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На основу члана 10. и 12. Закона о спорту 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 40/02, 
66/03, 73/08 и 102/08) и члана 36. став (2) Статута 
општине Вишеград („Службени гласник општине 
Вишеград“, број 6/17), Скупштина општине 
Вишеград на сједници одржаној 18.02.2019. године, 
д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о усвајању Програма развоја спорта 
Општине Вишеград за 2019. годину  

 
Члан 1. 

Усваја се Програм развоја спорта Општине 
Вишеград за 2019. годину. 
 

Члан 2. 
Програм развоја спорта Општине Вишеград за 2019. 
годину налази се у прилогу и чини саставни дио ове 
одлуке. 
 

Члан 3. 
Ова одлука ступа на снагу смог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине 
Вишеград“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

         ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Број: 01-022-20/19 
Датум: 18.02.2019. год.       др Билал Мемишевић,с.р. 

 
ПРОГРАМ РАЗВОЈА СПОРТА ОПШТИНЕ 

ВИШЕГРАД ЗА 2019. ГОДИНУ 
 
Спорт у сваком друштву има кључну улогу у 
повећању позитивног утицаја на јавно мњење и 
ширење етичких и општих принципа који се кроз 
њега преносе, доприноси социјалној кохезији 
друштва и превазилажењу предрасуда. Грађани 
могу учестовати у спорту као непосредни учесници 
у спортским  активностима, што јесте и најважнији 

 
циљ или као пасивни посматрачи тј. гледаоци и 
љубитељи спорта. Савремени спорт представља 
огромно достигнуће модерног друштва и важно 
друштвено благо. Спорт је и једна од покретачких 
снага за достизање миленијумских циљева развоја 
људског друштва, дефинисаних од стране 
Уједињених нација. Посебно је вриједан за 
савремени свијет који се брзо мијења и који се, с 
једне стране, карактерише повећањем слободног 
времена, а с друге, урбанизацијом и сталним 
технолошким развојем који теже да одвоје човјека 
од његове природне средине. 
 

Бављење спортом може оснажити дјецу и младе, не 
само са аспекта физичког здравља, већ и када је 
ријеч о психо-социјалном развоју, јачању 
самопоштовања, развоју одговорности и 
истрајности, усвајању позитивних вријeдности и 
бољем школском успјеху. Осим тога бављење 
спортом представља важно средство превенције 
ризичних понашања младих, попут пушења, 
злоупотребе алкохола и дрога као и малољетничке 
деликвенције. Ангажовање у спорту може 
кориговати факторе који доприносе деликвентном 
понашању младих, као што су недостатак 
позитивних узора, недостатак самодисциплине  и 
досада. На нивоу локалне заједнице и друштва у 
цјелини спорт допринoси промоцији здравља и 
превенцији хроничних болести, развоју образовања 
дјеце и младих, родној равноправности, а може бити 
важан фактор у превенцији конфликата. Треба 
нагласити значајне образовне и социјалне функције 
спорта и његов значај не само за физички развој 
појединаца, већ и када је ријеч о промоцији 
социјалних вриједности као што су тимски дух, фер 
такмичење, сарадња, толеранција и солидарност. 
 

Локални програм развоја спорта има за циљ да 
спорт учини доступним и приступачним што већем 
броју људи. Програми који ће се у складу са 
законом финансирати из буџета Општине у 2019. 
години, односе се на: 
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- стварање услова за рад и такмичење 
спортских организација, посебно њихових 
омладинских селекција,  

- проширење базе, односно развој дјечијег 
школског и омладинског спорта који ће 
допринијети дугорочном и стратешком 
развоју спорта у свим сегментима, 

- изградњу и побољшање спортске 
инфраструктуре, 

- обезбјеђивање здравственог надзора свих 
учесника у спорту, 

- мотивисање образовних установа да 
реализују програме школског спорта, према 
својим могућностима и интересу ученика, 

- обезбјеђење услова за спортску рекреацију 
као активност којом се човјек бави ван 
професионалног рада, по својој жељи, у 
циљу задовољавања својих потреба за 
игром, забавом и одмором, 

- покровитељство или организовање 
спортских манифестација од значаја за 
Општину.    

Законом о спорту (“Службени гласник Републике 
Српске”, број 4/2, 66/3, 73/08 и 102/08) предвиђено 
је да се организација спорта одвија кроз активности 
спортских клубова, школске и студентске програме, 
спортске активности инвалидних лица, спортско-
рекреативне активности и организовање 
традиционалних спортских манифестација.  
 

У 2019. години у општини Вишеград егзистирају 
следећи клубови: 
                                                                        
 Табела 1. 

Ред. 
број 

 
                      Назив клуба 

  1.  Фудбалски клуб „Дрина – Хе“ 
  2.  Кошаркашки клуб „Варда – Хе“ 
  3.  Одбојкашки клуб „Хе на Дрини“ 
  4.  Карате клуб „Дрина“ 
  5.  Џудо клуб „Вишеград“ 
  6.   Рукометни клуб „Вишеград 
  7.  Веслачки клуб „Једрина“ 
  8.  Шаховски клуб „Дрина“ 
  9.  Стрељачки клуб „Дрина“ 
 10.  Ронилачки клуб „Вишеград 
 11.  Планинарско спортско друштво „Столац“ 
 12.  Бразилски џиу џицу клуб „Феника“ 

 

У саставу Српског соколског друштва „Соко“ 
Добрун - Вишеград егзистира спортска секција 
„Бамби Соко“ у којој дјеца тренирају фудбал.    
У саставу ФК “Дрина-Хе” егзистира женска 
фудбалска секција. 
 

Средства буџета општине Вишеград планирана за 
спорт у 2019. години:  
1. Средства планирана за финансирање спортских 
програма ..............................................  263.000,00 КМ 
 

На основу члана 19. Правилника о условима и 
критеријима за финансирање програма развоја 
спорта и приједлога Комисије за избор и процјену 
програма спортских организација везаних за развој 
спорта на подручју општине Вишеград, начелник 
општине је донио Одлуку о расподјели средстава из 
буџета Општине  планираних за финансирање 
спортских програма за 2019. годину, у износу од 
263.000,00 КМ, како слиједи: 
 
Табела 2. 

Редни 
број 

 
Грант 

Проценат у 
укупном 
износу 

средстава 
планираних 

за 
финансирање 

спортских 
програма 

 
Износ 

     1. Средства за 
финансирање 
спортских 
организација 

 
       90,11 % 

 
237.000,00 КМ 

     2. Средства за 
спортске 
манифестације 

 
         8,74 % 

 
 23.000,00 КМ 

    
     3. 

 
Средства за 
школски спорт 

 
         1,14 % 

    
     3.000,00 КМ 

 
 

 
УКУПНО: 

 
     100,00 % 

  
263.000,00 КМ 

 

Полазећи од чињенице да је такмичарски спорт 
највидљивији сегмент система спорта, а самим тим 
и покретач цијелог система у промоцији здравог 
начина живота и промоцији локалне заједнице, 
Општина Вишеград ће у 2019. години финансирати 
редовне активности и учешће екипа и појединаца у 
њиховим такмичењима. 
За такмичарски спорт у буџету Општине планирана 
су средства у износу од 237.000,00 КМ, а њихова 
расподјела се врши према дефинисаним 
критеријима – Правилником о условима и 
критеријима за финансирање програма развоја 
спорта у општини Вишеград и Правилником о 
категоризацији спортова и спортских организација у 
општини Вишеград. 
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Наведена средства распоређују се како слиједи: 
 

Табела 3.                                                                                               
1. Фудбалски клуб „Дрина – Хе“          76.000,00 КМ 
2. Кошаркашки клуб „Варда – Хе“       70.000,00 КМ 
3. Одбојкашки клуб „Хе на Дрини“     43.500,00 КМ 
4. Карате клуб „Дрина“                         10.000,00 КМ 
5. Џудо клуб „Вишеград“                        6.000,00 КМ 
6. Рукометни клуб „Вишеград              13.000,00 КМ 
7. Веслачки клуб „Једрина“                     4.000,00 КМ 
8. Шаховски клуб „Дрина“                      1.500,00 КМ 
9. Стрељачки клуб „Дрина“                    1.000,00 КМ 
10. Ронилачки клуб „Вишеград              1.000,00 КМ 
11. Планинарско спортско друштво  
     „Столац“                                               4.000,00 КМ 
12. Бразилски џиу џицу клуб  
     „Феникс“                                              7.000,00 КМ 
                                         УКУПНО:    237.000,00 КМ 

 

На овај начин Општина Вишеград обезбјеђује 
средства за несметано функционисање спортских 
организација, тренинг и такмичење сениорских и 
омладинских селекција. 
Средства добијена из буџета клубови су обавезни 
трошити на економски рационалан начин и 
искључиво за остваривање својих статутарних 
циљева, односно за добијене намјене. Такође су 
дужни надлежним општинским органима (Одјељење 
за финансије и Одјељење за локални развој, 
привреду и друштвене дјелатности) достављати 
извјештаје о намјенском утрошку финансијских 
средстава. 
 

У циљу промоције и развоја спорта у буџету 
Општине планирана су средства у износу од 23.000 
КМ за одржавање већ традиционалних спортских 
манифестација на којима, осим активних спортиста, 
учествују грађани различите старосне доби.  
 

Одржавање оваквих манифестација доприноси: 
- физичком и психичком здрављу учесника,  
- афирмацији хуманих вриједности живота,  
- задовољењу примарне потребе човјека за 

кретањем, 
- позитивном утицају на способности у 

цјелини, 
- корекцији негативних ефеката насталих 

савременим начином живота и рада, 
- стварању позитивног става и навике према 

спорту и спортској рекреацији 
 

Табела 4. 
Ред. 
Бр. 

 
Спортска манифестација 

 
Износ 

1. 
Божићни турнир у малом 
фудбалу 

   3.000,00 КМ 

2. 
Меморијални шаховски 
турнир “Душко 
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. 56. МОСИ “Соколац 
2019” 

 8.000,00 КМ 

  9. Турнир у малом фудбалу 
за сениоре 

 1.000,00 КМ 

 10. Меморијални 
кошаркашки турнир 
“Раде Станимировић” 

 4.000,00 КМ 

 11. Меморијални карате 
турнир “Видоје Андрић” 

 1.000,00 КМ 

 12. Меморијални рукометни 
тур.“Радомир 
Плакаловић Менци” 

    500,00 КМ 

 13. Радничке спортске игре – 
мали фудбал 

 1.000,00 КМ 

                                                            
УКУПНО: 

 
23.000,00 КМ 

 
Општина Вишеград је у 2019. години планирала 
средства за школски спорт у износу од 3.000,00 КМ. 
Физичко васпитање представља основу школског 
спорта. Школски спорт и физичко васпитање су 
међусобно повезани многоструким и  
сложеним везама и међусобно се допуњују, дијелећи 
заједничке циљеве: допринос здрављу и складном 
развоју личности. 
Физичко васпитање омогућава ученицима да стекну 
базичне кретне вјештине и неопходна знања, 
формирају позитивне ставове према физичкој 
активности и спорту, припремајући их за активан 
начин живота. Бављење школским спортом 
омогућава дјеци и младима да кроз такмичења 
различитог нивоа унаприједе своје моторичке 
способности, социјалне вјештине и самопоштовање 
и може представљати прелаз ка бављењу спортом у 
клубовима орјентисаним на постизање врхунских 
спортских резултата. 
Основна улога школског спорта је да свим 
ученицима, без обзира на узраст, пол, способности и 
друге разлике омогући учествовање у спортским 
активностима и тако допринесе њиховом физичком 
и менталном здрављу. 
 

Планирано је да се у текућој школској години појача 
и унапреди рад у школским секцијама гдје се 
тренирају спортови у којима нема регистрованих 
спортских организација на територији општине 
Вишеград. Такве  су спортске секције за стони тенис  
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и мушку одбојку у средњој школи и атлетска 
секција у основној школи. 
 

Такмичења у Малим олимпијским играма 
реализоваће се у следећим спортским 
дисциплинама: 
 

Табела 5. 

Основна школа 
Средња школа 

Спортска 
дисциплинана 

М Ж М Ж 
Атлетика + + + + 
Кошарка + + + - 
Одбојка + + + + 
Мали фудбал + + + + 
Рукомет + - + - 

 
Поред наведених активности у оквиру школског 
спорта Општина Вишеград је планирала да проведе 
акцију још разноврснијег и масовнијег бављења 
дјеце спортом. Када је у питању пливање извршено 
је анкетирање ученика основне школе и планирано 
да чланови ронилачког клуба, као носиоци 
активности, на прољеће почну са обуком дјеце у 
пливању. Такође, планирано је организовано  
превожење основаца на Јахорину гдје би поред 
санкања имали и обуку у скијању. 
 
Општина Вишеград ће учествовати у организацији 
систематских љекарских прегледа спортиста 
регистрованих клубова. Љекари Завода за медицину 
рада и спорта из Бања Луке, у сарадњи са 
медицинским особљем Дома здравља Вишеград, 
извршиће оцјену здрваствене способности 
спортиста свих узрасних категорија у априлу и 
октобру мјесецу.  
 
У текућој години планиран је развој и спортске 
инфраструктуре. Почеће  изградња терена за мали 
фудбал (футсал) са вјештачком травом на локацији 
преко пута Градске пијаце, на лијевој обали ријеке 
Рзав. Планирано је и отворање новог стадиона за 
мале спортове који се налази у саставу туристичког 
комплекса „Андрићград“. 
 
Због свега наведеног може се са сигурношћу 
закључити да спорт има посебно мјесто као важан 
сегмент у развоју и напретку Општине Вишеград. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

           ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Број: 01-022-20/19 
Датум: 18.02.2019. год.       др Билал Мемишевић,с.р. 
 
На основу члана 39. став (2) тачка 13) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број 97/16), члана 348. Закона о 
стварним правима („Службени гласник Републике 

Српске“, број 124/08, 3/09, 38/09, 95/11 и 60/15), 
члана 5. Правилника о поступку јавног конкурса за 
располагање непокретностима у својини Републике 
Српске и јединице локалне самоуправе („Службени 
гласник Републике Српске“, број 20/12), члана 14. 
Одлуке о уређењу простора и грађевинском 
земљишту („Службени гласник општине Вишеград“, 
број 13/16 и 1/19) и члана 36. Статута општине 
Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“, 
број 6/17) Скупштина општине Вишеград на 
сједници одржаној 18.02.2019. године, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о начину и условима продаје 

 непокретности у својини Општине Вишеград 
означене као кп 858/69 и 858/38 

 
Члан 1. 

Скупштина општине Вишеград доноси одлуку о 
продаји непокретности у својини општине 
Вишеград, те утврђује  начин и услове продаје 
непокретности, означене као: 
 

1. к.п. број 858/69 зв. Гарче у површини од 375 
m² , уписане у П.Л. број 171/158 К.О. 
Вишеград 2, што по старом премјеру 
одговара к.п. број 526/62 уписана у ЗК 
уложак 165 К.О. СП_Вишеград, посједник и 
власник Општина Вишеград са дијелом 1/1, 

2. к.п. бр. 858/38 зв. Гарче у површини од 420 
m², уписане у П.Л. број 171/158 К.О. 
Вишеград 2, што по старом премјеру 
одговара к.п. број 526/26 уписана у ЗК 
уложак 165 К.О. СП_Вишеград, посједник и 
власник Општина Вишеград са дијелом 1/1, 

 

Измјеном Регулационог плана „Гарче“ у Вишеграду 
(„Службени гласник општине Вишеград“, број 4/08) 
на напријед набројаним непокретностима 
предвиђена је изградња индивидуалних стамбених 
објеката. 
 

Члан 2. 
Продаја непокретности из члана 1. ове одлуке 
извршиће се усменим јавним надметањем-
лицитацијом, а у складу са одредбама Правилника о 
поступку јавног конкурса за располагање 
непокретностима у својини Републике Српске и 
јединица локалне самоуправе („Службени гласник 
Републике Српске“, број 20/12) и ове одлуке. 
Поступак лицитације спроводи Комисија за 
спровођење јавног надметања, коју именује 
Скупштина општине Вишеград. 
 

Члан 3. 
Почетна продајна цијена непокретности из члана 1. 
ове одлуке, износи: 
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- 12,00 КМ/m² за непокретности које су 
предвиђене за изградњу индивидуалних 
стамбених објеката. 

 

Члан 4. 
За учешће у поступку лицитације, понуђачи су 
дужни уплатити кауцију која износи 10% од почетне 
цијене непокретности на ЈРТ Општине Вишеград 
број 5620060000054715 код НЛБ Развојне банке. 
 

Члан 5. 
Продаја непокретности објавиће се путем јавног 
огласа у дневном листу ,,Вечерње новости“ , и то 
најкасније 15 дана прије дана одређеног за дан 
лицитације. Примјерак јавног огласа о лицитацији 
истовремено се истиче на огласној табли и објављује 
на интернет страници општине Вишеград.  
 

Члан 6. 
Купопродајну цијену учесник лицитације са којим 
ће се закључити уговор обавезан је уплатити у року 
од 15 дана од дана закључења уговора о 
купопродаји на ЈРТ Општине Вишеград, а предаја 
непокретности у посјед купцу извршиће се у року од 
8 дана по уплати купопродајне цијене, о чему ће се 
сачинити записник. 
Ако учесник лицитације из става 1. овог члана 
одустане од закључења уговора, губи право на 
повраћај положене кауције. 
 

Члан 7. 
Овлашћује се начелник општине Вишеград да у 
складу са овом одлуком по окончању поступка 
лицитације, у име и за рачун Општине Вишеград, 
пред овлашћеним нотаром, закључи, потпише и 
овјери уговоре о купопродаји непокретности са 
најповљнијим понуђачима као и да истовремено 
уговори остале услове наведене купопродаје који су 
неопходни за провођење и реализацију истог у 
складу са овом одлуком и позитивним законским 
прописима, а по претходно прибављеном мишљењу 
Правобранилаштва Републике Српске-сједиште 
замјеника у Фочи. 
 

Члан 8. 
Трошкове израде нотарске исправе и накнаду за 
укњижбу у јавним евиденцијама сноси купац. 
 

Члан 9. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Општине 
Вишеград“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

           ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Број: 01-022-21/19 
Датум: 18.02.2019. год.       др Билал Мемишевић,с.р. 
 

На основу члана 39. став ( 2 ) Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник Републике 
Српске", број: 97/16), члана 36. став (2) Статута 
општине Вишеград (Службени гласник Републике 
Српске, број: 6/17), Скупштина општине Вишеград 
на сједници одржаној 18.02.2019. године, д о н о с и  
 

О Д Л У К У 
о проглашењу Друштва добровољних давалаца 

крви "Стара Херцеговина" Вишеград  
друштвом од посебног локалног значаја 

 
Члан 1 

Овом одлуком Скупштина општине Вишеград 
проглашава Друштво добровољних давалаца крви 
"Срата Херцеговина" Вишеград  друштвом од 
посебног локалног значаја, а све у складу са 
Одлуком о допуни Одлуке о додјели статуса 
удружења од јавног интереса ("Службени гласник 
Републике Српске", број: 117/10) којом је Влада 
Републике Српске, Савезу друштава добровољних 
давалаца крви Републике Српске Требиње, 
додијелила статус удружења од јавног интереса. 
 

Члан 2 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у "Службеном гласнику Општине 
Вишеград". 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

           ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Број: 01-022-22/19 
Датум: 18.02.2019. год.       др Билал Мемишевић,с.р. 
 
На основу члана 2.12. став (5) Изборног закона 
Босне и Херцеговине (Службени гласник БиХ“, број 
23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 
52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 
32/10, 18/13, 7/14, 31/16 и 54/17), члана 7. тачка а) 
Упутства о утврђивању квалификација, броја и 
именовању чланова општинске изборне комисије 
основне изборне јединице у Босни и Херцеговини 
(„Службени гласник БиХ“, број 6/16) и члана 36. 
Статута општине Вишеград („Службени гласник 
општине Вишеград“, број 6/17), Скупштина 
општине Вишеград на сједници одржанј 18.02.2019. 
године, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о објављивању Јавног огласа за именовање 
једног члана Општинске изборне комисије 

Вишеград 
 

Члан 1. 
(1) Скупштина општине Вишеград објављује 

Јавни оглас за именовање једног члана 

Општинске изборне комисије Вишеград (у  
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даљем тексту: Општинска изборна 

комисија). 

(2) Састав Општинске изборне комисије је 

мултиетничан, тако да одржава 

заступљеност конститутивних народа, 

укључујући и остале, у изборној јединици за 

коју се орган надлежан за провођење избора 

оснива, водећи рачуна о последњем попису 

становништва спроведеном на државном 

нивоу. 

(3) Састав Општинске изборне комисије ће, у 

правилу, одржавати равноправну 

заступљеност полова, у складу са Законом о 

равноправности полова БиХ, односно у 

саставу општинске изборне комисије 

обазбједиће се да број чланова мање 

заступљеног пола буде накмање 1/3 од 

укупног броја чланова. 

 

Члан 2. 

(1) Чланове Општинске изборне комисије 

именује Скупштина општине Вишеград, уз 

сагласност Централне изборне комисије 

Босне и Херцеговине на период од 7 (седам) 

година, на основу јавног огласа по 

процедури коју утврђује Централна изборна 

комисија БиХ посебним прописом. 

 
Члан 3. 

(1) Општи услови које кандидати морају 

испуњавати (члан 2.2 Изборног закона  су 

сљедећи: 

а) Члан Општинске изборне комисије је 

лице са правом гласа, 

б) Члан Општинске изборне комисије је 

лице са одговарајућом стручношћу и       

искуством у провођењу избора. 

(2) Посебни услови које кандидати морају 

испуњавати (члан 2. Упутства о утврђивању 

квалификација, броја и именовању чланова 

изборне комисије основне изборне јединице 

у Босни и Херцеговини) су сљедећи: 

а) да има пребивалиште у општини 

Вишеград, 

б) да има завршен правни факултет, 

односно VII/1 степен стручне спреме 

друштвеног смјера или завршену вишу 

школу, односно VI/1 степен стручне спреме 

друштвеног смјера, 

ц) да посједује искуство у провођењу 

избора. 

(3) Под искуством у провођењу избора 

подразумијева се: 

а) чланство у изборној комисији 

б) чланство у бирачком одбору, 

ц) рад у стручним органима који су 

пружали помоћ у провођењу избора и 

д) објава стручних и научних радова из 

области избора. 

(4) Изузетно од одредбе из става 2. тачка б) 

овог члана, члан изборне комисије може 

бити лице са VII/1 степеном стручне спреме 

и другог смјера уколико посједује искуство 

у раду изборне комисије у трајању најмање 

двије године од дана ступања на снагу 

Изборног Закона Босне и Херцеговине. 

(5) Изузетно од одредбе из става 2. тачка ц) 

овог члана, члан изборне комисије може 

бити лице које има завршен правни 

факултет, односно VII/1 степен стручне 

спреме. 

 
Члан 4. 

(1) За члана Општинске изборне комисије не 

може бити именовано лице (члан 2.3. 

Изборног закона БиХ):4 

1. које се не може кандидовати у смислу 

одредби чланова 1.6, 1.7 и 1.7а Изборног 

закона БиХ, 

2. које је члан највишег извршно-политичког 

органа политичке странке или коалиције 

(предсједник, потпредсједник, генерални 

секретар или члан извршног одбора или 

главног одбора), 

3. које је носилац изабраног мандата или је 

члан извшбог органа власти, осим у 

случајевима предвиђеним чланом 2.12 став 

(4) Изборног закона БиХ, 

4. које је кандидат за изборе за било који ниво 

власти и 

5. којем је изречена казна за радњу која 

представља тежу повреду изборних закона 

или прописа за коју је лично одговорно, у 

последње четири године, рачунајући од 

дана правоснажности одлуке. 

6. Члан Општинске изборне комисије не може 

бити заступник, односно пуномоћник 

политичког субјекта које учествује на 

изборима, нити лице које је правоснажном 

судском пресудом осуђено на казну затвора 

у трајању од шест мјесеци или дуже (члан 

2.12 став (7) Изборног закона БиХ). 
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(2) Централна изборна комисија БиХ одлучиће 

да ли тежина повреде или лична 

одговорност у смислу тачке 5. овог члана 

чине лице неподобним да буде члан изборне 

комисије. 

 

Члан 5. 
(1) Рок за подношење пријава на јавни оглас из 

члана 1. ове одлуке је 8 дана од дана 

објављивања јавног огласа. 

(2) Јавни оглас за именовање једног члана 

Општинске изборне комисије Вишеград 

објавиће се у „Службеном гласнику 

Републике Српске“, дневном листу 

„Вечерње новости“ и Web страници 

општине Вишеград. 

 
Члан 6. 

(1) Поступак по јавном огласу провешће 

Комисија за провођење поступка по Јавном 

огласу (у даљем тексту: Конкурна комисија) 

коју именује Скупштиа општине Вишеград.  

(2) По затварању јавног огласа конкурсна 

комисија из става један овог члана 

поднијеће Скупштини општине извјештај 

који ће садржавати податке о свим 

кандидатима, извјештај о проведеном 

интервјуу са кандидатима који испуњавају 

услове јавног огласа и ранг-листу са 

редослиједом кандидата према постигнутом 

успјеху. 

 
Члан 7. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Вишеград“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

           ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Број: 01-022-23/19 
Датум: 18.02.2019. год.       др Билал Мемишевић,с.р. 
 
На основу члана 7. Тачка а) Упутства о утврђивању 
квалификација, броја и именовању чланова изборне 
комисије основне изборне јединице у Босни и 
Херцеговини („Службани гласник Бих“, број 6/16) и 
члана 36. Статута општине Вишеград („Службени 
гласник општине Вишеград“, број 6/17), Скупштина 
општине Вишеград на сједници одржаној 
18.02.2019. године, д о н о с и 
 
 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању Комисије за провођење поступка по 

Јавном огласу за именовање једног члана 
Општинске изборне комисије Вишеград 

 
1. Именује се Комисија за провођење поступка 

по јавном огласу за именовање једног члана 

Општинске изборне комисије Вишеград (у 

даљем тексту: Конкурсна комисија), у 

саставу: 

1) Лепа Цвијетић-Васиљевић, 

предсједник, 

2) Ана Богдановић, члан, 

3) Дејан Крсмановић, члан, 

4) Недељко Перишић, члан, 

5) Ивана Ђурић, члан 

 
2. Конкурсна комисија из тачке 1. овог 

рјешења, по затварању Јавног огласа 

поднијеће писани извјештај Скупштини 

општине Вишеград, у којем ће навести све 

релевантне податке за свако лице које је 

поднијело захтјев по Јавном огласу, са 

извршеном класификацијом кандидата за 

оне које испуњавају услове тражене Јавним 

огласом и за оне који не испуњавају услове. 

Са кандидатима који испуњавају услове 

Јавног огласа Конкурсна комисија обавиће 

интервју, након чега ће сачинити ранг-листу 

са редослиједом кандидата према успјеху 

постигнутим на интервјуу и исту досатити 

Скупштини општине Вишеград. 
 

3. Административно-техничке послове за 

потребе Конкурсне комисије обављаће 

Стручна служба начелника општине. 
 

4. Конкурсна комисија престаје са радом 

даном именовања једног члана Оштинске 

изборне комисије. 
 

5. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Вишеград“. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

           ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Број: 01-022-24/19 
Датум: 18.02.2019. год.       др Билал Мемишевић,с.р. 
 
На основу члана 82. став (2) Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16), члана 11. Правилника о 
поступку       јавног      конкурса     за     располагање  
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непокретностима у својини Републике Српске и 
јединица самоуправе („Службени гласник 
Републике Српске“, број 20/12), члана 19. Одлуке о 
уређењу простора и грађевинском земљишту 
(„Службени гласник општине Вишеград“, број 13/16 
и 1/19) и члана 36. Статута општине Вишеград 
(„Службени гласник Општине Вишеград“, број 
6/17), Скупштина  општине  Вишеград  на сједници 
одржаној  18.02.2019. године, д о н о с и 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању Комисије за спровођење јавног 

надметањаза продају непокретности означене 
као к.п. број 858/69 и 858/38 у својини 

 општине Вишеград 
 
I. Именује се Комисија за за спровођење јавног 
надметања за продају непокретности у својини 
Општине Вишеград (у даљем тексту: Комисија), у 
саставу: 

1.  Александар Ђукановић, предсједник   
 Лепа Цвјетић Васиљевић, замјеник  
 предсједника 

2. Милан Јакшић , члан               
 Бранка Драгичевић, замјеник члана 

3. Споменка Танасковић , члан 
 Биљана Бореновић, замјеник члана.  

 
II. Задатак комисије из тачке 1 овог рјешења је да, у 
складу са Правилником о поступку јавног конкурса 
за располагање непокретностима у својини 
Републике Српске и јединица локалне самоуправе 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 
20/12), спроведе поступак лицитације, односно 
продаје непокретности означене као к.п. број 858/69 
зв. Гарче у површини од 375 m² , уписане у П.Л. број 
171/158 К.О. Вишеград 2, што по старом премјеру 
одговара к.п. број 526/62 уписана у ЗК уложак 165 
К.О. СП_Вишеград, посједник и власник Општина 
Вишеград са дијелом 1/1 и к.п. бр. 858/38 зв. Гарче у 
површини од 420 m², уписане у П.Л. број 171/158 
К.О. Вишеград 2, што по старом премјеру одговара 
к.п. број 526/26 уписана у ЗК уложак 165 К.О. 
СП_Вишеград, посједник и власник Општина 
Вишеград са дијелом 1/1, према Одлуци о начину и 
условима продаје непокретности у својини Општине 
Вишеград донијетој на овој скупштини и  јавним 
огласом који ће бити расписан. 
 
III. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Вишеград“  
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 
                       ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Број: 01-022-25/19 
Датум: 18.02.2019. год.       др Билал Мемишевић,с.р. 
 

На основу члана 82. став (3) Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 76/16) и члана 87 .Статута Општине 
Вишеград („Службени гласник Општине Вишеград“ 
број 6/17), начелник општине Вишеград, д о н о с и  

 
О Д Л У К У 

о исплати стредстава спортисти године 
 

Члан 1. 
ОДОБРАВА СЕ исплата у  виду новчане награде у 
укупном износу од 600,00КМ 
(словима:шестстотинаконвертибилнихмарака)  
најуспјешнијим спортистима ошпштине Вишеград у 
2018. години а у појединачном износу од 300,00 КМ 
(словима:тристотинеконвертибилнихмарака) и то : 
 

- спортисткиња године – Марија Леканић,   
- спортиста године-Василије Шипчић 

 
Члан 2. 

Наведени износ ће се исплатити путем благајне 
општине Вишеград из средстава за финансирање 
спортских манифестација од општинског значаја. 
 

Члан 3. 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављена у „Службеном гласнику општине 
Вишеград. 
 
ОПШТИНА ВИШЕГРАД 
              НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Број: 02-40-26/19 
Датум: 29.01.2019. године   Младен Ђуревић,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 2019. годину („Службени 
гласник општине Вишеград“, број 17/18), 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 3.276,00 КМ 
(трихиљадедвијетстотинеседамдесетшестхиљада 
КМ) у сврху рушења бесправно изграђеног објекта 
на Градској пијаци  и одвоз шут на депонију. 
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II 
За реализацију ове одлуке задужује се одјељење за 
финансије општине Вишеград.   
   

III 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављена у „Службеном гласнику Општине 
Вишеград“. 
 
ОПШТИНА ВИШЕГРАД 
                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Број: 02-40-30/19 
Датум: 30.01.2019. године      Младен Ђуревић,с.р. 

 
На основу члана 82. став (3) Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске 
број:97/16), члана и члана 87. Статута Општине 
Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“ 
6/17), члана 20. Појединачног  Колективног уговора 
за запослене у Општинској управи Вишеград 
("Службени гласник општине Вишеград" број:17/17) 
начелник општине Вишеград, д о н о с и  
 

О Д Л У К У 
о висини просјечне исплаћене плате запослених  

у Општинској управи Вишеград за претходну 
годину 

 
I 

УТВРЂУЈЕ СЕ висина просјечне плате У 
Општинској управи Општине Вишеград за 
претходну 2018.годину у нето износу 856,24 КМ, 
(осамстотинапедесетшест КМ и 24/100) на основу 
које ће се вршити исплате  новчаних помоћи сходно 
члану 20. Појединачног Колективног уговора за 
запослене у Општинској управи Вишеград 
("Службени гласник општине Вишеград" 
број:17/17). 
 

II 
За реализацију ове одлуке задужује се Одјељење за 
финансије. 
 

III 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,а 
објавиће се у „Службеном гласнику Општине 
Вишеград“. 
 
ОПШТИНА ВИШЕГРАД 
                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Број: 02-40-39/19 
Датум: 08.02.2019. године      Младен Ђуревић,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 2019. годину („Службени 
гласник општине Вишеград“, број 17/18), 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 3.689,45 КМ 
(трихиљадешестстотинаосамдесетдеветконвертибил
нихмарака) и 45/100) у сврху плаћања накнаде за 
прикључење објекта крајњег купца на 
диструбутивну мрежу општина Вишеград-
Хидрометеоролошка станица градско подручје и то 
износ за прикључење 3.630,95 КМ по предрачуну 
број 2/1-2019 и износ од 58,50 КM по предрачуну 
број 3/I-2019. 

 

II 
За реализацију ове одлуке задужује се одјељење за 
финансије општине Вишеград.   
   

III 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављена у „Службеном гласнику Општине 
Вишеград“. 
 
ОПШТИНА ВИШЕГРАД 
                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Број: 02-40-42/19 
Датум: 11.02.2019. године        Младен Ђуревић,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 2019. годину („Службени 
гласник општине Вишеград“, број 17/18), и члана 
87. Статута општине Вишеград  („Службени гласник 
општине Вишеград“, број 6/17), не основу тачке 2. 
Рјешења Министарства за избјеглице и расељена 
лица Републике Српске број: 01-1769/04 од 
24.12.2004. године д о н о с и  
 

О Д Л У К У 
о одобрењу средстава буџетске резерве 

                                                           
Члан 1. 

ОДОБРАВАЈУ СЕ средства буџетске резерве у 
укупном износу од 3.861,00 КМ 
(трихиљадеосамстотиначесдесетиједна КМ) у сврху 
поврата средстава члановима Удружења расељених 
срба из Српског Сарајева према списку учешћа рада 
радника Удружења расељених срба из Српског 
Сарајева   на   изградњи    станова    на    градилишту  



19.02.2019.                                        Службени гласник oпштине Вишеград - Број 2                                                   10

Бикавац у 1997-1998. години број 26-03/04 од 
06.03.2004. године. 
 

Члан 2. 
Средства наведена у члану 1. ове Одлуке ће се 
уплатити у појединачном износу на текући рачун  
корисника стана како слиједи; 

1. Миодраг Вуковић, укупно за исплату 
1056,70 КМ на текући рачун број: 
5620068084460254 Развојна банка,  

2. Драгица Какућа, укупно за исплату 754,80 
КМ, на текући рачун број: 1532125700 
Адико банка, 

3. Растко Пантић, укупо износ од 1717,60 КМ, 
на текући рачун број:5550108127076628, 
Нова банка, 

4. Гордана Савчић износ од 332,50 КМ, на 
текући рачун број: 5550108127754852 Нова 
банка. 

 
Члан 3. 

За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење за 
финансије 
 

Члан 4. 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а биће 
објављена у ,,Службеном гласнику Општине 
Вишеград“   
 
ОПШТИНА ВИШЕГРАД 
              НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Број: 02-40-398/18 
Датум: 14.02.2019. године   Младен Ђуревић,с.р. 
 
На основу члана 59. алинеја 8). Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16), члана 48. став (3), (4). и (5). 
Закона о службеницима и намјештеницима у 
органима јединице локалне самоуправе („Службени 
гласник Републике Срспске“, број 97/16) у вези са 
чланом 1. Уредбе о начелима за унутрашњу 
организацију и систематизацију радних мјеста у 
градској, односно општинској управи и члана 1. 
Уредбе о категоријама, звањима и условима за 
обављање послова службеника у јединицама 
локалне самоуправе ("Службени гласник Републике 
Српске", број: 10/17 3/18), и члана 66. Статута 
општине Вишеград ("Службени гласник општине 
Вишеград", број 6/17), начелник општине Вишеград,  
д о н о с и 
 

П Р А В И Л Н И К 
о 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 10/17, 3/18, 4/18, 5/18, 6/18, 14/18 и 16/18) у  
члану 16. у  табеларном прегледу  који се односи на   
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ И 
СТАМБЕНО-КОМУАЛНЕ ПОСЛОВЕ, иза тачке 5. 
додаје се тачка 6. која гласи:  "Самостални стручни 
сарадник за саобраћај ", а остале тачке се помјерају 
за једно мјесто. 
 

6. 

Самостални 
стручни 
сарадник за 
саобраћај, пета 
категорија 
првог звања 

 ВСС-саобраћајног 
смјера, 1 година 
радног искуства и 
положен стручни 
испит за рад у 
органима управе 

1 

 
Члан 2. 

У члану 17. Одјељак IV- Одјељење за просторно 
уређење и стамбено-комуналне послове додаје се 
иза тачке 5. тачка 6. која гласи 
"6. Самостални стручни сарадник за саобраћај 
Прати и проучава стање у области безбједности 
саобраћаја на подручју оштине Вишеград, ради на 
изради годишњих планова из области дјелокруга 
рада, израђује анализе, информације и извјештаје из 
области безбједности саобраћаја на подручју 
општине Вишеград, креира, покреће и координира 
сповођење кампања са циљем унапријеђења 
безбједности саобраћаја  на подруучју општине, 
спроводи кампање и друге активности на  подручју 
општине коју покреће или координира истим 
Агенција за безбједност саобраћаја или други 
субјект безбјдности саобраћаја, врши комуникацију 
са Агенцијом за безбједност саобраћаја, надлежним 
органом Министарства унутрашњих послова и 
други субјектима безбједности саобраћаја на 
подручју општине (Ауто-мото друштва, школе, 
здравствени установама, невладиним 
организацијама итд), анализира стање и предлаже 
мјере за подизање безбједности рањивих учесника у 
саобраћају, посебно дјеце, старих и хендикепираних 
лица у саобраћају на подручју општине, предлаже 
предузимање потребних мјера за побољшање стања 
саобраћајне сигнализације (безбједности саобраћаја) 
на  подручју општине, на бази анализираних 
података, израђује годишње планове израде 
Провјере безбједности саобраћаја и прати 
реализацију годишњих планова и спровођење 
Провјера безбједности саобраћаја на   подручју 
општине, анализира утицај стања инфрастуктуре на 
подручју општине на безбједност саобраћаја и 
предлаже недређеним руководиоцима конкретне 
мјере и кораке на отклалњању истих, учествује у 
изради стратегије и програма безбједности 
саобраћаја, одлука и других општих аката из 
области безбједности саобраћаја на подручју 
општине, учествује у раду савјета за безбједнсот 
саобраћаја на подручју општине, припрема за  
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скупштину Информацију о стању безбједности 
саобраћаја за подручје општине, даје мишљења из 
домена безбједности саобраћаја у поступку израде 
просторно планске докумнетације и издавања 
локацијских условаи грађевинских дозвола на 
подручју општине, учествује у процедури 
утврђивања «Школских путева» у складу са 
законским и подзаконским актима, друге активности 
и послове који за циљ имају повећање безбједности 
саобраћаја на путевима и промјене ставова код 
грађана на подручју јединице локлане самоуправе, 
утврђује стање оштећења коловоза на саобраћајница 
и предлаже њихову санацију, одређује мјеста за 
постављање сигнализације и опреме на 
саобраћајницама, стара се о уклањању и 
благовременој замјени дотрајале сигнализације, те 
друге послове који му се ставе у надлежност",   
остале тачке се помјерају за једно мјесто. 
 
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана 
објвљивања у „Службеном гласнику општине 
Вишеград’’. 
 
ОПШТИНА ВИШЕГРАД 
              НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Број: 02-013-20/19 
Датум: 30.01.2019. године   Младен Ђуревић,с.р. 
 
На основу члана 59. алинеја 8). Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16), члана 48. став (3), (4). и (5). 
Закона о службеницима и намјештеницима у 
органима јединице локалне самоуправе („Службени 
гласник Републике Срспске“, број 97/16) у вези са 
чланом 1. Уредбе о начелима за унутрашњу 
организацију и систематизацију радних мјеста у 
градској, односно општинској управи и члана 1. 
Уредбе  о категоријама, звањима и условима за 
обављање послова службеника у јединицама 
локалне самоуправе ("Службени гласник Републике 
Српске", број: 10/17 3/18), и члана 66. Статута 
општине Вишеград ("Службени гласник општине 
Вишеград", број 6/17), начелник општине Вишеград,  
д о н о с и 
 

П Р А В И Л Н И К 
о 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 10/17, 3/18, 4/18, 5/18, 6/18, 14/18, 16/8 и 2/19 )  
у  члану 16. у табеларном прегледу  који се односи 
на ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ тачка 6. која 
гласи"  
 

6. 

Стручни 
сарадник-
благајник и 
обрачунски 
радник, 
седма 
категорија 
другог звања 

ССС - економског  
смјера, 1 година 
радног искуства и 
положен стручни 
испит за рад у 
органима управе 

1 

се брише " 
 
У истом члану досадашња тачка  "8". која гласи"  
 

8. 

Стручни 
сарадник, 
обрачунски 
радник, 
благајник и 
књиговодство 
буџетских 
корисника 
седма 
категорија 
другог звања 

ССС - економског 
смјера смјера- 1 
година радног 
искуства и положен 
стручни испит за рад  
у органима управе 1 

 
се мијења и помјера и постаје тачка  "7" која  гласи" 
   

7. 

Самостални 
стручни 
сарадник     
обрачунски 
радник, 
благајник и 
књиговодство 
буџетских 
корисника, 
пета 
категорија 
другог звања 

ВСС - економског 
смјера смјера- 1 
година радног 
искуства и положен 
стручни испит за рад 
у органима управе 

1 

 
Члан 2. 

У члану 17. Одјељак  III- Одјељење за финансије   
тачка 6. која гласи "Стручни сарадник-благајник и 
обрачунски радник" се брише, тачка "7" која гласи 
"Стручни сарадник за књиговодство  буџетских 
корисника" се помјера и постаје тачка "6". 
У истом члану досадашња тачка "8" која гласи: " 
Стручни сарадник, обрачунски радник, благајник и 
књиговодство буетских корисника се мијења и 
помјера у тачку "7" и гласи "Самостални стручни 
сарадник обрачунски радник, благајник и 
књиговодство буџетских корисника   
  
Организује и одрговара за благовременост, тачност 
и економичност извршавања послов аи задатака 
уношења трезорских образаца у СУФИ систем за 
буџетске кориснике који су у систњму трезорсог 
пословања и то (ЈУ Центар за социјални рад, ЈУ за 
предшколско васпитање "Невен" Вишеград, ЈУ Дом  
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кулутре Вишеград, ЈУКД "Градска галерија" 
Вишеград, ЈУ Средња школа "Иво Андрић" 
Вишеград, ЈУ Народна библиотека "Иво Андрић" 
Вишеград),  
Припрема и врши обрачун плата и свих других 
исплата личних примања рандика општинске 
управе, уговора о дјелу и других докумената за 
исплату уговорених накнада, води регистар плата, 
евиденцију исплата осталих личних примања. 
Сачињава пореске пријаве за личанпримања и 
наканде и друге извјештаје и образце о личним 
примањима и накнадама. 
Обавља послове благајничког пословања, обављ аи 
друге послове по налогу нчелника општине и 
одјељења за финансије. 
 
Сложеност:   - прецизно одређени  сложени послови      
у којима се примјењују утврђене методе рада,   

Самосталност: - самосталност  у раду ограничена је          
повременим надзором и помоћи непосредног 
руководиоца и његовим општим и  појединачним 
упутствима за рјешавањље сложенијих рутинских 
питања,                              

Одговорност:  - одговорност   за правилну примјену 
метода рада и поступака, 

Пословна Комуникација и коресподенција:         

- контакти унутар основне и унутрашње 
организационе јединице, а повремено и изван, ако је 
потребно да се  прикупе и размјене информације , 

Статус:  - службеник, 

 
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана 
објвљивања у „Службеном гласнику општине 
Вишеград. 
 
ОПШТИНА ВИШЕГРАД 
              НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Број: 02-013-31/19 
Датум: 14.02.2019. године   Младен Ђуревић,с.р. 
 
На основу члана 82. став 3. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник Републике 
Српске", број: 97/16), члaна 66. Статута Општине 
Вишеград ("Службени гласник Општине Вишеград", 
број: 6/17) и члана 18. Одлуке о финансирању и 
суфинасирању пројеката невладиних и непрофитних 
организација које дјелују на подручју општине 
Вишеград ("Службени гласник Општине Вишеград", 
број: 12/11), начелник Општине Вишеград, доноси  
 

П Р А В И Л Н И К 
о финансирању и суфинасирању  пројеката  

невладиних и непрофитних oрганизација које 
дјелују на подручју поштине Вишеград  

за 2019. годину 

Члан 1. 
Овим Правилником се утврђују критеријуми, начин 
и поступак расподјеле средстава из буџета Општине 
Вишеград, невладиним и непрофитним  
организацијама. 
Поред питања из става 1. овог члана овим 
Правилником се прописује и образац пројекта за 
пријаву на јавни позив. 
 

Члан 2. 
Средства из члана 1. овог Правилника додјељују се  
невладиним и непрофитним организацијама 
регистрованим у Републици Српској са сједиштем у 
општини Вишеград,  које своје  активности 
реализују на подручју општине Вишеград.  
 

Члан 3. 
Средства обезбјеђена буџетом Општине Вишеград 
за 2019.годину у износу од 95.000.00КМ за 
финансирање и суфинасирање пројеката невладиних 
и непрофитних организација додјељују се на основу 
Јавног позива. 
 

Члан 4. 
Јавни позив расписује начелник Општине Вишеград, 
а објавиће се у Службеном гласнику и на огласној 
табли Општине Вишеград. Јавни позив за 
расподјелу средстава траје 30 дана од дана 
посљедње објаве. 
 

Члан 5. 
Расподјелу средстава врши Kомисија за додјелу 
средстава за финансирање и суфинасирање 
пројеката невладиних и непрофитних организација 
(у даљем тексту: Комисија), коју именује начелник 
општине Вишеград. Комисија има предсједника и 
четири члана. За предсједника Комисије именује се 
Начелник Одјељења за локални развој, привреду и 
друштвене дјелатности,а чланови Комисије се 
именују  из реда:  

- представника запослених Одјељењу за 
локални развој, привреду и друштвене 
дјелатности који се бави пословима у 
области НВО сектора (један члан); 

- представника запослених у Одјељењу за 
финансије  Општине Вишеград (један члан); 

- представника запослених у Стручној 
служби (један члан) 

- из реда одборника у  Скупштини општине 
Вишеград (један члан); 

Стручне и административно-техничке послове за 
потребе Комисије обављаће Одјељење за локлни 
развој, привреду и друштвене дјелатности. 

 
Члан 6. 

Средства планирана буџетом Општине Вишеград, 
расподјељују се невладиним и непрофитним 
организацијама   чији  пројекти   помажу  рјешавању  



19.02.2019.                                        Службени гласник oпштине Вишеград - Број 2                                                   13

проблема у локалној заједници у сљедећим 
областима дјеловања :  
 

1. Култура 

2. Образовање 

3. Јачање демократског друштва 

4. Људска права 

5. Екологија 

6. Пољопривреда 

Члан 7. 
Невладине и непрофитне организације које дјелују 
на подручју општине Вишеград  подносе пријаву на 
Јавни позив за додјелу средстава у затвореној  
коверти, са назнаком „Kомисија за додјелу 
средстава за финансирање и суфинансирање 
пројеката невладиних и непрофитних организација“ 
лично или поштом на протокол Општине Вишеград. 
Уз пријаву  на Јавни позив приложити: 

- пројекат којим невладина организација или 
непрофитна организација  конкурише за 
додјелу средстава; 

- рјешење о регистрацији невладине или 
непрофитне организације; 

- копија личне карте овлаштене особе; 
- биланс стања и биланс успјеха за претходну 

годину овјерен од надлежне институције;  
- трансакцијски рачун (копија уговора с 

банком или потврда банке) ;  
 

Члан 8. 
Невладине и непрофитне организација могу 
конкурисати за укупан износ вриједности пројекта 
или за дио недостајућих средстава за реализацију 
пројекта, што су дужни назначити. Уколико је 
организација  за пројекат добила средства у укупном 
износу вриједности пројекта од другог донатора, не 
може учествовати у расподјели средстава из буџета 
Општине Вишеград за исти пројекат. 
 

Члан 9. 
Ради постизања једнаких услова за све учеснике 
конкурса, као и методолошког поступка којим ће 
Комисија извршити селекцију пројеката невладиних 
/непрофитних организација, прописује се образац за 
пријаву пројекта.  
 

Члан 10. 
Пројекат мора да садржи све тачке из члана 11. овог 
Правилника, а образац за писање пројектног 
приједлога може се преузети у Одјељењу за локални 
развој,привреду и друштвене дјелатности.  
 
 
 
 
 
 

Члан 11. 
Образац за писање пројектног приједлога треба да 
садржи основне информације о 
невладиној/непрофитној организацији и 
информације о пројекту: 
 
Основне информације о невладиној/непрофитној 
организацији: 

- Назив невладине / непрофитне организације  
носиоца пројекта, адреса, телефон, Е-мail,  

- Име и презиме особе која представља 
организацију 

- ЈИБ,  
- Жиро рачун и назив банке,  
- Реализовани пројекти у посљедње двије 

године 
- Партнер у пројекту 

 
Информације о пројекту:  

- Назив пројекта,  
- Укупна вриједност пројекта,  
- Износ  средстава који се тражи од општине 

Вишеград, 
- Износ новчаног учешћа другог донатора 

(уколико постоји), 
- Трајање пројекта и термин план реализације 

активности,  
- Кратак опис пројекта, 
- Опис проблема који се  рјешава пројектом, 
- Општи циљ пројекта, специфични циљеви, 

предвиђене активности, очекивани 
резултати, 

- Актери у пројекту: удружење које подноси 
пројекат и  партнер у пројекту (уколико 
постоји),  

- Циљна група,  
- Одрживост пројекта,  
- Буџет пројекта, 
- Евалуација и мониторинг, 

 
Члан 12. 

Комисија врши расподјелу средстава на основу 
поднешенеих  приједлога пројекта цијенећи при том 
сљедеће критеријуме:  
 
Позитивни критеријуми: 

1. Финансијски и опертативни  
       капацитет ....................................  (15) бодова  
2. Релевантност...............................  (25) бодова 
3. Методологија..............................  (20) бодова 
4. Одрживост...................................  (25) бодова  
5. Буџет и рационалност  
       трошкова ....................................   (15) бодова 
 
 
 
 

 



С е к ц и ј а 
Максималан број 

бодова 
 Коначна 

оцјена  
1. Финансијски и оперативни капацитет 15  
1.1. Искуство  апликанта  у управљању пројектима?  5  
1.2. Стручне капацитети апликанта ? 
(посебно познавање питања на које се пројект односи) 5 

 

1.3. Управљачки капацитети апликанта?(укључујући особље, опрему и 
способност за управљање буџетом пројекта)?  

5 
 

2. Релевантност 25  
2.1.релелевантност пројекта  у односу на циљ и један или више 
приоритета јавног позива? 

5 
 

2.2. Пројекат утиче на већи број грађана општине? 5  
2.3. Пројекат обухвата већу територију општине? 5  
2.4.  Јасна дефинисаност и стратешки одабир учесника у пројекту  
(посредници, крајњи корисници, циљне групе)? 

5 
 

2.5.  Да ли су потребе циљне групе и крајњих корисника јасно 
дефинисане и да ли им пројект прилази на прави начин? 

5 
 

3. Методологија 20  
3.1. Да ли су план активности и предложене активности одговарајуће, 
практичне и досљедне циљевима и очекиваним резултатима? 

5 
 

3.2. Колико је конзистентан цјелокупан дизајн пројекта и да ли пројект 
садржи објективно мјерљиве индикаторе резултата активности? (а 
нарочито, да ли одражава анализу уочених проблема, могуће спољне 
факторе и да ли је пројектом предвиђена  евалуација?) 

5  

3.3. Да ли је ниво укључености и ангажовање партнера у реализацији 
пројекта задовољавајући?  5 

 

3.4. Да ли пројекат садржи објективно мјерљиве индикаторе резултата 
активности? 

5 
 

4. Одрживост  25  

4.1. Да ли ће активности предвиђене пројектом имати конкретан утицај 
на циљне групе?  5 

 

4.2. Да ли ће пројект имати вишеструки утицај? (укључујући могућност 
примјене на друге циљне групе и/или продужавање ефеката активности 
као и размјене информација о искуствима са пројекта) 

5 
 

4.3. Да ли су очекивани резултати предложених активности 
институционално одрживи? (Да ли ће структуре које омогућују да се 
активности наставе постојати на крају пројекта? Да ли ће постојати 
локално “власништво” над резултатима пројекта?) 

5 

 

4.4.Да ли су очекивани резултати предложених активности одрживи? 
(ако је могуће, навести какав ће бити структурални утјецај проведених 
активности – нпр. да ли ће доћи до побољшања метода и правила 
понашања, итд.)? 

5 

 

4.5. Да ли је вјероватно да ће очекивани дугорочни резултати имати 
утјецаја на локалне економске услове и/или квалитет живота у циљним 
подручјима? 

5 
 

5. Буџет и рационалност трошкова 15  

5.1. Да ли је однос између процијењених трошкова и очекиваних 
резултата задовољавајући? 5 

 

5.2. Да ли су предложени трошкови неопходни за имплементацију 
пројекта?  

5 
 

5.3. Буџет 
- да ли је буџет јасан и да ли укључује и наративни дио? (омогућена 
оправданост за техничку опрему) 
- колики је удио апликанта у реализцији пројекта? 

5 

 

Максимални укупни збир 100  
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(1) Ако је укупан збир бодова у секцији 1 – 
Финансијски и оперативни капацитети подносиоца 
пријаве нижи од 10 бодова, пројекат ће бити 
искључен из даљег евалуационог процеса. 
 

(2) Ако је укупан збир бодова у секцији 2 – 
Релевантност нижи од 18 бодова, пројекат ће бити 
искључен из даљег евалуационог процеса. 
 

(3) Само пројекти који су добили преко 50 бодова ће 
бити разматрани за финансирање. Одлука о 
одобрењу гранта заснована је на укупном броју 
пројеката који могу бити финансирани у оквиру 
расположивих средстава. 
 

О резултатима одлучивања по поднесеним 
пријавама учесници ће бити обавијештени, након 
чега ће се закључити уговор са организацијама чији 
су пројекти одобрени за финансирање и 
суфинансирање. 
 

Елиминаторни критеријуми:  
1. Пројекат није у скаду са чланом 6. овог 
Правилника; 
2. Недостају формални услови за кандидовање 
пројекта (непотпуна или нетачна документација); 
3. Активности које се планирају ван територије 
Општине Вишеград неће се разматрати; 
4. Приједлог пројекта је у одговарајућој форми, али 
недостају кључне информације; 
5. Остали оправдани разлози; 
 

Члан 13. 
Комисија након прегледа и оцјене пристиглих 
пријава доноси приједлог о расподјели средстава са 
ранг листом руководећи се оцјеном пројекта на 
основу критеријума прописаних овим Правилником. 
Комисија  је дужна да донесе приједлог о расподјели  
 
 
 
 
 

средстава са ранг листом у року од 30 дана од дана 
истека рока за пријављивање на Јавни позив. Одлуку 
о расподјели средстава  доноси Начелник општине. 

 
Члан 14. 

Одлука о расподјели средстава са табеларним 
приказом објавиће се  на Огласној табли Општине 
Вишеград.  
 

Члан 15. 
Након доношења и јавног објављивања ранг листе о 
расподјели средстава, начелник општине закључује 
уговор са невладиним/непрофитним  организацијама  
којим се уређују међусобна права и обавезе, те 
услове и начин исплате додијељених средстава.  
 

Члан 16. 
Невладине и непрофитне организације којима су 
додијељена средства за пројекте подносе наративни 
и финансијски извјештај надлежном одјељењу о 
реализацији пројекта до истека календарске године, 
за коју су средства додијељења, у супротном неће 
имати право да учествују у расподјели средстава за 
наредну годину. 
 

Члан 17. 
Одјељење за локлани развој, привреду и друштвене 
дјелатности подноси Извјештај  о реализацији 
пројеката начелнику општине Вишеград.  
 

Члан 18. 
Правилник ступа на  даном доношења и  објавиће се 
у Службеном гласнику Општине Вишеград. 
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