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На основу члана 59. став (18) Закона о локланој 
самоуправи ("Службени гласник Републике Српске 
" број 97/16,)  члана 43. и 44. 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 2018. годину („Службени 
гласник општине Вишеград“, број 19/17 и 9/18), 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 

                                                 
I 

Одобравају се средства буџетске резерве у укупном 
износу од 1.500,00 КМ 
(једнахиљадасипетстотинаконвертибилнихмарака) 
Универзитету у Источном Сарајеву-Медицински 
факултет Фоча у сврху помоћи подизања нивоа 
наставног процеса уз обезбјеђење одговарајуће 
научно истраживачке опреме . 
За реализацију ове одлуке задужује се одјељење за 
финансије општине Вишеград.   
  

II 
Одобрена средства ће се исплатити на жиро рачун  
Универзитетске болнице Фоча, број рачуна 562-099-
8095059931 , буџетска организација 0831007, врста 
прихода 731211, оптина 031. 
 

III 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ("Службеном гласнику општине 
Вишеград"). 
 
ОПШТИНА ВИШЕГРАД 
                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Број: 02-40-235/18 
Датум: 11.09.2018. године        Младен Ђуровић,с.р. 

 
На основу члана 59. став (18) Закона о локланој 
самоуправи ("Службени гласник Републике Српске" 
број 97/16,) члана 43. и 44. 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 2018. годину („Службени 
гласник општине Вишеград“, број 19/17 и 9/18), 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 

                                                 
I 

Одобравају се средства буџетске резерве у укупном 
износу од 6.300,00  КМ 
(шестхиљадаитристотинеконвертибилнихмарака) 
Туристичкој организацији Вишеград у сврху 
одржавања манифестације под називом "Drina 
Vibes". 
За реализацију ове одлуке задужује се одјељење за 
финансије општине Вишеград.   
  

II 
Одобрена средства ће се исплатити Туристичкој 
организацији  Вишеград. 
 

III 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ("Службеном гласнику општине 
Вишеград"). 
 
ОПШТИНА ВИШЕГРАД 
                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Број: 02-40-308/18 
Датум: 27.09.2018. године        Младен Ђуровић,с.р. 
 
На основу члана 59. став (18) Закона о локланој 
самоуправи ("Службени гласник Републике Српске"  
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број 97/16,) члана 43. и 44. 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 2018. годину („Службени 
гласник општине Вишеград“, број 19/17 и 9/18), 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 

                                                 
I 

Одобравају се средства буџетске резерве у укупном 
износу од 2.000,00 КМ 
(двијехиљадеконвертибилнихмарака) Српској 
православној парохији Вишеградској-Храм Св.  
Цара Лазара у сврху помоћи у исплати иконостаса 
који је постављен и освјештан на Видовдан ове 
године. 
За реализацију ове одлуке задужује се одјељење за 
финансије општине Вишеград.   
  

II 
Одобрена средства ће се исплатити на рачун Српске 
православне парохије Вишеградске. 
 

III 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ("Службеном гласнику општине 
Вишеград"). 
 
ОПШТИНА ВИШЕГРАД 
                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Број: 02-40-314/18 
Датум: 27.09.2018. године        Младен Ђуровић,с.р. 

 
На основу члана 59. став (18) Закона о локланој 
самоуправи ("Службени гласник Републике Српске 
" број 97/16,)  члана 43. и 44. 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 2018. годину („Службени 
гласник општине Вишеград“, број 19/17 и 9/18), 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 

                                                 
I 

Одобравају се средства буџетске резерве у укупном 
износу од 5.411,35 КМ 
(петхиљадачетиристотинеједанаестконвертибилних
марака и 35/100) Гусларском друштву "Раде 

Јамина" Вишеград у сврху одржавања 6. Сабора 
Српског изворног пјевања који се одржава у 
Вишеграду. 
За реализацију ове одлуке задужује се одјељење за 
финансије општине Вишеград.   
  

II 
Одобрена средства ће се исплатити на жиро рачун 
Гусларског друштва  "Раде Јамина" Вишеград, број 
5620060000182658 развојан банка Вишеград. 
 

III 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ("Службеном гласнику општине 
Вишеград"). 
 
ОПШТИНА ВИШЕГРАД 
                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Број: 02-40-321/18 
Датум: 27.09.2018. године        Младен Ђуровић,с.р. 
 

О Г Л А С 
 

Одјељење за просторно уређење и стамбено-
комуналне послове Општине Вишеград ул. 
Андрићград број бб на основу рјешења број 05-372-
52/18 од 13.09.2018. године, извршило је у регистру 
заједница етажних власника Општине Вишеград, у 
регистарском листу број: 05-372-52/18  упис 
оснивања Заједнице  
етажних власника „Дом-Калате“ улица Војводе 
Степе број 55  Вишеград, са сљедећим подацима: 
Назив и сједиште: „Дом-Калате“ улица Војводе 
Степе број 55  Вишеград 
Регистарски лист број: 05-372-52/18.  
Оснивачи: десет 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: Драгана Јасика, предсједник Скупштине 
заједнице етажних власника,  заступа заједницу 
самостално и без ограничења. 
 
ОПШТИНА ВИШЕГРАД 
- Одјељење за просторно уређење и  
Стамбено-комуналне послове - 
Број: 05-372-52/18             НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА 
Датум: 13.09.2018. 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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