Година 29.

Службени гласник општине Вишеград – број 11

На основу члана 59. став (18) и члана 82. Закона о
локалној самоуправи ("Службени гласник Републике
Српске" број 97/16 и 36/19), члана 43. и 44. Закона о
буџетском систему Републике Српске ("Службени
гласник Републике Српске" број 121/12, 52/14, 103/15
и 15/16), члана 87. Статута општине Вишеград
("Службени гласник општине Вишеград" број 6/17 и
3/19), начелник општине, д о н о с и
ОДЛУКУ
о одобравању средстава буџетске резерве
I
ОДОБРАВАЈУ СЕ средства буџетске резерве у
укупном
износу
од
300,00
КМ
(тристотинеконвертибилнихмарака и 00/100) у сврху
исплате новчаних средстава за
манифестацију
"Конференција беба".
Новчане награде додијелиће се за најмлађу,
најстарију и бебу са највише браће и сестара.
II
За реализацију ове одлуке задужују се Одјељење за
локални развој, привреду и друштвене дјелатности и
Одјељење за финансије општине Вишеград. Наведена
средства ће се исплатити путем благајне општине
Вишеград.
III
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном гласнику Општине
Вишпеград".
ОПШТИНА ВИШЕГРАД
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-40-184/20
Датум: 13.07.2020. године

Младен Ђуревић, с.р.

На основу члана 59. став (18) и члана 82. Закона о
локалној самоуправи ("Службени гласник Републике
Српске" број 97/16 и 36/19), члана 43. и 44. Закона о
буџетском систему Републике Српске ("Службени

23. септембар 2020. године

гласник Републике Српске" број 121/12, 52/14, 103/15
и 15/16) и члана 87. Статута општине Вишеград
("Службени гласник општине Вишеград" број 6/17 и
3/19), начелник општине доноси
ОДЛУКУ
о одобравању средстава буџетске резерве
I
ОДОБРАВАЈУ СЕ средства буџетске резерве
Зечевић Миломиру у укупном износу од 290,00 КМ
(двијестотинеидеведесетконвертибилнихмарака
и
00/100) у сврху санирања штете настале на стаду
оваца од дивљих паса.
II
Одобрена средства уплатиће се на текући рачун
Зечевић Миломира, број рачуна: 5621008014839815
отворен код Razvojna Banka.
За реализацију ове одлуке задужују се Одјељење за
локални развој, привреду и друштвене дјелатности и
Одјељење за финансије општине Вишеград.
III
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном гласнику Општине
Вишпеград".
ОПШТИНА ВИШЕГРАД
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-40-200/20
Датум: 28.07.2020. године

Младен Ђуревић, с.р.

На основу члана 82. став (3) Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број 97/16 и број 36/19), 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
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ОДЛУКУ
О ДОПУНИ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА
2020. ГОДИНУ
Члан 1.
Одобрава се допуна Плана јавних набавки за 2020.
годину, као у прилогу.
Члан 2.
Одлуком о доношењу Плана јавних набавки за 2020.
годину број 02-404-188/19 од 15.01.2020. године
донесен је План јавних набавки за 2020. годину.
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Члан 3.
Током реализације Плана јавних набавки за 2020.
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“ и на
интернет страници општине Вишеград.
ОПШТИНА ВИШЕГРАД
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-404-81/20
Датум: 14.08.2020. године

Младен Ђуревић, с.р.
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РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ВИШЕГРАД
-Начелник општинеБрој: 02-404-81/20
Датум: 14.08.2020. године
На основу 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 Вишеград д о н о с и
ДОПУНУ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД ЗА 2020. ГОДИНУ
Члан 1.
У Плану јавних набавки Општине Вишеград за 2020. годину број 02-404-188/18 од 15.01.2020. године у члану 4. у дијелу табеле под називом „РОБЕ“ додаје
се ставка под редним бројем 30. која гласи:
Склапа
Планирано
Оквирни
Процијењена
Оквирни
ли
се трајање
Назив
Врста
период
Извор
Ред.
Шифра
нето
период
уговор
уговора
одјељења
Предмет набавке
поступка покретања
финансирања
број
ЈРЈН
вриједност
закључења или
или
које покреће
набавке
поступка
(конто)
набавке
уговора
оквирни
оквирног
набавку
набавке
споразум споразума
РОБЕ
Одјељење за
Набавка и
511100
15 дана од
просторно
уградња
Одлука број
Август
Септембар
дана
уређење
и
30.
принудних
34928000-8 5.560,00 КМ
Конкурен
Уговор
02-40-221/20
2020.
2020.
потписивања
стамбеноуспоривача
тски
Od
уговора
комуналне
брзине
14.08.2020.
послове
Члан 2.
У Плану јавних набавки Општине Вишеград за 2020. годину број 02-404-188/18 од 15.01.2020. године у члану 4. у дијелу табеле под називом „РАДОВИ“
додају се нове ставке под редним бројевима 31., 32, 33и 34 које гласе:

Ред.
број

Предмет набавке

РАДОВИ
31.
Санација

Шифра
ЈРЈН

Процијењена
нето
вриједност
набавке

45232130-2

7.950,00 КМ

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

Конкурен

Август

Август

Уговор

5 дана од дана

Извор
финансирања
(конто)

511100

Назив
одјељења
које покреће
набавку

Одјељење

за

23.09.2020. године

Службени гласник Општине Вишеград број – 11

оборинске
канализације
у
насељу Околишта

32.

33.

34.

Санација
моста
Босанска Јагодина
– Жагре на ријеци
Рзав

Постављање
сливне решетке

Санација
ревизионих
окана у насљу
Главица

тски

45221110-6

45232130-2

45231113-0

5.900,00 КМ

13.675,00 КМ

2.135,00 КМ

Директни

Конкурен
тски

Директни

2020.

Август
2020.

Август
2020.

Септембар
2020.

2020.

Септембар
2020.

Септембар
2020.

Септембар
2020.

Уговор

Уговор

Уговор

4

увођења
у
посао
од
стране лица
задуженог за
праћење
уговора
10 дана од
дана увођења
у посао од
стране лица
задуженог за
праћење
уговора
10 дана од
дана увођења
у посао од
стране лица
задуженог за
праћење
уговора
10 дана од
дана увођења
у посао од
стране лица
задуженог за
праћење
уговора

Одлука број
02-40-222/20
Од
14.08.2020.

просторно
уређење
стамбенокомуналне
послове

и

511100
Одлука број
02-40-222/20
Од
14.08.2020.

Одјељење за
просторно
уређење
и
стамбенокомуналне
послове

511100
Одлука број
02-40-222/20
Од
14.08.2020.

Одјељење за
просторно
уређење
и
стамбенокомуналне
послове

511100
Одлука број
02-40-222/20
Од
14.08.2020.

Одјељење за
просторно
уређење
и
стамбенокомуналне
послове

Члан 3.
Ова допуна Плана набавки ступа на снагу даном доношења, а иста ће бити објављена у „Службеном гласнику општине Вишеград“ и на
интернет страници општине Вишеград.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Младен Ђуревић, инж.геодезије,с.р.
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На основу члана 59. став (18) и члана 82. Закона о
локалној самоуправи ("Службени гласник Републике
Српске" број 97/16 и 36/19), члана 43. и 44. Закона о
буџетском систему Републике Српске ("Службени
гласник Републике Српске" број 121/12, 52/14, 103/15
и 15/16), члана 87. Статута општине Вишеград
("Службени гласник општине Вишеград" број 6/17 и
3/19), начелник општине доноси
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За реализацију ове одлуке задужују се Одјељење за
локални развој, привреду и друштвене дјелатности и
Одјељење за финансије општине Вишеград.
III
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном гласнику Општине
Вишеград".
ОПШТИНА ВИШЕГРАД

ОДЛУКУ
о одобравању средстава буџетске резерве
I
ОДОБРАВАЈУ СЕ средства буџетске резерве у
укупном
износу
од
383,50
КМ
(тристотинеосамдесеттриконвертибилнемарке
и
50/100) за набавку поклон пакета за ученике првог
разреда основне школе, за школску 2020/21.
II
За реализацију ове одлуке задужују се Одјељење за
локални развој, привреду и друштвене дјелатности и
Одјељење за финансије општине Вишеград.
III
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном гласнику Општине
Вишпеград".
ОПШТИНА ВИШЕГРАД
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-40-231/20
Датум: 28.08.2020. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-40-231/20
Датум: 28.08.2020. године

Младен Ђуревић, с.р

На основу члана 23. став (1) тачка 2) члан 59. став (1)
тачка 10) Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, број 7/16 и 36/19), члана
22. Закона о заштити и спасавању у ванредним
ситуацијама ("Службени гласник Републике Српске",
број:121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити
становништва од заразних болести ("Службени
гласник Републике Српске", број: 97/16 и 36/19),
Одлуке о проглашењу ванредне ситуације у Реублици
Српској („Службени гласник Републике Српске“, број
25/20),
Закључка Владе Републике Српске о
обавезном провођењу мјера за реаговање на појаву
болести изазване новим вирусом корона COVID-19 у
Републици Српској број:53-1/20 од 31.08. 2020.
године и члана 87 .Статута Општине Вишеград
(„Службени гласник Општине Вишеград“ број: 6/17 и
3/19), на приједлог Општинског штаба за ванредне
ситуације, начелник општине Вишеград у функцији
команданта општинскпог штаба: д о н о с и

Младен Ђуревић, с.р.

На основу члана 59. став (18) и члана 82. Закона о
локалној самоуправи ("Службени гласник Републике
Српске" број 97/16 и 36/19), члана 43. и 44. Закона о
буџетском систему Републике Српске ("Службени
гласник Републике Српске" број 121/12, 52/14, 103/15
и 15/16) и члана 87. Статута општине Вишеград
("Службени гласник општине Вишеград" број 6/17 и
3/19), начелник општине доноси
ОДЛУКУ
о одобравању средстава буџетске резерве
I
ОДОБРАВАЈУ СЕ средства буџетске резерве Вељан
Исламу у укупном износу од 875,00 КМ
(осамстотинаседамдесетпетконвертибилнихмарака и
00/100) у сврху санирања штете настале на овацама од
вука.
II
Одобрена средства уплатиће се на текући рачун
Вељан Ислама, број рачуна: 5620128104990883
отворен код НЛБ Банке.

ОДЛУКУ
о измјени и допуни Одлуке о провођењу мјера
заштите у зајендици против вуруса корона
(SARS-Co) у Републици Српској
Члан 1.
Овом Одлуком прописују се мјере у циљу превенције
ширења вируса корона „COVID – 19“ болести на
територији Републике Српске на подручју општине
Вишеград.
Члан 2.
1. У циљу превенције ширења вируса корона
SARS-CoV-2 и COVD-19 болести на територији
Републике Српске и заштите и спасавања
становништва до 14.09. 2020. године забрањују се сва
јавна окупљања у групама већим од 50 лица на јавном
мјесту на подручју општине Вишеград.
2. До 14.09.2020. године ограничава се радно
вријеме угоститељским објектима за исхрану и пиће
од 06.00 до 24.00 часа.
3. Пружање угоститељских услуга исхране и пића
наначин регулисан тачком 2. овог закључка односи се
и на угоститељске објекте за смјештај.
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4. На отвореном простору користе се заштитне
маске уколико није могуће одржавати физичку
дистанцу од два метра, а у складу са упутством
Института за јавно здравство Републике Српске за
коришћење заштитне маске на отвореном простору.

500-50.1 /20 од 14.08.2020. године и измјена Одлуке о
обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву
болести изазване новим вирусом корона (COVID-19)
на подручју општине Вишеград, број: 02-500-43.1/20
од 23.07.2020. године.

5. До 14.09.2020. године дозвољавају се
такмичарске активности спортских органазација и
спортисата искључуиво без присуства публике, уз
поштовање свих епидемиолошкох мјера које је
прописао Институт за јавно здравство Републике
Српске.

ОПШТИНА ВИШЕГРАД

6. Субјекти којима је дозвољено обављање
дјелатности дужни су исту организовати уз обавезно
предузимање мјера прописаних у Упутству ЈЗУ
"Институт за јавно здравство Републикеи Српске" за
спречавање појаве и ширење COVID-19 болести на
радном мјесту.
7. Субјекти из тачке 5. овог закључка могу
самостално обављати дезинфекцију пословних
простора у складу са Упутством ЈЗУ "Институт за
јавно здравство Републике Српске".
1) на улазу у све службене просторије органа из ове
тачке које пружају услуге грађанима ограничити број
особа које иствовремено могу да уђу и бораве у
просторијма органа, онемогућити задржавање у
просторијама органа и прављена дужих редова у
затвореном простору,
2) одржавати растојање између грађана у затвореним
просторима од најмање два метра, уз предузимање
мјера дезинфекције и појачане хигјене,
3)омогућити рад шалтер сале и матичне службе у
јединицама локлане самоуправе у радном времену уз
контролу броја корисника услуга шалтер сала и
матичних служби зависно од простора, одржавање
физичке дистанце од два метра и уз обезбјеђење
физичке провидне баријере на радном мјесту која
пружа довољну заштиту запосленом кориснику,
Члан 3.
Инспекцијски надзор над спровођењем ове одлуке
спроводи Републичка
управа за инспекцијске
послове путем надлежних инспектора, инспектор а у
саставу јединица локалне самоуправе и Комунална
полиција.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном гласнику општине
Вишеград".
Члан 5.
Ступањем на снагу ове Одлуке, престраје да важи
Одлука обавезном спровођењу мјера за реаговање на
појаву болести изазване новим вирусом корона
(COVID-19) на подручју општине Вишеград, број: 02-

КОМАНДАНТ
Број: 02-500-56/20
ОПШТИНСКОГ ШТАБА
Датум: 02.09.2020. године
Младен Ђуревић, с.р
На основу члана 59. став (18) и члана 82. Закона о
локалној самоуправи ("Службени гласник Републике
Српске" број 97/16 и 36/19), члана 43. и 44. Закона о
буџетском систему Републике Српске ("Службени
гласник Републике Српске" број 121/12, 52/14, 103/15
и 15/16) и члана 87. Статута општине Вишеград
("Службени гласник општине Вишеград" број 6/17 и
3/19), начелник општине доноси
ОДЛУКУ
о одобравању средстава буџетске резерве
I
ОДОБРАВАЈУ СЕ средства буџетске резерве Живак
Неђу у укупном износу од 1.612,00 КМ
(хиљадушестстотинадванаестконвертибилнихмарака
и 00/100) у сврху санирања штете настале на овацама
од дивљих паса.
II
Одобрена средства уплатиће се на текући рачун
Живак Неђа, број рачуна: 5620068144982919, отворен
код NLB Banke.
За реализацију ове одлуке задужују се Одјељење за
локални развој, привреду и друштвене дјелатности и
Одјељење за финансије општине Вишеград.
III
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном гласнику Општине
Вишпеград".
ОПШТИНА ВИШЕГРАД
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-40-208/20
Датум: 03.09.2020. године

Младен Ђуревић, с.р

На основу члана 59. став (18) и члана 82. Закона о
локалној самоуправи ("Службени гласник Републике
Српске" број 97/16 и 36/19), члана 43. и 44. Закона о
буџетском систему Републике Српске ("Службени
гласник Републике Српске" број 121/12, 52/14, 103/15
и 15/16) и члана 87. Статута општине Вишеград
("Службени гласник општине Вишеград" број 6/17 и
3/19), начелник општине доноси
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ОДЛУКУ
о одобравању средстава буџетске резерве
I
ОДОБРАВАЈУ СЕ средства буџетске резерве
Мемишевић Меши у укупном износу од 575,00КМ
(петстотинаседамдесетпетконвертибилнихмарака и
00/100) у сврху санирања штете настале на овацама од
дивљих паса.
II
Одобрена средства уплатиће се на текући рачун
Мемишевић Меше, број рачуна: 5620068154042234
отворен код НЛБ Банке.
За реализацију ове одлуке задужују се Одјељење за
локални развој, привреду и друштвене дјелатности и
Одјељење за финансије општине Вишеград.
III
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном гласнику Општине
Вишеград".
ОПШТИНА ВИШЕГРАД
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-40-213/20
Датум: 03.09.2020. године

Младен Ђуревић, с.р

На основу члана 59. став (18) Закона о локланој
самоуправи ("Службени гласник Републике Српске "
број 97/16 и 36/19,) 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 2020. годину („Службени гласник
општине Вишеград“, број: 16/1), и члана 87. Статута
општине Вишеград („Службени гласник општине
Вишеград“, број 6/17 и 3/19), начелник општине,
доноси
ОДЛУКУ
о одобравању средстава буџетске резерве
I
ОДОБРАВАЈУ СЕ средства буџетске резерве у
укупном
износу
од
1.500,00
КМ
(једнахиљадаипетстотинаконвертибилнихмарака)
манастиру Светог Николаја Добрунска Ријека у сврху
градње ограде манастирског комплекса.
II
За реализацију ове одлуке задужује се одјељење за
финансије општине Вишеград.
Наведена средства ће се уплатити на жиро рачун
5620068092129074 НЛБ банка.
III
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће
објављена у „Службеном гласнику Општине
Вишеград“.
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ОПШТИНА ВИШЕГРАД
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-40-244/20
Датум: 08.09.2020. године

Младен Ђуревић, с.р

На основу члана 59. став (18) Закона о локланој
самоуправи ("Службени гласник Републике Српске "
број 97/16 и 36/19,) 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 2020. годину („Службени гласник
општине Вишеград“, број: 16/1), и члана 87. Статута
општине Вишеград („Службени гласник општине
Вишеград“, број 6/17 и 3/19), начелник општине,
доноси
ОДЛУКУ
о одобравању средстава буџетске резерве
I
ОДОБРАВАЈУ СЕ средства буџетске резерве у
укупном
износу
од
5.000,00
КМ
(петхиљадаконвертибилнихмарака)
Удружењеу
породица са четворо и више дјеце у сврху набавке
уџбеника, школског прибора те средстава за школу за
130 ученика у јединичној цијени од 35,00 КМ што
укупно износи 4.550,00 КМ и средства неопходан за
неопходан рад Удружења (канцеларијски материјал)
у износу 450,00 КМ.
II
За реализацију ове одлуке задужује се одјељење за
финансије општине Вишеград.
Наведена средства ће се уплатити на жиро рачун 562006-8061 1292-32НЛБ банка.
III
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће
објављена у „Службеном гласнику Општине
Вишеград“.
ОПШТИНА ВИШЕГРАД
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-40-245/20
Датум: 08.09.2020. године

Младен Ђуревић, с.р

На основу члана 59. став (18) и члана 82. Закона о
локалној самоуправи ("Службени гласник Републике
Српске" број 97/16 и 36/19), члана 43. и 44. Закона о
буџетском систему Републике Српске ("Службени
гласник Републике Српске" број 121/12, 52/14, 103/15
и 15/16) и члана 87. Статута општине Вишеград
("Службени гласник општине Вишеград" број 6/17 и
3/19), начелник општине доноси
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ОДЛУКУ
о одобравању средстава буџетске резерве

општини Вишеград, које своје активности реализују
на подручју општине Вишеград.

I
ОДОБРАВАЈУ СЕ средства буџетске резерве
Мићевић Жељку у укупном износу од 250,00 КМ
(двијестотинепедесетконвертибилнихмарака
и
00/100) у сврху санирања штете настале на козама од
дивљих паса.
II
Одобрена средства уплатиће се на текући рачун
Мићевић Жељка, број рачуна: 562-006-81475566-20
отворен код НЛБ Банка а.д. Бања Лука.
За реализацију ове одлуке задужују се Одјељење за
локални развој, привреду и друштвене дјелатности и
Одјељење за финансије општине Вишеград.

Члан 3.
Средства обезбјеђена буџетом Општине Вишеград за
2020. годину износу од 20.000.00 КМ за финансирање
и
суфинасирање
пројеката
невладиних
и
непрофитних организација додјељују се на основу
Јавног позива.

III
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном гласнику Општине
Вишпеград".
ОПШТИНА ВИШЕГРАД
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-40-236/20
Датум: 17.09.2020. 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)
ичлана 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
ПРАВИЛНИК
о финансирању и суфинасирању пројеката
невладиних и непрофитних oрганизација
које дјелују на подручју поштине Вишеград
за 2020. 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

Члан 4.
Јавни позив расписује начелник Општине Вишеград,
а објавиће се у Службеном гласнику и на огласној
табли ОпштинеВишеград. 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
проблема у локалној заједници у сљедећим областима
дјеловања :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Култура
Образовање
Јачање демократског друштва
Људска права
Екологија
Пољопривреда

Члан 7.
Невладине и непрофитне организације које дјелују на
подручју општине Вишеград подносе пријаву на
Јавни позивза додјелу средстава у затвореној
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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.
Невладинеинепрофитне
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:

Секција
1. Финансијски и оперативни капацитет
1.1. Искуство апликанта у управљању пројектима?
1.2. Стручне капацитети апликанта ?
(посебно познавање питања на које се пројект односи)
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Основне информације о невладиној / непрофитној
организацији:
- Назив невладине / непрофитне организације
носиоца пројекта, адреса, телефон,Е-мail,
- Име и презиме особе која представља
организацију
- ЈИБ,
- Жирорачун 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.
2.
3.
4.
5.

Финансијски и опертативни капацитет..(15) бодова
Релевантност............................................(25) бодова
Методологија...........................................(20) бодова
Одрживост................................................(25) бодова
Буџет и рационалност трошкова............(15) бодова

Максималан број
бодова
15
5
5

Коначна
оцјена
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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?
2.2. Пројекат утиче на већи број грађана општине?
2.3. Пројекат обухвата већу територију општине?
2.4. Јасна дефинисаност и стратешки одабир учесника у пројекту
(посредници, крајњи корисници, циљне групе)?
2.5. Да ли су потребе циљне групе и крајњих корисника јасно
дефинисане и да ли им пројект прилази на прави начин?
3. Методологија
3.1. Да ли су план активности и предложене активности
одговарајуће, практичне и досљедне циљевима и очекиваним
резултатима?
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?)
3.3. Да ли је ниво укључености и ангажовање партнера у
реализацији пројекта задовољавајући?
3.4. Да ли пројекат садржи објективно мјерљиве индикаторе
резултата активности?

5
5
5
5
5
20
5

5

5
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)
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?)
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.)?
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

5

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
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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?
Максимални укупни збир

5

100

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

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.

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

Члан 14.
Одлука о расподјели средстава са табеларним
приказом објавиће се на Огласној табли Општине
Вишеград.

(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.
Орезултатимаодлучивањапоподнесенимпријавама
учесници
ћебитиобавијештени,
након
чега
ћесезакључитиуговорсаорганизацијама
чијисупројектиодобрени
зафинансирањеисуфинансирање.
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.

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
пројекатаначелнику општине Вишеград.
Члан 18.
Правилник ступа на даном доношења и објавиће се у
Службеном гласнику Општине Вишеград.
ОПШТИНА ВИШЕГРАД
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-40-264/20
Датум: 18.09.2020. године

Младен Ђуревић, с.р

23.09.2020. године

Службени гласник Општине Вишеград број – 11
12
САДРЖАЈ

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Одлука о одобравању средстава буџетске резерве ................................................................................................
Одлука о одобравању средстава буџетске резерве ................................................................................................
Одлука о измјени и допуни плана јавних набавки за 2020. годину ....................................................................
Одлука о одобравању средстава буџетске резерве ................................................................................................
Одлука о одобравању средстава буџетске резерве ................................................................................................
Одлука о измјени и допуни Одлуке о провођењу мјера заштите у зајендици против вуруса корона
(SARS-Co) у Републици Српској ...........................................................................................................................
Одлука о одобравању средстава буџетске резерве ................................................................................................
Одлука о одобравању средстава буџетске резерве ................................................................................................
Одлука о одобравању средстава буџетске резерве ................................................................................................
Одлука о одобравању средстава буџетске резерве ................................................................................................
Одлука о одобравању средстава буџетске резерве ................................................................................................
Правилник о финансирању и суфинасирању пројеката невладиних и непрофитних oрганизација које
дјелују на подручју поштине Вишеград за 2020. годину .....................................................................................

1
1
1
5
5
5
6
6
7
7
7
8

_________________________________________________________________________________________________
И з д а в а ч: Скупштина општине Вишеград-Стручна служба Скупштине општине, Aндрићград бб 73240 Вишеград,
телефон: 058/620-823. Излази у складу са потребам

