
 
Година 25                             Службени гласник oпштине Вишеград - Број 7          30 јун 2016. године 
 

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 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 

Шаховском клубу „Дрина“ Вишеград из 

Вишеграда у укупном износу од 1.000,00 КМ 

(једнахиљадаконвертибилнихмарака) у сврху 

пререгистрације ШК „Дрина“ Вишеград и 

опремања просторија клуба. 
 

Члан 2. 

Наведена средства ће се исплатити на жиро рачун 

број: 562-006-811538-0653 отворен код Развојне 

банке 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: 02-40-136/16 

Датум: 01.6.2016. г.         Славиша Мишковић, с.р 
 

На основу члана 43. и 72. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број:101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 

43. Закона о предшколском васпитању и  

 

образовању („Службени гласник Републике 

Српске број 79/15), члана 79. Статута Општине 

Вишеград („Службени гласник општине 

Вишеград“, број: 6/14), начелник општине 

Вишеград дана 01.06.2016. године, д о н о с и  

 

О Д Л У К У 

 

1. Даје се сагласност Јавној установи 

Основна школа „Вук Караџић“ Вишеград за 

суфинансирање логопеда (приправника) у износу 

од 30% у циљу реализације Пројекта подршке 

стицању радног искуства у статусу приправника у 

Републици Срспској у 2016. годину. 

 

2. Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Вишеград“. 

 

ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

               НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-138/16 

Датум: 01.6.2016. 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 5.265,00 

КМ (петхиљададвијестотинешесдесетпет КМ), у 

сврху плаћања рачуна број: 57/16 . године издатог 

од „Hadžo-stil d.o.o.“ Друштво за уређење зелених 



30.6.2016.                                 Службени гласник oпштине Вишеград - Број 7                                      2

површина и декорацију простора Сарајево у сврху 

набавке и испорука травнатог тепиха са 

трошковима транспорта према директном 

споразуму број: 02-404-36/16 od 14.06.2016. 

године 
 

Члан 2. 

Одобрена средства ће се исплатити на жиро рачун 

број: 3060340000314427 Hypo Alpe Adria bank. 

 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Општине 

Вишеград“. 
 

ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

               НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-141/16 

Датум: 01.6.2016. 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 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 

Витешкој организацији „Српски Соко Републике 

Српске“ Српско Соколско друштво „Краљ Петар 

Ујединитељ“ Вишеград у укупном износу од 

100,00 КМ (једнастотинаконвертибилнихмарака) 

у сврху одржавања концерта поводом 15 година 

постојања друштва. 
 

Члан 2. 

Наведена средства ће се исплатити на жиро рачун 

број: 562-006-80849275-03 отворен код Развојне 

банке 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: 02-40-143/16 

Датум: 08.6.2016. г.         Славиша Мишковић, с.р 

На основу члана 43. и 72. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“ 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 79. 

Статута Општине Вишеград („Службени гласник 

Општине Вишеград“ број 6/14), члана 5. Одлуке о 

награђивању ученика основне и средње школе 

(„Службени гласник општине Вишеград број: 

11/13), начелник општине Вишеград, д о н о с и  

 

О Д Л У К У 

о додјели новчаних награда ученицима 

завршних разреда ЈУ Основна школа  

„Вук Караџић“ Вишеград 

 

Члан 1. 

Одобрава се исплата новчаних награда 

ученицима завршних разреда ЈУ Основна школа 

„Вук Караџић“ Вишеград за постигнут  одличан 

успјех у учењу  и запаженим резултатима на 

регионалним такмичењима из наставних 

предмета у укупном износу од 4020,00 КМ 

(четирихиљадеидвадесетконвертибилнихмарака) 

са буџетске ставке 4161. 

 

Члан 2. 

Од укупног износа из члана 1. ове Одлуке износ 

од 500,00 КМ ће се исплатити ученику 

генерације, Јелени (Славише) Јовановић, а за 32 

ученика ЈУ Основне школе   „Вук Караџић“ 

Вишеград исплатити ће се износ од по 100,00 КМ, 

за постигнут одличан успјех у учењу и владању  

током  школовања према приложенок списку од 

стране ЈУ Основна школа „Вук Караџић“ 

Вишеград. 

За ученике који су освојили прво, друго и треће 

мјесто на регионалним такмичењима из 

наставних предмета исплатит ће се:  

- освојено прво мјесто 100,00 КМ (један 

ученик), 

-за освојено друго мјесто 70,00 КМ (једна 

ученик), 

-за освојено треће мјесто  50,00 КМ (три 

ученика). 

  

Члан 3. 

Наведена средства ће се исплатити путем благајне 

општине Вишеград.  

За реализацију ове одлуке задужује се одјељење 

за финансије. 

 

Члан 4. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“ 
 

ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

               НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-610-3/16 

Датум: 09.6.2016. 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 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 

Рукометном  клубу „Вишеград“ у укупном износу 

од 500,00 КМ (петстотинаконвертибилнихмарака) 

у сврху покрића трошкова добијања тренерске 

лиценце за Николу Трипковића. 

 

Члан 2. 

Наведена средства ће се исплатити на жиро рачун 

број: 555-010-00489986-90 отворен код Нове 

банке 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: 02-40-142/16 

Датум: 10.6.2016. 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 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 у 

укупном износу од 1.100,00 КМ 

(једнахиљадаиједнастотинаконвертибилнихмарак

а) у сврху плаћања услуге превоза ученика на 

екскурзију ОШ „Вук Караџић“ (шести и седми  

разред) по пореској фактури 66/16 издате од доо 

„Арома“ Рогатица  

 

Члан 2. 

Наведена средства ће се исплатити на жиро рачун 

број: 562-00100002721-43 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: 02-40-150/16 

Датум: 10.6.2016. 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 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 у 

укупном износу од 1.100,00 КМ 

(једнахиљадаиједнастотинаконвертибилнихмарак

а) у сврху плаћања услуге превоза ученика на 

екскурзију ОШ „Вук Караџић“ (четврти и пети 

разред) по пореској фактури 67/16 издате од доо 

„Арома“ Рогатица  

Члан 2. 

Наведена средства ће се исплатити на жиро рачун 

број: 562-00100002721-43 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: 02-40-151/16 

Датум: 10.6.2016. г.         Славиша Мишковић, с.р 
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На основу члана 43. и 72. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“ број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 

72. став 3. и 4. Закона о предшколском васпитању 

и образовању („Службени гласник Републике 

Вишеград“, број: 79/15) 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 

 

Члан 1.  

Даје се сагласност Јавној установи за предшклско 

васпитање и образовање „Невен“ Вишеград за 

кориштење колективног годишњег одмора у 

временском периоду од 01.08. до 19.08.2016. 

године. 

 

Члан 2.  

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

биће објављена «Службеном гласнику општине 

Вишеград» 

 

ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

               НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-141-81/16 

Датум: 15.6.2016. 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 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 у 

укупном износу од 1.000,00 КМ 

(једнахиљадаконвертибилнихмарака) Гусларском 

друштву „Раде Јамина“ Вишеград у сврху набавке 

народних ношњи. 

 

Члан 2. 

Наведена средства ће се исплатити на жиро рачун 

Гусларско друштво „Раде Јамина“ 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: 02-40-153/16 

Датум: 15.6.2016. 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 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 у 

укупном износу од 300,00 КМ 

(тристотинеконвертибилнихмарака) Планић 

Винку у сврху одласка на такмичење  ветерана у 

атлетици које се одржавау Сарајеву 19.06.2016. 

године. 

 

Члан 2. 

Наведена средства ће се исплатити на текући 

рачун број 555-010-81511647-35 Нова 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: 02-40-155/16 

Датум: 17.6.2016. 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  79.  Статута  општине  Вишеград   
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(„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 у 

укупном износу од 2.000,00 КМ 

(двијехиљадеаконвертибилнихмарака) Мото 

клубу „Power“ Вишеград у сврху одржавања 

Вишеградских мото стаза у временском периоду 

08.09 и 10.07.2016. године. 
 

Члан 2. 

Наведена средства ће се исплатити на жиро рачун 

Мото клуба „Power“ Вишеград  број: 

5520180002447558 отворен код Hipo Alpe Adia 

bank. 

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: 02-40-156/16 

Датум: 17.6.2016. 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 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 у 

укупном износу од 300,00 КМ 

(тристотинеконвертибилнихмарака) у сврху 

додјеле новачних награда за учеснике  

манифестације „Конференција беба“ која се 

одржава 27.06.2016. године у Вишеграду. 
 

Члан 2. 

Наведена средства ће се исплатити готовинскии 

путем благајне. 

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: 02-40-161/16 

Датум: 24.6.2016. г.         Славиша Мишковић, с.р 
 

На основу члана  43.и 72.  Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 

60. Статута Општине Вишеград („Службени 

гласник Општине Вишеград“, број 6/14) 

Правилника о платама и другим примањима 

запослених у Општинској управи општине 

Вишеград („Службени гласник општине 

Вишеград, број:13/15) начелник Општине,           

д о н о с и: 
 

П Р А В И Л Н И К 

о измјени и допуни Правилника о платама и 

другим примањима запослених у Општинској 

управи општине Вишеград 

 

Члан 1. 

У члану 20. Правилника о платама и другим  

примањима запослених у Општинској управи    

Општине Вишеград, („Службени гласник 

општине Вишеград, број: 13/15) у табели  који се 

односи на Одјељење за привреду и друштвене 

дјелатности иза редног броја 7. додаје се нови 

редни број 8. који гласи ; 
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Ред. 

бр 

Назив  

радног 

мјеста  

Статус  

категорија  

и звање 

Стручна 

спрема 

Коефи

цијент 

Увећање по 

члану 

8.Појединач. 

колективног 

уговора 

Сложеност Услови 

Коефициј

ент за  

обрачун 

плате 

8. Сам.  

стручни 

сарадник за 

послове 

ветеринсрст

ва 

Службеник 

V 

категорија 

трећег 

звања 

ВСС 7,00    7,00 

 

 

Члан 2. 

Овај Правилник о измјени и допуни Правилника о 

платама и другим примањима запослених у 

Општинској управи Општине Вишеград ступа на 

снагу даном доношења, а објавиће се у 

„Службеном гласнику Општине Вишеград“.  

 

 

 

 

 

ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

               НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-013-66/16 

Датум: 28.6.2016. г.          Славиша Мишковић, с.р 
 

 

 

С А Д Р Ж А Ј   

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
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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. 

 


