
 
Година 25                          Службени гласник oпштине Вишеград - Број 5          29. април 2016. године 
 

На основу члана 43. Закона о буџетском систему 

Републике Српске („Службени гласник Републике 

Српске“, број 121/12, 52/14 и 15/16), члана 11. 

Одлуке о извршењу буџета општине Вишеград за 

2016. годину („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 15/15), члана 3. Правилника о 

коришћењу буџетске резерве („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 7/09) и члана 79. 

Статута општине Вишеград („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 6/14) начелник 

општине, д о н о с и  

 

О Д Л У К У 

о одобравању средстава буџетске резерве 

                                                 

Члан 1. 

Одобравају се средства буџетске резерве ЈУ за 

културне дјелатности „Дом културе“ Вишеград у 

износу од 600,00 КМ у сврху набавке штампача са 

телефаксом. 

 

Члан 2. 

Наведена средства ће се исплатити на жиро рачун 

5620060000055297 Развојна банка. 

За реализацију ове одлуке задужује се одјељење за 

финансије. 

 

Члан 3. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

биће објављена у „Службеном гласнику Општине 

Вишеград“. 

 

ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

              НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-85/16 

Датум: 01.4.2016. г.         Славиша Мишковић, с.р 

 

На основу члана 43. Закона о буџетском систему 

Републике Српске („Службени гласник Републике 

Српске“, број 121/12, 52/14 и 15/16), члана 11. 

Одлуке о извршењу буџета општине Вишеград за 

2016. годину („Службени гласник општине 

Вишеград“,  број  15/15),  члана  3.  Правилника  о  

коришћењу буџетске резерве („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 7/09) и члана 79. 

Статута општине Вишеград („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 6/14) начелник 

општине, д о н о с и  

 

О Д Л У К У 

о одобравању средстава буџетске резерве 

                                                 

Члан 1. 

Одобравају се средства буџетске резерве 

Удружењу студената Машинског факултета у 

Источном Сарајеву „Жироскоп“ у износу од 

200,00 КМ (словима: 

двијестотинеконвертибилнихмарака) у сврху 

суфинансирања одласка студената Машинског 

факултета Источно Сарајево на предстојећу 

„Машинијаду“ која ће се одржати од 8. до 13. маја 

2016. године у Будви, Црна Гора. 
 

Члан 2. 

Наведена средства ће се исплатити на жиро рачун 

5620120000283923 отоврен код НЛБ Развојна 

банка. 

За реализацију ове одлуке задужује се Oдјељење 

за финансије. 

 

Члан 3. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

биће објављена у „Службеном гласнику Општине 

Вишеград“. 

 

ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

              НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-86/16 

Датум: 01.4.2016. г.         Славиша Мишковић, с.р 

 

На основу члана 43. Закона о буџетском систему 

Републике Српске („Службени гласник Републике 

Српске“, број 121/12, 52/14 и 15/16), члана 11. 
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Одлуке о извршењу буџета општине Вишеград за 

2016. годину („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 15/15), члана 3. Правилника о 

коришћењу буџетске резерве („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 7/09) и члана 79. 

Статута општине Вишеград („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 6/14) начелник 

општине, д о н о с и  

 

О Д Л У К У 

о одобравању средстава буџетске резерве 

                                                 

Члан 1. 

Одобравају се средства буџетске резерве 

Удружењу оториноларинголога Републике Српске 

у износу од 400,00 КМ у сврху помоћи за 

одржавање XXII симпозијума оториноларинголага 

који се одржава у Вишеграду 20-21.05.2016  

године (хотел „Андрићев конак“) са 

међународним учешћем на који су позвани и 

еминентни стручњаци из Словеније, Хрватске, 

БиХ, Србије и Црне Горе. 
 

Члан 2. 

Наведена средства ће се исплатити на жиро рачун 

„Андрићев конак“ по испостављеномн рачуну. 

За реализацију ове одлуке задужује се одјељење за 

финансије. 

 

Члан 3. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

биће објављена у „Службеном гласнику Општине 

Вишеград“. 

 

ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

              НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-87/16 

Датум: 01.4.2016. г.         Славиша Мишковић, с.р 

 

На основу члана 43. Закона о буџетском систему 

Републике Српске („Службени гласник Републике 

Српске“, број 121/12, 52/14 и 15/16), члана 11. 

Одлуке о извршењу буџета општине Вишеград за 

2016. годину („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 15/15), члана 3. Правилника о 

коришћењу буџетске резерве („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 7/09) и члана 60 и 79. 

Статута општине Вишеград („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 6/14) начелник 

општине, д о н о с и  

 

О Д Л У К У 

о одобравању средстава буџетске резерве 

                                                 

Члан 1. 

Одобравају се средства буџетске резерве 

Комуналном предузћу „Комуналац“ а.д Вишеград  

 

 

у износу од 4.000,00 КМ (словима: 

четирихиљадеконвертибилнихмарака) у сврху 

набавке неопходних средстава за одржавање 

јавних површина. 

 

Члан 2. 

Наведена средства ће се исплатити на жиро рачун 

Комунланог предузећа „Комунлац“ а.д. Вишеград. 

За реализацију ове одлуке задужује се одјељење за 

финансије. 

 

Члан 3. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

биће објављена у „Службеном гласнику Општине 

Вишеград“. 

 

ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

              НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-91/16 

Датум: 05.4.2016. г.         Славиша Мишковић, с.р 

 

На основу члана 43. Закона о буџетском систему 

Републике Српске („Службени гласник Републике 

Српске“, број 121/12 и 52/14), члана 11. Одлуке о 

извршењу буџета општине Вишеград за 2016. 

годину („Службени гласник општине Вишеград“, 

број 15/15), члана 3. Правилника о коришћењу 

буџетске резерве („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 7/09) и члана 60. и 79. Статута 

општине Вишеград („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 6/14) начелник општине,              

д о н о с и  

 

О Д Л У К У 

 

Члан 1. 

Одобравају се средства са буџетске позиције - 

буџетска резерва Одбојкашком клубу „ХЕ на 

Дрини“ Вишеград у укупном износу од 700,00 КМ 

(словима: седамстотинаконвертибилних марака) у 

сврху награде такмичаркама. 

 

Члан 2. 

Одобрена средства ће се исплатити готовински 

путем благајне. 

За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење 

за финансије. 

 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Општине 

Вишеград“. 

 

ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

              НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-92/16 

Датум: 05.4.2016. г.         Славиша Мишковић, с.р 
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На основу члана 43. Закона о буџетском систему 

Републике Српске („Службени гласник Републике 

Српске“, број 121/12 и 52/14), ), члана 11. Одлуке 

о извршењу буџета општине Вишеград за 2016. 

годину („Службени гласник општине Вишеград“, 

број 15/15), члана 3. Правилника о коришћењу 

буџетске резерве („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 7/09) и члана 60. и 79. Статута 

општине Вишеград („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 6/14) начелник општине,                      

д о н о с и  

 

О Д Л У К У 

 

Члан 1. 

Одобравају се средства са буџетске позиције - 

буџетска резерва Дому здравља Вишеград у 

укупном износу од 3.498,30 КМ 

(словима:трихиљадечетиристотинедеведесетосамк

онвертибилнихмарака и 30/100) у сврху набавке 

аутоматског вањског дефибрилатора. 

 

Члан 2. 

Одобрена средства ће се исплатити на жиро рачун 

број: 562-006-00000578-19 Развојна банка. 

За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење 

за финансије. 
 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Општине 

Вишеград“. 
 

ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

              НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-93/16 

Датум: 06.4.2016. г.         Славиша Мишковић, с.р 

 

На основу члана 43. Закона о буџетском систему 

Републике Српске („Службени гласник Републике 

Српске“, број 121/12, 52/14 и 15/16), члана 11. 

Одлуке о извршењу буџета општине Вишеград за 

2016. годину („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 15/15), члана 3. Правилника о 

коришћењу буџетске резерве („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 7/09) и члана 79. 

Статута општине Вишеград  („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 6/14) начелник 

општине, д о н о с и  

 

О Д Л У К У 

о одобравању средстава буџетске резерве 
                                                 

Члан 1. 

Одобравају се средства буџетске резерве 

Боровчанин   Братиславу   из   Сокоца   у  укупном  

 

 

износу од 300,00 КМ у сврху помоћи за лијечење 

(трансплатација бубрега) у Француској. 
 

Члан 2. 

Наведена средства ће се исплатити на жиро рачун 

Боровчанин Братислава број: 562-012-80987616-40 

отворен код Развојне банке . 

За реализацију ове одлуке задужује се одјељење за 

финансије. 
 

Члан 3. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

биће објављена у „Службеном гласнику Општине 

Вишеград“. 
 

ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

              НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-96/16 

Датум: 12.4.2016. г.         Славиша Мишковић, с.р 

 

На основу члана 43. Закона о буџетском систему 

Републике Српске („Службени гласник Републике 

Српске“, број 121/12 и 52/14), ), члана 11. Одлуке 

о извршењу буџета општине Вишеград за 2016. 

годину („Службени гласник општине Вишеград“, 

број 15/15), члана 3. Правилника о коришћењу 

буџетске резерве („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 7/09) и члана 60. и 79. Статута 

општине Вишеград („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 6/14), Обрачуна чланарине број 

42-50/16 од 05.04.2016. године издатог од 

Ватрогасног савеза Републике Срспке, начелник 

општине, д о н о с и  

 

О Д Л У К У 

 

Члан 1. 

Одобравају се средства са буџетске позиције - 

буџетска резерва у укупном износу од 3.600,00 

КМ (словима: трихиљадеишестстотина КМ) у 

сврху уплате чланарине Ватрогасном савезу 

Републике Срспке (на изводу отворених ставки 

издатог од Ватрогасног савеза Републике Српске 

на дан 31.10.2015. године  утврђено је да је салдо 

по основу чланарина 900,00 КМ у корист општине 

Вишеград). 

 

Члан 2. 

Одобрена средства ће се исплатити на жиро рачун 

Ватрогасног савеза Републике Српске. 

За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење 

за финансије. 
 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Општине 

Вишеград“. 
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ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

              НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-101/16 

Датум: 19.4.2016. г.         Славиша Мишковић, с.р 

 

На основу члана 43. Закона о буџетском систему 

Републике Српске („Службени гласник Републике 

Српске“, број 121/12 и 52/14), члана 11. Одлуке о 

извршењу буџета општине Вишеград за 2016. 

годину („Службени гласник општине Вишеград“, 

број 15/15), члана 3. Правилника о коришћењу 

буџетске резерве („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 7/09) и члана 60. и 79. Статута 

општине Вишеград („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 6/14), д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

 

Члан 1. 

Одобравају се средства са буџетске позиције - 

буџетска резерва у укупном износу од 700,00 КМ 

(словима:седамстотина КМ) у сврху помоћи за 

обиљежавање пола године од упокојења 

митрополита Николаја. 

 

Члан 2. 

Одобрена средства ће бити уплаћена на жиро 

рачун број 5620060000240567 Развоја банка. 

За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење 

за финансије. 

 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Општине 

Вишеград“. 

 

ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

              НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-104/16 

Датум: 20.4.2016. г.         Славиша Мишковић, с.р 

 

На основу члана 43. Закона о буџетском систему 

Републике Српске („Службени гласник Републике 

Српске“, број 121/12 и 52/14), члана 11. Одлуке о 

извршењу буџета општине Вишеград за 2016. 

годину („Службени гласник општине Вишеград“, 

број 15/15), члана 3. Правилника о коришћењу 

буџетске резерве („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 7/09) и члана 60. и 79. Статута 

општине Вишеград („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 6/14) начелник општине,              

д о н о с и  

 

О Д Л У К У 

 

Члан 1. 

Одобравају се средства са буџетске позиције – 

буџетска  резерва  у  укупном  износу   од   202,04  

 

(двијестотинедвијеконвертибилнемарке и 04/100) 

у сврху куповине дидктичког материјала за ЈУ за 

предшколско васпитање и образовање „Невен“ 

Вишеград. 
 

Члан 2. 

Одобрена средства ће се исплатити на жиро рачун  

ЈП Завод за уџбенике и наставна средства 

књижара Вишеград.  

За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење 

за финансије. 

 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Општине 

Вишеград“. 

 

ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

              НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-107/16 

Датум: 27.4.2016. г.         Славиша Мишковић, с.р 

 

На основу члана 43. Закона о буџетском систему 

Републике Српске („Службени гласник Републике 

Српске“, број 121/12 и 52/14), члана 11. Одлуке о 

извршењу буџета општине Вишеград за 2016. 

годину („Службени гласник општине Вишеград“, 

број 15/15), члана 3. Правилника о коришћењу 

буџетске резерве („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 7/09) и члана 60. и 79. Статута 

општине Вишеград („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 6/14) начелник општине,              

д о н о с и  

 

О Д Л У К У 

 

Члан 1. 

Одобравају се средства са буџетске позиције - 

буџетска резерва у укупном износу од 271,80 

(двијестотинеседамдесетјрднаконвертибилнемарк

а и 80/100), у сврху куповине слаткиша и цвијећа 

за ЈУ за предшколско васпитање и образовање 

„Невен“ Вишеград. 

 

Члан 2. 

1. Средства у износу од 243, 80 КМ  ће се 

исплатити на жиро „Адриа“ Вишеград број: 562-

012-00003110-77 

2. Средства у износу од 28,00 КМ ће се 

исплатити на жиро рачун цвијећаре „Нарцис“ 

Вишеград број: 5620068070309409 

За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење 

за финансије. 

 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Општине 

Вишеград“. 
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ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

              НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-108/16 

Датум: 27.4.2016. г.         Славиша Мишковић, с.р 

 

На основу члана 43. Закона о буџетском систему 

Републике Српске („Службени гласник Републике 

Српске“, број 121/12 и 52/14), члана 11. Одлуке о 

извршењу буџета општине Вишеград за 2016. 

годину („Службени гласник општине Вишеград“, 

број 15/15), члана 3. Правилника о коришћењу 

буџетске резерве („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 7/09) и члана 60. и 79. Статута 

општине Вишеград („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 6/14) начелник општине,              

д о н о с и  

 

О Д Л У К У 

 

Члан 1. 

Одобравају се средства са буџетске позиције - 

буџетска резерва у укупном износу од 1.962,00 

КМ (једнахиљададеветстотинашесдесетдвије КМ),  

 

 

 

 

 

 

 

у сврху помоћи за Васкрс 2016. године (куповина 

васкршњих јаја) корисницима права из социјалне 

заштите по списку ЈУ Центра за социјални рад 

Вишеград. 

 

Члан 2. 

Одобрена средства ће се исплатити СТР 

„Околишта“ Вишеград  по испостављеном рачуну. 

За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење 

за финансије. 

 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Општине 

Вишеград“. 

 

ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

              НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-109/16 

Датум: 28.4.2016. г.         Славиша Мишковић, с.р 
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_________________________________________________________________________________________________ 

И з д а в а ч: Скупштина општине Вишеград-Стручна служба Скупштине општине, Улица краља Петра I број  

7, 73240 Вишеград, телефон: 058/620-823. Излази у складу са потребама.  

 


