
 
 

Година 32                               Службени гласник општине Вишеград - Број 2                                   31.1.2023. годинe 

 

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

самоуправи („Службени гласник Републике Српске 

број: 97/16, 36/19 и 61/21), и члана 87. Статута 

Општине Вишеград („Службени гласник општине 

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

Колективног уговора за запослене у Општинској 

управи Вишеград ("Службени гласник општине 

Вишеград" број: 17/17), начелник општине 

Вишеград, д о н о с и  

 

О Д Л У К У 

о висини просјечне исплаћене плате  

запослених у Општинској управи Вишеград  

за претходну годину 

 

I 

УТВРЂУЈЕ СЕ висина просјечне плате у 

Општинској управи Општине Вишеград за претходну 

2022.годину у износу након опорезивања 1.155,94 

КМ (једнахиљадаједнастотинаипедесетпет 

конвертибилнихмарака и 94/100) на основу које ће се 

вршити исплате новчаних помоћи сходно члану 20. 

Појединачног Колективног уговора за запослене у 

Општинској управи Вишеград ("Службени гласник 

општине Вишеград" број: 17/17 ). 

 

II 

За реализацију ове одлуке задужује се Одјељење за 

финансије. 

 

III 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Општине 

Вишеград“. 

 

ОПШТИНА ВИШЕГРАД 

   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  

Број: 02-131-2/23 

Датум: 18.01.2023. год.           Младен Ђуревић,с.р.  

 

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

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

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

набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број 39/14, 

59/22) и чланом 4. Правилника о јавним набавкама 

роба, услуга и радова („Службени гласник Општине 

Вишеград“, број 14/14), начелник општине,                     

д о н о с и: 

 

ОДЛУКУ 

О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА НАБАВКИ 

ЗА БУЏЕТСКУ 2023. ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

Доноси се Годишњи план набавки за 

буџетску/календарску 2023. годину. 

 

Члан 2. 

План набавки за 2023. годину саставни је дио ове 

Одлуке.  

План набавки обухвата набавку роба, услуга и 

радова, те садржи податке о предмету набавке, 

јединственом рјечнику јавне набавке, процијењеној 

вриједности набавке, врсти поступка јавне набавке, 

оквирним датумима за покретање поступка набавке, 

склапању уговора или оквирног  споразума, 

планираном трајању уговора или оквирног споразума 

и извору финансирања. 

План набавки се током буџетске године може 

измијенити или допунити. 

  

Члан 3. 

План набавки за 2023. годину се објављује на порталу 

јавних набавки, и то најкасније у року од 30 дана од 

дана усвајања буџета, у форми и на начин како је 

дефинисано у систему „еНабавке“. 
 

План набавки се током буџетске године може 

измијенити или допунити, уколико се појаве нове 

потребе или могућности набавке роба, услуга и 

радова, а све измјене и допуне ће бити објављене на 

порталу јавних набавки. 

 

Члан 4. 

Непосредни руководиоци организационих јединица 

општинске управе су одговорни за благовремено 

реализовање Плана набавки за 2023. годину из 

дјелокруга рада организационе јединице. 

 

Члан 5. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће 

објављена у „Службеном гласнику општине 
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Вишеград“ и на званичној интернет страници 

општине Вишеград. 
 

ОПШТИНА ВИШЕГРАД 

   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  

Број: 02-404-1/23 

Датум: 26.01.2023. год.           Младен Ђуревић,с.р.  

 

На основу члана 64. став (1) и (2) Закона о 

службеницима и намјештеницима у органима 

јединице локалне самоупрве („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 97/16) и члана 87. Статута 

општине Вишеград („Службени гласник општине 

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

Вишеград, дана 27.01.2023. године,  д о н о с и 

 

ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА 

у Општинској управи општине Вишеград  

за 2023. годину 

 

I 

Планом запошљавања у Општинској управи општине 

Вишеград за 2023. годину утврђује се стварно стање 

попуњености радних мјеста у Општинској управи 

општине Вишеград, потребан број службеника на 

неодређено вријеме и пријем  службеника на период 

трајања мандата начелника општине. 

 

II 

У Општинској управи општине Вишеград према 

Правилнику о систематизаицји и организацији 

рандих мјеста (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, 

16/22, 20/22 и 1/23)  систематизовано је 95 радних 

мјестa са 67 извршилаца, од чега је 26 радних мјеста 

непопуњено. 

 

III 

У 2023. години планира се пријем укупно 18 

(осамнаест) радника, 13 (тринаест) службеника и 5 

(пет) намјештеника од тога 13 извршилаца на 

неодређено и 5 на одређено вријеме.  

У Одјељењу за општу управу планира се 

запошљавање 6 (шест) службеника, 5 (пет) 

службеника на неодређено вријеме и 1 (један) 

службеник на одређено вријеме на мандатни период 

и 4 (четири) немјештеника на недоређено вријеме и 

то: начелник Одјељења за општу управу, службеник 

са ВСС, један извршилац на одређено вријеме, 

самостални стручни сарадник за управно рјешавање 

борачко-инвалидске заштите, службеник са ВСС, 

један извршилац на неодређено вријеме, самостални 

стручни сарадник за послове цивилне заштите-шеф 

одсјека службеник са ВСС, један извршилац, на 

недређено вријеме, самостални стручни сарадник за 

организовање и обуку структура цивилне заштите, 

службеник са ВСС, један извршилац, на  недређено 

вријеме, стручни сарадник за пријем и отпрему 

поште, службеник са ССС, један извршилац, на 

недоређено вријеме, стручни сарадник за пријем 

поднесака, службеник са ССС, један извршилац, на 

недређено вријеме, курир-достављач поште и 

руковалац копир апаратом, намјештеник са ССС, 

један извршилац, на недоређено вријеме, портир -

обезбјеђење, домар и руковалац телефонском 

централом, намјештеник са ССС, један извршилац, на 

неодређено вријеме, радник на одржавању чистоће, 

намјештеник НК или ССС, један извршилац, на 

неодређено вријеме, ватрогасац, намјештеник, ССС, 

један извршилац, на неодређено вријеме. 

У Одјељењу за просторно уређење и стамбено-

комуналне послове планира се запошљавање 3 (три) 

службеника са ВСС, 2 (два) службеника на 

неодређено вријеме и 1 (један) службеник са ВСС на 

одређено вријеме, и то: 

Начелник одјељења за просторно уређење и 

стамбено-комуналне послове, службеник са ВСС,  

један извршилац на одређено вријеме, самостални 

стручни сарадник за комуналне послове и послове 

заштите животне средине, службеник ВСС, 1 (један) 

извршилац на недоређено вријеме, самостални 

стручни сарадник за имовинско-правне послове, 

службеник са ВСС, 1 (један) извршилац  на 

неодређено вријеме.  

У Одјељењу за инспекцијске послове и комуналну 

полицију планира се запошљавање једног 

службеника са ВСС на одређено вријеме, 1 

извршилац и то: 

Начелни Одјељења за инспекцијске послове и 

комуналну полицију.  

У Одјељењу за локални развој, привреду и друштвене 

дјелатности планира се запошљавање 2 (два) 

службеника са ВСС  и то: 

Начелник одјељења за локални развој, привреду и 

друштвене дјелатности, службеник са ВСС, 1 (један) 

извршилац на одређено вријеме и самостални 

стручни сарадник за анализу и статистичко праћење 

развоја и локлано-екномски развој, службеник са 

ВСС, један извршилац на неодређено вријеме . 

У Одјељењу за финансије планира се запошљавање 

једног службеника на одређено вријеме и то 

начелник Одјељења за финасније, службеник, један 

извршилац са ВСС на одређно вријеме. 

У Стручној служби начелника општине планира се 

запошљавање једног службеника и то:  

Стручни срадник за расељена лица и повратнике, 

један извршилац са ССС, на  недоређено вријеме. 

 

IV 

Овај план ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград”. 
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ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                                              НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-013-16/23 

Датум: 27.01.2023.године        Младен Ђуревић,с.р. 

 

О Г Л А С 

Одјељење за просторно уређење и стамбено-

комуналне послове Општинске управе Општине 

Вишеград, Андрићград бб Вишград, на основу 

рјешења број 05-372-5/2023 од 20.1.2023. године, 

извршило је у регистру заједница етажних власника 

стамбених зграда, у регистарском листу број 05-372-

105/2006 упис промјене лица овлашћеног за 

заступање заједнице етажних власника зграде 

,,Каранфил” ул. Видовданска број 4 у Вишеграду, са 

сљедећим подацима: 

Нови законски заступник заједнице са даном овог 

уписа је Савић Раденко, умјесто ранијег заступника 

Грујић Аца . 
 

ОПШТИНА ВИШЕГРАД 

-Одјељење за просторно уређење и 

стамбено-комуналне послове- 

      В.Д. НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА 

Број: 05-372-5/2023  

Датум: 20.1.2023. год.         Александар Којић,с.р.  
 

По извршеном сравњењу са изворним текстом 

утврђено је да је у Закључку о давању сагласности на 

цијене услуга одвоза и депоновања смећа за 

апартамане и собе за преноћиште Комуналном 

предузећу „Комуналац“а.д. Вишеград, број 01-022-

256/22, од 13.12.2022. године („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 20/22), учињена 

штампарска грешка, па на основу члана 166. 

Пословника о раду Скупштине општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 8/17, 

3/19, 12/19 и 14/22) секретар Скупштине општине 

Вишеград, д а ј е  
 

И С П Р А В К У 

Закључка о давању сагласности на цијене услуга 

одвоза и депоновања смећа за апартамане и собе 

за преноћиште Комуналном предузећу 

„Комуналац“а.д. Вишеград, број 01-022-256/22, од 

13.12.2022. године („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 20/22) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. У тачки 2. Закључка о давању сагласности на 

цијене услуга одвоза и депоновања смећа за 

апартамане и собе за преноћиште Комуналном 

предузећу „Комуналац“а.д. Вишеград, број 01-022-

256/22, од 13.12.2022. године („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 20/22), умјесто погрешно 

уписаног текста: „цијена пијачних услуга“ треба да 

стоји текст: „цијена услуга одвоза и депоновања 

смећа за апартамане и собе за преноћиште “. 
 

2. Ова исправка ће се објавити у „Службеном 

гласнику општине Вишеград“. 
 

Број: 01-053-1/23                             СЕКРЕТАР СО 

Датум: 31.1.2023. године         Снежана Нешковић, с.р. 

 

По извршеном сравњењу са изворним текстом 

утврђено је да је у Одлуци о проглашењу НВО 

„Спасилачки центар Српске“ Вишеград удружењем 

од посебног значаја за општину Вишеград, број 01-

022-306/22, од 27.12.2022. године („Службени 

гласник општине Вишеград“, број 21/22), учињена 

штампарска грешка, па на основу члана 166. 

Пословника о раду Скупштине општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 8/17, 

3/19, 12/19 и 14/22) секретар Скупштине општине 

Вишеград, д а ј е  

 

И С П Р А В К У 

Одлуке о проглашењу НВО „Спасилачки центар 

Српске“ Вишеград удружењем од посебног 

значаја за општину Вишеград, број 01-022-306/22, 

од 27.12.2022. године („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 21/22) 
 

1. У правном извору Одлуке о проглашењу НВО 

„Спасилачки центар Српске“ Вишеград удружењем 

од посебног значаја за општину Вишеград, број 01-

022-306/22, од 27.12.2022. године („Службени 

гласник општине Вишеград“, број 21/22) умјесто 

погрешно уписаног датума одржавања 12. редовне 

сједнице Скупштине општине Вишеград: 

„27.12.2017. године“ треба да стоји датум: „ 

27.12.2022. године“. 
 

2. Ова исправка ће се објавити у „Службеном 

гласнику општине Вишеград“. 
 

Број: 01-053-2/23                             СЕКРЕТАР СО 

Датум: 31.1.2023. године         Снежана Нешковић, с.р. 
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Издавач: Скупштина општине Вишеград, Андрићград, б.б. 73240, Вишеград, телефон број 058/620-823. 
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