
На основу члана 30. Закона о локалној
самоуправи ( „Сл. гласник РС“, бр. 101/04, 42/05 и
118/05) и члана 33. Статута Општине Вишеград
(„Сл. гласник Општине Вишеград“ бр. 8/05, 10/06
и 12/07), Скупштина Општине Вишеград на
сједници одржаној дана 21.03.2008 године,
д о н о с и

О Д Л У К У
о установљењу признања  и награда Општине

Вишеград

    I   ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан1.
Овом Одлуком установљавају  се признања и
награде које додјељује Општина Вишеград,
услови и начин додјеле као и друга питања
значајна за поступак додјеле.

    II   ВРСТЕ, УСЛОВИ И НАЧИН ДОДЈЕЛЕ

Члан2.
1. Признања која додјељује Општина

Вишеград су:
а)  Почасни грађанин Општине Вишеград
б)  Повеља Општине Вишеград

2. Награде које додјељује Општина
Вишеград су:

а)  Награда за животно дјело
б)  Награда за достигнућа у раду

1.  ЈАВНА ПРИЗНАЊА КОЈА ДОДЈЕЉУЈЕ
      ОПШТИНА ВИШЕГРАД

а) Почасни грађанин Општине Вишеград

Члан 3.
Скупштина Општине Вишеград може прогласити
почасним грађанином општине Вишеград особу

из земље и иностранства посебно заслужну за
промовисање:

- угледа Општине Вишеград,
- вриједности демократског друштва,
- унапређења људских права ,
- развоја и просперитета општине,
- општег напретка и мира у свијету,

Особи која је проглашена почасним грађанином
општине Вишеград, на свечаној  сједници
Скупштине Општине, уручује се почасна повеља
Општине Вишеград .

б)   Повеља Општине Вишеград

Члан 4.
Повеља Општине Вишеград је одликовање и знак
признања које се додјељује појединцима или
правним лицима за значајна остварења и
резултате рада у свим областима привредног и
друштвеног живота, научном раду и унапређењу
квалитета живљења у општини, а која заслужују
опште признање и истицање.

2. НАГРАДЕ КОЈЕ ДОДЈЕЉУЈЕ
    ОПШТИНА ВИШЕГРАД

Члан 5.
Награде које додјељује Општина Вишеград су
друштвена признања која се додјељују
појединцима – награда за животно дјело или
појединцима и правним лицима – награда за
достигнућа у раду; за изузетна достигнућа у раду
и успјехе у привредном или друштвеном животу и
развоју општине.

а) Награда за животно дјело

Члан 6.
 Награда за животно дјело додјељује се особама
које су својим дугогодишњим радом или
одређеним дјелом дале видан допринос у
подручју привредног или друштвеног живота од
посебног значаја за општину.
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Награда за животно дјело коју додјељује Општина
Вишеград може се додијелити и постхумно.

б) Награда за достигнућа у раду

Члан 7.
Награда за достигнућа у раду додјељује се
појединцима или правним лицима за њихов
изузетан допринос и остварене резултате у
привредном или другом развоју општине.

Члан 8.
Награда за животно дјело и награда за достигнућа
у раду не може се додијелити изабраним
званичницима за вријеме трајања њиховог
мандата.

Члан 9.
Нагарада за достигнућа у раду додјељује се у
облику плакете и у новчаном облику.

Члан 10.
Иницијативу за додјелу признања и награда могу
дати :

- одборници у Скупштини општине,
- начелник Општине,
- правна лица и
- грађани.

Члан 11.
Иницијатива и приједлог за додјелу признања и
награда мора садржавати писмено образложење
достигнућа због којих се додјељује признање или
награда.

Члан 12.
Образложени приједлог за додјелу признања и
награда доставља се на разматрање Комисији за
награде и признања која утврђује коначан
приједлог за додјелу признања и награда и исти
доставља Скупштини општине на усвајање.

Члан 13.
Признања и награде додјељују се  најмање једном
у четири година, а уручују се на свечаној сједници
Скупштине општине.
Јавна признања уручује начелник Општине или
особа коју он овласти.
Имена награђених објављују се у „Сл. гласнику
Општине Вишеград“.

      III  ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

Члан 14.
Повеља Општине Вишеград, као највеће
признање Општине, израђује се у кожном
дволисном повезу бордо боје.  Димензија једног
листа –  корице  износи 47  cm  х  30  cm.  На
предњем листу – корици утиснут је грб Општине
Вишеград оивичен орнаментом и златном

линијом. На средини предње корице утиснут је
грб општине Вишеград  са лентом на којој је
исписан назив општине. На задњој страници
утиснут је импресум дизајнера. У унутрашњем
дијелу,  на средини повеље, мјесту гдје се
прекапају корице фиксиран је носач кожног
печата округлог облика  на којем је  утиснут грб
општине Вишеград. Унутрашњи дио  повеље
обложен је свилом боје злата и садржи папир
димензија А2   -  250  gr.  на којим је златним
словима на десној страни у гоњем лијевом углу
утиснут грб општине Вишеград и исписано име и
пезиме особе којој се додјељује признање, са
датумом додјеле признања и пригодним текстом.
На лијевој и десној страни папира су  мотиви На
Дрини ћуприје.

Члан 15.
Појединачни хералдички изглед и опис осталих
признања и награда, као и  висина новчаног
износа награда уредиће се посебном одлуком коју
доноси Скупштина општине.

Члан 16.
Ова Одлука ступа на снагу даном додношења ,  а
биће објављена у „Сл. гласнику Општине
Вишеград“

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
                    ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-61/08
Датум: 21.03.2008 године        Реџеп Јелачић,с.р.

На основу члана 3. Одлуке о установљењу
признања  и награда Општине Вишеград
(„Сл.гласник Општине Вишеград бр. 3/08)  и
члана 33. Статута Општине Вишеград („Сл.
гласник Општине Вишеград“ бр. 8/05, 10/06 и
12/07), Скупштина општштине Вишеград на
сједници одржаној дана 21.03.2008.године,
д о н о с и

О Д Л У К У
о проглашењу

ПОЧАСНОГ ГРАЂАНИНА ОПШТИНЕ
ВИШЕГРАД

Члан 1.
Генерални директор UNESCO-a, господин
КОИЧИРО МАЦУРА, проглашава се
ПОЧАСНИМ ГРАЂАНИНОМ ОПШТИНЕ
ВИШЕГРАД за посебне заслуге и помоћ  у
уврштавању  моста Мехмед паше Соколовића у
Вишеграду на UNESCO-ов попис свјетске
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баштине,  чиме је посебно заслужан за
промовисање угледа општине Вишеград.

Члан 2.
Господину КОИЧИРО МАЦУРИ повељу
ПОЧАСНОГ ГРАЂАНИНА ОПШТИНЕ
ВИШЕГРАД уручиће начелник Општине
Вишеград на свечаној сједници Скупштине
општине.

Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном додношења ,  а
биће објављена у „Сл. гласнику Општине
Вишеград“

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
     ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-62/08
Датум: 21.03.2008 године    Реџеп Јелачић,с.р.

На основу члана 19. тачка 1.  Закона о систему
јавних служби („Сл.гласник РС“, бр. 68/07) и
члана 33. Статута Оппштине Вишеград
(„Сл.гласник Општине Вишеград“, бр. 8/05, 10/06
и 12/07), Скупштина општине Вишеград на
сједници одржаној дана  21.03.2008 године,
д о н о с и

О Д Л У К У
о давању сагласности на Годишњи програм

рада и финансијски план   за 2008 годину
Дому здравља  Вишеград

Члан 1.
Даје се сагласност на Годишњи програм рада и
финансијски план за 2008 годину Дому здравља
Вишеград.

Члан 2.
Саставни дио ове Одлуке је Годишњи програм
рада и финансијски план за 2008  годину  Дома
здравља   Вишеград

Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Сл.гласнику Општине
Вишеград“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
   ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-65/08
Датум: 21.03.2008 године      Реџеп Јелачић,с.р.

На основу члана 19. тачка 1.  Закона о систему
јавних служби („Сл.гласник РС“, бр. 68/07) и
члана 33. Статута Оппштине Вишеград
(„Сл.гласник Општине Вишеград“, бр. 8/05, 10/06
и 12/07), Скупштина општине Вишеград на
сједници одржаној дана  21.03.2008 године,
д о н о с и

О Д Л У К У
о давању сагласности на Годишњи програм

рада и финансијски план  за 2008 годину
Центру за социјални рад  Вишеград

Члан 1.
Даје се сагласност на Годишњи програм рада и
финансијски план за 2008 годину Центру за
социјални рад  Вишеград.

Члан 2.
Саставни дио ове Одлуке је Годишњи програм
рада и финансијски план за 2008 годину  Центра
за социјални рад  Вишеград

Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Сл.гласнику Општине
Вишеград“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
      ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-67/08
Датум: 21.03.2008 године      Реџеп Јелачић,с.р.

На основу члана 19. тачка 1.  Закона о систему
јавних служби („Сл.гласник РС“, бр. 68/07) и
члана 33. Статута Оппштине Вишеград
(„Сл.гласник Општине Вишеград“, бр. 8/05, 10/06
и 12/07), Скупштина општине Вишеград на
сједници одржаној дана  21.03.2008 године,
д о н о с и

О Д Л У К У
о давању сагласности на Годишњи програм

рада и финансијски план   за 2008 годину
Дјечијем обданишту „Невен“ Вишеград

Члан 1.
Даје се сагласност на Годишњи програм рада и
финансијски план за 2008 годину Дјечијем
обданишту „Невен“ Вишеград.
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Члан 2.
Саставни дио ове Одлуке је Годишњи програм
рада и финансијски план за 2008 годину  Дјечијег
обданишта „Невен“  Вишеград

Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Сл.гласнику Општине
Вишеград“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
     ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-68/08
Датум: 21.03.2008 године      Реџеп Јелачић ,с.р.

На основу члана 19. тачка 1.  Закона о систему
јавних служби („Сл.гласник РС“, бр. 68/07) и
члана 33. Статута Оппштине Вишеград
(„Сл.гласник Општине Вишеград“, бр. 8/05, 10/06
и 12/07), Скупштина општине Вишеград на
сједници одржаној дана  21.03.2008 године,
д о н о с и

О Д Л У К У
о давању сагласности на Годишњи програм

рада и финансијски план  за 2008 годину
Туристичкој организацији „Вишеград“

Вишеград

Члан 1.
Даје се сагласност на Годишњи програм рада и
финансијски план за 2008 годину Туристичкој
организацији „Вишеград“ Вишеград.

Члан 2.
Саставни дио ове Одлуке је Годишњи програм
рада и финансијски план за 2008 годину
Туристичке организације „Вишеград“  Вишеград.

Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Сл.гласнику Општине
Вишеград“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
         ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-69/08
Датум: 21.03.2008 године            Реџеп Јелачић,с.р.

На основу члана 19. тачка 1.  Закона о систему
јавних служби („Сл.гласник РС“, бр. 68/07) и

члана 33. Статута Оппштине Вишеград
(„Сл.гласник Општине Вишеград“, бр. 8/05, 10/06
и 12/07), Скупштина општине Вишеград на
сједници одржаној дана  21.03.2008 године,
д о н о с и

О Д Л У К У
о давању сагласности на Годишњи програм
рада и финансијски план    за 2008 годину
Јавне установе за културне дјелатности

„Градска галерија“  Вишеград

Члан 1.
Даје се сагласност на Годишњи програм рада и
финансијски план за 2008 годину Јавној установи
за културне дјелатности „Градска галерија“
Вишеград.

Члан 2.
Саставни дио ове Одлуке је Годишњи програм
рада и финансијски план за 2008 годину  „Градске
галерије“ Вишеград.

Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Сл.гласнику Општине
Вишеград“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
    ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-71/08
Датум: 21.03.2008 године        Реџеп Јелачић ,с.р.

На основу члана 33. Статута Општине Вишеград
(«Сл. гласник Општине Вишеград», бр. 8/05, 10/06
и 12/07), након разматрања Извјештаја о
реализацији кредитних средстава датих по основу
Закона о накнадама за кориштење природних
ресурса у сврху производње електричне енергије,
Скупштина општине Вишеград на сједници
одржаној дана  21.03.2008  године,  д о н о с и

З А К Љ У Ч А К

1. Извјештај о реализацији кредитних
средстава датих по основу Закона о накнадама за
кориштење природних ресурса у сврху
производње електричне енергије разматраће се на
наредној сједници Скупштине општине.
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2. За наредну сједницу Скупштине
општине припремити одлуке којима се стављају
ван снаге:

   - Одлука о измјени Одлуке о утврђивању
критерија   за додјелу стимулативних кредита из
средстава остварених по основу Закона о
накнадама за коришћење природних ресурса у
сврху производње електричне енергије;
          -  Одлука о стављању ван снаге Одлуке о
именовању чланова Надзорног  одбора за додјелу
стимулативних кредита из средстава буџета
Општине Вишеград

-   Одлука о измјени  Плана и Програма
развоја Општине који ће се финансирати из
средстава остварених по основу Закона о
накнадама за кориштење природних ресурса у
сврху производње електричне енергије

3.  Обавезује се начелник Одјељења  за
привреду и дурштвене дјелатности да обавијести
кориснике кредита да су обавезни испоштовати
уговором преузете обавезе (запошљавање)
најкасније  до наредне сједнице СО-е, након чега
ће се примијенити одредбе из уговора.

            4. Овај Закључак ступа на снагу даном
доношења,  а биће објављен  у «Сл.  гласнику
Општине Вишеград».

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
         ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-63/08
Датум:  21.03.2008. године          Реџеп Јелачић,с.р.

На основу члана 33. Статута Општине Вишеград
(«Сл. гласник Општине Вишеград», бр. 8/05, 10/06
и 12/07), након разматрања Програм прољетне
сјетве са мјерама за развој и унапређење села,
Скупштина општине Вишеград на сједници
одржаној дана  21.03.2008  године,  д о н о с и

З А К Љ У Ч А К

1. Усваја се Програм прољетне сјетве са
мјерама за развој и унапређење села.

2. Овај Закључак ступа на снагу даном
доношења,  а биће објављен  у «Сл.  гласнику
Општине Вишеград».

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
      ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-64/08
Датум:  21.03.2008. године        Реџеп Јелачић,с.р.

На основу члана 33. Статута Општине Вишеград
(«Сл. гласник Општине Вишеград», бр. 8/05, 10/06
и 12/07), након разматрања Годишњег програма
рада и финансијског  плана за 2008 годину jавних
установа чији је оснивач Општина Вишеград –
Дом здравља Вишеград, Центар за социјални рад,
Дјечије обданиште „Невен“, Туристичка
организација „Вишеград“, ЈСУ „Дрина“ ЈУ за
културне дјелатности „Градска галерија“,
Скупштина општине Вишеград на сједници
одржаној дана  21.03.2008  године,   д о н о с и

З А К Љ У Ч А К

 Обавезује се начелник Општине:
1. Да  обезбиједи средства  за набавку

апарата „Мини видас“ (средства буџетске резерве)
у износу од 24.000,00 КМ  за потребе Дома
здравља.

2. Да уколико услиједи ребаланс буџета за
2008 годину, приликом израде  Приједлога
ребаланса буџета, планира  додатна средства за
потребе:

- Дјечијег обданишта „Невен“
- ЈУ за културе дјелатности „Градске

галерије“
- Туристичке организације „Вишеград“.

3. Овај Закључак ступа на снагу даном
доношења,  а биће објављен  у «Сл.  гласнику
Општине Вишеград».

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
       ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-66/08
Датум:  21.03.2008. године       Реџеп Јелачић,с.р.

На основу члана 33. Статута Општине Вишеград
(«Сл. гласник Општине Вишеград», бр. 8/05, 10/06
и 12/07), након разматрања Годишњег програма
рада и финансијског  плана за 2008  годину  ЈСУ
„Дрина“ Вишеград, Скупштина општине
Вишеград на сједници одржаној дана  21.03.2008
године,  д о н о с и

З А К Љ У Ч А К

1. Не прихвата се Годишњи програм рада
и финансијски  план за 2008 годину  ЈСУ „Дрина“
Вишеград.
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2. Обавезује се ЈСУ „Дрина“ Вишеград да
коригован Годишњи програм рада и финансијски
план за 2008 годину  ЈСУ „Дрина“ Вишеград
достави за нареду сједницу СО-е.

3. Обавезује се Савјет за спорт, као стално
радно тијело Скупштине општине, да у складу са
својим надлежностима из члана 59. Пословника о
раду СО, у сарадњи са надлежним одјељењима
Општинске административне службе,
менаџментом и Управним одбором ЈСУ „Дрина“
учествује у рјешавању проблема насталих
реорганизацијом спрота и да своје мишљење,
односно приједлог о овом проблему достави
Скупштини општине за наредну сједницу.

4. Овај Закључак ступа на снагу даном
доношења,  а биће објављен  у «Сл.  гласнику
Општине Вишеград».

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
         ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-70/08
Датум:  21.03.2008. године          Реџеп Јелачић,с.р.

На основу члана 33. Статута Општине Вишеград
(«Сл. гласник Општине Вишеград», бр. 8/05, 10/06
и 12/07), након разматрања Извјештај о раду
Правобранилаштва РС у 2007 години – Општина
Вишеград,  Скупштина општине Вишеград на
сједници одржаној дана  21.03.2008  године,
д о н о с и

З А К Љ У Ч А К

1. Усваја се Извјештај о раду
Правобранилаштва РС у 2007 години – Општина
Вишеград.

2. Овај Закључак ступа на снагу даном
доношења,  а биће објављен  у «Сл.  гласнику
Општине Вишеград».

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
         ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-72/08
Датум:  21.03.2008. године         Реџеп Јелачић,с.р.

На основу члана 39.  Пословника о раду
Скупштине општине Вишеград  („Сл.гласник
Општине Вишеград“, бр. 12/05 и 2/08), Етички
одбор на сједници одржаној 19.03.2008 године,
донио је

П О С Л О В Н И К
о раду Етичког одбора Скупштине општине

Вишеград

I – ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овим Пословником се уређују питања рада и
организације Етичког одбора Скупштине општине
Вишеград (у даљем тексту:  Одбора)  и друга
питања од значаја за остваривање његових
зaдатака и одговорности у складу са Статутом
општине Вишеград, Пословником Скупштине
општине Вишеград (у даљем тексту: Пословник)
и Кодеском понашања изабраних представника
општине Вишеград (у  даљем тексту:  Кодекс)  и
то:

- Надлежност Одбора
- Уређење Одбора
- Поступак пред Одбором,
- Информисање Скупштине општине и

јавности,
- Евидентирање и брисање мјера и
- Завршне одредбе

II – НАДЛЕЖНОСТ ОДБОРА

Члан 2.
Одбор је надлежан да:
- прати примјену Кодекса, а нарочито јавно
изнесене примједбе и препоруке
- поступа по појединачним приједлозима за
утврђивање повреде Кодекса
- подноси извјештај Скупштине општине са
препорукама о изрицању корективних мјера
- обавља и друге послове у складу са Кодексом.

III – УРЕЂЕЊЕ ОДБОРА

Члан 3.
Одбор је стално радно тијело Скупштине општине
Вишеград.
Чланове Одбора именује Скупштина општине на
приједлог Комисије за избор и именовање, уз
претходне консултације са клубовима одборника.

Члан 4.
Одбор има 5  (пет)  чланова од којих су три члана
из реда одборника и два члана из реда грађана.

Година 16      Број: 3                     Општина Вишеград, 24.03.2008.год.                 Страна 6



Одбор бира предсједника и замјеника
предсједника из реда својих чланова који су
одборници, на првој сједници Одбора.

Члан 5.
Члана Одбора може разријешити Скупштина
општине и прије истека мандата:

- ако поднесе оставку,
- због дуге и тешке болести која га

онемогућава да обавља ту дужност,
- ако не извршава и неблаговремено

извршава дужности члана Одбора.
Поступак за разрјешење члана Одбора може се
покренути на приједлог:

- предсједника Одбора,
- 1/3 одборника,
- 300 потписа грађана и
- предсједника Скупштине општине

Приједлог мора бити упућен у писаном облику уз
навођење разлога због којих се предлаже
разрјешење чланова Одбора.
Замјена члана одбора врши се у складу са чланом
3. и 4. овог Пословника.

Члан 6.
Предсједник Одбора има право и дужност да :

1. Сазива сједницу Одбора
2. Учествује у припремама и води сједнице,
3. Осигурава поштовање одредби овог

Пословника, Кодекса и других аката
Скупштине општине,

4. Осигурава реализовање права и дужности
чланова Одбора,

5. Одлучује о изузећу чланова Одбора по
захтјеву члана Одбора или другог лица,

6. Сарађује са предсједником Скупштине,
предсједницима других радних тијала и
представницима општинске
административне службе у циљу што
боље припреме и организације,

7. Потписује акта Одбора,
8. Извјештава Скупштину општине и

јавност о раду Одбора у сарадњи са
другим члановима одбора и

9. Обавља и друге послове у оквиру права и
дужности Одбора.

Члан 7.
Одбор ради у сједницама које су затворене за
јавност до доношења коначног закључка о
одређеном питању.
Сједнице Одбора одржавају се по потреби,  а
најмање једанпут у три мјесеца.
Чланови Одбора не могу говорити о току процеса
провјере у јавности или другим одборницима до
коначног завршетка провјере и доношења
закључака одбора о одређеном питању.

Члан 8.
Сједницу Одбора сазива његов предсједни, а у
случају спријечености предсједника, сједницу
може сазвати замјеник предсједника.
Предсједник Одбора дужан је сазвати сједницу
Одбора и на захтјев предсједника Скупштине
општине, 1/3 чланова Одбора и начелника
Општине.

Члан 9.
Одбор може засједати ако сједници присуствује
већина чланова Одбора.

Члан 10.
Одбор доноси одлуке већином гласова од укупног
броја чланова.

Члан 11.
Члан Одбора изузеће се ако је:

1. у предмету у коме се води поступак
странка или  се може појавити као
свједок;

2. са станком сродник по крви у првој
линији,  а у побочној до четвртог степена
закључно, брачни друг или сродник по
тазбини до другог степена закључно, па и
онда кад је брак престао.

Члан 12.
Члан Одбора чим сазна да постоји неки од разлога
за изузеће из члана 11. овог Пословника дужан је
да прекине сваки даљи рад на предмету и о томе
обавијести Одбор.
Члан Одбора ако сматра да постоји друге
околности које оправдају његово/њено изузеће
које доводи у сумњу његову/њену
непристрасност, може затражити изузеће од
Одбора.
У свом захтјеву мора навести околности због
којих сматра да постоји неки од разлога за
изузеће.

Члан 13.
Странка може захтјевати изузеће члана Одбора
кад постоји разлози наведени у члану 11.  овог
Пословника, као и кад постоје друге околности
које доводе у сумњу његову/њену
непристрасност. У свом захтјеву странка мора
навести околности због којих сматра да постоји
неки од разлога за изузеће.

Члан 14.
О изузећу се одлучје закључком Одбора.

Члан 15.
О раду на сједницама Одбора води се записник,
који садржи основне податке о раду на сједници,
питања која су разматрана, као и изнијета
мишљења и ставове које је Одбор заузео.
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IV – ПОСТУПАК ПРЕД ОДБОРОМ

Члан 16.
Поступак пред Одбором покреће се:

1. пријавом грађанина,
2. пријавом одборника и
3. пријавом организације.

Члан 17.
Пријава се подноси у писаној фирми и мора да
садржи:
- име, презиме, адресу пребивалишта, број
телефона подносиоца тј. назив и сједиште
удружења или предзећа,
- опис прекршаја и чињеница које представљају
наводну повреду Кодекса,
- својеручни потпис подносиоца пријаве,
- евентуално имена лица која могу потврдити
наводе из пријаве и
- евентуалне исправке којим се потврђују наводи.

Пријава не може бити анонимна,  а доставља се у
затвореној коверти са назнаком Општина
Вишеград, Скупштина општине, за „Еетички
одбор“.
Идентитет подносиоца пријаве остаје познат само
члановима Одбора до окончања процеса провјере,
а о откривању идентитета истог одлучује Одбор
након спроведеног поступка.

Члан 18.
Ако је пријава неразумљива, непотпуна или
садржи неки формални недостатак који спречава
поступање по пријави Одбор ће затражити да се
такви недостаци отклоне и одредиће рок
подносиоцу у коме је дужан да то учини.
Ово саопштење одбор може учинити телефоном
или писмено ако се подносилац пријаве затекне
код Одбора кад је утврдио недостатак,  а на
посљедицу неодазвиања ће се том приликом исти
нарочито упозорити.
Ако поднослиац пријаве отклони недостатке у
одређеном року сматраће се да је пријава била
уредна од почетка, а ако не отклони исте у датом
року Одбор ће такав захтјев одбацити закључном
као непотпуним или неуредан.
Пријава за свако лице које наводно криши Кодекс
се подноси одвојено.
Ако Одбор прими пријаву која се односи на
кршење закона дужан је да обавијести подносиоца
пријаве и истог упути на надлежне институције, а
разматраће пријаву о оквиру наводне повреде
Кодекса.

Члан 19.
Предсједник Одобра позива лица, писменим
позивом путем надлежних служби, чије је
присуство потребно за рад Одбора или за
поступак пред њим.

У писменом позиву назначиће се орган који
позива (Одбор), име и презиме лица које се
позива, мјесто, дан сат, доласка позваног, предмет
због кога се позива и у ком својству, а затим која
доказна средства позвано лице треба да донесе.
Овлашћени представник правног лица је дужан да
се одазове позиву, а уколико је оправдано
спријечен, дужан је обавијестити Одбор о
разлозима спријечености.
Позвано лице ће бити обавјештено о посљедицама
неодазивања на позив.

Члан 20.
Прије доношења одлуке Одбор ће утврдити све
чињенице и околности које су значајне за
рјешавање по пријави и заинтресованим
странкама омогућити да остваре и заштите своја
права.
Одбор води поступак и изводи све доказе ако нађе
да је то потребно за рјешавање у пороцесу
провјере пријаве. Одбор ће по службеној
дужности прибавити податке о чињеницама и
документима које нису у посједу општинске
административне службе.
Чињенично стање на којем заснива своју пријаву
странка је дужна изнијети тачно, истинито,
одређено, писмено или усмено у складу са
тражењем Одбора.

Члан 21.
Најкасније 8 дана по пријему важеће пријаве,
Одбор обавјештава новог прекршиоца кодекса и
објашњава му ситуацију.
Одбор ће наводном прекршиоцу дати рок од 8
дана за достављање одговора у писаној форми, те
свих реалевантних информација, документа или
других доказа за своју одбрану пред Одбором.
Исти ће бити позван да одговори на питања
чланова одбора.
Одбор ће позвати на основу утврђене потребе у
истрази и свједоке на разговор и двање изјаве.
Чињенице на основу којих Одбор доноси одлуке
су докази као што су исправе, односно овјерена
копија исправа, документа, акти изјаве свједока,
увиђаји и друго.

Члан 22.
Одбор ће окончати поступак провјере пријаве у
доку од 30 дана од дана пријема важеће пријаве.

Члан 23.
Одбор подноси детаљан извјештај Скупштини
општине и особи на коју се пријава односи у року
од 8 дана по окончању поступка.
На основу чињеница утврђених у поступку Одбор
ће у извјештају укључити и препоруку за
изрицање корективне мјере ако је закључак да је
прекршен Кодекс.
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Члан 24.
За повреде кодекса изабраном званичнику се могу
изврећи следеће корективне мјере:

1. укор
2. јавни укор

Корективна мјера укора се извршава саопштењем
предсједника Скупштине општине о изреченој
корективној мјери и достављањем примјерка
одлуке изабраном заваничнику према коме је
корективна мјера изречена.
Корективна мјера јавног укора се извршава
сопштењем извјештаја и одлуке о изрицању
корективне мјере, на сједници Скупштине
општине Вишеград и објављивањем у
„Службеном гласнику Општине Вишеград“.
За уредно објављивање корективне мјере јавног
укора одговоран је секретар Скупштине општине
Вишеград.

V –  НФОРМИСАЊЕ СКУПШТИНЕ
       ОПШТИНЕ И ЈАВНОСТИ

Члан 25.
Скупштина општине на првом наредном
засједању након подношења извјештаја и
препоруке од стране Одбора у случају кршења
Кодекса, прима такав извјештај к знању.
Одбор о свом раду који није обухваћен у ставу 1.
доставља извјештај Скупштини општине најмање
једном у 3 мјесеца.
Одбор такође обавјештава јавност о свом раду,
након доношења препоруке од стране Одбора у
случају кршења Кодекса, у исто вријеме када
доставља извјештај Скупштини општине у складу
са ставом 1.

VI – ЕВИДЕНТИРАЊЕ И БРИСАЊЕ МЈЕРА

Члан 26.
Евиденцију о изреченим корективним мјерама за
повреду Кодекса води стручна служба Скупштине
општине Вишеград.
Одбор се стара о уредном и правилном вођењу
евиденције о изреченим корективним мјерама и о
објављивању истих.

Члан 27.
Корективне мјере за повреду Кодекса се бишу по
истеку мандата одборника.

VII – ЗАВРШЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 28.
За све што није регулисано овим Пословником
примјењиваће се важећи законски прописи и
други општи акти.

Члан 29.
Овај Пословник ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Општине
Вишеград“.

ЕТИЧКИ ОДБОР             ПРЕДСЈЕДНИК
број: 01-022-44.1/08                 ЕТИЧКОГ ОДБОРА
Датум: 19.03.2008 године     Драго Гавриловић,с.р.

На основу члана 43. и 72. Закона о локалној
самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 101/04, 42/05 и
118/05) и члана 51. Статута Општине Вишеград
(„Сл.гласник Општине Вишеград“, бр. 8/05, 10/06
и 12/07), те захтјева Дјечеијег обданишта „Невен“
Вишеград, начелник Општине Вишеград дана
29.02.2008 године, д о н о с и

О Д Л У К У

I
Даје се сагласност на измјену цијена услуга за
боравак цјеце у предшколској установи „Невен“
Вишеград,  а за које је утврђен приједлог на
сједници Управног одбора 22.02.208 године како
слиједи:
- за цјелодневни боравак у износу од 100,00

КМ (словима: једнастотина конвертибилних
марака)

- за трочасовни боравак 55 КМ (словима:
педесетпет конвертибилних марака)

II
Наведене цијене из тачке 1. се примјењују од
01.03.2008 године.

III
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
биће објављена у „Сл.гласник Општине
Вишеград“.

ОПШТИНА ВИШЕГРАД
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Број: 02-380-1/08
Датум: 29.02.2008 г.         Миладин Милићевић,с.р.

На основу члана 38.Закона о буџетском систему
(«Сл.гласник РС», бр. 96/03, 14/04, 67/05, 34/06 и
128/06) , члана 11. Одлуке о извршењу буџета
Општине Вишеград за 2008 годину („Сл. гласник
Општине Вишеград“, бр 15/07) и члана 51.
Статута општине Вишеград («Сл. гласник
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Општине Вишеград», бр. 8/05, 10/06 и 12/07),
начелник   Општине Вишеград,  д о н о с и

О Д Л У К У
о одобрењу средстава буџетске резерве

I
Одобравају се средства буџетске резерве у
укупном износу од 200,00 КМ  (словима:
двијестотине КМ) Ружи Дрекало из Вишеграда у
сврху помоћи као социјално угроженој породици
за помоћ око трошкова сахране мајке.

II
Наведена средства ће се уплатити на жиро рачун
бр. 562-006-80630962-95 отворен код НЛБ –
Развојна банка.
За реализацију ове Одлуке задужује се  Одјељење
за финансије.

III
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
биће објављена у «Сл.гласнику Општине
Вишеград».

ОПШТИНА ВИШЕГРАД
                          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Број: 02-532-9/08
Датум: 03.03.2008. г.       Миладин Милићевић ,с.р.

На основу члана 72. Закона о локалној
самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 101/04, 42/05 и
118/05) и члана 51. Статута општине Вишеград
(«Сл. гласник Општине Вишеград», бр. 8/05, 10/06
и 12/07), начелник Општине,   д о н о с и

О Д Л У К У

1. Којом се одобрава приступање измјени
и допуни Правилника о организацији и
систематизацији радних мјеста Административне
службе Општине Вишеград број: 02-013-744/07 од
14.12.2007 године објављен у („Сл.гласнику
Општине Вишеград“, бр. 15/07 од 26.12.2007.
године).

2. Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења, а биће објављена у «Сл.гласнику
Општине Вишеград».

ОПШТИНА ВИШЕГРАД
                          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Број: 02-013-114/08
Датум: 04.03.2008. г.       Миладин Милићевић ,с.р.

На основу члана 43.Закона о локалној самоуправи
(«Сл.гласник Републике Српске», број: 101/04,
42/05 и 118/05) ,члана 51.Статута Општине
Вишеград («Сл.гласник општине Вишеград«,
број: 8/05, 10/06 и 12/07) и члана  9. Одлуке о
оснивању административне службе Општине
Вишеград («Сл.гласник Општине Вишеград»,
број: 5/05) и члана  1. Одлуке о приступању
измјени и допуни Правилника о систематизацији
радних мјеста административне сллужбе општине
Вишеград број:02-013-114/08 од 04.03.2008
године, начелник Општине , д о н о с и

П Р А В И Л Н И К
о измјенама и допунама Правилника о

организацији и систематизацији радних мјеста
Административне службе општине Вишеград

I
У члану 15. Правилника о организацији и
систематизацији радних мјеста административне
службе општине Вишеград («Сл.гласник
Општине Вишеград»,број: 15/07 ) у графикону
који се односи на Одјељење за просторно уређење
и стамбено-комуналне послове иза тачке 11.
додаје се тачка 12.  и ријечи «Инспектор за
заштиту животне средине», ВСС-техничких или
природних наука, 5 година радног искуства
положен стручни испит 1 извршилац».
У члану 16. Правилника у одјељку III –Одјељења
за просторно уређење и стамбено-комуналне
послове,  иза тачке 11.  додаје се тачка 12.  и текст
«Врши инспекцијски надзор над спровођењем
одредаба Закона о заштити животне средине и
других прописа донесених на основу њега, између
осталог контролише сва документа, уређаје и
материјале који се налазе у погону и
постројењима, узима узроке и спроводи мјерења,
врши инспекцијски надзор постројења и погона
која користе опасне материје укључујући и
складиштење опасних материја,односно врши
контролу на свим мјестима гдје постоји
могућност угрожавања животне средине,те
уколико утврди да је повријеђен закон или други
пропис наређује мјере и рокове за њихово
отклањање, односно подноси  одговарајућу
пријаву за кривично дјело или прекршај,доноси
рјешења о забрани рада одређених постројења,
односно правних лица која обављају дјелатност,
те предузима све друге мјере и радње за које је
законом и другим прописима овлашћен».

II
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења,а
биће објављен у» Сл.гласнику општине
Вишеград»
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 ОПШТИНА ВИШЕГРАД
                                           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број. 02-013-128 /08
Датум:10.03.2008 г.         Миладин Милићевић ,с.р.

На основу члана 38.Закона о буџетском систему
(«Сл.гласник РС», бр. 96/03, 14/04, 67/05, 34/06 и
128/06) , члана 11. Одлуке о извршењу буџета
Општине Вишеград за 2008 годину („Сл. гласник
Општине Вишеград“, бр 15/07) и члана 51.
Статута општине Вишеград («Сл. гласник
Општине Вишеград», бр. 8/05, 10/06 и 12/07),
начелник   Општине Вишеград,  д о н о с и

О Д Л У К У
о одобрењу средстава буџетске резерве

I
Одобравају се средства буџетске резерве у
укупном износу од 12.000,00 КМ  (словима:
дванаестхиљада КМ) Радио телевизији Вишеград
на име куповине Линка – предајника са
одговарајућим антенама и трошковима уградње.

II
Наведена средства ће се уплатити на жиро рачун
Радио телевизије Вишеград бр. 562-006-00002539-
53 отворен код НЛБ – Развојна банка.
За реализацију ове Одлуке задужује се  Одјељење
за финансије.

III
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
биће објављена у «Сл.гласнику Општине
Вишеград».

ОПШТИНА ВИШЕГРАД
                          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Број: 02-40-110/08
Датум: 05.03.2008. г.       Миладин Милићевић ,с.р.

На основу члана 38.Закона о буџетском систему
(«Сл.гласник РС», бр. 96/03, 14/04, 67/05, 34/06 и
128/06) , члана 11. Одлуке о извршењу буџета
Општине Вишеград за 2008 годину („Сл. гласник
Општине Вишеград“, бр 15/07) и члана 51.
Статута општине Вишеград («Сл. гласник
Општине Вишеград», бр. 8/05, 10/06 и 12/07),
начелник   Општине Вишеград,  д о н о с и

О Д Л У К У
о одобрењу средстава буџетске резерве

I
Одобравају се средства буџетске резерве у
укупном износу од 6.000,00 КМ  (словима:
шестхиљада КМ) синдикату органа управе
Вишеград на име помоћи истом у обиљежавању
осмог марта међународног празника жена.

II
Наведена средства ће се уплатити на жиро рачун
синдиката органа управе Општине Вишград  бр.
562-006-0000257057, отворен код НЛБ – Развојна
банка.
За реализацију ове Одлуке задужује се  Одјељење
за финансије.

III
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
биће објављена у «Сл.гласнику Општине
Вишеград».

ОПШТИНА ВИШЕГРАД
                          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Број: 02-40-121/08
Датум: 07.03.2008. г.       Миладин Милићевић ,с.р.

На основу члана 38.Закона о буџетском систему
(«Сл.гласник РС», бр. 96/03, 14/04, 67/05, 34/06 и
128/06) , члана 11. Одлуке о извршењу буџета
Општине Вишеград за 2008 годину („Сл. гласник
Општине Вишеград“, бр 15/07) и члана 51.
Статута општине Вишеград («Сл. гласник
Општине Вишеград», бр. 8/05, 10/06 и 12/07),
начелник   Општине Вишеград,  д о н о с и

О Д Л У К У
о одобрењу средстава буџетске резерве

I
Одобравају се средства буџетске резерве у
укупном износу од 2.000,00 КМ  (словима:
двијехиљаде КМ) КУД „Бикавац“ за адаптацију
додијељених просторија, опремање простора за
смјештај непроцјењивог блага (народних ношњи)
и музичких инструмената.

II
Наведена средства ће се уплатити на жиро рачун
бр. 562-006-00001629-67 отворен код НЛБ –
Развојна банка.
За реализацију ове Одлуке задужује се  Одјељење
за финансије.

Година 16      Број: 3                     Општина Вишеград, 24.03.2008.год.                   Страна 11



III
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
биће објављена у «Сл.гласнику Општине
Вишеград».

ОПШТИНА ВИШЕГРАД
                          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Број: 02-40-122/08
Датум: 10.03.2008. г.       Миладин Милићевић ,с.р.

На основу члана 72.Закона о локалној самоуправи
Републике Српске («Сл.гласник РС» број: 101/04,
42/05 и 118/05), члана 51.Статута општине
Вишеград («Сл.гласник општине Вишеград 8/05,
10/06 и 12/07), начелник Општине,  д о н о с и

О Д Л У К У

           1. Којом се одобрава приступање измјени и
допуни Правилника о организацији и
систематизацији радних мјеста административне
службе општине Вишеград број:02-013-744/07 од
14.12.2007године објављен у («Сл.гласнику
Општине Вишеград, број:15/07 од 26.12.2008
године) .

           2. Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења,а биће објављена у «Сл.гласнику
Општине Вишеград».

ОПШТИНА ВИШЕГРАД
                          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Број: 02-013-139/08
Датум: 14.03.2008. г.       Миладин Милићевић ,с.р.

На основу члана 43.Закона о локалној самоуправи
(«Сл.гласник Републике Српске», број: 101/04,
42/05 и 118/05), члана 51.Статута Општине
Вишеград («Сл.гласник општине Вишеград«,
број: 8/05, 10/06 и 12/07) и чл. 9.Одлуке о
оснивању административне службе Општине
Вишеград («Сл.гласник Општине Вишеград»,
број: 5/05) и члана 1 Одлуке о приступању
измјени и допуни Правилника о систематизацији
радних мјеста административне службе Општине
Вишеград број:02-013-139/08 од 14.03.2008
године,  начелник Општине , д о н о с и

П Р А В И Л Н И К
о измјенама и допунама Правилника о

организацији и систематизацији радних мјеста
административне службе Општине Вишеград

I
У члану 15. Правилника о организацији и
систематизацији радних мјеста административне
службе Општине Вишеград («Сл.гласник
Општине Вишеград»,број: 15/07 ) у графикону
који се односи на Одјељење за општу управу под
редним бројем 17. у опису радног мјеста бришу се
ријечи «осмогодишња школа»  а пишу се ријечи
«најмање трећи степен, управног, или неког
другог смјера» .

II
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења,а
биће објављен у »Сл.гласнику Општине
Вишеград»

ОПШТИНА ВИШЕГРАД
                          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Број: 02-013-140/08
Датум: 14.03.2008. г.       Миладин Милићевић ,с.р.

На основу члана 38.Закона о буџетском систему
(«Сл.гласник РС», бр. 96/03, 14/04, 67/05, 34/06 и
128/06) , члана 11. Одлуке о извршењу буџета
Општине Вишеград за 2008 годину („Сл. гласник
Општине Вишеград“, бр 15/07) и члана 51.
Статута општине Вишеград («Сл. гласник
Општине Вишеград», бр. 8/05, 10/06 и 12/07),
начелник   Општине Вишеград,  д о н о с и

О Д Л У К У
о одобрењу средстава буџетске резерве

I
Одобравају се средства буџетске резерве у
укупном износу од 100,00 КМ  (словима:
једнастотина КМ) Митру Тодоровићу из Велтова
Вишеград у сврху помоћи као социјално
угроженој породици чије се дијете води као
нестало,а за лијечење другог дијетета старосне
доби од двије године које је сломило ногу и
потребан је одлазак код ортопеда у Ужице.

II
Наведена средства ће се уплатити на текући рачун
бр. 562-006-802-836-2341  отворен код НЛБ –
Развојна банка.
За реализацију ове Одлуке задужује се  Одјељење
за финансије.

III
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
биће објављена у «Сл.гласнику Општине
Вишеград».
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ОПШТИНА ВИШЕГРАД
                          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Број: 02-532-13/08
Датум: 18.03.2008. г.       Миладин Милићевић ,с.р.

На основу члана 6. Уредбе о условима и начину
плаћања готовим новцем („Сл.гласник РС“, бр.
97/03) и члана 43. и 72. Закона о локалној
самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 101/04, 42/05 и
118/05) и члана 51. Статута Општине Вишеград
(„Сл.гласник Општине Вишеград“, бр. 8/05, 10/06
и 12/07), начелник Општине Вишеград, дана
19.03.2008 године, д о н о с и

О Д Л У К У
о благајничком минимуму и благајничком

максимуму

Члан 1.
У благајни Општинске управе Општине Вишеград
може се држати готов новац у износу од 200,00
КМ (благајнички минимум) до 3.000,00 КМ
(благајнички максимум).

Члан 2.
За спровођење ове Одлуке задужује се начелник
Одјељења за финансије.

Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
биће објављена у «Сл.гласнику Општине
Вишеград».

ОПШТИНА ВИШЕГРАД
                          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Број: 02-013-148/08
Датум: 19.03.2008. г.       Миладин Милићевић ,с.р.

На основу члана 72. Закона о локалној
самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 101/04, 42/05 и
118/05) и члана 51. Статута Општине Вишеград
(„Сл.гласник Општине Вишеград“, бр. 8/05, 10/06
и 12/07), те на основу члана 49. став 2. Упутства о
спровођењу канцеларијског пословања („Сл.
гласник РС“, бр. 2/05), начелник Општине
Вишеград, дана 06.03.2008 године, д о н о с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е
којим се одређују предмети за које ће се

 водити попис аката

1.  Предмети за које ће се водити попис акта на
прописаном обрасцу који служи за завођење акта

исте или сличне врсте који се масовно појављују,
а по којима се води исти поступак су:
- Увјерења о регулисању војне обавезе и друга
увјерења,
- Потврде о животу,
- Увјерење о издржавању из иностранства,
-  Захтјев за требовање средстава из буџета и
извјештаји о утрошеним средствима,
- Изводи отворених ставки,
- Увјерења из области ђачког и студентског
стандарда.

2.  Попис акта се води и за предмете за које се
предвиђа да ће у току године бити примљен већи
број аката (пријаве на конкурс,  одговори на
расписе).

3. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
биће објављено у „Сл.гласнику Општине
Вишеград“.

ОПШТИНА ВИШЕГРАД
                          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Број: 02-052-23/08
Датум: 06.03.2008. г.       Миладин Милићевић ,с.р.

ПРАВИЛНИК
о условима и критеријима за финансирање

програма развоја спорта у општини Вишеград

I Опште одредбе

Члан 1.
Овим Правилником утврђује се програм развоја
спорта општине Вишеград, методологијa израде
програма, начин и критеријуми расподјеле
буџетских средстава и учешће у финансирању
програма, те начин и поступак остваривања права
корисника буџетских средстава.

Члан 2.
Носиоци развоја спорта у општини Вишеград су:

- Општина и мјесне заједнице,
- Спортске организације (клубови),
-     Удружења (судије, тренери),
- Школе, факултет, друге организације,

институције и појединци.

Носиоци развоја спорта из претходног става овог
члана су и носиоци израде, односно реализације
програма развоја спорта у општини Вишеград.

Члан 3.
Основу за планирање средстава у буџету општине
Вишеград и учешће у финансирању програма
активности носилаца развоја спорта, наведених у
члану 2.  овог Правилника чине Програм развоја
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спорта општине Вишеград (четверогодишњи
олимпијски период) који доноси Скупштина
општине Вишеград и годишњи оперативни
програми спортских клубова, школа, установа и
појединаца.

Члан 4.
Носиоци развоја спорта у општини,  из члана 2.
овог Правилника,  израђују годишње програме
развоја.

Члан 5.
Општина Вишеград ће дијелом финансирати
спортске екипе и појединце који учествују на
првенствима и куп такмичењима, такмичењима у
БиХ, као и на међународним такмичењима и
манифестацијама као и едукацију спортских
стручњака и спортских радника.

Члан 6.
Корисници буџетских средстава обавезни су да
доставе програме развоја за наредну годину
најкасније до 01.  октобра текуће године.
Корисници средстава су такође обавезни да
доставе извјештај о извршењу програма и
намјенском утрошку средстава за текућу годину.

Члан 7.
Вредновање програма и расподјелу средстава
врши начелник Општине на приједлог Комисије
за избор и процјену програма,  уз сагласност
Савјета за спорт, а у складу са Законом о спорту и
овим Правилником. Уколико расположива
средства  по грантовина на крају године не буду
утрошена  начелник Општине ће извршити
прерасподјелу средстава.

II Програми развоја спорта

Члан 8.
Програми развоја спорта који ће се дјелимично
или у потпуности финансирати из средстава
буџета општине треба да садрже:

- Основне податке о просторним, стручним и
материјалним условима спортске
организације,

- Број спортиста у појединим категоријама,
ранг такмичења, број стручних кадрова као и
спортских објеката које користе,

- Спортска такмичења у РС и БиХ,
- Спортске манифестације и турнири,
- Спортске школе и кампови,
- Перспективни спортисти,
- Финансијски план прихода и расхода за

наредну годину,
- Финансијски извјештај о намјенском утрошку

добијених средстава,
- Изградња и реконструкција спортских

објеката,
- Набавка спортске опреме и реквизита,

- Школовање и стручно усавршавање кадрова,
- Учешће екипа и појединаца на међународним

првенствима, турнирима и манифестацијама,
- Организацију првенства, турнира и

манифестација,
- Спортске активности школске и струдентске

омладине.

         III  Методологија за израду програма

Члан 9.
Спортске организације достављаће у складу са
методологијом и на прописаним обрасцима своје
Програме развоја.
Клубови могу прилагодити садржаје образаца
својим  потребама у циљу квалитетнијег приказа
планираних програмских активности.

- Образац 01-основни подаци о клубу,
- Образац 02-број спортиста у појединим

категоријама и ранг такмичења.
- Образац 03-стручни кадар (лиценциран).
- Образац 04-спортски објекти (подаци о

објектима које користи клуб), програм
изградње, програм реконструкције,
стандарди објеката,

- Образац 05-спортска такмичења-
манифестације и турнири које планира
клуб,

- Образац 06-спортске школе, семинари и
кампови,

- Образац 07-финансијски план прихода и
расхода,

- Образац 08-учешће на међународним
такмичењима,

- Образац 09-спортско-рекреативна
такмичења и манифестације у општини,

- Образац 10-извјештај о намјенском
утрошку добијених средстава.

    IV   Начин и критеријуми расподјеле
            буџетских средстава  за учешће у
            финансирању развоја спорта

Начин расподјеле

Члан10
Овим Правилником утврђује се основне
пропорције расподјеле укупних средстава буџета
за финансирање спорта:
      1.   Грант спортским организацијама ........ 96%
      2. Грантови за одржавање, изградњу
реконструкцију спортских објеката као и
набавка опреме-реквизита ................................   1%
      3.Грант за спортске манифестације од
општинског значаја ...........................................   3%

Критеријуми за учешће у финансирању из
гранта спортским организацијама
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Члан 11.
Програми и њихови садржаји из члана 8.  овог
Правилника вреднује се на основу следећих
критеријума:
- Развијеност спортске организације........    0-50
- Категорија у који је сврстана спортска

организација према Правилнику о
категоризацији спортских организација..  0-30

- Број спортиста у категоријама (пионири,
кадети, јуниори, сениори) ..........................0-50

- Заступљен систем екипних и појединачних
такмичења (општинска, регионална,
републичка и учешћа у заједничким
такмичењима .............................................  0-30

- Број стручних кадрова ..............................  0-30
- Број спортских објеката опремљених за

одржавање републичких и међународних
такмичења ..................................................  0-10

- Остварени спортски резултати екипе и
појединаца на такмичењима ..................... 0-50

- Програми за специфичне спортове:
планинарство .............................................  0-50

Критеријуми за учешће у финансирању
  грантова 2 и 3

Члан 12.
Финансирање грантова 2.  и 3.  из члана 10.  овог
Правилника врши се у складу са овим
Правилником на следећи начин:
2.0. Одржавање, изградња и реконструкција
спортских објеката као и набавка опреме и
реквизита,
2.1. Средства планирана у буџету за текућу
годину додјељиваће се на основу јавног огласа, а
право учешћа имају клубови,  школе,   правна и
физичка лица.
2.2. Услови за додјелу средстава из гранта 2. овог
правилнику су:

- Писмени захтјев са попуњеним обрасцем из
члана 9. овог Правилника,

- Урбанистичка сагласност за изградњу или
адаптацију објекта,

- Одговарајући пројекат,
- По завршетку изградње, реконструкције

или адаптације, набавке опреме, инвеститор
је обавезан доставити Одјељењу за
финансије документацију утврђену
законом.

3.0. Спортске манифестације од општинског
значаја.
3.1. Општина ће учествовати у финансирању
активности која доприносе побољшању услова за
масовно бављење спортом и организовања
масовних спортско-рекреативних такмичења,
похода, манифестација и других акција у складу
са Програмом разоја спорта у општини Вишеград.
3.2. Савјет за спорт предлаже Начелнику општине
висину средстава за одређене манифестације из
подтачке 3.1.

V Поступак и начин остваривања
            права корисника буџетских средстава

Члан 13.
Спортске организације остварују своја права за
учешће у финансирању програма из средстава
буџета општине Вишеград на основу писмених
захтјева сачињених у складу са одредбама овог
Правилника.

Члан 14.
Спортске организације, уз захтјев из члана 13.
овог Правилника, достављају следеће;
· Попуњене обрасце за поједине програмске

садржаје,
· Копију рјешења о регистрацији и упис у

регистар Министарства  надлежног за
спорт,

· Извјештај о оствареним активностима и
оствареном финансијском плану за
протеклу календарску годину са прегледом
броја спортиста, спортских кадрова, броја
спортских објеката и остварених резултата
на републичким и међународним
такмичењима.

Члан 15.
Спортске организације обавезне су своје захтјеве
и програме доставити  до 01.октобра текуће
године за наредну годину. Захтјев који се достави
након предвиђеног рока и који није у складу са
одредбама овог Правилника неће се узети у
разматрање.

Члан 16.
Захтјеве и програме обрађује административна
служба општине  задужена за спорт  и припрема
потребну документацију за Комисију за избор и
процјену програма.
Програме из члана 4.  овог Правилника разматра
Комисија за избор и процјену програма  (у даљем
тексту комисија).
Комисију из претходног става именује Начелник
из реда запослених и из реда чланова Савјета  за
спорт, а састоји се од три члана.
Задатак комисије је да:

- Утврђује расподјелу средстава на основу
члана 10, 11 и 12 овог правилника,

- Прикупља приједлоге програме и утврђује да
ли су исти достављени уз потребну
документацију на прописаним обрасцима и
утврђеном року,

- Вреднује достављене програме у складу са
овим Правилником,

- Утврђује вриједност појединих садржаја, као
и укупан број бодова за предложени програм
активности спортске организације.
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Члан 17.
Савјет за спорт разматра приједлог Комисије и
план расподјеле средстава, као и вриједност
програма и на основу тога даје сагласност на исте.

Члан 18.
Комисија, поред задатака утврђених чланом 16.
овог Правилника,  обавезна је да на основу
одредаба овог Правилника (захтјева и програма)
сачини приједлог годишњег програма развоја
спорта општине Вишеград, са назначеним
активностима, динамиком и висином средстава
која су планирана за учешће у финансирању
појединих програма.
Приједлог програма развоја спорта општине, из
претходног става, разматра и даје своје мишљење
Савјет за спорт.
На основу става 1.  и 2.  овог члана Начелник
Општине доноси Програм развоја спорта општине
и стара се о његовом  извршењу.

Члан 19.
На основу мишљења Комисије и сагласности
Савјета за спорт, Начелник општине у року од 30.
дана од дана усвајања буџета општине издаје
рјешење о висини средстава за учешће у
финансирању појединих садржаја утврђених у
програму, у складу са планираним средствима у
буџету општине.

Члан 20.
Одобрена средства на име учешћа у финансирању
дозначиће се на жиро-рачун спортске или друге
организације.

Члан 21.
Корисници средстава обавезни су доставити
извјештај Начелнику општине о намјенском
утрошку средстава.
Начелник ће одредити лице које ће вршити надзор
над намјенским трошењем одобрених средстава.

Члан 22.
Измјене и допуне овог Правилника врше  се на
приједлог носилаца развоја спорта из члана 2.
овог правилника, Савјета за спорт и Начелника
општине на начин и по поступку како је донешен.

Члан 23.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине
Вишеград“.

ОПШТИНА ВИШЕГРАД
                          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Број: 02-013-87/08
Датум: 19.02.2008. г.       Миладин Милићевић ,с.р.

На основу члана 20. Закона о спорту („Сл. гласник
РС“, број 4/02 и 66/03) и члана 72. став 3. Закона о
локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број
101/04) и члана 59. Статута општине Вишеград
(„Сл. гласник општине Вишеград“ број: 8/05),
Начелник општине Вишеград, доноси

П  Р  А  В   И  Л  Н  И  К
о категоризацији спортова у општини

Вишеград

Члан 1.
Овим правилником прописују се категорије за
рангирање (категоризацију) спортова у општини
Вишеград, те поступак рангирања.

Члан 2.
Категоризацијом спортова обухваћени су
олимпијски спортови и спортови који нису
укључени у олимпијски програм, а који су
заступљени у општини Вишеград у вријеме
доношења овог правилника.

Члан 3.
Спортови из члана 2. овог Правилника су:
а) Олимпијски спортови:
1. Фудбал                    5. Стрељаштво
2. Кошарка          6. Шах
3. Одбојка                   7. Атлетика
4. Џудо

б)  спортови који нису укључени у олимпијски
програм
      1.    Карате 2. Планинарење

Члан 4.
Категоризација спортова врши се на основу
следећих критерија:

1. Друштвени значај
- Заступљеност спорта у свијету
- Медијска популарност
2. Традиција у свијету
- Број земаља чланица
- Регионална организација
- Систем такмичења (од најнижег нивоа до

свјетског такмичења)
- Континуирана организација спорта
3. Национална традиција
- Грански спортски савез РС
- Међународни успјеси
- Број активних чланова
- Систем такмичења
4. Утицај спорта на учеснике
- Раст и развој дјеце и омладине
- Моторички развој
- Психолошки
- Социјални
- Здравствени
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- Васпитни
      5. Приступачност спорта

- Једноставност правила
- Систем такмичења
- Могућност масовног укључивања у спорт
- Материјалне могућности и трошкови

редовних активности
- Организациони захтјеви
6. Општи утицај спорта на квалитет живота

Члан 5.
Рангирање појединих спортова има за циљ
стварање услова за бржи развој оних спортова
који имају могућност да доприносе интензивнијем
укључивању грађана, а посебно младих људи у
спорт, постизању бољих резултата и афирмацију
спорта у општини Вишеград.

Члан 6.
Спортски клубови, спортски стручњаци, спортски
објекти и буџетска средства планирана за ову
намјену представљају основне претпоставке за
реализацију циљева утврђених у претходном
члану.

Члан 7.
Категоризацију спортова у општини Вишеград
прописаће Начелник општине на основу
проведене расправе и мишљења Савјета за спорт.

Члан 8.
На основу критерија из члана 4. овог Правилника
и поступка прописаног у члану 5, 6 и 7. спортски
клубови са рангирају и развствавају у три групе и
то:

I група II група III група
1.   ФК
„Дрина -ХЕ“

1. Карате
клуб „Дрина“

1.Планинар.сп.др.
“Столац“

2.   КК
„Варда –ХЕ“

2. Стрељачки
клуб „Дрина“

2.Атлетска
секција

3.  ОК „ХЕ
на Дрини“

3. Шаховски
клуб„Дрина“

4.  Џудо
клуб
„Вишеград“

Члан 9.
Овај Правилник се односи за средњорочни период
(олимпијски циклус) на основу Програма развоја
спортских клубова.  Савјет за спорт  даје
мишљење о овом Правилнику.

Члан 10.
Измјене и допуне овог Правилника у смислу
повећања спортова у појединим групама ће се
вршити на приједлог Савјета за спорт, али само у
случају ако су средства за ту намјену планирана у
буџету општине Вишеград.

Члан 11.
Овај правилник ступа на снагу  даном
објављивања у „Службеном гласнику“ општине
Вишеград.

ОПШТИНА ВИШЕГРАД
                          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Број: 02-013-88/08
Датум: 19.02.2008. г.       Миладин Милићевић ,с.р.
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