
 
Година 25               Службени гласник oпштине Вишеград - Број 10            30. септембар 2016. године 
 

На основу члана 43. и 72. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

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

43.Закона о предшколском васпитању и 

образовању („Службени гласник Републике 

Српске број 79/15), члана 60. и 79. Статута 

Општине Вишеград број: 6/14), начелник 

општине Вишеград дана 07.09.2016. године,          

д о н о с и  

 

О Д Л У К У 
 

1. Даје се сагласност Јавној установи за 

предшколско васпитање и образовање „Невен“ 

Вишеград за повећање броја дјеце за 20 % . 
 

2. Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Вишеград“ 

 

ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-60-2/16 

Датум: 07.09.2016. 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          300,00         КМ  

 

(тристотинеконвертибилнихмарака) Бранки 

Ковачевић пуномоћнику Љиљане Шимшић 

(корисник Центра за социјални рад) из Вишеграда  

у сврху финансијске помоћи  за санирање 

оштећења крова на породичној кући. 
 

Члан 2. 

Наведена средства ће се исплатити на текући  

рачун број: 562-006-81328972-04 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: 02-40-157/16 

Датум: 12.09.2016. 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 200,00 КМ 

(двијетотинеконвертибилнихмарака) Лучић 

Новаку у сврху финансијске помоћи за куповину 

огрева и намирница.
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Члан 2. 

Наведена средства ће се исплатити на текући  

рачун број: 5621008013631098 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: 02-40-202/16 

Датум: 12.09.2016. 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 4.000,00 КМ 

(четирихиљадеконвертибилнихмарака) 

Гусларском друштву „Раде Јамина Вишеград“ у 

сврху финансијске помоћи за одржавање Сабора 

српског изворног пјевања које ће се одржати 

17.09.2016. године у Вишеграду. 
 

Члан 2. 

Наведена средства ће се исплатити на жиро   

рачун гусларског друштва „Раде Јамина“ 

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: 02-40-212/16 

Датум: 12.09.2016. 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 300,00 КМ 

(тристотинеконвертибилнихмарака) Сањи Тасић 

из Вишеграда у сврху помоћи због наставка 

школовања дјетета Катарине Тасић у другом 

граду. 
 

Члан 2. 

Наведена средства ће се исплатити на текући 

рачун мајке Сање Тасић број 5520181501120353 

Хипо Алпе Адриа 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: 02-40-222/16 

Датум: 12.09.2016. 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 200,00 КМ 

(двијестотинеконвертибилнихмарака) Лалић 

Зорану из Душча у сврху финансијске помоћи за  
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санацију оштећења породичног стамбеног објекта 

које је настало услед поплаве. 
 

Члан 2. 

Наведена средства ће се исплатити на текући 

рачун Лалић Зорана број: 5521153503982852 

Хипо Алпе Адриа 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: 02-40-106/16 

Датум: 13.09.2016. 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), захтјева Актива жена „СДС-а“ Вишеград, 

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 

(четиристотинеконвертибилнихмарака) као помоћ 

хуманитарној акцији прикупљања новчаних 

средстава за удружења која се баве радом дјеце и 

то; 

- Удружењу хендикепираних особа 

одобрава се износ од износу од 250,00 КМ 

(двијестотинеконвертибилнихмарака), 

- Удружењу особа са потешкоћама у 

развоју „Мој пријатељ“ одобрава  се износ од 

250,00 КМ (двијестотинеконвертибилнихмарака). 
 

Члан 2. 

Наведена средства из члана 1. ове одлуке  ће се 

исплатити на жиро рачун Удружења 

хендикепираних особа број: 5550100000944211 у  

износу од 250,00 КМ и Удружењу особа са 

потешкоћама у развоју „Мој пријатељ“ у износу 

од 250,00 КМ на жиро рачун број: 

5620068120669384. 

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: 02-40-220/16 

Датум: 13.09.2016. г.        Славиша Мишковић, с.р 

 

На основу члана 43. и 72. 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), те на основу члана 19. тачка 2. Закона о 

систему јавних служби („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 68/07 и 109/12), 

начелник Општине Вишеград дана 14.09.2016. 

године, д о н о с и  

 

О Д Л У К У 

о давању сагласности на Правилник о 

измјенама Правилника о унутрашњој 

организацији и ситематизацији послова у ЈУ 

Центар за социјални рад Вишеград број: УО-

625/16 од 08.09.2016. године 

 

Члан 1.  

Даје се сагласност на Правилник о измјенама 

Правилника о унутрашњој организацији и 

ситематизацији послова у ЈУ Центар за социјални 

рад Вишеград, број: УО-625/16 од 08.09.2016. 

године број: УО-625/16 од 08.09.2016. године. 
 

Члан 2 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 
 

ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-013-99/16 

Датум: 14.09.2016. г.        Славиша Мишковић, с.р 

 

На основу члана 43. Закона о буџетском систему 

Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“, број 121/12, 52/14 и 15/16), 

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  
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О Д Л У К У 

о одобравању средстава буџетске резерве 
                                                 

Члан 1. 

Одобравају се средства буџетске резерве Јавној 

установи Рехабилитациони центар „Вилина Влас“ 

Вишеград у износу од 2.000,00 КМ 

(словима:двијехиљадеконвертибилнихмарака)  у 

сврху реконстукције доњег турског купатила 

(хамама). 
 

Члан 2. 

Наведена средства ће се исплатити Јавној 

установи Рехабилитациони центар „Вилина Влас“ 

Вишеград у двије једнаке транше на жиро рачун 

број: 5620060000117183 Развојна банка 

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: 02-40-228/16 

Датум: 14.09.2016. 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 1.550,00 КМ 

(једнахиљадапетстотинаипедесетконвертибилних

марака) Основној школи „Вук Караџић“ 

Вишеград у сврху финансијске помоћи за одлазак 

ученика деветог разреда на ескурзију који су 

слабог имовног стања. 

 

Члан 2. 

Наведена средства ће се исплатити на жиро   

рачун Синдикалне организације Основне школе 

„Вук Караџић“ 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: 02-40-226/16 

Датум: 16.09.2016. 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 
 

ОДЛУКУ 

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 

радова, који се нису могли 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: 02-404-59/16 

Датум: 20.09.2016. г.        Славиша Мишковић, с.р 

 



  

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА ВИШЕГРАД 

-Начелник општине- 

Број: 02-404-59/16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Датум: 20.09.2016. године 

 

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 

 

Члан 1. 

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 17 и у дијелу под називом „РАДОВИ“ додају се нове ставке под редним бројевима 27, 28, и 29 које гласе: 

 

Ред. 

број 
Предмет набавке 

Шифра 

ЈРЈН 

Процијењена 

нето 

вриједност 

набавке 

Врста 

поступка 

набавке 

Оквирни 

период 

покретања 

поступка 

набавке 

Оквирни 

период 

закључења 

уговора 

Склапа 

ли се 

уговор 

или 

оквирни 

споразум 

Планирано 

трајање 

уговора 

или 

оквирног 

споразума 

Извор 

финансирања 

(конто) 

Назив 

одјељења 

које покреће 

набавку 

 

РОБЕ 

1. 

Набавка и 

монтажа вањске 

хидрантске мреже 

за борачку зграду 

у насељу Гарче у 

Вишеград 

42131160-5 

 

8.300,00  

КМ 

конкуре-

нтски 

септембар 

2016. 

октобар 

2016. 
уговор 

пет дана од 

дана 

потисивања 

уговора 

ребаланс буџета 

2016. 

Одјељење 

за 

просторно 

уређење и 

стамбено-

комуналне 

послове 

 

РАДОВИ 

1. 

Интервентна 

санација потисног 

цјевовода на 

градском водоводу 

у насељу Бикавац  

45231113-0 

  

13.000,00 

КМ 

прегова-

рачки 

септембар 

2016. 

октобар 

2016. 
уговор 

 седам дана 

од дана 

увођења 

извођача 

радова у 

посао од 

стране 

надзорног 

органа 

ребаланс буџета  

Одјељење 

за 

просторно 

уређење и 

стамбено-

комуналне 

послове 

2. 

Интервентна 

санација кишне и 

фекалне 

канализације код 

 

45232410-9 

 

6.000,00 КМ директни 
септембар 

2016. 

септембар 

2016. 
уговор 

седам дана од 

дана увођења 

извођача 

радова у 

ребаланс буџета 

Одјељење 

за 

просторно 

уређење и 



  

градског стадиона у 

Вишеграду 

посао од 

стране 

надзорног 

органа 

стамбено-

комуналне 

послове 

3. 

Интервентна 

санација 

макадамских путева 

и клизишта на 

територији општине 

Вишеград 

45233142-6 47.000,00 КМ 
прегова-

рачки 

септембар 

2016. 

октобар 

2016. 
уговор 

10 дана од 

дана увођења 

извођача 

радова у 

посао од 

стране 

надзорног 

органа 

- Заједничка 

комунална 

потрошња 

2016. износ 

од 19.600,00 

КМ 

- Ребалансом 

буџета износ 

од 15.400,00 

КМ 

Одјељење 

за 

просторно 

уређење и 

стамбено-

комуналне 

послове 

     

 

 

 

                                                                                                                                                                                НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

 

                                                                                                                                                     Славиша Мишковић, с.р 
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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 500,00 КМ 

(петстотинаконвертибилнихмарака) у сврху 

куповине  вакцине против болести плавог језика. 
 

Члан 2. 

Наведена средства ће се исплатити 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: 02-40-234/16 

Датум: 23.09.2016. г.        Славиша Мишковић, с.р 

 

На основу члана 121. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“ 101/04, 42/05, 118/05) и члана 79. Статута 

општине Вишеград  („Службени гласник општине 

Вишеград», број; 6/14), начелник општине 

Вишеград дана 19.09.2016. године, д о н о с и  
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању комисије за спровођење поступка 

за пријем приправника у Општинску управу 

општине Вишеград 
 

1. У Комисију  за спровођење поступка за 

пријем приправника у Општинску управу општине 

Вишеград, именују се:   

 Неђо Савић, предсједник, 

 Бране Смиљић, члан, 

 Љубиша Шкипина, члан, 

 Његош Танасковић, члан, 

 Лепа Цвијетић-Васиљевић. 

2. Задатак комисије из тачке  1. овог 

рјешења је да по објављеном конкурсу број:  02-

120-8/16 од 12.08.2016. године у средствима јавног 

информисања спроведе поступак  за попуну једног 

упражњеног радног мјеста на неодређено вријеме у 

оопштинску управу општине Вишеград и пријем 

приправника у радни однос на одређено вријеме у 

Општинску управу Вишеград, што подразујмева 

контролу испуењавања услова из јавног конкурса 

за пријављене кандидате, обави улазни интервју са 

кандидатима  који испуњавају услове конкурса и  

утврди редослијед  кандидата .. 

 

3. Комисија је дужна да поступак за пријем 

једног приправника са ВСС  обави у што краћем 

року. 

 

4. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења. 

 

ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-013-102/16 

Датум: 19.09.2016. г.        Славиша Мишковић, с.р 

 

На основу члана 43. став 1. алинеја 17. 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", 6/14), 

начелник општине Вишеград, д о н о с и 

 

П Р А В И Л А 

о додјели новчане и робне помоћи 
 

Члан 1. 

Овим правилима се одређују услови и поступак за 

додјелу новчане и робне помоћи грађанима на 

подручју општине Вишеград. 

 

Члан 2 

Новчана помоћ може се одобрити, повратницима, 

расељеним лицима, интерно расељеним лицима и 

социјално угроженим лицима на подручју општине 

Вишеград у складу са планираним средствима у 

буџету општине Вишеград на позицији 4161 – 

Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета. 

 

Члан 3. 

Општи критерији за утврђивање потенцијалних 

корисника помоћи су: 

 корисник помоћи је повратник, расељено 

лице, интерно расељено лице и социјално 

угрожено лице, 

 корисник помоћи мора имати пријављено 

пребивалиште на територији општине 

Вишеград, 

 корисник помоћи нема других примања из 

буџета РС или БиХ. 
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Члан 4. 

Лица из члана 2. ових Правила, дужна су уз захтјев 

за додјелу новчане помоћи доставити доказе о 

испуњавању услова општих критерија. 
 

Члан 5. 

Захтјеве за додјелу новчаних помоћи разматраће 

Комисија за додјелу новчане и робне помоћи 

формирана од стране начелника општине 

Вишеград која ће дати приједлог начелнику 

општине. Начелник општине ће након разматрања 

приједлога комисије донијети рјешење којим се 

одобрава помоћ.  

Новчана и робна помоћ се може додијелити једном 

годишње лицу које је поднијело захтјев за додјелу 

ночане и робне помоћи.  
            

Члан 6.  

Посебни критеријуми представљају елементе за 

вредновање потенцијалних корисника помоћи, 

чиме се осигурава транспарентност, стриктна и 

унапријед утврђена процедура рангирања и 

одабира приоритетних корисника помоћи. 
 

Члан 7. 

Вредновање потенцијалних корисника помоћи 

према посебним критеријима: 
 

Ознака  

критер

ија 

Опис основа за вредновање 

корисника помоћи 

Број 

бодова 

1 Корисник помоћи је 

повратник, расељено лице, 

интерно расељено лице и 

социјално угрожено лице 

- за сваког члана домаћинства 

који живи на подручју 

општине Вишеград 
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2 Корисник помоћи или члан 

породице који припада 

одређеним категоријама као 

што су: 

- социјалне категорије, 

- особе са инвалидитетом, 

- незапослена лица, 

- дефицитарни кадрови, 

- самохрани родитељи, 

- дјеца без родитељског 

старања, 

- пензионери, ППБ-а, 

породице несталих особа и 

бивши логораши, 

 

 

 

 

 

20 

 

 

Када корисник помоћи или члан породице 

корисника помоћи остварује права по основу 

припадности двије или више посебних категорија 

додатно се вреднује са 10 бодова. 

Сврха помоћи у максималном износу до 200,00 КМ 

се може одобриоти за лијечење . 

 

Члан 8. 

У случају када два или више потенцијалних 

корисника има исти број бодова предност ће се 

дати: 

1. породицама погинулих бораца и 

породицама несталих особа, 

2. ратним војним инвалидима, 

3. малољетној дјеци без родитељског 

старања путем старатеља. 

 

Члан 9.  

У изузетним случајевима корисницима ових 

Правила, начелник општине може закључком 

одобрити једнократну помоћ лицима која су теже 

обољела. Та лица  морају уз захтјев и остале доказе 

приложити медицинску документацију. 

 

Члан 10. 

Ступањем на снагу ових Правила стављају се ван 

снаге  Правила за додјелу новчане помоћи 

физичким лицима, односно удружењима и 

фондацијама, („Службени глансик општине 

Вишеград: број: 12/05).  

 

Члан 11. 

Правила ступају на снагу даном доношења, а 

објавиће се у "Службеном гласнику општине 

Вишеград". 

 

ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-013-105/16 

Датум: 26.09.2016. 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.  

 


