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На основу члана 82. став (3) Закона о буџетском 
систему Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, број 121/12, 152/14, 103/ 15 и 
15/16), члана 11. Одлуке о извршењу буџета општине 
Вишеград за 2017. годину („Службени гласник 
општине Вишеград“, број 14/16), члана 3. 
Правилника о коришћењу средстава буџетске 
резерве број 02-013-245/17 од 15.08.2017. године и 
члана 87. Статута општине Вишеград („Службени 
гласник општине Вишеград“, број 6/17). 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 1.250,00 КМ 
(једнахиљадаидвиејстотинепедесет КМ) Српској 
православној црквеној општини Вишеградској у 
сврху материјалне помоћи око уређења доњег спрата 
манастирског конака на Горњој Лијесци. 

 
Члан 2. 

За реализацију ов еодлуке задужује се одјељење за 
финансије. 
Одобрена средства ће се исплатити на текући рачун 
Андрић Драган број 562-006-81056953-93 Развојна 
банка. 
 

Члан 3. 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављена у „Службеном гласнику Општине 
Вишеград“. 
                                 
ОПШТИНА ВИШЕГРАД 
                  НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Број: 02-40-226/17 
Датум: 29.8.2017. године       Младен Ђуревић ,с.р. 
 
 

 
На основу члана 82. став (3) Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
број:97/16), члана 43. став (10). Закона о 
предшколском  васпитању и образовању ("Службени 
гласник Репубике Српске" , број: 79/1587. Статута 
Општине Вишеград, број: 6/17), начелник општине 
Вишеград, д  а ј е 
    

С А Г Л А С Н О С Т 
 

1. ДАЈЕ СЕ сагласност ЈУ за предшклско 
васпитање и образовање "Невен" Вишеград за 
повећање броја дјеце, корисника услуга у износу од 
20%. 
 

2. Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења. 
 
ОПШТИНА ВИШЕГРАД 
                  НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Број: 02-60-3/17 
Датум: 30.8.2017. године       Младен Ђуревић ,с.р 
 
На основу члана 82. став (3) Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", 
97/16 ), члана 43. Закона о буџетском систему 
("Службени гласник Републике Српске", број 121/12, 
52/14, 103/15 и 15/16) члана 87. Статута општине 
Вишеград („Службени гласник  општине Вишеград", 
број 6/17), начелник општине Вишеград,  д о н о с и:  
 

П Р А В И Л Н И К  
О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ 
 

Члан 1.  
Овим Правилником уређују се услови, критеријуми и 
поступак одобравања коришћења средстава буџетске 
резерве планираних и издвојених у буџету општине 
Вишеград, у складу са Законом о буџетском систему  
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Републике Српске и Одлуком о буџету општине 
Вишеград. 

Члан 2. 
Средства буџетске реузерве користе се за: 
 
1. покривање непредвиђених расхода за које нису 

планирана средства у буџету, 
2. буџетске издатке за које се у току године покаже 

да планирана буџетска средства нису била 
довољна, 

3. изузетно за остале намјене, у складу са одлукама 
Скупштине општине Вишеград и одлукама 
начелника општине Вишеград. 

 

У смислу тачке 3. претходног става овог члана, под 
изразом "остале намјене ", у смислу овог 
правилника, подразумјевају се случајеви настанка 
штета које су последица елементарних и других 
непогода, епидемија и других појава изазваних 
дејством "више силе", када је нужно интервенисати 
средствима из буџета општине која нису планирана 
за те намјене, у циљу санирања материјалне штете 
већег обима која угрожава егзистенцију или опстанка 
(принцип солидарности друштвене заједнице), 
заштите живота или здравља становништва или 
обезбјеђивања услова за наставак процеса рада или 
производње. 
 

Члан 3.  
Средства буџетске резерве исплаћују се на основу 
појединачних одлука начелника општине. 
Појединачне одлуке о одобравњу исплате средстава 
буџетске резерве објављују се у „Службеном 
гласнику општине Вишеград". 
 

Члан 4. 

Одлуке о исплати средстава буџетске резерве, 
начелник општине доноси:  

- непосредно, на образложен писани 
приједлог Одјељења за финансије, 

- на основу захтјева физичких или правних 
лица. 

Под правним лицима, у смислу овог правилника, 
подразумјевају се предузећа, установе или 
организације чији је оснивач општина Вишеград 
односно који су корисници буџета општине 
Вишеград, а оснивачка права врши Република 
Српска. 
 

Члан 5. 
Исплате из средстава буџетске резерве, у 
случајевима из члана 2. тачке 3. овог правилника 
одобравају се на основу писаног захтјева физичког 
или правног лица, а такав захтјев мора да садржи 
следеће: 
 

- личне податке физичког лица, односно назив 
правног лица са сједиштем, 

- образложење са потребним прилозима 
којима се доказује оправданост захтјева, 

- износ средстава за која се тражи исплата. 
 
Уз захтјев из претходног става овог члана прилажу 
се обавезно и следећа документа: 

- записник о узроку штете, састављен од 
стране надлежног органа, 

- доказ да је имовина за коју тражи помоћ за 
санирање штете осигурана за тј. ризик код 
осигуравајућег друштва. 

 
Физичким лицима се може одобрити помоћ-одштета 
и ако им имовина није осигурана (у том случају 
физичка лица дају изјаву да им имовина није 

осигурана) на бази процјене Комисије о висини 
штете, коју именује начелник општине. 
Правна лица и физичка лица чија је имовина 
осигурана за коју траже одштету прилажу доказ да 
су подинијели захтјев осигуравајућем друштву за 
надокнаду штете по основу осигурања имовине за 
ризик који је наступио. 
 

Члан 6. 
Средства по основу наведеном у члану 2. тачка 3. 
овог правилника могу се исплатити највише 50% од 
висине штете, а највише у износу од 10.000,00 КМ. 
Ако су средства буџетске резерве исплаћена правном 
или физичком лицу  чија је имовина осигурана, исто 
је дужно та средства вратити у буџет општине 
Вишеград, у висини исплате средстава буџетске 
резерве, на начин како је дефинисано уговором 
одмах по наплати средстава од осигуравајућег 
друштва. 
Међусобни односи између општине Вишеград и 
правног или физичког лица коме је одборена исплата 

средстава из буџетске резерве за штету на имовини 
која је осигурана уређују се уговорм. 
 

Члан 7. 
Одјељење за финансије полугодишње извјештава 
начелника општине Вишеград о коришћењу 
средстава буџетске резерве. 
 

Члан 8. 
Овај правилник ступа на снагу даном доношења и 
биће објављено у "Службеном гласнику општине 
Вишеград".  
 
ОПШТИНА ВИШЕГРАД 
                  НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Број: 02-013-245-3/17 
Датум: 15.8.2017. године       Младен Ђуревић ,с.р 
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О Г Л А С 

Одјељење за просторно уређење и стамбено-
комуналне послове Општине Вишеград ул. 
Андрићград бб на основу рјешења број 05-372-31/17 
од 10.08.2017. године, извршило је у регистру 
заједница етажних власника Општине Вишеград, у 
регистарском листу број: 05-372-31/17 упис 
оснивања Заједнице етажних власника „Јонџа“ улица 
Друге подрињске бригаде број 10 Вишеград, са 
сљедећим подацима: 
Назив и сједиште: „Јонџа“ улица Друге подрињске 
бригаде број 10  Вишеград. 
Регистарски лист број: 05-372-31/17.  
Оснивачи: три етажна власника зграде.  
Дјелатност: 68.20 – изнајмиљивање и пословање 
сопственим некретнинама или некретнинама узетим 
у закуп.  

 
Заједница је овлашћена да у правном промету са 
трећим лицима закључује уговоре и обавља друге 
послове правног промета у оквиру своје дјелатности, 
самостално и без ограничења, а за обавезе одговара 
цјелокупном својом имовином. Чланови одговарају 
супсидијарно до висине удјела у плаћању трошкова . 
Заступник: Дејана Јагодић, предсједник Скупштине 
заједнице етажних власника, заступа заједницу 
самостално и без ограничења. 
 
ОПШТИНА ВИШЕГРАД 
Број: 05-372-31/17              НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА 
Датум: 10.08.2017. год.    Александар Ђукановић, с.р. 
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И з д а в а ч: Скупштина општине Вишеград-Стручна служба Скупштине општине, Aндрићград бб, 73240 
Вишеград, телефон: 058/620-823. Излази у складу са потребама. 
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