
 
Година 31                              Службени гласник општине Вишеград - Број 20                           15.12.2022.годинe

 

 

На основу члана 39. став (2) тачка 34) Закона о 

лпкалној самоуправи („Службени гласник општине 

Вишеград“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21), члана 5. Закона о 

јавним предузећима („Службени гласник Републике 

Српске“, бр. 75/04 и 78/11), члана 36. став (2) тачка 36) 

Статута општине Вишеград („Службени гласник 

општине Вишеград“, бр. 6/17 и 3/19) и члана 30. став 

(1) тачка 14. Статута Комуналног предузећа 

„Комуналац“ а.д. Вишеград, број: 02-018-1/21 од 

27.02.2012. године, Скупштина општине Вишеград у 

функцији Скупштине КП „Комуналац“ а.д. Вишеград 

на једанаестој редовној сједници одржаној 13.12.2022. 

године, д о н о с и  

 

О Д Л У К У 

о усвајању Годишњег извјештаја о пословању КП 

„Комуналац“ а.д. Вишеград за 2021. годину, који 

укључује финансијски извјештај 

 

Члан 1. 

Усваја се Годишњи извјештај о пословању КП 

„Комуналац“ а.д. Вишеград за 2021. годину, који 

укључује финансијски извјештај. 

 

 Члан 2.  

У прилогу ове одлуке налази се Годишњи извјештај о 

пословању КП „Комуналац“ а.д. Вишеград за 2021. 

годину, који укључује финансијски извјештај, и чини 

њен саставни дио. 

 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД    

                                                         ПРЕДСЈЕДНИК СО                                  

Број: 01-022-248/22 

Датум: 13.12.2022. године            Српко Баранац с.р.                                                             

 

На основу члана 39. став (2) тачка 34) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21), члана 5. Закона о 

јавним предузећима („Службени гласник Републике 

Српске“, број 75/04 и 78/11), члана 30. став (1) т. 10) и 

11), а у вези с чланом 81. став (2) Статута Комуналног 

предузећа „Комуналац“ а.д. Вишеград, број: 02-018- 

 

 

1/12, од 27.02.2012. године, и члана 36. став (2) тачка 

36) Статута општине Вишеград („Службени гласник 

општине Вишеград“, бр. 6/17 и 3/19), а након 

разматрања Приједлога одлуке Надзорног одбора 

Комуналног предузећа „Комуналац“ а.д. Вишеград у 

вези са утврђивањем приједлога расподјеле 

нераспоређене добити из ранијег периода  и покрића 

губитка, број: 03-640-2/22, од 19.8.2022. године, 

Скупштина општине Вишеград у функцији 

Скупштине акционара Комуналног предузећа 

„Комуналац“ а.д. Вишеград на једанаестој редовноj 

сједници одржаној 13.12.2022. године, д о н о с и  

 

О Д Л У К У 

о расподјели нераспоређене добити из ранијег 

периода за покриће губитка Комуналног 

предузећа „Комуналац“ а.д. Вишеград  

у пословној 2021. години 

 

Члан 1. 

Скупштина општине Вишеград у функцији 

Скупштине акционара Комуналног предузећа 

„Комуналац“ а.д. Вишеград доноси одлуку да се 

нераспоређена добит из ранијег периода, исказана у 

финансијским извјештајима Комуналног предузећа 

„Комуналац“ а.д. Вишеград за 2021. годину у износу 

од 244.309,42 КМ, распореди за покриће губитка 

Комуналног предузећа „Комуналац“ а.д. Вишеград у 

пословној 2021. години. 

 

Члан 2. 

Средства наведена у члану 1. ове одлуке распоредиће 

се на сљедећи начин:  

-Покриће губитка у износу од .......... 159.077,30 КМ 

-Издвајање у законске резерве ..........     4.261,61 КМ  

-Остаје нераспоређено за наредне  

  периоде ............................................   80.970,51 КМ. 

 

Члан 3. 

У прилогу ове одлуке налази се Приједлог одлуке у 

вези са утврђивањем приједлога расподјеле 

нераспоређене добити из ранијег периода  и покрића 

губитка, Надзорног одбора Комуналног предузећа 

„Комуналац“ а.д. Вишеград, број: 03-640-2/22, од 

19.8.2022. године, и чини њен саставни дио. 
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Члан 4. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД    

                                                         ПРЕДСЈЕДНИК СО                                  

Број: 01-022-249/22 

Датум: 13.12.2022. године             Српко Баранац с.р.                                                          

 

На основу члана 39. став (2) тачка 34) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник општине 

Вишеград“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21), члана 5. Закона о 

јавним предузећима („Службени гласник Републике 

Српске“, бр. 75/04 и 78/11), члана 36. став (2) тачка 36) 

Статута општине Вишеград („Службени гласник 

општине Вишеград“, бр. 6/17 и 3/19) и члана 30. став 

(1) тачка 7. Статута Комуналног предузећа 

„Комуналац“ а.д. Вишеград, број: 02-018-1/21 од 

27.02.2012. године, Скупштина општине Вишеград у 

функцији Скупштине КП „Комуналац“ а.д. Вишеград 

на једанаестој редовној сједници одржаној 13.12.2022. 

године, д о н о с и  

 

О Д Л У К У 

о усвајању Плана пословања КП „Комуналац“  

а.д. Вишеград за 2022. годину 

 

Члан 1. 

Усваја се План пословања КП „Комуналац“ а.д. 

Вишеград за 2022. годину. 

 

 Члан 2.  

У прилогу ове одлуке налази се План пословања КП 

„Комуналац“ а.д. Вишеград за 2022. годину и чини 

њен саставни дио. 

 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД    

                                                         ПРЕДСЈЕДНИК СО                                  

Број: 01-022-250/22 

Датум: 13.12.2022. године             Српко Баранац с.р.                                                       

 

На основу члана 39. став (2) тачка 34) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник општине 

Вишеград“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21), члана 5. Закона о 

јавним предузећима („Службени гласник Републике 

Српске“, бр. 75/04 и 78/11), члана 36. став (2) тачка 36) 

Статута општине Вишеград („Службени гласник 

општине Вишеград“, бр. 6/17 и 3/19) и члана 30. став 

(1) тачка 7. Статута Комуналног предузећа 

„Комуналац“ а.д. Вишеград, број: 02-018-1/21 од 

27.02.2012. године, Скупштина општине Вишеград у 

функцији Скупштине КП „Комуналац“ а.д. Вишеград 

на једанаестој редовној сједници одржаној 13.12.2022. 

године, д о н о с и  

О Д Л У К У 

о усвајању Плана пословања КП „Комуналац“ а.д. 

Вишеград за период 2022-2024 година 

 

Члан 1. 

Усваја се План пословања КП „Комуналац“ а.д. 

Вишеград за период 2022-2024 година. 

 

 Члан 2.  

У прилогу ове одлуке налази се План пословања КП 

„Комуналац“ а.д. Вишеград за период 2022-2024 

година и чини њен саставни дио. 

 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД    

                                                         ПРЕДСЈЕДНИК СО                                  

Број: 01-022-251/22 

Датум: 13.12.2022. године              Српко Баранац с.р.                                                       

 

На основу члана 39. став (2) тачка 34) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник општине 

Вишеград“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21), члана 5. Закона о 

јавним предузећима („Службени гласник Републике 

Српске“, бр. 75/04 и 78/11), члана 36. став (2) тачка 36) 

Статута општине Вишеград („Службени гласник 

општине Вишеград“, бр. 6/17 и 3/19) и члана 20. 

Статута ЈП „Дирекција за изградњу и развој“ д.о.о. 

Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“, 

бр.13/18 и 17/18), Скупштина општине Вишеград у 

функцији Скупштине ЈП „Дирекција за изградњу и 

развој“ д.о.о. Вишеград на једанаестој редовној 

сједници одржаној 13.12.2022. године, д о н о с и  

 

О Д Л У К У 

о усвајању Извјештаја о пословању и завршног 

рачуна ЈП „Дирекција за изградњу и развој“ 

 д.о.о. Вишеград за 2020. годину  

 

Члан 1. 

Усваја се Извјештај о пословању и завршни рачун ЈП 

„Дирекција за изградњу и развој“ д.о.о. Вишеград за 

2020. годину.  

 

 Члан 2.  

У прилогу ове одлуке налази се Извјештај о пословању 

и завршни рачун ЈП „Дирекција за изградњу и развој“ 

д.о.о. Вишеград за 2020. годину и чини њен саставни 

дио. 

 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД    

                                                         ПРЕДСЈЕДНИК СО                                  

Број: 01-022-257/22 

Датум: 13.12.2022. године               Српко Баранац с.р.                                                  

 

На основу члана 39. став (2) тачка 34) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник општине 

Вишеград“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21), члана 5. Закона о 

јавним предузећима („Службени гласник Републике 

Српске“, бр. 75/04 и 78/11), члана 36. став (2) тачка 36) 

Статута општине Вишеград („Службени гласник 

општине Вишеград“, бр. 6/17 и 3/19) и члана 20. 

Статута ЈП „Дирекција за изградњу и развој“ д.о.о. 

Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“, 

бр.13/18 и 17/18), Скупштина општине Вишеград у 

функцији Скупштине ЈП „Дирекција за изградњу и 

развој“ д.о.о. Вишеград на једанаестој редовној 

сједници одржаној 13.12.2022. године, д о н о с и  

 

О Д Л У К У 

о усвајању Извјештаја о пословању и завршног 

рачуна ЈП „Дирекција за изградњу и развој“ д.о.о. 

Вишеград за 2021. годину  

 

Члан 1. 

Усваја се Извјештај о пословању и завршни рачун ЈП 

„Дирекција за изградњу и развој“ д.о.о. Вишеград за 

2021. годину.  

 

Члан 2.  

У прилогу ове одлуке налази се Извјештај о пословању 

и завршни рачун ЈП „Дирекција за изградњу и развој“ 

д.о.о. Вишеград за 2021. годину и чини њен саставни 

дио. 

 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД    

                                                         ПРЕДСЈЕДНИК СО                                  

Број: 01-022-258/22 

Датум: 13.12.2022. године              Српко Баранац .с.р 

 

На основу члана 39. став (2) тачка 34) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник општине 

Вишеград“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21), члана 5. Закона о 

јавним предузећима („Службени гласник Републике 

Српске“, бр. 75/04 и 78/11), члана 36. став (2) тачка 36) 

Статута општине Вишеград („Службени гласник 

општине Вишеград“, бр. 6/17 и 3/19) и члана 20. 

Статута ЈП „Дирекција за изградњу и развој“ д.о.о. 

Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“, 

бр.13/18 и 17/18), Скупштина општине Вишеград у 

функцији Скупштине ЈП „Дирекција за изградњу и 

развој“ д.о.о. Вишеград на једанаестој редовној 

сједници одржаној 13.12.2022. године, д о н о с и  

 

 

О Д Л У К У 

о усвајању Годишњег програма рада и 

Финансијског плана за 2022. годину ЈП 

„Дирекција за изградњу и развој“ д.о.о. Вишеград 

 

Члан 1. 

Усваја се Годишњи програм рада и Финансијски план 

за 2022. годину ЈП „Дирекција за изградњу и развој“ 

д.о.о. Вишеград.  

 

Члан 2.  

У прилогу ове одлуке налази се Годишњи програм 

рада и Финансијски план за 2022. годину ЈП 

„Дирекција за изградњу и развој“ д.о.о. Вишеград и 

чини њен саставни дио. 

 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД    

                                                         ПРЕДСЈЕДНИК СО                                  

Број: 01-022-259/22 

Датум: 13.12.2022. године               Српко Баранац с.р.                                                    

 

На основу члана 39. став (2) тачка 39) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21), чл. 131 и 132. Закона 

о привредним друштвима („Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 127/08, 58/09, 100/11 и 67/13, 

100/17 и 82/19), члана 28. Одлукe о оснивању 

привредног друштва „Андрићев конак“ друштво са 

ограниченом одговорношћу за угоститељство и 

туризам, Вишеград („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 11/13, 13/13 и 2/14) и члана 36. став 

(2) тачка 36) Статута општине Вишеград („Службени 

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

Скупштина општине Вишеград у функцији 

Скупштине привредног друштва „Андрићев конак“ 

д.о.о. Вишеград на једанаестој редовној сједници 

одржаној 13.12.2022. године, д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о усвајању Извјештаја о пословању привредног 

друштва „Андрићев конак“ д.о.о. Вишеград  

за 2020. годину 

 

Члан 1. 

Усваја се Извјештај о пословању привредног друштва 

„Андрићев конак“ д.о.о. Вишеград за 2020. годину.  

 

Члан 2. 

У прилогу ове одлуке налази се Извјештај о пословању 

привредног друштва „Андрићев конак“ д.о.о. 

Вишеград за 2020. годину и чини њен саставни дио.  
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Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД    

                                                         ПРЕДСЈЕДНИК СО                                  

Број: 01-022-262/22 

Датум: 13.12.2022. године               Српко Баранац с.р.     

 

На основу члана 39. став (2) тачка 39) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21), чл. 131 и 132. Закона 

о привредним друштвима („Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 127/08, 58/09, 100/11 и 67/13, 

100/17 и 82/19), члана 28. Одлукe о оснивању 

привредног друштва „Андрићев конак“ друштво са 

ограниченом одговорношћу за угоститељство и 

туризам, Вишеград („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 11/13, 13/13 и 2/14) и члана 36. став 

(2) тачка 36) Статута општине Вишеград („Службени 

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

Скупштина општине Вишеград у функцији 

Скупштине привредног друштва „Андрићев конак“ 

д.о.о. Вишеград на једанаестој редовној сједници 

одржаној 13.12.2022. године, д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о усвајању Извјештаја о пословању привредног 

друштва „Андрићев конак“ д.о.о. Вишеград  

за 2021. годину 

 

Члан 1. 

Усваја се Извјештај о пословању привредног друштва 

„Андрићев конак“ д.о.о. Вишеград за 2021. годину.  

 

Члан 2. 

У прилогу ове одлуке налази се Извјештај о пословању 

привредног друштва „Андрићев конак“ д.о.о. 

Вишеград за 2021. годину и чини њен саставни дио.  

 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД    

                                                         ПРЕДСЈЕДНИК СО                                 

Број: 01-022-263/22 

Датум: 13.12.2022. године                 Српко Баранац с.р.                                                     

 

На основу члана 39. став (2) тачка 39) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21), чл. 131 и 132. Закона 

о привредним друштвима („Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 127/08, 58/09, 100/11 и 67/13, 

100/17 и 82/19), члана 28. Одлукe о оснивању 

привредног друштва „Андрићев конак“ друштво са 

ограниченом одговорношћу за угоститељство и 

туризам, Вишеград („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 11/13, 13/13 и 2/14) и члана 36. став 

(2) тачка 36) Статута општине Вишеград („Службени 

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

Скупштина општине Вишеград у функцији 

Скупштине привредног друштва „Андрићев конак“ 

д.о.о. Вишеград на једанаестој редовној сједници 

одржаној 13.12.2022. године, д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о усвајању Плана пословања привредног друштва  

„Андрићев конак“ д.о.о. Вишеград за 2022. годину  

 

Члан 1. 

Усваја се План пословања привредног друштва 

„Андрићев конак“ д.о.о. Вишеград за 2022. годину.  

 

Члан 2. 

У прилогу ове одлуке налази се План пословања 

привредног друштва „Андрићев конак“ д.о.о. 

Вишеград за 2022. годину и чини њен саставни дио.  

 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД    

                                                         ПРЕДСЈЕДНИК СО                                  

Број: 01-022-264/22 

Датум: 13.12.2022. године                Српко Баранац с.р.                                                      

 

На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16, 

36/19 и 61/21), члана 27 и 36. Статута Општине 

Вишеград („Службени гласник Општине Вишеград“, 

бр. 6/17 и 3/19), Скупштина општине Вишеград на 

једанаестој редовној сједници одржаној 13.12.2022. 

године, д о н о с и 

 

О Д Л У К У  

о одобравању средстава за социо-економску 

подршку рањивим групама на тржишту 

 рада за 2023. годину 

 

1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ  

 

Члан 1. 

Овом Одлуком утврђују се циљеви, корисници, 

поступак, финансирање и начин реализације одлуке за 

социо-економску подршку рањивим групама на 

тржишту рада за 2023. годину, која ће се реализовати 

по методологији рада усвојеној кроз пројекат 

„SELLS“- Социо-економска одрживост и подршка 

локалном становништву Горње-дринске регије 2019-

2023“ који су реализовали Општина Вишеград и 

Каритас Швајцарске (Caritas CH). 
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Члан 2. 

Одлука за социо-економску подршку рањивим 

групама на тржишту рада за 2023. годину доноси се са 

циљем: 

-Пружања подршке социјално угроженим, рањивим 

категоријама становништва да побољшају економске 

активности (предузетничке, пољопривредне, занатске 

и др.) 

-Пружања помоћи угроженим категоријама 

становништва приликом покретања властите 

занатско-предузетничкедјелатности (повећати број 

предузетничких радњи и предузећа) 

-Пружања помоћи постојећим предузетницима који 

желе да прошире обим пословања и запосле социјално 

угрожене, рањиве категорије са тржишта рада и тим 

повећају број запослених и побољшају социо-

економску ситуацију ових категорија. 

 

2. КОРИСНИЦИ И ПОСТУПАК ОДАБИРА 

КОРИСНИКА 

 

Члан 3. 

Корисници по овој Одлуци могу бити рањиве 

категорије становништва са подручја општине 

Вишеград, физичка и правна лица са 

пребивалиштем/сједиштем на територији општине 

Вишеград. 
 

Члан 4. 

Одабир корисника ће се вршити путем Јавног позива, 

у складу са критеријумима ове Одлуке и 

методологијом рада усвојеном кроз пројекат 

„SELLS“- Социо-економска одрживост и подршка 

локалном становништву Горње-дринске регије 2019-

2023“. 

 

Члан 5. 

Право на подршку имају лица која желе да: 

-унаприједе свој социјално-економски статус, 

-региструју занатско-предузетничку дјелатност или 

пољопривредно домаћинство/газдинство, 

-унаприједе постојеће пословање, те да допринесу 

развоју регије и новим запошљавањима. 

У рањиве категорије становништва спадају: 

-Незапослене жене,  

-Незапослена лица до 35 година, 

-Незапослена лица са инвалидитетом,  

-Самохрани родитељи (до 26. године дјетета), 

-Припадници националних мањина,  

-Теже запошљива лица (лица која су на евиденцији 

Завода за запошљавање преко 3 године и лица старија 

од 60 година). 

 

3. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА  

 

 

Члан 6. 

Финансијска средства за реализацију Одлуке 

обезбједиће се из буџета општине Вишеград за 2023. 

годину у износу од 21.000,00 КМ. Додатна средства од 

21.000,00 КМ биће обезбјеђена од Каритаса 

Швајцарске уз учешће корисника.  

 

4. НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ОДЛУКЕ  

 

Члан 7. 

У року од 30 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке 

начелник Општине Вишеград ће донијети Правилник 

о социо-економској подршци рањивим групама којим 

ће се дефинисати одабир, начин финансирања и 

извјештавања и надзор. 

 

Члан 8. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном гласнику Општине 

Вишеград". 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД    

                                                         ПРЕДСЈЕДНИК СО                                  

Број: 01-022-280/22                                                                  

Датум: 13.12.2022. године Српко Баранац с.р. 

 

На основу члана 39. став (2) тачка 33)  Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21), члана 4. став 2. 

Закона о министарским, владиним и другим 

именовањима Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“, број 41/03), члана  16. став (1) 

Закона о систему јавних служби („Службени гласник 

Републике Српске“, бр.68/07, 109/12 и 44/16), члана 

86. став (2) Закона о туризму („Службени гласник 

Републике Српске“, број 45/17) и члана 36. став (2) 

тачка 35) Статута општине Вишеград („Службени 

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

Скупштина општина Вишеград на једанаестој 

редовној сједници одржаној 13.12.2022 године,               

д о н о с и  

                                   

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању вршилаца дужности чланова 

Управног одбора Јавне установе „Туристичка 

организација општине Вишеград“ Вишеград 

           

1. За вршиоце дужности чланова Управног одбора 

Јавне установе „Туристичка организација општине 

Вишеград“ Вишеград, на период до два мјесеца, а 

најдуже до окончања поступка јавне конкуренције, 

именују се: 

1. Горан  Васиљевић,  машински инжењер     

2. Јелена Боровчанин, дипломирани учитељ,  

3. Ивана Милутиновић, дипл.економиста. 

2. Ово рјешење  ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у Службеном гласнику општине 

Вишеград. 
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О б р а з л о ж е њ е 

Скупштина општине Вишеград на сједници одржаној 

дана 13.12.2022. године, на приједлог начелника 

општине, за вршиоце дужности чланова  Управног 

одбора  Јавне установе „Туристичка организација 

општине Вишеград“ Вишеград,  именовала је Горана 

Васиљевића, Јелену Боровчанин и Ивану 

Милутиновић на период до два мјесеца, а најдуже до 

окончања  поступка јавне конкуренције.  

С тим у вези, а у складу са  чланом 39. став (2) тачка 

33)  Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21), 

чланом 4. став 2. Закона о министарским, владиним и 

другим именовањима Републике Српске („Службени 

гласник Републике Српске“, број 41/03), чланом  16. 

став (1) Закона о систему јавних служби („Службени 

гласник Републике Српске“, бр.68/07, 109/12 и 44/16), 

чланом 86. став (2) Закона о туризму („Службени 

гласник Републике Српске“, број 45/17) и чланом 36. 

став (2) тачка 35) Статута општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, бр. 6/17 и 

3/19), ријешено је као у диспозитиву овог рјешења. 

 

Упутство о правном лијеку: Ово рјешење је коначно 

и против истог није дозвољена жалба, али се може 

покренути управни спор тужбом код Окружног суда у 

Источном Сарајеву, у року од 30 дана од дана 

достављања истог. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД    

                                                         ПРЕДСЈЕДНИК СО                                  

Број: 01-022-281/22 

Датум: 13.12.2022. године                 Српко Баранац с.р.                                                

 

На основу члана 39. став (2) тачка 33)  Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21), члана  16. став (1) 

Закона о систему јавних служби („Службени гласник 

Републике Српске“, бр.68/07, 109/12 и 44/16), члана 

113. став (1) и (3) Закона о здравственој заштити 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 57/22) и 

члана 36. став (2) тачка 35) Статута општине 

Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“, 

бр. 6/17 и 3/19), Скупштина општина Вишеград на 

једанаестој редовној сједници одржаној 13.12.2022 

године,  д о н о с и  
                                                    

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу чланова Управног одбора  

Јавне здравствене установе „Дом здравља“ 

Вишеград 

                                                                                                           

1. Разрјешавају се чланови Управног одбора Јавне 

здравствене  установе „Дом здравља“ Вишеград, и то: 

1) Милена Дубравац-Танасковић, доктор 

медицине 

2) Стефан Буквић, доктор стоматологије 

3) Дарко Инђић, дипломирани менаџер јавне 

управе. 

због истека периода  на који су именовани.  

2. Ово рјешење  ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у Службеном гласнику општине 

Вишеград. 

                                                                                                                                                                                        

О б р аз л ож е њ е 
Скупштина општине Вишеград је рјешењем, број: 01-

022-261/17, од 1.11.2017. године („Службени гласник 

општинее Вишеград“, брoj 15/17), на приједлог 

начелника општине за чланове Управног одбора Јавне 

здравствене установе „Дом здравља“ Вишеград 

именовала је Милену Дубравац-Танасковић, Стефана 

Буквића и Дарка Инђића на период четири године. С 

обзиром да је истекао период на који су именовани, 

самим тим створне су претпоставке  за разрјешење 

чланова Управног одбора Јавне здравствене  установе 

„Дом здравља“ Вишеград. 

На основу наведеног, а у складу са чланом 39. став (2) 

тачка 33)  Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21), 

чланом 16 став (1) Закона о систему јавних служби 

(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 68/07, 

109 /12 и 44/16), чланом 113. став (1) и (3) Закона о 

здравственој заштити („Службени гласник Републике 

Српске“, број 57/22) и чланом 36. став (2) тачка 35) 

Статута општине Вишеград („Службени гласник 

општине Вишеград“, бр. 6/17 и 3/19), ријешено је као 

у диспозитиву овог рјешења. 

 

Упутство о правном лијеку: Ово рјешење је коначно 

и против истог није дозвољена жалба, али с е може 

покренути управни спор тужбом код Окружног суда у 

Источном Сарајеву, у року од 30 дана од дана 

достављања истог. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД    

                                                         ПРЕДСЈЕДНИК СО                                  

Број: 01-022-282/22 

Датум: 13.12.2022. године              Српко Баранац с.р.                                                     

 

На основу члана 39. став (2) тачка 33)  Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21), члана 4. став 2. 

Закона о министарским, владиним и другим 

именовањима Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“, број 41/03), члана  16. став (1) 

Закона о систему јавних служби („Службени гласник 

Републике Српске“, бр.68/07, 109/12 и 44/16), члана 

113. став (1) и (3) Закона о здравственој заштити 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 57/22) и 

члана 36. став (2) тачка 35) Статута општине 

Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“, 

бр. 6/17 и 3/19), Скупштина општина Вишеград на 

једанаестој редовној сједници  одржаној 13.12.2022 

године, д о н о с и  

                                                                              

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању вршилаца дужности чланова 

Управног одбора Јавне здравствене установе 

 „Дом здравља“ Вишеград 
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1. За вршиоце дужности чланова Управног одбора 

Јавне здравствене установе „Дом здравља“ Вишеград, 

на период до два мјесеца, а најдуже до окончања 

поступка јавне конкуренције, именује се: 

1) Стефан Буквић, доктор стоматологије 

2) МиленаДубравац Танасковић, доктор 

медицине 

3) Марија Шимшић, дипломирни правник. 

 

2. Ово рјешење  ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у Службеном гласнику општине Вишеград 

                                                                                                                                                            

О б р а з л о ж е њ е 

Скупштина општине Вишеград на сједници одржаној 

дана 13.12.2022. године, на приједлог начелника 

општине, за вршиоце дужности чланова  Управног 

одбора  Јавне здравствене установе „Дом здравља“ 

Вишеград,  именовала је Стефана Буквића, Милену 

Дубравац Танасковић и Марију Шимшић на период до 

два мјесеца, а најдуже до окончања  поступка јавне 

конкуренције.  

С тим у вези, а у складу са  чланом 39. став (2) тачка 

33)  Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21), 

чланом 4. став 2. Закона о министарским, владиним и 

другим именовањима Републике Српске („Службени 

гласник Републике Српске“, број 41/03), чланом  16. 

став (1) Закона о систему јавних служби („Службени 

гласник Републике Српске“, бр.68/07, 109/12 и 44/16), 

чланом 113. став (1) и (3) Закона о здравственој 

заштити („Службени гласник Републике Српске“, број 

57/22) и чланом 36. став (2) тачка 35) Статута општине 

Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“, 

бр. 6/17 и 3/19), ријешено је као у диспозитиву овог 

рјешења. 

 

Упутство о правном лијеку: Ово рјешење је коначно 

и против истог није дозвољена жалба, али се може 

покренути управнви спор тужбом код Окружног суда 

у Источном Сарајеву, у року од 30 дана од дана 

достављања истог. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД    

                                                         ПРЕДСЈЕДНИК СО                                  

Број: 01-022-283/22 

Датум: 13.12.2022. године              Српко Баранац с.р.                                                        

                                                                                                                    
На основу члана 39. став (2) тачка 21) Закона о 

локалној самоуправи („Службрни гласник Републике 

Српске“, бр.ј 97/16, 36/19 и 61/21), члана 36. став (2) 

тачка 23) и члана 52. став (1) и (2) Статута општине 

Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“, 

број 6/17 и 3/19), а у вези с чланом 52. и 53. 

Пословника о раду Скупштине општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, бр. 8/17, 

3/19, 12/19 и 14/22) Скупштина општине Вишеград на 

једанаестој редовној сједници одржаној 13.12.2022. 

године, доноси  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о измјени Рјешења о избору Комисије за прописе 

 

 1. У Рјешењу о избору Комисије за прописе 

(„Службени гласник општине Вишеград“, бр. 6/21 и 

17/22), умјесто Миленка Јањића за предсједника 

Комисије за прописе бира се Марко Савић. 

2. У преосталом дијелу рјешење о избору 

Комисије за прописе („Службени гласник општине 

Вишеград“, бр. 6/21 и 17/22) остаје неизмијењено.  

3. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Вишеград“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Рјешењем Скупштине општине Вишеград („Службени 

гласник општине Вишеград“, бр. 6/21 и 17/22 ) 

Миленко Јањић изабран је за предсједника Комисије 

за прописе. 

Предсједник Скупштине општине Вишеград сходно 

одредби члана 52. Пословника о раду Скупштине 

општине Вишеград („Службени гласник општине 

Вишеград“, бр. бр. 8/17, 3/19, 12/19 и 14/22) поднио је 

приједлог за разрјешење предсједника Комисије за 

прописе Миленка Јањића, због неоправданог 

изостанка са сједнице два пута узастопно. Свој 

приједлог је образложио тиме да је предсједник 

Комисије за прописе Миленко Јањић два пута 

узастопно неоправдано одбијао да сазове сједницу 

Комисије за прописе, са чије је сједнице два пута 

неоправдано изостајао, чиме су се стекли услови из 

члана 52. став (1) тачка 4) Пословника о раду 

Скупштине општине Вишеград за његово разрјешење.  

Комисија за избор и именовање размотрила је 

приједлог предсједника Скупштине општине и 

констатовала да је приједлог поднијело лице 

овлашћено пословником у поступку прописаним 

пословником, да постоји правни основ за измјену 

Рјешења о избору комисије за прописе на тај начин да 

се умјесто Миленка Јањића за предсједника комисије 

бира Марко Савић, с тим да Миленко Јањић остаје 

члан поменуте комисије, а све из разлога омогућавања 

сазивања  сједница и функционисања тог радног 

тијела и прослиједила свој приједлог Скупштини на 

разматрање и одлучивање. 
Скупштина општине Вишеград прихватила је 

приједлог Комисије за избор и именовање и донијела 

Рјешење о измјени рјешења о избору Комисије за 

прописе.. 

На основу изложеног, у складу са чланом 39. став (2) 

тачка 21) Закона о локалној самоуправи, чланом 36. 

став (2) тачка 23) и чланом 52. став (1) и (2) Статута 

општине Вишеград,  а у вези с чланом 52. и 53. 

Пословника о раду Скупштине општине Вишеград 

ријешено је као у диспозитиву. 

 

Упутство о правном средству: Ово рјешење је 

коначно и против истог није дозвољена жалба, али се 

може покренути управни спор, тужбом Окружном 
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суду у Источном Сарајеву, у року од 30 дана од дана 

достављања рјешења. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД    

                                                         ПРЕДСЈЕДНИК СО                                  

Број: 01-022-284/22 

Датум: 13.12.2022. године               Српко баранац с.р.                                                  

 

На основу члана 39. став (2) тачка 33)  акона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

бр. 97/16 и 36/19 и 61/21), члана 18. Закона о систему 

јавних служби („Службени гласник Републике 

Српске“, бр. 68/07, 109/12 и 44/16,),  члана 116. став (1) 

тачка 2) и став (2) т. 8) и 11) Закона о здравственој 

заштити („Службени гласник Републике Српске“, број 

57/22) и члана  36. став (2) тачка 35) Статута општине 

Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“, 

бр. 6/17 и 3/19), а у вези с чланом 35 став (1) Статута 

Јавне здравствене устанве „Дом здрављa“ Вишеград, 

број: 01-376/11, од 18.03.2011. године, Скупштина 

општина Вишеград на једанаестој  редовној сједници 

одржаној  13.12.2022. године, д о н о с и  

                                                                    

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу директора Јавне здравствене 

установе „Дом здрвља“ Вишеград 

 

1. Др Соња Митрашиновић, специјалиста радиологије, 

разрјешава се дужности директора Јавне здравствене 

установе „Дом здравља“ Вишеград, прије истека 

мандата. 

  

2. Права по основу радног односа након разрјешења 

именоване из претходне тачке утврдиће надлежни 

орган у складу са Законом о здравственој заштити. 

 

3. Ово рјешење  ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у Службеном гласнику општине 

Вишеград. 

                                                                                                                                                                                        

О б р а з л о ж е њ е 
Др Соња Митрашиновић, специјалиста радиологије, 

именована је за директора Јавне здравствене установе 

„Дом здравља“ Вишеград рјешењем Скупштине 

општине Вишеград, број: 01-022-145/22, од 10.8.2022. 

године („Службени гласник општине Вишеград“, брoj 

14/22), на период од четири године. 

Начелник општине Вишеград у складу са чланом 116. 

став (1) тачка 2) и став (2) т. 8) и 11) Закона о 

здравственој заштити („Службени гласник Републике 

Српске“, број 57/22) поднио је приједлог за 

разрјешење директора Јавне здравствене установе 

„Дом здравља“ Вишеград др Соње Митрашиновић 

прије истека мандата, због испуњавања услова из 

става (2) т. 8) и 11) горе наведеног члана Закона о 

здравственој заштити, којим је прописано да директор 

јавне здравствене установе може бити разријешен 

прије истека мандата на приједлог начелника општине 

ако настане сукоб интереса, у складу са прописима  

којима се уређује спречавање сукоба интереса и из 

других разлога утврђених законом или статутом 

здравствене установе. У образложењу приједлога је 

наведено да је др Соња Митрашиновић  именована на 

функцију в.д. директора, а касније за директора Јавне 

здравствене установе „Дом здравља“ Вишеград, на 

начин што је за именовање гласала и одборница у 

Скупштини општине Вишеград др Јасна Дујмушић-

Видаковић, која је била пресудни 11-ти глас за избор, 

а касније по ступању на дужност директора др Јасна 

Дујмушић-Видаковић је именована за замјеника 

директора Јавне здравствене установе „Дом здравља“ 

Вишеград, по приједлогу директора др Соње 

Митрашиновић. Даље, основ  за разрјешење директора 

Јавне здравствене установе „Дом здравља“ Вишеград 

др Соње Митрашиновић је проузроковање сметње у 

раду здравствене установе јер до данас није извршена 

набавка санитетског возила за потребе ЈЗУ „Дом 

здравља“ Вишеград. Наиме, Скупштина општине 

Вишеград је у својим финансијским документима 

предвидјела средства за набавку санитетског возила, а 

Општина Вишеград је затражила спецификацију за 

санитетско возило од Јавне здравствене установе „Дом 

здравља Вишеград“, а специфијакцију  је потписао и 

овјерио директор Јавне здравствене установе „Дом 

здравља“ Вишеград. На расписану јавну набавку није 

пристигла ни једна понуда, што значи да 

спецификација није састављена квалитено, односно у 

складу са предвиђеним средствима, те се нико није 

јавио. Тим начином нанесена је штета и у 

организационом и финансијском смислу Јавној 

здравственој установи „Дом здравља“ Вишеград, јер је 

у међувремену дошло до поскупљења тих намјенских 

возила, те се за иста средства више не може извршити 

набавка санитетског возила. 

Комисија за избор и именовања размотрила је 

приједлог начелника општине за разрјешење 

директора Јавне здравствене установе „Дом здравља“ 

Вишеград др Соње Митрашиновић прије истека 

мандата, прихватила разлоге за разрјешење и 

приједлог прослиједила Скупштини општине на 

разматрање. 

Скупштина општине Вишеград констатовала је да су 

исуњени сви услови за разрјешење директора Јавне 

здравствене установе „Дом здравља“  Вишеград др 

Соње Митрашиновић, специјалисте радилогије, прије 

истека мандата, те је разрјешила дужности дирктора 

Јавне здравствене установе „Дом здравља“ Вишеград, 

прије истека мандата, а на основу законских 

овлашћења из члана 39. став (2) тачка 33) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“ број: 97/16 и 36/19 и 61/21), члана 18. Закона 

о систему јавних служби ("Службени гласник 

Републике Српске" број: 68/07, 109/12 и 44/16),  члана 

116. став (1) тачка 2) и став (2) т.8) и 11) Закопна о 

здравственој заштити („Службени гласник Републике 

Српске“, брoj57/22) и члана  36. став (2) тачка 35) 

Статута општине Вишеград („Службени гласник 

општине Вишеград“, бр. 6/17 и 3/19), а у вези с чланом 

35 став (1) Статута Јавне здравствене устанве „Дом 
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здрављa“ Вишеград,  број: 01-376/11, од 18.03.2011. 

године. 

На основу напријед наведног Скупштина општине је 

донијела рјешење и одлучила као у диспозитиву. 

 

Упутство о правном лијеку: Ово рјешење је коначно 

и против истог није дозвољена жалба, али се може 

покренути управни спор тужбом код Окружног суда у 

Источном Сарајеву, у року од 30 дана од дана 

достављања истог. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД    

                                                         ПРЕДСЈЕДНИК СО                                  

Број: 01-022-288/22 

Датум: 13.12.2022. године               Српко Баранац с.р.                                                  

 

На основу члана 39. став (2) тачка 33)  Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, бр. 97/16 и 36/19 и 61/21), члана 18. став 3а)  

Закона о систему јавних служби члана („Службени 

гласник Републике Српске“, бр. 68/07, 109/12 и 44/16), 

члана 113. став (5) Закона о здравственој заштити 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 57/22), 

члана 4. став (2) Закона о министарским, владиним  и 

другим именовањима Републике Српске („Службени 

гласник Републике Српске“, број 41/03), члана 36. став 

(2) тачка 35) Статута општине Вишеград („Службени 

гласник општине  Вишеград“, бр. 6/17 и 3/19), а у вези 

са чланом 34. став (3) Статута Јавне здравствене 

установе „Дом здравља“ Вишеград, број: 01-376/11 од 

18.03.2011. године, Скупштина општина Вишеград на 

једанаестој редовној сједници  одржаној дана 

13.12.2022 . године, д о н о с и  

                                                                                                            

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању вршиоца дужности директора 

Јавне здравствене установе „Дом здравља“ 

Вишеград 

           

1. Др Снежана Ђуровић, специјалиста породичне 

медицине, именује се за вршиоца дужности  директора 

Јавне здравствене установе „Дом здравља“ Вишеград  

на период до (2) два  мјесеца, а најдуже до окончања 

поступка јавне конкуренције. 

 

2. Права, обавезе и одговорности директора односе се 

и на вршиоца дужности директора. Овлашћења 

директора, као и вршиоца дужности директора, без 

ограничења су, што је прописано Статутом Јавне 

здравствене установе „Дом здравља“ Вишеград, број: 

01-376/11, од 18.3.2011. године. Вршилац дужности 

директора заступа и представља јавну установу у 

складу са Статутом. 

 

3. Ово рјешење  ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у Службеном гласнику општине 

Вишеград. 

 

                                                                                                                                                                                        

О б р а з л о ж е њ е 

Закон о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број 97/16) у члану 39. став (2) 

тачка 33), Закон о систему јавних служби („Службени 

гласник Републике Српске“, бр. 68/07, 109/12 и 44/16) 

у члану 18. став (3а), Закон о здравственој заштити 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 57/22) у 

члану 113. став (5), Закон о министарским, владиним 

и другим именовањима Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 41/03) у 

члану 4. став (2) и Статут општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, бр. 6/17 и 

3/19) у члану 36. став (2) тачка 35), а у вези са чланом 

34. став (3) Статута Јавне здравствене установе „Дом 

здравља“ Вишеград, број: 01-376/11, од 18.3.2011. 

године, прописују надлежност Скупштине општине 

Вишеград за именовање вршиоца дужности директора 

Јавне здравствене установе „Дом здравља“ Вишеград 

до завршетка поступка јавне конкуренције за избор и 

именовање директора, а највише на период до два (2) 

мјесеца.  

Комисија за избор и именовање, као стално радно 

тијело Скупштине општине Вишеград надлежно за 

питања предлагања избора, именовања и разрјешења 

из надлежности скупштине општине, имајући у виду 

да је остала упражњена позиција директора Јавне 

здравствене установе „Дом здравља“ Вишеград, 

предложила је Скупштини општине Вишеград да за 

вршиоца дужности директора Јавне здравствене 

установе „Дом здравља“ Вишеград до окончања 

поступка јавне конкуренције, а највише на период до 

два (2) мјесеца, именује др Снежану Ђуровић, 

специјалисту породичне медицине, која испуњава 

услове за именовање вршиоца дужности директора 

прописане Законом о здравственој заштити и 

Статутом јавне установе. 

Свој приједлог комисија је засновала на члану 39. став 

(2) тачка 33) Закона о локалној самоуправи и члану 36. 

став (2) тачка 35)  Статута општине Вишеград који 

садрже идентичну одредбу којим је прописано да 

скупштина општине именује и разрјешава директора и 

управни одбор установе чији је оснивач или суоснивач 

јединица локалне самоуправе, у складу са законом, 

члану 18. став (3а) Закона о ситему јавних служби  који 

је прописано да директора установе чији је оснивач 

или суоснивач јединица локлане самоуправе, у складу 

са законом именује скупштина општине, односно 

скупштина града, члану 113. став (5)  Закона о 

здравственој заштити („Службени гласник Републике 

Српске“, број 57/22) којим је прописна надлежност 

скупштина локалне самоуправе за именовање 

директора јавне здравствене установе, у складу са 

прописом којим је уређен систем јавних служби,  и 

члану 4. став (2)  тачка Закона о министарским, 

владиним и другим именовањима Републике Срспке 

којим је прописано да се  именовање на упражњене 

позиције може вршити и на краћи период (највише  

два мјесеца), односно до окончањља поступка јавне  

конкуренције.  
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Скупштина општине Вишеград је размотрила и 

прихватила приједлог Комисије за избор и именовање 

и донијела Рјешење о именовању др Снежане 

Ђуровић, специјалисте породичне мадицине, за 

вршиоца дужности директора Јавне здравствене 

установе „Дом здравља“ Вишеград, на период до два 

(2) мјесеца, а најдуже до окончања поступка јавне  

конкуренције. 

На основу изложеног, а у складу са чланом 39. став (2) 

тачка 33) Закона о локалној самоуправи, чланом 18. 

став (3а) Закона о систему јавних служби, чланом 113. 

став (5) Закона о здравственој заштити, чланом 4. став 

(2) Закона о министарским, владиним и другим 

именовањима Републике Срспке и чланом 36. став (2) 

тачка 35. Статута општине Вишеград ријешено је као 

у диспозитиву овог рјешења.   

       

Упутство о правном лијеку: Ово рјешење је коначно 

и против истог није дозвољена жалба, али се   може 

покренути управни спор тужбом код Окружног суда у 

Источном Сарајеву, у року од 30 дана од дана 

достављања истог. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД    

                                                         ПРЕДСЈЕДНИК СО                                  

Број: 01-022-289/22 

Датум: 13.12.2022. године               Српко Баранац с.р.                                                  

 

На основу члана 39. став (2) тачка 28) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник општине 

Вишеград“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21), члана 36. став (2) 

тачка 30) Статута општине Вишеград („Службени 

гласник општине Вишеград“, бр. 6/17 и 3/19),  чл. 137. 

144. Пословника о раду Скупштине општине 

Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“, 

бр. 8/17, 3/19, 12/19 и 14/22), Скупштина општине 

Вишеград на једанаестој редовној сједници одржаној 

13.12.2022. године, д о н о с и  

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Извјештаја о раду начелника општине 

и Општинске управе општине Вишеград  

за 2021. годину  

 

1. Скупштина општине Вишеград усваја Извјештај о 

раду начелника општине и  Општинске управе 

општине Вишеград за 2021. годину. 

 

2.  У прилогу овог закључка налази се Извјештај о раду 

начелника општине и Општинске управе општине 

Вишеград за 2021. годину и чини његов саставни дио. 

 

3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Вишеград“. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД    

                                                         ПРЕДСЈЕДНИК СО                                  

Број: 01-022-243/22 

Датум:13.12.2022.године                 Српко Баранац с.р.   

На основу члана 39. став (2) тачка 31) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник општине 

Вишеград“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21), члана 36. став (2) 

тачка 33) Статута општине Вишеград („Службени 

гласник општине Вишеград“, бр. 6/17 и 3/19),  чл. 137. 

144. Пословника о раду Скупштине општине 

Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“, 

бр. 8/17, 3/19, 12/19 и 14/22), Скупштина општине 

Вишеград на једанаестој редовној сједници одржаној 

13.12.2022. године, д о н о с и  

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Извјештаја о раду начелника општине 

у Скупштини Предузећа за водовод иканализацију 

„15. април“ а.д. Вишеград у 2020. години 

 

1. Скупштина општине Вишеград усваја Извјештај о 

раду начелника општине у Скупштини Предузећа за 

водовод и канализацију „15. април“ а.д. Вишеград у 

2020. години. 

 

2. У прилогу овог закључка налази се Извјештај о раду 

начелника општине у Скупштини Предузећа за 

водовод и канализацију „15. април“ а.д. Вишеград у 

2020. години и чини његов саставни дио. 

 

3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД    

                                                         ПРЕДСЈЕДНИК СО                                  

Број: 01-022-244/22 

Датум:13.12.2022.године               Српско Баранац с.р.                                                            

 

На основу члана 39. став (2) тачка 31) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник општине 

Вишеград“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21), члана 36. став (2) 

тачка 33) Статута општине Вишеград („Службени 

гласник општине Вишеград“, бр. 6/17 и 3/19),  чл. 137. 

144. Пословника о раду Скупштине општине 

Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“, 

бр. 8/17, 3/19, 12/19 и 14/22), Скупштина општине 

Вишеград на једанаестој редовној сједници одржаној 

13.12.2022. године, д о н о с и  

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Извјештаја о раду начелника општине 

у Скупштини Предузећа за водовод и 

канализацију „15. април“ а.д. Вишеград 

 у 2021. години 

 

1. Скупштина општине Вишеград усваја Извјештај о 

раду начелника општине у Скупштини Предузећа за 

водовод и канализацију „15. април“ а.д. Вишеград у 

2020. години. 

 

2. У прилогу овог закључка налази се Извјештај о раду 

начелника општине у Скупштини Предузећа за 

водовод и канализацију „15. април“ а.д. Вишеград у 

2021. години и чини његов саставни дио. 
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3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД    

                                                         ПРЕДСЈЕДНИК СО                                  

Број: 01-022-245/22 

Датум:13.12.2022.године             Српко Баранац с.р.                                                           

 

На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник општине Вишеград“, бр. 97/16, 

36/19 и 61/21), члана 36. Статута општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, бр. 6/17 и 

3/19),  чл. 137. 144. Пословника о раду Скупштине 

општине Вишеград („Службени гласник општине 

Вишеград“, бр. 8/17, 3/19, 12/19 и 14/22), Скупштина 

општине Вишеград на једанаестој редовној сједници 

одржаној 13.12.2022. године, д о н о с и  

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Извјештаја о реализацији Програма 

заједничке комуналне потрошње за 2021. годину  

 
1. Скупштина општине Вишеград усваја Извјештај о 

реализацији Програма заједничке комуналне 

потрошње за 2021. годину.  

 

2. У прилогу овог закључка налази се Извјештај о 

реализацији Програма заједничке комуналне 

потрошње за 2021. годину и чини његов саставни дио. 

 

3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Вишеград“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД    

                                                         ПРЕДСЈЕДНИК СО                                  

Број: 01-022-246/22 

Датум:13.12.2022.године                  Српко Баранац 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 

На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник општине Вишеград“, бр. 97/16, 

36/19 и 61/21), члана 36. Статута општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, бр. 6/17 и 

3/19),  чл. 137. 144. Пословника о раду Скупштине 

општине Вишеград („Службени гласник општине 

Вишеград“, бр. 8/17, 3/19, 12/19 и 14/22), Скупштина 

општине Вишеград на једанаестој редовној сједници 

одржаној 13.12.2022. године, д о н о с и  

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Извјештаја о  утрошку средстава за 

2020. годину по основу Закона о заштити 

 од пожара  

1. Скупштина општине Вишеград усваја Извјештај о  

утрошку средстава за 2020. годину по основу Закона о 

заштити од пожара.  

 

2. У прилогу овог закључка налази се Извјештај о  

утрошку средстава за 2020. годину по основу Закона о 

заштити од пожара и чини његов саставни дио. 

 

3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД    

                                                         ПРЕДСЈЕДНИК СО                                  

Број: 01-022-247/22 

Датум:13.12.2022.године                  Српко Баранац с.р.                                                            

 

На основу члана 39. став (2) тачка 11) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник општине 

Вишеград“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21), члана  20. став (3) 

Закона о комуналним дјелатностима („Службени 

гласник општине Вишеград“, бр. 124/11 и 100/17), 

члана 36. Статута општине Вишеград („Службени 

гласник општине Вишеград“, бр. 6/17 и 3/19),  чл. 137. 

144. Пословника о раду Скупштине општине 

Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“, 

бр. 8/17, 3/19, 12/19 и 14/22), Скупштина општине 

Вишеград на једанаестој редовној сједници одржаној 

13.12.2022. године, д о н о с и  

 

З А К Љ У Ч А К 

о давању сагласности на цијене за услугу 

водоснабдијевања и одводње отпадних вода ЈП за 

водовод и канализацију „15 април“ а.д. Вишеград 

 
1. Скупштина општине Вишеград даје сагласност на 

цијене за услугу водоснабдијевања и одводње 

отпадних вода ЈП за водовод и канализацију „15 

април“ а.д. Вишеград, коју је утврдио Надзорни одбор 

ЈП за водовод и канализацију „15 април“ а.д. 

Вишеград својом одлуком, број: 02-594-3/22, од 

5.12.2022. године.  

 

2. У прилогу овог закључка налази се Одлука 

Надзорног одбора ЈП за водовод и канализацију „15 

април“ а.д. Вишеград о утврђивању цијена за услугу 

водоснабдијевања и одводње отпадних вода, број: 02-

594-3/22, од 5.12.2022. године, и чини његов саставни 

дио. 

 

3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД    

                                                         ПРЕДСЈЕДНИК СО                                  

Број: 01-022-252/22 

Датум: 13.12.2022. године            Српско Барабац с.р.                                                     
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ЦЈЕНОВНИК ЗА УСЛУГУ ВОДОСНАБДИЈЕВАЊА И ОДВОДЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА 

ДОМАЋИНСТВА Цијене без ПДВ-а 

Вода 0,90 КМ / m³ 

Канализација (отпадне воде) 0,30 КМ / m³ 

Водни доприноси (водне накнаде) 0,045 КМ / m³ 

Накнада за израду елабората анализе отпадних вода (износ мјесечне накнаде 

по потрошачу) 
0,20 КМ / потрошач 

ФИКСНИ ДИО (износ мјесечне накнаде за одржавање јавне водоводне и 

јавне канализационе мреже, укључујући и мјерни инструмент по потрошачу) 
3,00 КМ / потрошач 

 

ПРАВНА ЛИЦА, ПРЕДУЗЕТНИЦИ И ОСТАЛИ ПОТРОШАЧИ Цијене без ПДВ-а 

Вода 1,86 КМ / m³ 

Канализација (отпадне воде) 0,93 КМ / m³ 

Водни доприноси (водне накнаде) 0,045 КМ / m³ 

Накнада за израду елабората анализе отпадних вода (износ мјесечне накнаде 

по потрошачу) 
1,00 КМ / потрошач 

ФИКСНИ ДИО (износ мјесечне накнаде за одржавање јавне водоводне и 

јавне канализационе мреже, укључујући и мјерни инструмент по потрошачу): 
 

DN 15 mm ½“ 8,00 КМ / потрошач 

DN 20 mm ¾“ 8,00 КМ / потрошач 

DN 25 mm 1“ 8,00 КМ / потрошач 

DN 32 mm 5/4“ 8,00 КМ / потрошач 

DN 40 mm 6/4“ 8,00 КМ / потрошач 

DN 50 mm 2“ 17,50 КМ / потрошач 

DN 80 mm 3“ 24,10 КМ / потрошач 

DN 110 mm 4“ 32,00 КМ / потрошач 

 

 
 

На основу члана 39. став (2) тачка 11) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник општине 

Вишеград“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21), члана  20. став (3) 

Закона о комуналним дјелатностима („Службени 

гласник општине Вишеград“, бр. 124/11 и 100/17), 

члана 36. Статута општине Вишеград („Службени 

гласник општине Вишеград“, бр. 6/17 и 3/19),  чл. 137. 

144. Пословника о раду Скупштине општине 

Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“, 

бр. 8/17, 3/19, 12/19 и 14/22), Скупштина општине 

Вишеград на једанаестој редовној сједници одржаној 

13.12.2022. године, д о н о с и  

 

З А К Љ У Ч А К 

о давању сагласности на цијене услуга одвоза и 

 депоновања смећа Комуналном предузећу 

„Комуналац“ а.д. Вишеград 

 
1. Скупштина општине Вишеград даје сагласност на 

цијене услуга одвоза и депоновања смећа Комуналном 

предузећу „Комуналац“ а.д. Вишеград, коју је утврдио 

Надзорни одбор Комуналног предузећа „Комуналац“ 

а.д. Вишеград својом одлуком, број: 03-439-18/22, од 

27.5.2022. године.  

 

2. У прилогу овог закључка налази се Одлука 

Надзорног одбора Комуналног предузећа 

„Комуналац“ а.д. Вишеград о цијенама услуга одвоза 

и депоновања смећа,  број: 03-439-18/22, од 27.5.2022. 

године, и чини његов саставни дио. 

 

3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД    

                                                         ПРЕДСЈЕДНИК СО                                  

Број: 01-022-253/22 

Датум: 13.12.2022. године               Српко Баранац с.р.                                                         

 

На основу члана 39. став (2) тачка 11) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник општине 

Вишеград“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21), члана  20. став (3) 

Закона о комуналним дјелатностима („Службени 

гласник општине Вишеград“, бр. 124/11 и 100/17), 

члана 36. Статута општине Вишеград („Службени 

гласник општине Вишеград“, бр. 6/17 и 3/19),  чл. 137. 

144. Пословника о раду Скупштине општине 

Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“, 

бр. 8/17, 3/19, 12/19 и 14/22), Скупштина општине 
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Вишеград на једанаестој редовној сједници одржаној 

13.12.2022. године, д о н о с и  

 

З А К Љ У Ч А К 

о давању сагласности на цијене погребних услуга-

остали радови Комуналном предузећу 

„Комуналац“ а.д. Вишеград 

 
1. Скупштина општине Вишеград даје сагласност на 

цијене погребних услуга-остали радови Комуналном 

предузећу „Комуналац“ а.д. Вишеград, коју је утврдио 

Надзорни одбор Комуналног предузећа „Комуналац“ 

а.д. Вишеград својим актом, број: 03-439-19/22, од 

27.5.2022. године.  

 

2. У прилогу овог закључка налази се акт Надзорног 

одбора Комуналног предузећа „Комуналац“ а.д. 

Вишеград којим је утврђена цијена погребних услуга-

остали радови, број: 03-439-19/22, од 27.5.2022. 

године, и чини његов саставни дио. 

 

3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД    

                                                         ПРЕДСЈЕДНИК СО                                  

Број: 01-022-254/22 

Датум: 13.12.2022. године            Српско Барабац с.р.                                                     

 

На основу члана 39. став (2) тачка 11) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник општине 

Вишеград“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21), члана  20. став (3) 

Закона о комуналним дјелатностима („Службени 

гласник општине Вишеград“, бр. 124/11 и 100/17), 

члана 36. Статута општине Вишеград („Службени 

гласник општине Вишеград“, бр. 6/17 и 3/19),  чл. 137. 

144. Пословника о раду Скупштине општине 

Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“, 

бр. 8/17, 3/19, 12/19 и 14/22), Скупштина општине 

Вишеград на једанаестој редовној сједници одржаној 

13.12.2022. године, д о н о с и  

 

З А К Љ У Ч А К 

о давању сагласности на цијене пијачних услуга 

 Комуналном предузећу „Комуналац“ а.д. 

Вишеград 

 
1. Скупштина општине Вишеград даје сагласност на 

цијене пијачних услуга Комуналном предузећу 

„Комуналац“ а.д. Вишеград, коју је утврдио Надзорни 

одбор Комуналног предузећа „Комуналац“ а.д. 

Вишеград својим актом, број: 03-439-20/22, од 

27.5.2022. године.  

 

2. У прилогу овог закључка налази се акт Надзорног 

одбора Комуналног предузећа „Комуналац“ а.д. 

Вишеград којим је утврђена цијена пијачних услуга,                                                 

број: 03-439-20/22, од 27.5.2022. године, и чини његов 

саставни дио. 

3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД    

                                                         ПРЕДСЈЕДНИК СО                                  

Број: 01-022-255/22 

Датум: 13.12.2022. године              Српко Баранац с.р. 

                                                   

На основу члана 39. став (2) тачка 11) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник општине 

Вишеград“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21), члана  20. став (3) 

Закона о комуналним дјелатностима („Службени 

гласник општине Вишеград“, бр. 124/11 и 100/17), 

члана 36. Статута општине Вишеград („Службени 

гласник општине Вишеград“, бр. 6/17 и 3/19),  чл. 137. 

144. Пословника о раду Скупштине општине 

Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“, 

бр. 8/17, 3/19, 12/19 и 14/22), Скупштина општине 

Вишеград на једанаестој редовној сједници одржаној 

13.12.2022. године, д о н о с и  

 

З А К Љ У Ч А К 

о давању сагласности на цијене услуга одвоза и 

депоновања смећа за апартамане и собе за 

преноћиште Комуналном предузећу  

„Комуналац“ а.д. Вишеград 

 
1. Скупштина општине Вишеград даје сагласност на 

цијене услуга одвоза и депоновања смећа за 

апартамане и собе за преноћиште Комуналном 

предузећу „Комуналац“ а.д. Вишеград, коју је утврдио 

Надзорни одбор Комуналног предузећа „Комуналац“ 

а.д. Вишеград својим актом, број: 03-439-21/22, од 

27.5.2022. године.  

 

2. У прилогу овог закључка налази се акт Надзорног 

одбора Комуналног предузећа „Комуналац“ а.д. 

Вишеград којим је утврђена цијена пијачних услуга,                                                 

број: 03-439-21/22, од 27.5.2022. године, и чини његов 

саставни дио. 

 

3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД    

                                                         ПРЕДСЈЕДНИК СО                                  

Број: 01-022-256/22 

Датум: 13.12.2022. године               Српко Баранац с.р.                                                         

 

На основу члана 39. став (2) тачка 34) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник општине 

Вишеград“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21), члана 5. Закона о 

јавним предузећима („Службени гласник Републике 

Српске“, бр. 75/04 и 78/11), члана 36. став (2) тачка 36) 

Статута општине Вишеград („Службени гласник 

општине Вишеград“, бр. 6/17 и 3/19), члана 20. 

Статута ЈП „Дирекција за изградњу и развој“ д.о.о. 

Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“, 

бр.13/18 и 17/18), чл. 137. и 144. Пословника о раду 
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Скупштине општине Вишеград („Службени гласник 

општине Вишеград“, бр. 8/17, 3/19, 12/19 и 14/22), 

Скупштина општине Вишеград у функцији 

Скупштине ЈП „Дирекција за изградњу и развој“ д.о.о. 

Вишеград на једанаестој редовној сједници одржаној 

13.12.2022. године, д о н о с и  

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању захтјева ЈП „Дирекција за изградњу и 

развој“ д.о.о. Вишеград за одобравање средстава 

за покриће дуговања и дозначавање средстава 

гранта за 2022. годину 

 

1. Скупштина општине Вишеград усваја захтјев ЈП 

„Дирекција за изградњу и развој“ д.о.о. Вишеград за 

одобравање средстава за покриће дуговања и 

дозначавање средстава гранта за 2022. годину. 

 

2. У прилогу овог закључка налази се захтјев ЈП 

„Дирекција за изградњу и развој“ д.о.о. Вишеград за 

одобравање средстава за покриће дуговања и 

дозначавање средстава гранта за 2022. годину и чини 

његов саставни дио. 

 

3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД    

                                                         ПРЕДСЈЕДНИК СО                                  

Број: 01-022-260/22 

Датум: 13.12.2022. године               Српко Баранац с.р. 

                                                  

На основу члана 39. став (2) тачка 34) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник општине 

Вишеград“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21), члана 5. Закона о 

јавним предузећима („Службени гласник Републике 

Српске“, бр. 75/04 и 78/11), члана 36. став (2) тачка 36) 

Статута општине Вишеград („Службени гласник 

општине Вишеград“, бр. 6/17 и 3/19), члана 20. 

Статута ЈП „Дирекција за изградњу и развој“ д.о.о. 

Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“, 

бр.13/18 и 17/18), чл. 137. и 144. Пословника о раду 

Скупштине општине Вишеград („Службени гласник 

општине Вишеград“, бр. 8/17, 3/19, 12/19 и 14/22), 

Скупштина општине Вишеград у функцији 

Скупштине ЈП „Дирекција за изградњу и развој“ д.о.о. 

Вишеград на једанаестој редовној сједници одржаној 

13.12.2022. године, д о н о с и  

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању захтјева ЈП „Дирекција за изградњу и 

развој“ д.о.о. Вишеград за накнаду губитка 

прихода због укидања паркинг мјеста  

 

1. Скупштина општине Вишеград усваја захтјев ЈП 

„Дирекција за изградњу и развој“ д.о.о. Вишеград за 

накнаду губитка прихода због укидања паркинг 

мјеста. 

 

2. У прилогу овог закључка налази се захтјев ЈП 

„Дирекција за изградњу и развој“ д.о.о. Вишеград за 

накнаду губитка прихода због укидања паркинг мјеста 

и чини његов саставни дио. 

 

3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД    

                                                         ПРЕДСЈЕДНИК СО                                   

Број: 01-022-261/22 

Датум: 13.12.2022. године                Српко Баранац с.р.   

                                                         

На основу члана 19. став (1) тачка 3) и става (3) Закона 

о систему јавних служби („Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 68/07, 109/12 и 44/16), члана 

36. став (2) тачка 40) Статута општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, бр. 6/17 и 

3/19) и чл. 137. и 144. Пословника о раду Скупштине 

општине Вишеград („Службени гласник општине 

Вишеград“, бр. 8/17, 3/19, 12/19 и 14/22), Скупштина 

општине Вишеград на једанаесетој редовној сједници 

одржаној 13.12.2022. године, д о н о с и 

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Годишњег извјештаја о пословању и 

годишњег обрачуна за 2020. годину ЈЗУ               

„Дом здравља“ Вишеград 

 

                         Члан 1. 
Скупштина општине Вишеград усваја Годишњи 

извјештај о пословању и годишњи обрачун за 2020. 

годину ЈЗУ „Дом здравља“ Вишеград. 

 

Члан 2. 

Годишњи извјештај о пословању и годишњи обрачун 

за 2020. годину ЈЗУ „Дом здравља“ Вишеград налази 

се у прилогу и чини саставни дио овог закључка.  

 

Члан 3. 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД    

                                                         ПРЕДСЈЕДНИК СО                                  

Број: 01-022-265/22 

Датум: 13.12.2022. године                Српко Баранац с.р.     

                                                      

На основу члана 19. став (1) тачка 3) и става (3) Закона 

о систему јавних служби („Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 68/07, 109/12 и 44/16), члана 

36. став (2) тачка 40) Статута општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, бр. 6/17 и 

3/19) и чл. 137. и 144. Пословника о раду Скупштине 

општине Вишеград („Службени гласник општине 

Вишеград“, бр. 8/17, 3/19, 12/19 и 14/22), Скупштина 

општине Вишеград на једанаесетој редовној сједници 

одржаној 13.12.2022. године, д о н о с и 
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З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Годишњег извјештаја о пословању  

и годишњег обрачуна за 2020. годину 

ЈЗУ „Апотека Вишеград“Вишеград 

 

1. Скупштина општине Вишеград усваја Годишњи 

извјештај о пословању и годишњи обрачун за 2020. 

годину ЈЗУ „Апотека Вишеград“  Вишеград. 

2. Годишњи извјештај о пословању и годишњи 

обрачун за 2020. годину ЈЗУ „Апотека Вишеград“  

Вишеград налази се у прилогу и чини саставни дио 

овог закључка.  

 

3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД    

                                                         ПРЕДСЈЕДНИК СО                                  

Број: 01-022-266/22 

Датум: 13.12.2022. године              Српко Баранац с.р.                                                   

 

На основу члана 19. став (1) тачка 3) и става (3) Закона 

о систему јавних служби („Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 68/07, 109/12 и 44/16), члана 

36. став (2) тачка 40) Статута општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, бр. 6/17 и 

3/19) и чл. 137. и 144. Пословника о раду Скупштине 

општине Вишеград („Службени гласник општине 

Вишеград“, бр. 8/17, 3/19, 12/19 и 14/22), Скупштина 

општине Вишеград на једанаесетој редовној сједници 

одржаној 13.12.2022. године, д о н о с и 

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Годишњег извјештаја о пословању и 

годишњег обрачуна за 2020. годину 

ЈУ „Центар за социјални рад“ Вишеград 

 

1.Скупштина општине Вишеград усваја Годишњи 

извјештај о пословању и годишњи обрачун за 2020. 

годину ЈУ „Центар за социјални рад“  Вишеград. 

 

2. Годишњи извјештај о пословању и годишњи 

обрачун за 2020. годину ЈУ „Центар за социјални рад“  

Вишеград налази се у прилогу и чини саставни дио 

овог закључка.  

 

3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД    

                                                         ПРЕДСЈЕДНИК СО                                  

Број: 01-022-267/22 

Датум:13.12.2022.године              Српко Баранац с.р. 

 

На основу члана 19. став (1) тачка 3) и става (3) Закона 

о систему јавних служби („Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 68/07, 109/12 и 44/16), члана 

36. став (2) тачка 40) Статута општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, бр. 6/17 и 

3/19) и чл. 137. и 144. Пословника о раду Скупштине 

општине Вишеград („Службени гласник општине 

Вишеград“, бр. 8/17, 3/19, 12/19 и 14/22), Скупштина 

општине Вишеград на једанаесетој редовној сједници 

одржаној 13.12.2022. године, д о н о с и 

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Годишњег извјештаја о пословању и 

годишњег обрачуна за 2020. годину ЈУ 

„Туристичка организација општине Вишеград“ 

Вишеград 

 

1. Скупштина општине Вишеград усваја Годишњи 

извјештај о пословању и годишњи обрачун за 2020. 

годину ЈУ „Туристичка организација општине 

Вишеград“ Вишеград. 

 

2. Годишњи извјештај о пословању и годишњи 

обрачун за 2020. годину ЈУ „Туристичка организација 

општине Вишеград“ налази се у прилогу и чини 

саставни дио овог закључка.  

 

3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД    

                                                         ПРЕДСЈЕДНИК СО                                  

Број: 01-022-268/22 

Датум: 13.12.2022. године               Српко Баранац с.р. 

                                                  

На основу члана 19. став (1) тачка 3) и става (3) Закона 

о систему јавних служби („Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 68/07, 109/12 и 44/16), члана 

36. став (2) тачка 40) Статута општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, бр. 6/17 и 

3/19) и чл. 137. и 144. Пословника о раду Скупштине 

општине Вишеград („Службени гласник општине 

Вишеград“, бр. 8/17, 3/19, 12/19 и 14/22), Скупштина 

општине Вишеград на једанаесетој редовној сједници 

одржаној 13.12.2022. године, д о н о с и 

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Годишњег извјештаја о пословању и 

годишњег обрачуна за 2020. годину ЈУ „Центар за 

културне дјелатности Иво Андрић“ Вишеград 

 

1. Скупштина општине Вишеград усваја Годишњи 

извјештај о пословању и годишњи обрачун за 2020. 

годину ЈУ „Центар за културне дјелатности Иво 

Андрић“ Вишеград. 

 

2. Годишњи извјештај о пословању и годишњи 

обрачун за 2020. годину ЈУ „Центар за културне 

дјелатности Иво Андрић“ Вишеград налази се у 

прилогу и чини саставни дио овог закључка.  
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3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД    

                                                         ПРЕДСЈЕДНИК СО                                  

Број: 01-022-269/22 

Датум: 13.12.2022. године               Српко Баранац с.р.                                                       

 

На основу члана 19. став (1) тачка 3) и става (3) Закона 

о систему јавних служби („Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 68/07, 109/12 и 44/16), члана 

36. став (2) тачка 40) Статута општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, бр. 6/17 и 

3/19) и чл. 137. и 144. Пословника о раду Скупштине 

општине Вишеград („Службени гласник општине 

Вишеград“, бр. 8/17, 3/19, 12/19 и 14/22), Скупштина 

општине Вишеград на једанаесетој редовној сједници 

одржаној 13.12.2022. године, д о н о с и 

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Годишњег извјештаја о пословању и 

годишњег обрачуна за 2020. годину ЈСУ „Дрина“ 

Вишеград 

 

1. Скупштина општине Вишеград усваја Годишњи 

извјештај о пословању и годишњи обрачун за 2020. 

годину ЈСУ „Дрина“ Вишеград. 

 

2. Годишњи извјештај о пословању и годишњи 

обрачун за 2020. годину ЈСУ „Дрина“ Вишеград 

налази се у прилогу и чини саставни дио овог 

закључка.  

 

3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД    

                                                         ПРЕДСЈЕДНИК СО                                  

Број: 01-022-270/22 

Датум: 13.12.2022. године               Српко Баранац с.р.                                                    

 

На основу члана 19. став (1) тачка 3) и става (3) Закона 

о систему јавних служби („Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 68/07, 109/12 и 44/16), члана 

36. став (2) тачка 40) Статута општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, бр. 6/17 и 

3/19) и чл. 137. и 144. Пословника о раду Скупштине 

општине Вишеград („Службени гласник општине 

Вишеград“, бр. 8/17, 3/19, 12/19 и 14/22), Скупштина 

општине Вишеград на једанаесетој редовној сједници 

одржаној 13.12.2022. године, д о н о с и 

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Годишњег извјештаја о пословању и 

годишњег обрачуна за 2021. годину ЈЗУ             

„Дом здравља“ Вишеград 

 

 

                         Члан 1. 
Скупштина општине Вишеград усваја Годишњи 

извјештај о пословању и годишњи обрачун  за 2021. 

годину ЈЗУ „Дом здравља“ Вишеград. 

 

Члан 2. 

Годишњи извјештај о пословању и годишњи обрачун 

за 2021. годину ЈЗУ „Дом здравља“ Вишеград налази 

се у прилогу и чини саставни дио овог закључка.  

 

Члан 3. 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД    

                                                         ПРЕДСЈЕДНИК СО                                  

Број: 01-022-271/22 

Датум: 13.12.2022. године                Српко Баранац с.р.                                                        

 

На основу члана 19. став (1) тачка 3) и става (3) Закона 

о систему јавних служби („Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 68/07, 109/12 и 44/16), члана 

36. став (2) тачка 40) Статута општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, бр. 6/17 и 

3/19) и чл. 137. и 144. Пословника о раду Скупштине 

општине Вишеград („Службени гласник општине 

Вишеград“, бр. 8/17, 3/19, 12/19 и 14/22), Скупштина 

општине Вишеград на једанаесетој редовној сједници 

одржаној 13.12.2022. године, д о н о с и 

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Годишњег извјештаја о пословању и 

годишњег обрачуна за 2021. годину ЈЗУ „Апотека 

Вишеград“  Вишеград 

 

1. Скупштина општине Вишеград усваја Годишњи 

извјештај о пословању и годишњи обрачун за 2021. 

годину ЈЗУ „Апотека Вишеград“  Вишеград. 

 

2. Годишњи извјештај о пословању и годишњи 

обрачун за 2021. годину ЈЗУ „Апотека Вишеград“  

Вишеград налази се у прилогу и чини саставни дио 

овог закључка.  

 

3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД    

                                                         ПРЕДСЈЕДНИК СО                                  

Број: 01-022-272/22 

Датум: 13.12.2022. године                 Српко Баранац с.р. 

                                                

На основу члана 19. став (1) тачка 3) и става (3) Закона 

о систему јавних служби („Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 68/07, 109/12 и 44/16), члана 

36. став (2) тачка 40) Статута општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, бр. 6/17 и 

3/19) и чл. 137. и 144. Пословника о раду Скупштине 
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општине Вишеград („Службени гласник општине 

Вишеград“, бр. 8/17, 3/19, 12/19 и 14/22), Скупштина 

општине Вишеград на једанаесетој редовној сједници 

одржаној 13.12.2022. године, д о н о с и 

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Годишњег извјештаја о пословању и 

годишњег обрачуназа 2021. годину ЈУ „Центар за 

социјални рад“  Вишеград 

 

1. Скупштина општине Вишеград усваја Годишњи 

извјештај о пословању и годишњи обрачун за 2021. 

годину ЈУ „Центар за социјални рад“  Вишеград. 

 

2. Годишњи извјештај о пословању и годишњи 

обрачун за 2021. годину ЈУ „Центар за социјални рад“  

Вишеград налази се у прилогу и чини саставни дио 

овог закључка.  

 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД    

                                                         ПРЕДСЈЕДНИК СО                                  

Број: 01-022-273/22 

Датум: 13.12.2022. године                 Српко Баранац с.р.      

                                                  

На основу члана 19. став (1) тачка 3) и става (3) Закона 

о систему јавних служби („Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 68/07, 109/12 и 44/16), члана 

36. став (2) тачка 40) Статута општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, бр. 6/17 и 

3/19) и чл. 137. и 144. Пословника о раду Скупштине 

општине Вишеград („Службени гласник општине 

Вишеград“, бр. 8/17, 3/19, 12/19 и 14/22), Скупштина 

општине Вишеград на једанаесетој редовној сједници 

одржаној 13.12.2022. године, д о н о с и 

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Годишњег извјештаја о пословању и 

годишњег обрачуназа 2021. годину ЈУ 

„Туристичка организација општине Вишеград“ 

Вишеград 

 

1. Скупштина општине Вишеград усваја Годишњи 

извјештај о пословању и годишњи обрачун за 2021. 

годину ЈУ „Туристичка организација општине 

Вишеград“ Вишеград. 

 

2. Годишњи извјештај о пословању и годишњи 

обрачун за 2021. годину ЈУ „Туристичка организација 

општине Вишеград“ налази се у прилогу и чини 

саставни дио овог закључка.  

 

3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД    

                                                         ПРЕДСЈЕДНИК СО                                    

Број: 01-022-274/22 

Датум: 13.12.2022. године                 Српко Баранац с.р.    

                                            

На основу члана 19. став (1) тачка 3) и става (3) Закона 

о систему јавних служби („Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 68/07, 109/12 и 44/16), члана 

36. став (2) тачка 40) Статута општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, бр. 6/17 и 

3/19) и чл. 137. и 144. Пословника о раду Скупштине 

општине Вишеград („Службени гласник општине 

Вишеград“, бр. 8/17, 3/19, 12/19 и 14/22), Скупштина 

општине Вишеград на једанаесетој редовној сједници 

одржаној 13.12.2022. године, д о н о с и 

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Годишњег извјештаја о пословању и 

годишњег обрачуна за 2021. годину ЈУ „Центар за 

културне дјелатности Иво Андрић“ Вишеград 

 

1. Скупштина општине Вишеград усваја Годишњи 

извјештај о пословању и годишњи обрачун за 2021. 

годину ЈУ „Центар за културне дјелатности Иво 

Андрић“ Вишеград. 

 

2. Годишњи извјештај о пословању и годишњи 

обрачун за 2021. годину ЈУ „Центар за културне 

дјелатности Иво Андрић“ Вишеград налази се у 

прилогу и чини саставни дио овог закључка.  

 

3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД    

                                                         ПРЕДСЈЕДНИК СО                                  

Број: 01-022-275/22 

Датум: 13.12.2022. године                Српко Баранац с.р.   

                                                   

На основу члана 19. став (1) тачка 3) и става (3) Закона 

о систему јавних служби („Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 68/07, 109/12 и 44/16), члана 

36. став (2) тачка 40) Статута општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, бр. 6/17 и 

3/19) и чл. 137. и 144. Пословника о раду Скупштине 

општине Вишеград („Службени гласник општине 

Вишеград“, бр. 8/17, 3/19, 12/19 и 14/22), Скупштина 

општине Вишеград на једанаесетој редовној сједници 

одржаној 13.12.2022. године, д о н о с и 

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Годишњег извјештаја о пословању  

и годишњег обрачуна за 2021. годину  

ЈСУ „Дрина“ Вишеград 

 

1. Скупштина општине Вишеград усваја Годишњи 

извјештај о пословању и годишњи обрачун за 2021. 

годину ЈСУ „Дрина“ Вишеград. 
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2. Годишњи извјештај о пословању и годишњи 

обрачун за 2021. годину ЈСУ „Дрина“ Вишеград 

налази се у прилогу и чини саставни дио овог 

закључка.  

 

3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД    

                                                         ПРЕДСЈЕДНИК СО                                  

Број: 01-022-276/22 

Датум: 13.12.2022. године                 Српко Баранац с.р.      

                                                 

На основу члана 19. став (1) тачка 1) и става (3) Закона 

о систему јавних служби („Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 68/07, 109/12 и 44/16) и члана 

36. став (2) тачка 40) Статута општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, бр. 6/17 и 

3/19), Скупштина општине Вишеград на једанаестој 

редовној сједници одржаној 13.12.2022. године,              

д о н о с и 

 

З А К Љ У Ч А К 

о давању сагласности на Годишњи програм рада 

 и финансијски план  за 2022. годину 

 ЈЗУ „Апотека Вишеград“  Вишеград 

 

1. Скупштина општине Вишеград даје сагласност на 

Годишњи програм рада и финансијски план  за 2022. 

годину ЈЗУ „Апотека Вишеград“  Вишеград. 

  

2. Годишњи програм рада и финансијски план за 2022. 

годину ЈЗУ „Апотека Вишеград“  Вишеград налази се 

у прилогу и чини саставни дио овог закључка.  

 

3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД    

                                                         ПРЕДСЈЕДНИК СО                                  

Број: 01-022-277/22 

Датум: 13.12.2022. године            Српко Баранац с.р.                                                     

 

На основу члана 19. став (1) тачка 1) и става (3) Закона 

о систему јавних служби („Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 68/07, 109/12 и 44/16) и члана 

36. став (2) тачка 40) Статута општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, бр. 6/17 и 

3/19), Скупштина општине Вишеград на једанаестој 

редовној сједници одржаној 13.12.2022. године,              

д о н о с и 

 
З А К Љ У Ч А К 

о давању сагласности на Годишњи програм рада и 

финансијски план  за 2022. годину ЈУ „Центар за 

културне дјелтности Иво Андрић“ Вишеград 

 

1. Скупштина општине Вишеград даје сагласност на 

Годишњи програм рада и финансијски план за 2022. 

годину ЈУ „Центар за културне дјелтности Иво 

Андрић“ Вишеград. 

  

2. Годишњи програм рада и финансијски план за 2022. 

годину ЈУ „Центар за културне дјелтности Иво 

Андрић“ Вишеград налази се у прилогу и чини 

саставни дио овог закључка.  

 

3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД    

                                                         ПРЕДСЈЕДНИК СО                                  

Број: 01-022-278/22 

Датум: 13.12.2022. године           Српко Баранац с.р.                                                      

 
На основу члана 19. став (1) тачка 1) и става (3) Закона 

о систему јавних служби („Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 68/07, 109/12 и 44/16) и члана 

36. став (2) тачка 40) Статута општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, бр. 6/17 и 

3/19), Скупштина општине Вишеград на једанаестој 

редовној сједници одржаној 13.12.2022. године,                    

д о н о с и 

 

З А К Љ У Ч А К 

о давању сагласности на Годишњи програм рада и 

финансијски план  за 2022. годину ЈСУ „Дрина“  

Вишеград 

 

1. Скупштина општине Вишеград даје сагласност на 

Годишњи програм рада и финансијски план  за 2022. 

годину ЈСУ „Дрина“  Вишеград. 

  

2. Годишњи програм рада и финансијски план за 2022. 

годину ЈСУ „Дрина“ Вишеград налази се у прилогу и 

чини саставни дио овог закључка.  

 

3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД    

                                                         ПРЕДСЈЕДНИК СО                                  

Број: 01-022-279/22 

Датум: 13.12.2022. године                Српко Баранац 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 
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ОДЛУКУ 

О ИЗМЈЕНИ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ  

ЗА 2022. ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

Одобрава се измјена Плана јавних набавки за 2022. 

годину, као у прилогу. 

 

Члан 2. 

Одлуком о доношењу Плана јавних набавки за 2022. 

годину број 02-404-15/22 од 

18.04.2022. године донесен је План јавних набавки за 

2022. годину. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Члан 3. 

Током реализације Плана јавних набавки за 2022. 

годину јавила се потреба за измјеном, те 

је из тог разлога донесена измјена Плана набавки. 

 

Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а иста ће 

заједно са измјеном Плана набавки бити објављена у 

„Службеном гласнику општине Вишеград“ и на 

интернет страници општине Вишеград. 

 

ОПШТИНА ВИШЕГРАД 

          НАЧЕЛНК ОПШТИНЕ  

Број: 02-04-66/22 

Дана: 06.12.2022. године            Младен Ђуревић,с.р.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА ВИШЕГРАД  

-Начелник општине-  

Број: 02-404-66/22                                                                                                                                                                                                                                                     

Датум: 06.12.2022. године  
  

На основу члана 17. став (1) Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број 39/14) и члана 6. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и 

радова („Службени гласник Општине Вишеград“, број 14/14), начелник општине Вишеград  д о н о с и  
   

ИЗМЈЕНУ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД ЗА 2022. ГОДИНУ  
  

Члан 1.  

У  Плану  јавних набавки општине Вишеград за 2022. годину број 02-404-15/22 од 18.04.2022. године у члану 4. у дијелу табеле  под називом „РОБЕ“ врши се 

измјена ставки под редним бројевима 6., 9., 10., 11., 12. и 13. које гласе:  

Ред. 

број  
Предмет набавке  

Шифра 

ЈРЈН  

Процијењена 

нето  

вриједност 

набавке  

Врста 

поступка 

набавке  

Оквирни 

период  

покретања 

поступка 

набавке  

Оквирни 

период  

закључења 

уговора  

Склапа 

ли се  

уговор 

или  

оквирни 

споразум  

Планирано 

трајање 

уговора или  

оквирног 

споразума  

Извор 

финансирања  

(конто)  

Назив 

одјељења  

које покреће 

набавку  

РОБЕ            

6.  

Набавка 

рачунарске опреме 

за  2022.  

годину  

30200000-1  
21.367,52  

КМ  

Конкурент 

ски  

Децембар 

2022.  

Јануар  

2023.  
Уговор  

15 дана од 

дан 

потписивања 

уговора  

а  

511300  
Одјељење за 

општу управу  

9.  

  

Набавка горива за  

2023. годину  

  

09100000-0  
36.752,14  

КМ  

Конкурент 

ски  

Децембар 

2022.  

Јануар  

2023.  

Оквирни 

споразум  

од дана  

потписивања 

споразума до 

31.12.2023. 

године  

  

  

412600  
Одјељење за 

општу управу  

10.  

  

Набавка 
канцеларијског 

материјала за 
2023.  

годину  

 

30192000-1  
17.948,72  

КМ  

Конкурент 

ски  

Децембар 

2022.  

Јануар  

2023.  

Оквирни 

споразум  

од дана  

потписивања 

споразума до 

31.12.2023. 

године  

  

  

412200  
Одјељење за 

општу управу  

11.  

Набавка робе 

за потребе 
кафе кухиње 

за 2023.   

1598000-1  
5.982,91  

КМ  
Директни  

Децембар 

2022.  

Децембар 

2022.  

Директни 

споразум  

од дана  

потписивања 

споразума до 

  

  
412900  

Одјељење за 

општу управу  
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годину  31.12.2023. 

године  

12.  

Набавка робе за 

одржавање 

хигијене у 

службеним  

просторијама за 

2023 годину 

39830000-9  
6.000,00  

КМ  
Директни  

Децембар 

2022.  

Децембар 

2022.  

Директни 

споразум  

од дана  

потписивања 

споразума до 

31.12.2023 

године 

 

412300  
Одјељење за 

општу управу  

13.  

Набавка 

санитетског 

возила  

34114121-3  
102.564,10  

КМ  
Отворени  

Децембар 

2022.  

Јануар  

2023.  
Уговор  

60 дана од 

дана 

потписивања 

уговора  

5113  
Одјељење за 

општу управу  

  

Члан 2.  

У Плану  јавних набавки општине Вишеград за 2022. годину број 02-404-15/22 од 18.04.2022. године у члану 4. у дијелу табеле под називом „УСЛУГЕ“ врши се 

измјена ставке под редним бројем 5., 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           

5.  
Зимско одржавање 

путева  
90620000-9  

29.900,00   

КМ  

Конкурент 

ски  

Децембар 

2022.  

Јануар 

2023.  

Оквирни 

споразум  

од дана  

потписивања 

споразума до 

15.04.2024. 

године  

  

  

4128  

Одјељење за 
просторно 

уређење и 

стамбено- 

комуналне 

послове  

  
Члан 3.  

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

општине Вишеград.  

 

                НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  

                  Младен Ђуревић,с.р. 
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На основу члана 59. алинеја 8). Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16 и 36/19), члана 48. став (3), (4). и (5). Закона 

о службеницима и намјештеницима у органима 

јединице локалне самоуправе („Службени гласник 

Републике Срспске“, број 97/16) у вези са чланом 1. 

Уредбе о начелима за унутрашњу организацију и 

систематизацију радних мјеста у градској, односно 

општинској управи и члана 1. Уредбе  о категоријама, 

звањима и условима за обављање послова службеника 

у јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник 

Републике Српске", број: 10/17 и 3/18), и члана 66. 

Статута општине Вишеград ("Службени гласник 

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

општине Вишеград,  д о н о с и 

 

П Р А В И Л Н И К 

о измјенама и допунама Правилника о 

организацији и систематизацији  

радних мјеста Општинске управе општине 

Вишеград 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Члан 1. 

У Правилнику о организацији и систематизацији 

радних мјеста Општинске управе Општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“ број: (10/17, 

3/18, 4/18, 5/18, 6/18, 14/18, 16/18, 2/19,1/20, 10/20, 

3/21, 6/21, 4/22, 9/22, 13/22 и 16/02) у члану 16. у  

табеларном прегледу који се односи на стручну 

службу начелника општине тачка 16. мијења се и 

гласи"  
 

2. Савјетник 

начелника 

општине 

Категорија- 

Звање -    

ВСС-друштвеног или 

природног смјера 1   

година радног 

искуства,   

  

 

2 

 

       
 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград’’. 

 

ОПШТИНА ВИШЕГРАД 

      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  

Број: 02-013-211/22 

Дана: 29.11.2022. год.             Младен Ђуревић,с.р.  
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