
 
 
Година 25                          Службени гласник oпштине Вишеград - Број 9              31. август 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 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 у укупном 

износу од 200,00 КМ 

(двијестотинеконвертибилнихмарака) Кусмук 

Ивану из Вишеграда у сврху накнаде за ангажовање 

на припреми и паковању пореских рачуна за порез 

на непокретности за 2016. годину у периоду од 

28.06. до 11.07. 2016. години односно десет (десет) 

радних дана. 
 

Члан 2. 

Наведена средства ће се исплатити на текући рачун 

Кусмук Ивана број: 5558000011155976 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: 02-40-195/16 

Датум: 12.08.2016. 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 960,00 

(деветстотинашесдесетконвертибилних марака) у 

сврху куповине комплета од 50 књига за потребе 

ОШ „Вук Караџић“ Вишеград. 
 

Члан 2. 

Одобрена средства ће се исплатити на жиро рачун 

160-362880-67 Banca Intesa који се води за 

издавачко предузеће за дјецу „Bookland“ Београд. 

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: 02-40-110/16 

Датум: 12.08.2016. 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  
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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 у укупном 

износу од 150,00 КМ 

(једнастотинаипедесетконвертибилнихмарака) 

Данки Ђукановић из Вишеграда у сврху 

финансијске помоћи за објаву књиге (стручна 

литература из области популарне психологије). 
 

Члан 2. 

Наведена средства ће се исплатити на текући  рачун 

број 555 115-31360465 26 Hypo Alpe Adria 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: 02-40-190/16 

Датум: 12.08.2016. 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 

о одобравању средстава буџетске резерве 
                                                 

Члан 1. 

Одобравају се средства буџетске резерве у укупном 

износу од 2.000,00 КМ 

(двијехиљадеаконвертибилнихмарака) у сврху 

суфинансирања пројектних и програмских 

активности републичке омладинске манифестације 

„20 Сусрети младих Републике Срспке“ којас се 

одржава у „Андрићграду“ у периоду од 10. до 14. 

августа 2016. године. 

Члан 2. 

Наведена средства ће се исплатити Омладинском 

савјету Републике Срспке на жиро рачун 551-001-

00012304-74 Уникредит  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: 02-40-191/16 

Датум: 12.08.2016. 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 

о одобравању средстава буџетске резерве 

                                                 

Члан 1. 

Одобравају се средства буџетске резерве у укупном 

износу од 900,00 КМ 

(деветстотинаконвертибилнихмарака) у сврху 

додјеле џепарца за 30 (тридесет) дјеце која су 

обухваћена пројектом „Социјалзација дјеце 

Републике Српске – 2016 године“ која ће боравити 

у дјечијем одмаралишту Омладинског хотела 

„Бечићи“ Будва.  

 

Члан 2. 

Наведена 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 биће 

објављена у „Службеном гласнику Општине 

Вишеград“. 

 

ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-196/16 

Датум: 12.08.2016. г.         Славиша Мишковић, с.р 

 

На основу члана 43. Закона о буџетском систему 

Републике Српске („Службени гласник Републике  
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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 

о одобравању средстава буџетске резерве 

                                                 

Члан 1. 

Одобравају се средства буџетске резерве у укупном 

износу од 500,00 КМ 

(петстотинаконвертибилнихмарака) Данку 

Кнежевићу из Вишеграда у сврху финансијске 

помоћи  за студијски одлазак у НР Кину у циљу 

усавршавања кинеског језика у трајању од једне 

године. 
 

Члан 2. 

Наведена средства ће се исплатити на текући рачун 

број: 562-012-81107040-86 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: 02-40-199/16 

Датум: 19.08.2016. 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 

о одобравању средстава буџетске резерве 

                                                 

Члан 1. 

Одобравају се средства буџетске резерве у укупном 

износу од 2.000,00 КМ 

(двијехиљадеконвертибилнихмарака) 

Старјешинству братства Тасић у сврху финансијске 

помоћи за градњу конака код цркве Христа 

Спаситеља у селу Бијела. 

 

Члан 2. 

Наведена средства ће се исплатити на текући рачун 

број: 562-012-81107040-86 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: 02-40-198/16 

Датум: 19.08.2016. г.         Славиша Мишковић, с.р 

 

 

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 

101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 17. став (1) 

Закона о јавним набавкама БиХ („Службени 

гласник БиХ“, број 39/14) и члана 6. Правилника о 

јавним набавкама роба, услуга и радова („Службени 

гласник Општине Вишеград“, број 14/14), начелник 

општине, д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о допуни плана јавних набавки за 2016. годину 

 

Члан 1. 

Одобрава се допуна Плана јавних набавки за 2016. 

годину, као у прилогу. 

 

Члан 2. 

Одлуком о доношењу Плана јавних набавки за 

2016. годину број 02-404-61/15 од 15.01.2016. 

године донесен је План јавних набавки за 2016. 

годину. 

 

Члан 3. 

Током реализације Плана јавних набавки за 2016. 

годину јавила се потреба за набавком роба и услуга, 

која се није могла предвидјети у вријеме доношења 

Плана јавних набавки, те је из тог разлога донесена 

допуна Плана набавки. 

 

Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а иста 

ће заједно са допуном Плана набавки бити 

објављена у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-404-51/16                                                                                                                                                 

Дана: 30.08.2016. године     Славиша Мишковић,с.р.  

 



На основу члана 17. став (1) Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број 39/14) и члана 4. Правилника о јавним набавкама роба, 

услуга и радова („Службени гласник Општине Вишеград“, број 14/14), начелник општине Вишеград  д о н о с и 

 

 

ДОПУНУ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД ЗА 2016. ГОДИНУ 

 

У Плану јавних набавки Општине Вишеград за 2016. годину број 02-404-61/15 од 15.01.2016. године у дијелу табеле под називом „РОБЕ“ додаје се 

нова ставка под редним бројем 16 и у дијелу под називом „УСЛУГЕ“ додаје се нова ставка под редним бројем 31, које гласе: 

 

Ред. 

број 
Предмет набавке 

Шифра 

ЈРЈН 

Процијење

на нето 

вриједност 

набавке 

Врста 

поступка 

набавке 

Оквирни 

период 

покретања 

поступка 

набавке 

Оквирни 

период 

закључења 

уговора 

Склапа 

ли се 

уговор 

или 

оквирни 

споразум 

Планиран

о трајање 

уговора 

или 

оквирног 

споразума 

Извор 

финансирања 

(конто) 

Назив 

одјељења 

које покреће 

набавку 

 

РОБЕ 

1. 
Набавка слободно 

стојећег билборда  
44212320-8 

2.500,00  

КМ 
директни 

септембар 

2016. 

септембар 

2016. 
уговор 

7 дана од 

дана 

потписива

ња уговора 

буџетска 

резерва 

Одјељење за 

просторно 

уређење и 

стамбено-

комуналне 

послове 

 

УСЛУГЕ 

2. 

Услуге израде 

Елабората за 

заснивање 

пољопривредне 

производње на 

локацији 

Трноваче 

77110000-4 

 

6.000,00 

КМ 
директни 

август  

2016. 

септембар 

2016. 
уговор 

30 дана од 

дана 

потписива

ња уговора 

- 

Одјељење за 

привреду и 

друштвене 

дјелатности 

    

 

ОПШТИНА ВИШЕГРАД 

              НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Број: 02-404-51/16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Датум: 30.08.2016. године            Славиша Мишковић,с.р. 
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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. 

и 79. Статута општине Вишеград („Службени 

гласник општине Вишеград“, број: 6/14), члана 3. 

Одлуке о условима и начину остваривања новчаних 

подстицаја за развој пољопривреде и села општине 

Вишеград у 2016. години („Службени гласник 

општине Вишеград број: 7/16), начелник општине 

Вишеград дана 08.08.2014. године, д о н о с и  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о формирању Комисије за одабир корисника за 

остваривање новчаних подстицаја за развој 

пољопривреде и села општине Вишеград 

 у 2016. години 

 

1. У Комисију за одабир корисника за 

остваривање новчаних подстицаја за развој 

пољопривреде и села општине Вишеград у 2016. 

године именују се: 

 

- Милојка Бјелица, предсједник, 

- Радмило Михајловић, члан, 

- Владимир Крстић, члан. 
 

2. Задатак Комисије из тачке 1. овог рјешења 

је да одмах, а најкасније у року од 15 дана, по 

пријему захтјева за остваривање новчаних 

подстицаја за развој пољопривреде села изврши 

обраду захтјева и провјеру достављене 

документације, донесе одлуке о остваривању права 

на подстицај, а прије исплате обиђе одабране 

кориснике. 
 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном  

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Вишерад“. 

 

ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-013-85/16 

Датум: 08.08.2016. 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.  

 


