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На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“, број:101/04, 42/05 и 

118/05), члана 51. Статута општине Вишеград, 

пречишћени текст („Сл. гласник општине 

Вишеград“, број: 10/08), члана 19. Правилника о 

условима и критеријима за финансирање програма 

развоја спорта у општини Вишеград, на основу 

приједлога Комисије за избор и процјену програма 

спортских организација везаних за развој спорта на 

подручју општине Вишеград (број: 04-66-1/16 од 

10.02. 2016. године), начелник општине доноси 

 

О Д Л У К У 

 

I 

Средства буџета општине Вишеград планирана за 

финансирање Програма развоја спорта на подручју 

општине за 2016. годину у износу од 300.000,00 КМ 

распоређују се како слиједи: 
 

1. Грант спортским организацијама .. 273.990,00 КМ 

2. Грант за спортске манифестације  

    oд Општинског значаја...................  23.800,00 КМ  

3. Резерва ............................................    2.210,00 КМ 

 

II 

Средства из тачка I, става 1. ове одлуке („грант 

спортским организацијама“) у износу од 273.990,00 

КМ  распоређују се како слиједи: 

 

1. Фудбалски клуб „Дрина - ХЕ“....  104.125,00 КМ 

2. Кошаркашки клуб „Варда - ХЕ“..  97.750,00 КМ 

3. Одбојкашки клуб „ХЕ на Дрини“ .. 47.260,00 КМ 

4. Џудо клуб „Вишеград“ ................   7.480,00 КМ 

5. Карате клуб „Дрин.......................   7.480,00 КМ 

6. Планинарско спортско друштво  

    „Столац“ ...........................................   3.230,00 КМ 

6. Стрељачки клуб „Дрина“ ...............   1.040,00 КМ 

7. Шаховски клуб „Дрина“ ................      340,00 КМ 

9. Веслачки клуб „Једрина“ ..............   1.035,00 КМ 

10. Рукометни клуб „Вишеград“ ......   4.250,00 КМ 

III 

Одјељење за финансије дозначиће планирана 

средства из члана II ове одлуке на жиро рачуне 

спортских организација сразмјерно извршењу 

буџета. 

 

IV 

Средства из тачке I, став 2 ове одлуке 

(финансирање спортских манифестација од 

општинског значаја и других спортских 

манифестација у 2016. годину) у износу од 

23.800,00 КМ распоређују се како слиједи: 

1. 22. Божићни турнир у малом  

       фудбалу ...........................................  3.000,00 КМ 

2. Меморијални шаховски турнир  

„Д. Мишковић“...............................  1.200,00 КМ                         

3. Манифестација „Избор спортисте 

 године“............................................. 1.300,00 КМ 

4. Турнир у стоном тенису ................    200,00 КМ 

5. Планинарски поход  

„Шетња Рзавским бреговима“.....    300,00 КМ 

6.  Турнир у баскету „3 на 3“ ............. 1.000,00 КМ 

7. Турнир у малом фудбалу за  

 пионире и кадете.............................    500,00 КМ 

8. МОСИ „Рогатица 2016“ ................ 9.300,00 КМ 

9. Турнир у малом фудбалу за   

сениоре............................................ 1.000,00 КМ 

10. Меморијални кошаркашки турнир  

„Р.Станимировић“ ......................... 4.000,00 КМ 

11. Меморијални катате турнир  

  “Видоје Андрић“............................ 1.000,00 КМ 

12.   Радничке спортске игре - мали 

фудбал............................................. 1.000,00 КМ 

 

VI 

Корисници средстава обавезни су Одјељењу за 

финансије доставити извјештаје о намјенском 

утрошку средстава. 
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VII 

Ово одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику“ Општине 

Вишеград. 

 

ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

              НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-41/16 

Датум: 11.02.2016. 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 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) Синдикланој 

организацији Јавне установе за предшколско 

васпитање и образовање „Невен“ Вишеград. 

 

Члан 2. 

Наведена средства ће се исплатити на рачун број: 

5620068121554412 Синдикална оргнаизација ЈУ за 

предшколско васпитање и образовање „Невен“ 

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: 02-40-49/16 

Датум: 19.02.2016. 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 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 Карате клубу „Дрина“ Вишеград у 

укупном износу од 450,00 КМ 

(словима:четиристотинеипедесетконвертибилнихма

рака) у сврху помоћи у трошковима одласка 

такмичара Николе Полуге на Балканско првенство у 

Инстабул-Туркса. 
 

Члан 2. 

Одобрена средства ће се уплатити на жиро рачун 

Карате клуба „Дрина“ 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: 02-40-46/16 

Датум: 19.02.2016. 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 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 Глоговац 

Бору из Вишеграда у укупном износу од 4.000,00 

КМ (четирихиљадеконвертибилнихмарака) у сврху 

надокнаде за изградњу потпорног зида у 

непосредној близини Аква – парка којег је Глоговац 

Боро издградио у сврху заштите од поплава од 

ријеке Рзав. 

 

Члан 2. 

Наведена средства ће се исплатити на текући рачун 

број. 562-006-80237740-47 отворен код Развојне 

банке Вишеград. 
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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: 02-40-288/15 

Датум: 24.02.2016. г.          Славиша Мишковић, с.р 

 

На основу члана 43. алинеја 8. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 

79. Статута Општине Вишеград („Службени 

гласник општине Вишеград“, број 6/14), начелник 

општине Вишеград, д о н о с и 

 

П Р А В И Л Н И К 

о измјени и допуни Правилника о организацији 

и систематизацији радних мјеста Општинске 

управе Општине Вишеград 

 

Члан 1. 

У Правилнику о организацији и систематизацији 

радних мјеста Општинске управе Општине 

Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“ 

број: 9/15), члан 16. у табели Одјељење за привреду 

и друштвене дјелатности иза редног броја „7“ 

додаје се нови редни број „8“ и гласи: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ред. 

број 
Назив 

радног 

мјеста 

категорија и 

звање 

Опис радног 

мјеста 

Број 

извршилаца 

8. Сам.стр.сара

дник за 

послове  

Ветеринарст

ва, пета 

категорија 

трећег звања 

ВСС-

Ветеринарски 

факултет, 1 

година радног 

искуства и 

положен 

стручни 

испит за рад у 

органима 

управе 

    

 

1 

 

Члан 2. 

У Опису радног мјеста у члану 17. Правилника о 

организацији и систематизацији радних мјеста 

Општинске управе Општине Вишеград које се  

односи на  Одјељење за привреду и друштвене 

дјелатности из редног броја „7“,  додаје се нови редни 

број „8“  и гласи: 

«8. Самостални стручни сарадник за  

ветеринарство  

Обавља послове који су везани за ветеринарску 

дјелатност, здравствену заштиту животиња, врши и 

друге послове који му се ставе у надлежност». 
 

Члан 3. 

Овај правилник ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Вишеград’’. 

 

ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-013-26/15 

Датум: 18.02.2016. 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.  

 


