 

 

836 

2. Бирачко мјесто број: 

147Б002 Пионирска 

Основна школа 

„Вук Караџић“ 

дио улице Ужичког корпуса непарни 

бројеви од 33-65, сви бројеви улице војводе 

Путника, Воденице, Вучине, Округла, 

Родић Брдо, Бабин Поток и  Кустур Поље. 

 

942 

 

 

3. 

 

Бирачко мјесто број: 

147Б003  ГРАНИТ 

бивша зграда 

Министарства 

унутрашњих 

послова у Ул. 

Иве Андрића 

сви бројеви улица Иве Андрића, 

Бирчанска, Гаврила Принципа, Иве 

Андрића, Живојина Мишића, насеља Доња 

Црнча, Горња Црнча, Баримо, Црни Врх, 

Доња Брштаница, Горња Брштаница, 

Хамзићи, Јелачићи и Милошевићи 

 

 

952 

 

4. 

 

Бирачко мјесто број: 

147Б004 ОКОЛИШТА 

 

Приватна кућа  

Кнежевић Јова 

насеља Околишта, Доња Лијеска, Горња 

Лијеска, Дрокан, Хан Брдо, Храњевац, 

Каберник, Кочарим, Копито, Палеж, 

Повјестача, Претиша, Рохци, Туста Међ и 

Закрсница 

 

 

399 

5. Бирчако мјесто 147Б005 

МЕЗАЛИН 

Приватна кућа 

 

Улица војводе Степе, бројеви већи од 

12,односно /13 и дио улице Ужичког 

корпуса 

 

502 

6. Бирачко мјесто 147Б006 

Бикавац  1 

Свадбени салон 

Бикавац 

Улица Бикавац, сви бројеви, насеља Бан 

Поље, Међусеље, Мирловићи, Боровац и 

Уништа 

 

704 

7. Бирачко мјесто 147Б007 

КОЗАЧКА 

Приватна   

кућа  

Улица Козачка,сви бројеви и насеља Душче 

и Пијавице 

662 

8. Бирачко мјесто 147Б008 

ЈЕЛАШЦИ  

Приватна кућа  

 

насеља Јелашци, Црнчићи, Доње Дубово и 

Горње Дубово 

63 

 

9. 

 

Бирачко мјесто 147Б009 

КЛАШНИК 

 

Мјесна 

канцеларија у 

Клашнику 

насеља Рујишта, Блаце, Оџак Крагујевац, 

Ђуревићи, Паочићи, Поздерчићи, Заграђе, 

Земљице, Клашник, Доње Штитарево, 

Горње Штитарево, Каменица, 

Капетановићи и Купусовићи, 

 

 

184 

 

10. 

 

Бирачко мјесто 147Б010 

ДОБРУН 

 

ОШ „Вук 

Караџић“ у 

Добруну 

насеља Бијела, Ченгићи,Доња Јагодина, 

Драгомиље,Горња Јагодина, Горњи 

Добрун, Доњи Добрун, Дубовик, Горњи 

Дубовик Доњи Дубовик, Мангалин Хан, 

Смријечје Столац, Турјак, Велетово, 

Златник и Жагре 

 

 

308 

 

11. 

 

Бирачко мјесто 147Б011 

ДОЊЕ ВАРДИШТЕ 

Мјесна 

канцеларија у 

Доњем  

Вардишту 

насеља Батковица, Доње Вардиште и 

Станишевац 

 

183 

 

12. 

 

Бирачко мјесто 147Б012 

НЕЗУЦИ 

Просторије „ХЕ 

на Дрини“ у 

Незуцима  

насеља Незуци, Холијаци, Холијачка Лука 

и Ораховци 

 

 

165 

 

13. 

 

Бирачко мјесто 147Б013 

ШЕГАЊЕ 

Просторије ФК 

„Дрина ХЕ“ на 

градском 

стадиону  

дио Улице цара Лазара и насеља Шегање и 

Глогова 

 

 

 

650 

14. Бирачко мјесто 147Б014 

ГРЕБЕН 

Приватна кућа 

 

насеља Гребен, Чешаљ, Халуге, Коритник, 

Косово Поље, Ласци, Лозница, Велика 

 

417 
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Гостиља, Мала Гостиља, Мушићи, Поље, 

Сасе, Убава и Вишеградска Бања  

 

15. 

 

Бирачко мјесто 147Б015 

ПРЕЛОВО 

 

ОШ „Вук 

Караџић“  

Прелово 

насеља Хртар, Кука, Курталићи, 

Маџаревићи, Мензиловићи, Обравње, 

Омеровићи, Омерагићи, Прелово, Ријека, 

Рутеновићи, Сендићи, Тршевине, 

Влаховићи, Жлијеб, Пресјека и Ресник 

 

 

269 

 

16. 

 

Бирачко мјесто 147Б016  

ДОБРУНСКА РИЈЕКА 

 

 

Бивша 

продваница 

УПИ у 

Добрунској 

Ријеци 

насеља Добрунска Ријека, Бјељајци, 

Богилице, Грање, Јабланица, Веље Поље, 

Небоговине и Пољанице 

 

163 

17. Бирачко мјесто 147Б017 

ГОРЊЕ ВАРДИШТЕ 

Приватна кућа  насеља Горње Вардиште, Мацуте, 

Масали,Опалве, Подгорје и Присоје 

 

113 

 

18. 

 

Бирачко мјесто 147Б018 

ДРИНСКО 

 

Приватна кућа  

насеља Баткушићи, Бјеговићи, Биљези, 

Бистриводе, Блаж, Бодежник, Брезје, 

Ћаћице, Дринско,Фаљеновићи, Јарци, 

Језернице,  Меремишље, Репушевићи, 

Стражбенице и Шип, 

 

 

104 

 

19. 

 

Бирачко мјесто 147Б019 

ДОМ КУЛТУРЕ 1 

Просторије Дом 

кулутре 

Вишеград 

дио улице Ужичког корпуса сви парни и 

непарни осим од 33-65, Војводе Степе 

бројеви до 12/13, сви бројеви улице Змај 

Јове Јовановића и улице Вука Караџића. 

 

574 

 

 

20. 

 

 

Бирачко мјесто 147Б020 

МЕЂЕЂА 

 

 

Мјесна 

канцеларија 

насеља Ајдиновићи, Баткушићи, 

Богдашићи, Бродар, Бурсићи, Цријеп, 

Ченгићи, Ђипи, Дрина, Дубочица, Џанкићи, 

Газибаре, Хадровићи, Јелићи, Клисура, 

Међеђа, Мраморине, Раонићи, Тупеши, 

Твртковићи, Ушће Лима, Загорац, Заножје и 

Каоштице. 

 

 

 

93 

 

21. 

 

Бирачко мјесто 147Б021 

ГАРЧА 

 

Приватна кућа 

 

Сви бројеви улица 9. јануар, Споменка 

Гостића, Добровољних давалаца крви и 

Завичајне, насеља Гарча, Шиповице, 

Жилићи и Вељи Луг. 

 

 

702 

22. Бирачко мјесто 147Б022 

БИКАВАЦ 2 

Свадбени салон 

Бикавац 

Сви бројеви улица Милоша Обилића, 

Његошева и Светог Саве. 

496 

23. Бирачко мјесто 147Б023 

ДОМ КУЛТУРЕ 2 

Просторије 

Дома кулутре 

Вишеград 

Сви бројеви улица Јована Дучића, 

Карађорђева, Солунских бораца и 

Видовданска 

582 

24  Бирачко мјесто 147Б024 

ГЛАВИЦА 

Приватна кућа  сви бројеви улице Стевана Синђелића 522 

Члан 2. 

Бирачко мјесто 147Б ННН-Непотврђени и 147Б000-

Лично, придружују се гласачком мјесту број:147Б001 

Средња школа које се налази у просторијама Средње 

школа „Иво Андрић“ у Вишеграду. 
 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 

објављена у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 
 

ОПШТИНА ВИШЕГРАД 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

- Комисија за спровођење поступка опозива    

начелника општине Вишеград - 

Број: 01-03-18/22           ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ 

Датум: 20.5.2020. г.           Снежана Нешковић,с.р.  
 

Комисија за спровођење поступка опозива начелника 

општине Вишеград на основу члана 45в. тачка 2. 

Изборног закона Републике Српске („Службени 

гланик Републике Српске“, бр. 34/02, 35/03, 24/04, 

19/05, 24/12, 94/12-одлука Уставног суда БиХ, 109/12, 

45/18 и 18/20) и члана 2.3 Правилника о начину 

спровођења поступка опозива 

градоначелника/начелника града/општине, број: 

01.2-03-11/22, од 04.05.2022. године, на сједници 

одржаној 23.5.2022. године, д о н и ј е л а  ј е: 

О  Д  Л  У  К  У 

о измјени Одлуке о одређивању бирачких мјеста 

за изјашњавање грађана о опозиву начелника 

општине Вишеград 
 

Члан 1. 

У Одлуци о одређивању бирачких мјеста за 

изјашњавање грађана о опозиву начелника општине 
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Вишеград, број: 01-03-18/22, од 20.5.2020. године, 

члан 2. мијења се и гласи:  

„Бирачко мјесто 147Б ННН за гласање непотврђеним 

гласачким листићима организује се у склопу 

бирачког мјеста 147Б001-Средња школа које се 

налази у просторијама Средње школе „Иво Андрић“ 

у Вишеграду. 

Бирачко мјесто 147Б000-Лично придружује се 

бирачком мјесту 147Б019 ДОМ КУЛТУРЕ 1“. 
 

Члан 2. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 

објављена у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 
 

ОПШТИНА ВИШЕГРАД 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

- Комисија за спровођење поступка опозива    

начелника општине Вишеград - 

Број: 01-03-18.1/22        ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ 

Датум: 23.5.2020. г.           Снежана Нешковић,с.р.  
 

Комисија за спровођење поступка опозива начелника 

општине Вишеград, на основу члана 45в. Изборног 

закона Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске”, бр. 34/02, 35/03, 24/04, 19/05, 

24/12, 109/12, 45/18 и 18/20) на сједници одржаној 

23.5.2022. године, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 

о измјени Одлуке о  потреби покретања поступка 

јавне набавке штампања гласачких листића и 

образаца 
 

I 

У Одлуци о  потреби покретања поступка јавне 

набавке штампања гласачких листића и образаца 

(„Службени гласник општине Вишеград”, број 9/22) 

тачка I мијења се и гласи: 

 „Комисија за спровођење поступка опозива 

начелника oпштине Вишеград, ради набавке 

осјетљивог гласачког материјала потребног за 

гласање и спровођење поступка опозива начелника 

општине Вишеград, у складу са тачком I Одлуке 

начелника општине о одобравању средстава буџетске 

резерве, број: 02-40-101/22, од 20.5.2022. године, 

покреће поступaк  јавне набавке на терет средстава 

буџетскe резервe, и то: 

штампање гласачких листића, записника и образаца 

за евидентирање активности бирачких одбора и 

комисије у вриједности до 4.529,00 КМ, без ПДВ-а. 
 

II 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“ и на званичној интернт странци Општине 

Вишеград. 
 

ОПШТИНА ВИШЕГРАД 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

- Комисија за спровођење поступка опозива    

начелника општине Вишеград - 

Број: 01-03-11.1/22        ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ 

Датум: 23.5.2020. г.           Снежана Нешковић,с.р.  

Комисија за спровођење поступка опозива начелника 

општине Вишеград, на основу члана 45в. Изборног 

закона Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске”, бр. 34/02, 35/03, 24/04, 19/05, 

24/12, 109/12, 45/18 и 18/20) на сједници одржаној 

23.5.2022. године, д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о измјени Одлуке о потреби покретања поступка 

јавне набавке неосјетљивог гласачког 

материјала 

 

I 

У Одлуци о  потреби покретања поступка јавне 

набавке неосјетљивог гласачког материјала 

(„Службени гласник општине Вишеград”, број 9/22) 

у тачки I иза ријечи: „набавка неосјетљивог гласачког 

материјала у вриједности до 4.500,00 КМ“, додају се 

ријечи: „ са ПДВ-ом, односно у вриједности до 

3.846,00 КМ, без ПДВ-а“. 

 

II 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“ и на званичној интернт странци Општине 

Вишеград. 

 

ОПШТИНА ВИШЕГРАД 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

- Комисија за спровођење поступка опозива    

начелника општине Вишеград - 

Број: 01-03-12.1/22        ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ 

Датум: 23.5.2020. г.           Снежана Нешковић,с.р.  

 

Комисија за спровођење поступка опозива начелника 

општине Вишеград на основу члана 45в. тачка 2. 

Изборног закона Републике Српске („Службени 

гланик Републике Српске“, бр. 34/02, 35/03, 24/04, 

19/05, 24/12, 94/12-одлука Уставног суда БиХ, 109/12, 

45/18 и 18/20) и члана 2.3 Правилника о начину 

спровођења поступка опозива 

градоначелника/начелника града/општине, број: 

01.2-03-11/22, од 04.05.2022. године, на сједници 

одржаној 27.5.2022. године, д о н и ј е л а  ј е: 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о измјени Одлуке о одређивању бирачких мјеста 

за изјашњавање грађана о опозиву начелника 

општине Вишеград 

 

Члан 1. 

У Одлуци о одређивању бирачких мјеста за 

изјашњавање грађана о опозиву начелника општине 

Вишеград,  број: 01-03-18/22, од 20.5.2020. године, у 

члану 1. у табеларном прегледу бирачких мјеста на 

бирачком мјесту: 

- под редним бројем 5. 147Б005 МЕЗАЛИН, у 

колони локација, иза ријечи: „Приватна кућа“ додају 

се ријечи: „Жарка Крсмановића у Улици војводе 

Степе“, 

- под редним бројем 7. 147Б007 КОЗАЧКА, у 

колони локација ријечи: „Приватна   
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кућа“ замјењују се ријечима: „Пословни простор 

„Скемлија“ д.о.о. Брчко, Подружница Вишеград, у 

Козачкој улици“,  

 - под редним бројем 8. 147Б008 ЈЕЛАШЦИ, у 

колони локација иза ријечи: „Приватна кућа“ додају 

се ријечи: „Мирослава Ђурића“, 

 - под редним бројем 14. 147Б014 ГРЕБЕН, у 

колони локација иза ријечи: „Приватна кућа“ додају 

се ријечи: „Милоја Јоксимовића“, 

 - под редним бројем 17. 147Б017 ГОРЊЕ 

ВАРДИШТЕ, у колони локација иза ријечи: 

„Приватна кућа“ додају се ријечи: „Светислава 

Раковића“, 

 - под редним бројем 18. 147Б018 ДРИНСКО, у 

колони локација иза ријечи: „Приватна кућа“ додају 

се ријечи: „Бахрудина Гуша у Дринску“, 

 

 

 

 

 

 

 - под редним бројем 21. 147Б021 ГАРЧА, у 

колони локација иза ријечи: „Приватна кућа“ додају 

се ријечи: „Радисава Николића у насељу Гарча“, 

 - под редним бројем 147Б024 ГЛАВИЦА, у 

колони локација иза ријечи: „Приватна кућа“ додају 

се ријечи: „Жaрка Андрића“. 

 

Члан 2. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 

објављена у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

                                                                                                                                                                                                        

ОПШТИНА ВИШЕГРАД 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

- Комисија за спровођење поступка опозива    

начелника општине Вишеград - 

Број: 01-03-18.2/22        ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ 

Датум: 27.5.2020. г.           Снежана Нешковић,с.р.  
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Издавач: Скупштина општине Вошеград, Андрићград, б.б. 73240, Вишеград, телефон број 058/620-823. 

Излази у складу са потребама.  




