
 
 

 

 

На основу члана 38. Закона о буџетском систему 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 

96/03 и 14/04, 67/05, 34/06 и 128/06), члана 79. 

Статута општине Вишеград („Службени гласник 

општине Вишеград“, број: 6/14), члана 11. Одлуке 

о извршењу буџета Општине Вишеград за 2015. 

годину („Службени гласник Општине Вишеград“, 

број 14/14), Правилника о коришћењу буџетске 

резерве број: 02-013-185/09 од 01.06.2009. године, 

Закључка Републичке управе за геодетске и 

имовинско-правне послове Бања Лука Подручна 

јединица Вишеград број: 21.15/952.2-70/14 од 

20.01.2015. године начелник Општине Вишеград,    

д о н о с и      

 

О Д Л У К У 

 

Члан 1. 

Одобравају се средства буџетске резерве у 

укупном износу од 950,00 КМ 

(словима:деветстотинаипедесетконвертибилнихма

рака) у сврху плаћања трошкова поступка 

укњижбе станова у насељу Гарча у Вишеграду у 

оквиру стамбеног низа број 6 који је покренут код 

Републичке управе за геодетске и имовинско-

правне послове Републике Срспке, Подручна 

јединица Вишеград. 

 

Члан 2. 

За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење 

за финансије. 

 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику oпштине 

Вишеград“. 

 

ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

              НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-21/15 

Датум: 29.01.2015. г.      Славиша Мишковић, с.р.  

 

 

На основу члана 43. и члана 72. став 3. Закона о 

локалној самоуправи („Службени .гласник 

Републике Српске“, број 01/04, 42/05 и 118/05 и 

98/13) члана 79. Статута општине Вишеград 

(„Службени гласник Општине Вишеград“, број 

6/14), на основу  тачке 49. став 2. Упутства о 

канцеларијском пословању („Службени гласник 

Републике Српске“, број 2/05), начелник Општине  

д о н о с и  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

којим се одређују предмети за које ће се водити 

попис аката 

 

I 

Предмети за које ће се водити попис аката на 

прописаном обрасцу  који служи за завођење аката 

иасте или сличне врсте који се масовно појављују а 

по којима се води исти поступак су: 

 

- Увјерења о регулисању војне обавезе и друга 

увјерења, 

- Потврде о животу, 

- Увјерења о издржавању из иностранства, 

- Захтјеви за требовање средстава из буџета и 

извјештаји о утрошеним    средствима, 

- Изводи отворених ставки, 

- Административне забране, 

         Увјерења из области ђачког  и студентског 

стандарда, 

         Увјерења о чињеничном стању објекта, 

- Увјерења која ће се водити у матучној 

евиденцији ( увјерења  из матичне књиге 

рођених, увјерења из матичне књиге 

вјенчаних, увјерења из матичне књиге 

држављана. 

- Рјешења о именовању лица  која ће 

спроводити контролу спровођења уговора са 

добављачима, 

- Пријаве на конкурс за стипендије, 
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- Пријаве на конкурс за додјелу новчаних 

средстава за помоћ подстицају повратка 

избјеглих и интерно расељених лица на 

територији општине Вишеград. 

Попис аката се води и за предмете за које се 

предвиђа да ће у току године бити примљен већи 

број аката (пријаве на конкурс, одговори на 

расписе). 

 

II 

Oвo рјешење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Вишеград.  

 

ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

              НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-052-1/15 

Датум: 12.01.2015. г.      Славиша Мишковић, с.р.  

 

На основу члана 43. и члана 72. став 3. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број 01/04, 42/05 и 118/05 и 

98/13) члана 79. Статута општине Вишеград 

(„Службени гласник Општине Вишеград“, 6/14), 

члана 1. став 2. и члана 9. став 3. Уредбе о 

канцеларијском пословању републичких органа 

управе („Службени гласник Републике Српске“, 

број 1/04),  начелник општине, д о н о с и  

 

 

 

 

 

 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о бројчаним ознакама Одјељења Oпштинске 

управе Општине Вишеград 

 

I 

Овим рјешењем утврђују се бројчане ознаке 

Одјељења администратвине службе Општине 

Вишеград, како слиједи:  

- Скупштина Општине                             01 

- Начелник Општине                                02 

- Одјељење за општу управу                   03 

- Одјељење за привреду и друштвене 

дјелатности                                            04 

- Одјељење за просторно уређење и 

  стамбено-комуналне послове                05 

- Одјељење за финансије                          06 

- Одјељење за инспекцијске послове      07 

Попис аката се води и за предмете за које се 

предвиђа да ће у току године бити примљен већи 

број аката (пријаве на конкурс, одговори на 

расписе). 

 

II 

Oвo рјешење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Вишеград.  

 

ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-052-2/15 

Датум: 12.01.2015. г.        Славиша Мишковић, с.р.  

 

 

 

                

С А Д Р Ж А Ј 

 

                  НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
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Рјешење којим се одређују предмети за које ће се водити попис аката ........................................................... 1 

Рјешење о бројчаним ознакама Одјељења општинске управе Општине Вишеград ....................................... 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

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

број 7, 73240 Вишеград, телефон: 058/620-823. Излази у складу са потребама. Појединачни примјерак 5 КМ. 

Уплата претплате се врши на жиро рачун број: 562-0060000126204, Развојна банка Вишеград 
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