
 
 

 

На основу члана 35. Статута општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 

6/14), члана 145. и 151. Пословника Скупштине 

општине Вишеград-Пречишћени текст („Службени 

гласник општине Вишеград“, број 13/14), а након 

упознавања са тренутном финансијском ситуацијом 

у ЈЗУ „Дом здравља Вишеград“ Вишеград, 

Скупштина општине Вишеград на сједници 

одржаној 16.7.2015. године, д о н о с и 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Скупштина општине Вишеград упознала се 

са тренутном финансијском ситуацијом у ЈЗУ „Дом 

здравља Вишеград“ Вишеград.  

 

2. Скупштина општине Вишеград обавезује се 

да: 

- донесе одлуку којом ће се одобрити додатна 

средства за измирење обавеза по издатим 

фактурама Јавној здравственој установи „Дом 

здравља Вишеград“ Вишеград (реагенси, 

гориво, потрошни материјал и поправке), у 

мјесечном износу до 4.000,00 КМ, чиме се 

омогућује ургентно функционисање ове 

здравствене установе, с тим да се ребалансом 

буџета општине Вишеград за 2015. годину 

утрошена средства евидентирају као грант 

ЈЗУ „Дом здравља Вишеград“ Вишеград,  

- формира Одбор за здравље у саставу од 

најмање 5 чланова, у складу са Законом о 

здравственој заштити („Службени гласник 

Републике Српске“, број 106/09 и 44/15), 

- формира радну групу у саставу: начелник 

општине, замјеник начелника општине, 

представници политичких странака, 

директор, замјеник директора и предсједник 

Синдикалне организације ЈЗУ „Дом здравља 

Вишеград“ Вишеград, која ће у року од 15 

дана од дана формирања сагледати         

проблематику везану за остваривање 

здравствене  заштите   на   подручју  општине  

 

Вишеград и предложити мјере за отклањање 

утврђених недостатака, с тим да се за 

предсједника радне групе именује директор 

ЈЗУ „Дом здравља Вишеград“ Вишеград др 

Љубиша Шкипина. 
 

3. Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                     ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-94/15                                                               

Датум: 16.7.2015. године          Суљо Фејзић, 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 2015. 

годину („Службени гласник општине Вишеград“, 

број 14/14), 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 „Logis 

security“  из Рогатице у укупном износу од 1.000,00 

КМ (једнахиљадаконвертибилнихмарака) у сврху 

плаћања рачуна за одржавање видео надзора града 

Вишеграда за временски период од 01.06.2015. до 

01.12.2015. године. 

 

Члан 2. 

Одобрена средства ће се исплатити на жиро-рачун: 

5550020015151029 отворен код Нове банке. 
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Члан 3. 

За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење за 

финансије. 
 

Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а биће 

објављена у Службеном гласнику Општине 

Вишеград“. 
 

ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-146/15 

Датум: 18.6.2015. 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 новчане награде   

 

Члан 1. 

Одобрава се исплата новчане награде ученику СШ 

„Иво Андрић“ Вишеград, Бранку Фулурији који је  

постигао значајан успјех (прво мјесто) из 

информатике на рапубличком такмичењу у току 

2014-2015 школске године у износу од 200,00 КМ  

(двијестотиненвертибилнихмарака) са буџетске 

ставке 4161. 
 

Члан 2. 

Наведена средства ће се исплатити путем благајне 

општине 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: 02-40-150/15 

Датум: 22.6.2015. 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 2015. 

годину („Службени гласник општине Вишеград“, 

број 14/14), 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 850,00 КМ 

(осамстотинаипедесетконвертибилнихмарака) у 

сврху исплате награде ученицима СШ „Иво 

Андрић“ Вишеград који су постигли значајне 

успјехе регионалном и републичком такмичењу . 
  

Члан 2. 

Од укупног износа из члана 1. ове Одлуке, награде 

у појединачном износу од 50,00 КМ додијелиће се  

ученицима који су остварили запажене резултате на 

републичким такмичењима из математике, 

информатике, машинства и атлетике, као и женској 

одбојкашкој екипи: 

1. Божо Топаловић, 

2. Игор Бабић, 

3. Александар Јеремић, 

4. Марија Лакић, 

5. Катарина Филиповић, 
 

Одбојкашка женска екипа: 

1. Симић Соња, 

2. Максимовић Биљана, 

3. Стојановић Марија, 

4. Жерајић Ивана, 

5. Марић Жељана, 

6. Јоксимовић Ана, 

7. Лакић Марија, 

8. Гојковић Ива, 

9. Николић Ана, 

10. Филиповић Катарина, 

11. Чабрило Анђела, 

12. Пејић Милица. 
 

Члан 3. 

Наведена средства ће се исплатити путем благајне 

општине Вишеград.  

За реализацију ове одлуке задужује се одјељење за 

финансије. 
 

Члан 4. 

За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење за 

финансије. 
 

Члан 5. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 

објављена у „Службеном гласнику Општине 

Вишеград“. 
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ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-151/15 

Датум: 23.6.2015. 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 2015. 

годину („Службени гласник општине Вишеград“, 

број 14/14), 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 Нади 

Гркавац из Вишеграда у укупном износу од 2.000,00 

КМ (двијехиљадеконвертибилнихмарака) у сврху 

помоћи за адаптацију стана у коме ће становати 

њена снаха са тек рођеним дјететом  након преране 

смрти оца. 

 

Члан 2. 

Одобрена средства ће се уплатити на текући рачун 

број: 5558000008969790, Нова банка, број: 

0507956156979 на име Нада Гркавац. 

 

Члан 3. 

За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење за 

финансије. 

 

Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 

објављена у „Службеном гласнику Општине 

Вишеград“. 

 

 

 

ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-98/15 

Датум: 15.7.2015. 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 2015. 

годину („Службени гласник општине Вишеград“, 

број 14/14), 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 654,00 КМ (шестстотинапедесетчетири 

конвертибилнемарке) у сврху исплате рачуна за 

одвоз воде у насеље Прелово број: 15/1251 издатог 

од стране Јавног предузећа за водовод и 

канализацију „15 април“ у Вишегрду.  
  

Члан 2. 

Наведена средства ће се исплатити на жиро рачун 

Јавног предузећа за водовод и канализацију „15 

април“ 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: 02-40-166/15 

Датум: 15.7.2015. 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 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

  


