
На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број
101/04, 42/05 и 118/05), члана 42б. Изборног закона
Републике Српске („Службени гласник Републике
Српске“, број 34/02, 35/03, 24/04, 19/05 и 24/12) и
члана 33, 119. и 122. Статута општине Вишеград
(„Службени гласник општине Вишеград“, број
10/08-Пречишћени текст и 3/11), Скупштина
општине Вишеград на сједници одржаној
09.4.2012. године, д о н о с и

О Д Л У К У
о измјени Статута општине Вишеград

Члан 1.
У Статуту општине Вишеград („Службени гласник
општине Вишеград“, број 10/08-Пречишћени текст
и 3/11) члан 32. мијења се и гласи:
„Скупштина општине има 21 одборника који се
бирају на непосредним тајним изборима, у складу
са законом, на период од 4 године“.

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине
Вишеград“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
                ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-47/12
Датум: 09.4.2012. год.   Мр Билал Мемишевић,с.р.

На основу члана 48.  и 49.  став 2.  Закона о
буџетском систему Републике Српске („Службени
гласник Републике Српске“, број 54/08-
Пречишћени текст, 126/08 и 92/09) и члана 33.
Статута општине Вишеград („Службени гласник
општине Вишеград“, број:10/08-Пречишћени текст
и 3/11), Скупштина општине Вишеград на
сједници одржаној 09.4.2012. године, д о н о с и:

О Д Л У К У
о усвајању завршног рачуна по буџету oпштине

Вишеград за 2011. годину

Члан 1.
Овом одлуком усваја се завршни рачун по буџету
oпштине Вишеград за 2011. годину, који се састоји
из:
1. Укупно остварених прихода и примитака у

износу од ................................   8.930.715,00 КМ
2. Укупно остварених расхода, издатака,

позајмљивања и финансирања у износу
oд .......................................... 10.031.794,00 КМ

3. Нераспоређена средства уплаћена по основу
накнада за коришћење природних ресурса у
сврху производње електричне енергије, по
основу Закона о шумама и водама
оприходована до 31.12.2010.године, која су
ангажована на исплати расхода у 2011. години
.................................................   2.170.129,00 КМ

4. Вишак прихода и примитака у односу на
расходе, издатке и финансирање
................................... 1-(2-3) = 1.069.050,00 KM

Члан 2.
Остварени приходи, примици и расходи, издаци,
позајмљивање и финансирање исказани су у
Извјештају о извршењу буџета по завршном
рачуну за период од 01.01 до 31.12.2011. године по
економској, организационој и функционалној
класификацији буџетских издатака и чине саставни
дио ове одлуке.

Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине
Вишеград“

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
                ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-48/12
Датум: 09.4.2012. год.   Мр Билал Мемишевић,с.р.

Година 21   Број: 5  Општина Вишеград 10.4.2012. године            Страна  1



ОПШТИНА ВИШЕГРАД

И З В Ј Е Ш Т А Ј
О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД 01.01-31.12.2011.ГОДИНЕ

 I.  Приходи и добици                                                             8,930,715.00
 II. Расходи и издаци                                                                10,031,794.00

III.
Финансирање

A. Кредити                                                                           0.00
Б. Отплате                                                                367,963.00

ВИШЕГРАД  АПРИЛ  2012. ГОДИНЕ

Година 21   Број: 5         Општина Вишеград 10.4.2012. године            Страна 2



ПРИХОДИ И ДОБИЦИ

Број
конта Опис

Остварено
01.01. до

31.12.2010.г.

Остварено
01.01. до

31.12.2011.г.

Ребаланса
2011

Индекс
4/5

1 2 3 4 5 6
I - П Р И Х О Д И 8,624,658.00 8,930,715.00 8,700,220.00 102.65%
A. Порески приходи 318,258.00 3,960,904.00 3,857,534.00 102.68%

711 Приходи од пореза на доходак и
добит

          54.00 81.00 70.00 115.71%

7111 Порез на доходак        54.00 81.00 70.00 115.71%
713 Порези на лична примања и приходе

од самосталних дјелатности
   332,034.00

563,791.00 523,540.00 107.69%

713111 Порез на приход од самосталне
дјелатности

    28,256.00
25,135.00 23,500.00 106.96%

713112 Порез на приход од самосталне
дјелатности у паушалном износу 6.00 #DIV/0!

713113 Порез на лична примања  303,778.00 538,612.00 500,000.00 107.72%
713114 Порез на лична примања од

самостално обављане дјелатности
38.00 40.00 95.00%

714 Порези на имовину   157,181.00 171,315.00 164,000.00 104.46%
714111 Порези на имовину     65,394.00 64,342.00 65,000.00 98.99%
714211 Порез на насљеђе и поклоне       6,641.00 5,370.00 5,000.00 107.40%
714311 Порез на промет непокретности и

права
    85,146.00

101,603.00 94,000.00 108.09%

715 Порези на промет производа и
услуга

  108,528.00
26,563.00 20,000.00 132.82%

7151 Порез на промет производа     32,890.00 21,805.00 18,000.00 121.14%
7152 Порез на промет услуга      75,638.00 4,758.00 2,000.00 237.90%
717111 Идниректни порези  дозначени од

УИО
2,719,967.00

3,155,389.00 3,106,772.00 101.56%

717112 Идниректни порези  дозначени од
УИО-Поравнање -

42,651.00 42,652.00 100.00%

719 Остали порески приходи     494.00 1,114.00 500.00 222.80%
719000 Остали порези           494.00 1,114.00 500.00 222.80%

B. Непорески приходи 4,274,663.00 3,254,796.00 3,402,000.00 95.67%
721 Приходи од финансијске и

нефинансијске имовине и
позитивних курсних разлика

85,120.00 109,843.00 105,500.00 104.12%

721529 Приход од камата на новч.ср.на
рачунима банака 66,467.00 70,716.00 65,000.00 108.79%

721222 Приходи од давања у закуп објеката
општине 5,101.00 3,900.00 3,500.00 111.43%

721223 Приходи од земљишне ренте     13,552.00 35,227.00 37,000.00 95.21%
722 Накнаде и таксе и приходи од

пружање јавних услуга 4,096,044.00 3,047,309.00 3,202,500.00 95.15%

722121 Општинске административне таксе  99,812.00 93,426.00 100,000.00 93.43%
7223 Комуналне наканде таксе
722312 Комуналне таксе на фирму   158,570.00 175,712.00 170,000.00 103.36%
722318 Комунална такса за кориштење

рекламних паноа 10,935.00 2,959.00 1,000.00 295.90%
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722313 Комунална такса за држање моторних
возила

0.00 1,000.00

722314 Комуналне таксе на кориштене
просторе на јавним површинама 17,588.00 15,556.00 15,000.00 103.71%

722315 Комуналне таксе за држање игара на
срећу 0.00 1,000.00

7224 Накнаде по разним основама 3,777,850.00 2,698,946.00 2,859,500.00 94.39%
722411 Накнада за уређење грађевинског

земљишта 13,974.00 32,114.00 32,000.00 100.36%

722412 Накнаде за коришћење градског
грађевинског земљишта 8,529.00 2,314.00 3,000.00 77.13%

722421 Накнада за кориштење путева
722424 Накнада за кориштење минералних

сировина 149.00 79.00 100.00 79.00%

722425 Накнада за промјену намјене
пољопривредног земљишта 5,669.00 784.00 700.00 112.00%

722426 Накнада за изградњу склоништа
722434 Средства за просту  репродукцију

шума
0.00 1,500.00

722435 Накнада за коришћење шума и
шумског земљишта- средства за развој
нерезвијених дјелова општине

168,708.00 103,299.00 100,000.00 103.30%

722467 Средства за финансирање посебних
мјера заштите од пожара 20,366.00 16,559.00 20,000.00 82.80%

722468 Накнада остварена на основу Закона о
накнадама због коришћења природних
ресурса у сврху производње
електричне енергије

3,165,240.00 2,256,638.00 2,400,000.00 94.03%

7224 Остале накнаде
722442 Накнада за воде за пиће у јавном

водоснадбјевању 2,931.00 2,803.00 2,200.00 127.41%

722448 Накнаде за производњу ел.енергије
добијене коришћењем хидроенергијe 366,398.00 261,219.00 276,000.00 94.64%

722447 Накнада за испуштенње отпадних вода
12,199.00 9,530.00 12,000.00 79.42%

722446 Накнада за воду која се плаћа при
регистрацији моторних возила 13,687.00 13,607.00 12,000.00 113.39%

722521 Приходи од пружања јавних услуга
31,289.00 60,710.00 55,000.00 110.38%

72300 Новчане казне        850.00 3,630.00 4,000.00 90.75%
723118 Средства добијена продајом одузетих

предмета
723121 Новчане казне изречене у

прекршајном поступку за прекршаје
прописане актом СО-е

850.00 3,630.00 4,000.00 90.75%

729 Остали непорески приходи     92,649.00 94,014.00 90,000.00 104.46%

729124 Остали општински непорески приходи      90,575.00 39,496.00 35,000.00 112.85%
729125 Остали непорески приходи-60% ср.за

плате приправника 2,074.00 54,518.00 55,000.00 99.12%

В. ПРИМИЦИ ЗА
НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 59,161.00 94,058.00 73,000.00 128.85%

814111 Примици од продаје сталне имовине
намјењене продаји 59,161.00 94,058.00 73,000.00 128.85%
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Г. Г Р А Н Т О В И                   - 58,305.00 28,305.00 205.99%
7311000 Грантови из иностранства 24,305.00 24,305.00 100.00%
731200 Грантови из земље                   - 34,000.00 4,000.00 850.00%
731200 Грантови из земље 30,000.00
731211 Грант општине Центар Сарајево 4,000.00 4,000.00 100.00%
780000 Трансвери између буџетских

јединица 417,802.00 110,342.00 92,073.00 119.84%

781000 Трансвери између буџетских
јединица-различитих нивоа власти 417,802.00 110,342.00 92,073.00 119.84%

781300 Помоћ министарства здравља и
социјалне заштите 24,444.00 22,419.00 19,000.00 117.99%

781300 Министарство за просторно уређење,
грађевинарство и екологију 50,000.00 20,000.00 20,000.00 100.00%

781300 Министарство пољопривреде
шумарства и водопривреде 143,148.00 13,073.00 13,073.00 100.00%

781300 Министарство породице омладине и
спорта 40,000.00 40,000.00 40,000.00 100.00%

781300 Министарства рада 14,850.00 #DIV/0!
781300 Централна изборна комисија БиХ      19,453.00
781300 Остале помоци 46,970.00
781300 Министарство за избјегла и расељена

лица 93,787.00
Д. Примљене отплате датих зајмова
и поврат учешћа у капиталу 554,774.00 1,452,310.00 1,247,308.00 116.44%

911441 Примљене отплате датих зајмова и
поврат учешћа у капиталу 554,774.00 1,452,310.00 1,247,308.00 116.44%

II - ПРИМИЦИ ОД
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И
ЗАДУЖЕЊА

0.00 0.00

9212 Примици од узетих зајмова
Краткорочни  кредити и зајмови
III -Нераспоређена средства
уплаћена по основу накнада за
коришћење природних ресурса у
сврху производње електричне
енергије, по основу Закона о
шумама и водама оприходована до
31.12. 2010.г.

0.00 2,546,089.00

Нераспоређена средства уплаћена по
основу накнада за коришћење
природних ресурса у сврху
производње електричне енергије,
оприходована до 31.12 2010.г.

0.00 2,083,230.00

Неутрошена средства уплаћена по
основу Закона о водама наплаћена
до 31.12.2010.год

280,859.00

Неутрошена средства уплаћена по
основу Закона о шумама наплаћена
до 31.12.2010.год

132,000.00

Неутрошена средста од
Министарства за просторно уређење
наплаћена у 2010.г.

50,000.00

(I + II + III) БУЏЕТСКА СРЕДСТВА 8,624,658.00 8,930,715.00 11,246,309.00 79.41%
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РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПО ЕКОНОМСКИМ КАТЕГОРИЈАМА

Број конта О П И С
Остварено

01.01. до
31.12.2010.г.

Остварено
01.01. до

31.12.2011.г.

Ребаланс за
2011.г. са

реалокацијама

Ребаланса
2011

Индекс
7/6

1 2 3 4 6 7 9
I - РАСХОДИ  И ИЗДАЦИ ПО
ЕКОНОМСКИМ КАТЕГОРИЈАМА 8,781,499.00 9,663,831.00 10,875,378.00 10,840,821.00 88.86%

41 A. Текући расходи осим расхода
обрачунског карактера 5,478,439.00 5,704,782.00 5,979,877.00 5,963,221.00 95.40%

411 Расходи за лична примања 1,672,861.00 1,850,055.00 1,775,457.00 1,775,457.00 104.20%
4111 Расходи за бруто плате 1,383,649.00 1,543,302.00 1,491,100.00 1,491,100.00 103.50%

41122 Расходи за нето накнаде трошкова и
осталих личних примања запослених 289,212.00 306,753.00 284,357.00 284,357.00 107.88%

41129 Расход за порези и доприноси на
накнаде 192,066.00 157,122.00 152,600.00 152,600.00 102.96%

41129 Расход за порези и доприноси на
накнаде 192,066.00 157,122.00 152,600.00 152,600.00 102.96%

412 Расходи по основу коришћења роба
и услуга 1,151,789.00 1,281,444.00 1,445,326.00 1,443,320.00 88.66%

41261 Расходи по основу путовања и
смјештаја 20,957.00 17,018.00 19,800.00 19,800.00 85.95%

41221 Расходи по основу утрошка енергије 73,353.00 93,195.00 93,686.00 93,100.00 99.48%
4122-3 Расходи комуналних и

комуникационих услуга 81,521.00 85,883.00 81,900.00 81,900.00 104.86%

41231 Расходи за канцеларијски материјала 49,769.00 63,690.00 72,609.00 72,609.00 87.72%
41263 Расходи по основу утрошка  горива 28,605.00 24,935.00 25,800.00 25,800.00 96.65%
41211 Расходи по основу закупа 4,548.00 3,050.00 3,500.00 3,500.00 87.14%
41251 Расходи за текуће одржавање 253,132.00 93,137.00 214,504.00 213,084.00 43.42%

41271-2 Расходи за услуге финансијског
посредовања и осигурања 9,318.00 8,688.00 10,200.00 10,200.00 85.18%

41273-
9+4128

Расходи за стручне услуге и услуген
одрж.јавних површ. и
заштит.живот.средине

480,226.00 602,589.00 629,467.00 629,467.00 95.73%

4129 Остали непоменути расходи 150,360.00 289,259.00 293,860.00 293,860.00 98.43%
415+414+416 Грантови и субвенције доз.грађ.

осим соц.заштите 1,897,382.00 1,887,841.00 2,104,245.00 2,089,595.00 89.72%

Буџетска резерва       48,828.00
0.00 2,931.00 37,488.00

4152 Текући грантови непрофитним
субјектима у земљи. 1,423,961.00 1,557,315.00 1,591,245.00 1,576,595.00 97.87%

4141 Субвенције приватним предузећима и
субвенције у пољопривреди 249,982.00 163,768.00 272,000.00 272,000.00 60.21%

4161 Дознаке грађанима 223,439.00 166,758.00 241,000.00 241,000.00 69.19%
4163 Дознаке на име социјалне заштите 362,660.00 398,922.00 372,249.00 372,249.00 107.17%
4133 Расходи за камате 152,853.00 129,398.00 130,000.00 130,000.00 99.54%
4133 Расходи по основу камата на

примљене зајмове од дом. фин.
субјеката

152,853.00 129,398.00 130,000.00 130,000.00 99.54%

Исправка вриједности 297,408.00
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51 Б. Издаци за нефинансијску
имовину 2,170,652.00 3,959,049.00 4,765,501.00 4,747,600.00 83.08%

511 Издаци за произведену сталну
имовину 2,170,652.00 3,959,049.00 4,765,501.00 4,747,600.00 83.08%

5131 Набавка земљишта, шума и
вишегодишњих засада 0.00 127,230.00 127,500.00 127,500.00 99.79%

5111 Издаци за изградњу и прибављање
стамбених објеката и јединица 1,062,674.00 3,139,787.00 3,230,043.00 3,218,700.00 97.21%

5113 Издаци за набавку постројења и
опреме 33,319.00 93,557.00 114,958.00 110,400.00 81.38%

5113
5117 Издаци за нематеријалну произведену

имовину   47,610.00     67,062.00  159,000.00  159,000.00 42.18%

5137 Издаци за нематеријалну
непроизведену имовину 244,473.00 114,443.00 122,000.00 120,000.00 93.81%

5112 Издаци за нематеријалну произведену
имовину 782,576.00 416,970.00 1,012,000.00 1,012,000.00 41.20%

51 Нематеријална улагања
415 Грантови 0.00
415 Капиталне грантови 0.00
415 Капиталне грантови

В. ИЗДАЦИ ЗА ФИНАНСИЈСКУ
ИМОВИНУ 835,000.00 0.00 130,000.00 130,000.00

61144 Издаци за зајмове дате банкама 835,000.00 0.00 130,000.00 130,000.00
II ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТА ДУГОВА 316,863.00 367,963.00 368,000.00 368,000.00 99.99%

62134 Издаци за отплату главнице зајмова
примљених од банака 316,863.00 367,963.00 368,000.00 368,000.00 99.99%

(I+II) УКУПНО БУЏЕТСКИ
ИЗДАЦИ 9,098,362.00 10,031,794.00 11,246,309.00 11,246,309.00 89.20%
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Организациона јединица: Скупштина

Број
конта Опис

Остварено
01.01. до

31.12.2010.г
.

Остварено
од 01.01.до
31.12.2011.г

.

Ребаланс
за 2011.г.

са реалока
цијама

Ребаланса
2011

Индекс
(4/6)

1 2 3 4 5 6
41 Текући трошкови   286,079.00 328,165.00 328,784.00 328,784.00 99.81%

411 Плате и накнаде трошкова
запослених и одборника СО-е

 170,723.00 120,021.00 120,300.00 120,300.00 99.77%

411100 Бруто плате 108,150.00 113,726.00 14,100.00 114,100.00 99.67%

411111 Расходи за основну плату     69,171.00
68,578.00 69,000.00 69,000.00 99.39%

411191 Расходи за порез на плату 5,642.00 7,619.00 7,600.00 7,600.00 100.25%

411192-
8 Расходи за доприносе на плату 33,337.00

37,529.00 37,500.00 37,500.00 100.08%

41293 Накнаде скупштинских
одборника-бруто 109,200.00 183,010.00 183,084.00 183,084.00 99.96%

41122 Накнада за топли оброк       3,542.00 3,793.00 3,700.00 3,700.00 102.51%

41293 Накнаде скупштинских комисија         528.00 19,104.00 19,400.00 19,400.00 98.47%

41129 Расходи за порезе и доприноси
на накнаде 59,031.00 2,502.00 2,500.00 2,500.00 100.08%

41129 Расходи за порезе и доприноси
на накнаде     59,031.00 2,500.00 2,500.00

412 Расходи на основу коришћења
роба и услуга 6,156.00 6,030.00 6,000.00 6,000.00 100.50%

4126 Расходи по основу путовања и
смјештаја 1,646.00 1,544.00 1,500.00 1,500.00 102.93%

41223 Расходи за услуге коришћења моб.
телефона 2,723.00 3,497.00 3,200.00 3,200.00 109.28%
Набавка материјала

Трошкови превоза и горива

Закуп простора         500.00

4129 Трошкови репрезентације
   1,787.00 989.00 1,300.00 1,300.00 76.08%

Репрезентација     1,787.00 989.00 1,300.00 1,300.00 76.08%

Година 21   Број: 5         Општина Вишеград 10.4.2012. године            Страна 8



Организациона јединица: Кабинет начелника

Број
конта Опис

Остварено
01.01. до

31.12.2010.г.

Остварено
од 01.01.до

31.12.2011.г.

Ребаланс за
2011.г. са

реалокаци
јама

Ребаланса
2011

Индекс
(4/5)

1 2 3 4 5 6 7
Укупно расходи и издаци 3,446,596.00 5,063,463.00 6,142,084.00 6,158,740.00 82.44%

41 Текући расходи 910,554.00 736,451.00 1,005,652.00 1,005,652.00 73.23%

51 Издаци за нефинансијску имовину 2,170,652.00 3,959,049.00 4,765,501.00 4,747,600.00 83.08%

62 Издаци за отплату дугова 316,863.00 367,963.00 368,000.00 368,000.00 99.99%

411100 Бруто плате 142,559.00 153,408.00 153,000.00 153,000.00 100.27%

411111 Расходи за основну плату     91,130.00 92,516.00 92,000.00 92,000.00 100.56%

411191 Расходи за порез на плату         7,418.00 10,286.00 10,500.00 10,500.00 97.96%

411192-8 Расходи за доприносе на плату    44,011.00 50,606.00 50,500.00 50,500.00 100.21%

41122 Расходи за накнаде нето     3,483.00 11,291.00 11,152.00 11,152.00 101.25%

411221
Расходи за накнаде за топли оброк
нето    3,483.00 3,739.00 3,600.00 3,600.00 103.86%

411222 Расходи за регрес за год. одмор нето 2,220.00 2,220.00 2,220.00 100.00%

411239
Расходи за остале награде и
једнократне помоћи-Сиз становања 2,932.00 2,932.00 2,932.00 100.00%

411239

Расходи за остале награде и
једнократне помоћи-пензионисани
радници општине

2,400.00 2,400.00 2,400.00 100.00%

41129
Расходи за порезе и доприноси на
накнаде 1,986.00 3,142.00 3,800.00 3,800.00 82.68%

411291 Расходи за порези на накнаде 496.00 600.00 600.00 82.67%

411292-8 Расходи за доприносе на накнаде 2,646.00 3,200.00 3,200.00 82.69%

412
Расходи на основу коришћења
роба и услуга 343,252.00 111,246.00 233,700.00 233,700.00 47.60%

41262
Расходи по основу путовања и
смјештаја 5,410.00 4,952.00 5,000.00 5,000.00 99.04%

412232
Расходи за услуге коришћења моб.
Телефона 4,166.00 3,404.00 4,000.00 4,000.00 85.10%

412999 Остали непоменути расходи         1,522.00 589.00 2,000.00 2,000.00 29.45%
4123 Остали материјал             372.00 175.00 1,500.00 1,500.00 11.67%

41263 Расходи по основу утрошка горива             200.00 8,063.00 8,000.00 8,000.00 100.79%

412521
Расходи за текуће одржавање
објеката друмског саобраћаја 216,437.00 54,291.00 115,000.00 115,000.00 47.21%

412521 Санација пута за Вишеградску бању 5,000.00 5,000.00

412521
Санасија пута Бабин поток
Дубочица 4,000.00 4,000.00

412521

Извођење радова на чишћењу
канала са уређењем терена на
локалном путу Главица Савићи
Вељи Луг

0.00 6,000.00 6,000.00

41294 Трошкови репрезентације        13,776.00 17,102.00 17,000.00 17,000.00 100.60%

41294
Трошкови репрезентације-
манифестације 5,040.00 3,670.00 4,000.00 4,000.00 91.75%

41294
Трошак репрезентације-слава
општне 3,430.00

4,774.00 5,000.00 5,000.00
95.48%

41279
Остале стручне услуге ( превенција
за дрогу и алкохол) 3,000.00 3,000.00 3,000.00 100.00%
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412999 Остали расходи-свештена лица
слава општине 600.00 600.00 600.00 100.00%

412999
Остали расходи-редари на концерту
поводом славе општине 300.00 300.00 300.00 100.00%

412945 Расходи за поклоне 4,198.00 3,300.00 3,300.00 3,300.00 100.00%

41279 Израда хоризонталне сигнализације 7,026.00 10,000.00 10,000.00 70.26%

4125
Израда бројчаних ознака на
стамбеним објектима 0.00 20,000.00 20,000.00

4125
Адаптација простора мјесних
заједница 0.00 20,000.00 20,000.00

4128 Услуге одвоза шљаке из котловница 5,990.00

4125
Услуге израде хоризонталне
сигнализације 4,212.00

4125
Услуге израде бине на Жељезничкој
станици 5,995.00

4129 Рушење зграде апотеке 23,855.00

4129
Рушење објекта и уређење
земљишта Павиљон 21,718.00

4128 Занатско молерски радови у дворани 6,931.00

4128 Услуге уређења приобаља Рзава 20,000.00

414 Субвенције 42,982.00 161,208.00 233,000.00 233,000.00 69.19%

4141
Субвенције за подстицај развоја
пољопривреде и села 42,982.00 161,208.00 233,000.00 233,000.00 69.19%

415 Грантови 0.00 0.00 0.00

Буџетска резерва 48,527.00 0.00 2,931.00 37,488.00

41521
Остали текући грантови
непрофитним субјекима у земљи 0.00 0.00 0.00

Помоћ за повратак и реконструкцију - 0.00 0.00 0.00

Стипендије 0.00 0.00 0.00
Стипендије за ученике генерације 0.00 0.00 0.00
Помоћ за превоз ученика основне
школе 0.00 0.00 0.00

За остале помоћи 0.00 0.00 0.00

41522
Средства за развој пољопривреде и
села 0.00 0.00 0.00

41522 Средства за подстицај наталитета 0.00 0.00 0.00

4161 Дознаке грађанима 223,439.00 166,758.00 241,000.00 241,000.00 69.19%

4161 Стипендије 101,200.00 70,800.00 142,000.00 142,000.00 49.86%

Помоћ за повратак и реконструкцију 31,671.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 100.00%

Помоћ за повратак и
реконструкцију-Пирић Ибрахим 10,000.00 #DIV/0!

Помоћ за превоз ученика основне
школе 557.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 100.00%

Средства за подстицај наталитета 19,165.00 36,900.00 46,000.00 46,000.00 80.22%

За остале помоћи 22,319.00 17,058.00 21,000.00 21,000.00 81.23%

413341
Расходи по основу камата на
кредите од домаћих банака     152,853.00 129,398.00 130,000.00 130,000.00 99.54%
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51
Издаци за нефинансијску имовину 2,170,652.00 3,959,049.00 4,765,501.00 4,747,600.00 83.08%

513
Издаци за непроизведену сталну
имовину 127,230.00 127,500.00 127,500.00 99.79%

5131 Издаци за прибављање замљишта 127,230.00 127,500.00 127,500.00 99.79%
513113 Експропријација у Гарчи 110,000.00 110,000.00 110,000.00 100.00%
513113 Куповина земљишта у Шегању 10,230.00 10,500.00 10,500.00 97.43%
513113 Куповина земљишта на Мегдану 7,000.00 7,000.00 7,000.00 100.00%

5111
Издаци за изградњу и
прибављање зграда и објеката 1,062,674.00 3,139,787.00 3,230,043.00 3,218,700.00 97.21%

Средства за  изградњу и
прибављање зграда и објеката
Потпорни зид код моста у Добруну 2,669.00 2,700.00 2,700.00 98.85%
Главички поток 874,858.00 875,000.00 875,000.00 99.98%

Фискултурна дворана С.С И.А. 373,820.00 400,000.00 400,000.00 93.46%

Реализација пројеката у сарадњи са
ИФАД-ом 0.00 51,000.00 51,000.00

Реализација пројеката у сарадњи са
Министарством пољопривреде 39,567.00 80,000.00 80,000.00 49.46%

Пут Шегање Глогова 141,424.00 144,000.00 144,000.00 98.21%
Израда 4 моста на путу Дринско
Паштан брдо 26,000.00 25,000.00 25,000.00 104.00%

Водовод за Бикавац 50,700.00 52,000.00 52,000.00 97.50%
Наставак радова у Гарчи 64,000.00 65,000.00 65,000.00 98.46%
Изградња аутобуских стајалишта 13,500.00 14,000.00 14,000.00 96.43%
Средства за изградњу Андрићграда 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 100.00%
Изградња тротоара код Основне
школе 3,000.00 3,000.00

Уградња асфалтног застора на
прикључку локалног пута Родић
брдо Надводенице -крак 2

6,984.00 7,000.00 7,000.00
99.77%

Спремисте за чамце 6,546.00 6,546.00 100.00%
Билборд 4,797.00 4,797.00 100.00%
Адаптација простора мјесних
заједница 19,922.00 #DIV/0!

Израда бројчаних ознака на
стамбеним објектима 15,000.00 #DIV/0!

5113
Издаци за набавку постројења и
опреме 33,319.00 93,557.00 114,958.00 110,400.00 81.38%

Канцеларијски намјештај 3,776.00 4,700.00 4,700.00 80.34%

Компјутерска опрема 1,085.00 1,000.00 1,000.00 108.50%

Остала опрема 866.00 600.00 600.00 144.33%

Телефон 50.00 100.00 100.00 50.00%

Ватрогасни апарати 2,044.00 1,800.00 1,800.00 113.56%

Пумпе за воду 17,114.00 17,200.00 17,200.00 99.50%

Набавка урбаног мобилијара 14,064.00 15,000.00 15,000.00 93.76%

Набавка аута за потребе општине 54,558.00 54,558.00 50,000.00 100.00%

Опрема за потребе опремања
структура општинске цивилне
заштите

20,000.00 20,000.00

5117 Остала стална средства        47,610.00 67,062.00 159,000.00 159,000.00 42.18%
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Географско информациони систем 58,000.00 58,000.00

Софтвер за потребе матичне евид. 1,000.00 1,000.00 1,000.00 100.00%

Саобраћајни знакови 16,062.00 20,000.00 20,000.00 80.31%

Просторни план 30,000.00 30,000.00

Идејни пројекат канализације
Вишеград 50,000.00 50,000.00 50,000.00 100.00%

5137
Набавка сталних средстава у
облику права 244,473.00 114,443.00 122,000.00 120,000.00 93.81%

5137 Израда пројектне документације    244,473.00 114,443.00 122,000.00 120,000.00 93.81%

5112

Издаци за инвестиционо
одржавање, реконструкцију и
адаптацију  зграда и објеката

    782,576.00 416,970.00 1,012,000.00 1,012,000.00
41.20%

Реконструкција зграде бившег
МУПА 306,538.00 302,000.00 302,000.00 101.50%

Измјештање водовода са старог
моста 86,000.00 85,000.00 85,000.00 101.18%

Реконструкција пута Сасе Вилина
Влас 588.00 600,000.00 600,000.00 0.10%

Санација крова основнр школе Вук
Караџић 23,844.00 25,000.00 25,000.00 95.38%

8226
Позајмљивање и учешћа у
акцијама

621341 Издаци за отплату дугова 316,863.00 367,963.00 368,000.00 368,000.00 99.99%

621341 Враћање кредита домаћим банкама

621341 Враћање кредита домаћим банкама 316,863.00 367,963.00 368,000.00 368,000.00 99.99%
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Организациона јединица: Општинска управа

Број
конта Опис

Остварено
01.01. до

31.12.2010.г.

Остварено
од 01.01.до

31.12.2011.г.

Ребаланс за
2011.г. са
реалокац

ијама

Ребаланса
2011

Индекс
(4/5)

1 2 3 4 5 6 7
I - РАСХОДИ  ПО  ЕКОНОМСКИМ
КАТЕГОРИЈАМА

  2,007,637.00 2,234,681.00 2,252,840.00 2,250,834.00 99.19%

41 A.     Текући трошкови   2,007,637.00 2,234,681.00 2,252,840.00 2,250,834.00 99.19%

411100 Бруто плате      952,779.00 1,045,203.00 1,053,500.00 1,053,500.00 99.21%
411111 Расходи за основну плату 625,199.00 633,863.00 640,000.00 640,000.00 99.04%
411191 Расходи за порез на плату        31,903.00 63,016.00 63,500.00 63,500.00 99.24%
411192-8 Расходи за доприносе на плату     295,677.00 348,324.00 350,000.00 350,000.00 99.52%
41122 Накнаде трошкова запослених      236,304.00 232,448.00 247,200.00 247,200.00 94.03%
411211 Трошкови превоза са посла и на посао          6,677.00 6,352.00 7,500.00 7,500.00 84.69%

411221 Накнаде за топли оброк     119,933.00 126,945.00 129,000.00 129,000.00 98.41%

411222 Регрес за годишњи одмор .       70,080.00 75,480.00 77,700.00 77,700.00 97.14%

411232 Јубиларне награде    2,110.00 3,244.00 3,500.00 3,500.00 92.69%

411231 Отпремнина у пензију          3,767.00 5,109.00 10,000.00 10,000.00 51.09%

411236 Помоћ у случају смрти или теже
инвалидности

       14,420.00 5,880.00 7,000.00 7,000.00 84.00%

411239 Остале накнаде     19,317.00 9,438.00 12,500.00 12,500.00 75.50%

41293 Накнада за повремене и привремене
послове

        3,176.00 4,721.00 4,600.00 4,600.00 102.63%

41293 Накнаде по уговору о дјелу 10,481.00 10,000.00 10,000.00 104.81%

41293 Расходи за бруто накнаде члановима
комисија и радних група

16,713.00 18,000.00 18,000.00 92.85%

41293 Накнаде општинској изборној
комисији

      14,400.00 0.00 0.00

41297 Расходи по основу пор.и доприноса
на терет послодавца

12,258.00 8,800.00 8,800.00 139.30%

41129 Расходи за порезе и доприноси на
накнаде

  119,378.00 136,570.00 138,500.00 138,500.00 98.61%

411291 Расходи за порези на накнаде        16,006.00
23,248.00 23,500.00 23,500.00 98.93%

411292-8 Расходи за доприносе на накнаде     103,372.00
113,322.00 115,000.00 115,000.00 98.54%

412 Расходи на основу коришћења роба
и услуга

    699,176.00 820,460.00 813,640.00 811,634.00 100.84%

4126
Расходи по основу путовања и
смјештаја

        7,120.00 5,388.00 7,950.00 7,950.00 67.77%

41261 Трошкови превоза у земљи јавним
средствима

           119.00 104.00 150.00 150.00 69.33%

41261 Трошкови превоза службеним
средствима

41261 Путовања, лично возило 447.00 512.00 1,500.00 1,500.00 34.13%

41261 Трошкови смјештаја за службени пут у
земљи

889.00 640.00 800.00 800.00 80.00%

41261 Трошак дневница у земљи 4,438.00 3,143.00 4,000.00 4,000.00 78.58%
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41262 Трошак смјештаја за службени пут у
иностранство

72.00 500.00 500.00 14.40%

41262 Трошкови дневница у иностранству 1,227.00 917.00 1,000.00 1,000.00 91.70%

41221 Расходи по основу утрошка енергије       46,932.00 55,420.00 57,186.00 56,600.00 96.91%

41221 Трошкови за ел енергију.        31,036.00 31,841.00 33,586.00 33,000.00 94.80%

41221 Трошкови енергије ( угаљ )          1,786.00

41221 Трошкови централног гријања       14,110.00 23,579.00 23,600.00 23,600.00 99.91%

4122-3 Расходи за комуналне
комуникационе услуге

       53,849.00 55,887.00 55,000.00 55,000.00 101.61%

4122-3 Трошкови за воду и канализацију          6,213.00 3,914.00 5,000.00 5,000.00 78.28%

41223 Трошак телефонских и поштанских
услуга

      38,203.00 41,451.00 39,500.00 39,500.00 104.94%

41222 Трошкови за услуге одржавања
чистоће

       9,433.00 10,522.00 10,000.00 10,000.00 105.22%

41222 Трошкови услуга одржавања чистоће

41222 Остале комуналне и комуникационе
услуге

500.00 500.00

4123 Набавка материјала       28,742.00 28,710.00 31,200.00 31,200.00 92.02%

41231 Трошкови за образце и папир         6,618.00 7,002.00 7,500.00 7,500.00 93.36%

41231 Трошкови за компјутерски материјал        737.00 621.00 1,000.00 1,000.00 62.10%

41231 Трошкови стручне литературе  547.00 1,450.00 1,500.00 1,500.00 96.67%

41231 Расходи за службене гласнике 2,906.00 2,200.00 2,200.00 132.09%

41231 Административни материјал таксе    596.00

41231 Канцеларијски материјал        13,554.00 15,367.00 14,000.00 14,000.00 109.76%

41231 Трошкови за одјећу униформе и
платно

            134.00 1,010.00 2,000.00 2,000.00 50.50%

41231 Материјал за чишћење     2,968.00 2,000.00 2,000.00

41231 Остали материјал    3,588.00 354.00 1,000.00 1,000.00 35.40%

41263 Трошкови услуга превоза и горива        17,487.00 11,279.00 10,500.00 10,500.00 107.42%

41263 Бензин 8,048.00 9,993.00 9,500.00 9,500.00 105.19%

41263 Нафта          8,003.00 0.00 0.00 0.00

41263 Остали трошкови превоза      1,436.00 1,286.00 1,000.00 1,000.00 128.60%

412111 Расходи по основи закупа         4,548.00 3,050.00 3,500.00 3,500.00 87.14%

4125 Расходи за текуће одржавање       28,674.00 32,024.00 36,704.00 35,284.00 87.25%

4125 Материјал за оправку и одржавање
зграда

        2,560.00 8,294.00 8,420.00 7,000.00 98.50%

4125 Материјал за санацију сале
ватрорасног дома

644.00 644.00 644.00 100.00%

4125 Материјал за оправку опреме              82.00 621.00 1,000.00 1,000.00 62.10%
4125 Материјал за оправку и одрж.возила        5,876.00 4,246.00 3,700.00 3,700.00 114.76%

4125 Расходи за уређење зелених површина,
паркова и тргова

2,355.00 2,500.00 2,500.00 94.20%
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4125 Расходи за остало текуће одржавање-
заставе

2,439.00 2,440.00 2,440.00 99.96%

4125 Услуге оправки и одржавања зграда        661.00 500.00 500.00

4125 Услуге оправки и одржавања опреме        9,637.00 7,038.00 10,000.00 10,000.00 70.38%

4125 Услуге оправки и одржавања возила          6,198.00 6,387.00 6,500.00 6,500.00 98.26%

4125 Остале услуге оправки и одржавања          3,660.00 1,000.00 1,000.00

41271-2 Трошкови осигурања, банкарских и
услуга платног промета

         5,212.00 5,119.00 6,300.00 6,300.00 81.25%

41271 Трошкови банкарских услуга          2,397.00 2,238.00 2,500.00 2,500.00 89.52%

41272 Осигурање возила         1,308.00 1,144.00 1,800.00 1,800.00 63.56%

41271 Регистрација моторних возила        911.00 761.00 1,000.00 1,000.00 76.10%

41271 Осигурање радника             596.00 976.00 1,000.00 1,000.00 97.60%

4127+4128 Уговорене услуге    479,878.00 569,539.00 552,900.00 552,900.00 103.01%

4127 Услуге медија 300.00 300.00 300.00 100.00%

4127 Услуге штампања        1,562.00 1,869.00 1,500.00 1,500.00 124.60%

4127 Услуге јавног информисања        28,219.00 20,721.00 22,000.00 22,000.00 94.19%

4127 Услуге стручног образовања      2,518.00 2,074.00 2,500.00 2,500.00 82.96%

4129 Услуге репрезантације          5,063.00 4,887.00 6,000.00 6,000.00 81.45%

4127 Расходи за одржавање рачунарских
програма

1,755.00 2,000.00 2,000.00 87.75%

4127 Интелектуалне услуге          7,354.00
4127 Трошкови за стручне испите 1,400.00 2,000.00 2,000.00 70.00%

4127 Остале уговорене услуге          9,334.00 2,952.00 3,000.00 3,000.00 98.40%

4127 Услуге чишћења са испирањем
колектора фекалне канализације у
Улици Иве Андрића

7,005.00 7,100.00 7,100.00 98.66%

4127 Судске таксе 800.00 1,000.00 1,000.00 80.00%
4127 Судска рјешења             664.00 224.00 500.00 500.00 44.80%

4122 Услуге дератизације          4,095.00 4,984.00 5,000.00 5,000.00 99.68%

4127 Остале непоменуте услуге        61,167.00 57,592.00 55,000.00 55,000.00 104.71%

4128 Трошкови зимске службе одржавања
путева

       10,415.00 14,971.00 20,000.00 20,000.00 74.86%

4127 Трошкови одржавања уличне расвјете        43,116.00 40,448.00 40,000.00 40,000.00 101.12%

4128 Трошкови јавне расвјете-електричне
енергије

     124,443.00 128,566.00 115,000.00 115,000.00 111.80%

4128 Трошак одржавања кишне
канализације

         500.00 0.00 0.00

4128 Трошкови комунален инфраструктуре      190,786.00 284,584.00 275,000.00 275,000.00 103.49%

4128 Расходи за новогодишње уређење-
кићење 4,278.00 6,000.00 6,000.00 71.30%
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СРЕДЊА ШКОЛА

Број
конта Опис

Остварено
01.01. до

31.12.2010.г.

Остварено
од 01.01.до

31.12.2011.г.

Ребаланс за
2011.г. са

реалокација
ма

Ребаланса
2011

Индекс
4/5

1 2 3 4 5 6 7
41 Текући трошкови     64,650.00 79,040.00 79,140.00 79,140.00 99.87%
4112 Накнаде трошкова запослених 0.00 0.00 0.00
4112 Накнаде трошкова запослених       5,322.00 0.00
41129 Порез и доприноси на накнаде 0.00 0.00 0.00
41129 Порез и доприноси на накнаде             881.00
412 Трошкови материјала и услуга        58,447.00 79,040.00 79,140.00 79,140.00 99.87%
41262 Путни трошкови у земљи          4,687.00 4,239.00 4,000.00 4,000.00 105.98%
41221 Трошкови енергије        14,885.00 24,252.00 25,000.00 25,000.00 97.01%
41222 Трошкови комуналних услуга          9,089.00 9,846.00 7,000.00 7,000.00 140.66%
41233 Расходи за стрцну литературу 766.00 1,000.00 1,000.00 76.60%
41231 Набавка материјала          9,433.00 16,458.00 11,909.00 11,909.00 138.20%
41263 Трошкови услуга превоза и горива          9,422.00 4,540.00 6,000.00 6,000.00 75.67%
41251 Трошкови текућег одржавања          6,772.00 5,583.00 7,000.00 7,000.00 79.76%
41271 Трошкови осигурања и банкарских

услуга
         2,036.00 543.00 1,000.00 1,000.00 54.30%

41121 Расходи за превоз на посао и са посла 520.00 855.00 855.00 60.82%
41123 Јубиларне награде 450.00 450.00 450.00 100.00%
41272 Расходи за услуге осигурања 525.00 750.00 750.00 70.00%
41273 Расходи за услуге информисања 500.00 700.00 700.00 71.43%
41274 Уговорене услуге          2,123.00 4,057.00 5,000.00 5,000.00 81.14%
41292 Расходи за струцно усаврсавање 2,164.00 879.00 879.00 246.19%

41294 Расходи по основу репрезентац-
Мтурско вече

2,940.00 2,940.00 2,940.00 100.00%

41294 Расходи по основу репрезентац. 434.00 434.00 434.00 100.00%
4129 Расходи за пројекат ЕКОНЕТ 1,000.00 1,000.00 1,000.00 100.00%
412999 Расходи за организовање

стонотениског турнира
200.00 200.00 200.00 100.00%

412999 Остали непоменути расходи 3,000.00 3,000.00
41293 Расходи за бруто накнаде ван радног

времена
23.00 23.00 23.00 100.00%

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

Број
конта О П И С

Остварено
01.01. до

31.12.2010.г.

Остварено
01.01. до

31.12.2011.г.

Ребаланс за
2011.г. са

реалокација
ма

Ребаланса
2011

Индекс
4/5

1 2 3 4 5 6

41 Текући трошкови      502,686.00 561,881.00 498,149.00 498,149.00 112.79%

4111 Плате и накнаде трошкова
запослених

      94,191.00 110,024.00 89,500.00 89,500.00 122.93%
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411111
Расходи за основну плату       61,676.00

66,345.00 58,000.00 58,000.00 114.39%

411191 Расходи за порез на плату          3,693.00
7,371.00 3,500.00 3,500.00 210.60%

411192-8 Расходи за доприносе на плату        28,822.00
36,308.00 28,000.00 28,000.00 129.67%

41122 Накнаде трошкова запослених        20,346.00 20,955.00 11,000.00 11,000.00 190.50%

41122 Накнаде за  топли оброк        11,334.00 12,333.00 11,000.00 11,000.00 112.12%

4193 Накнаде за привремене и повремене
послове

         2,640.00 0.00 2,000.00 2,000.00

41122 Регрес, зиминица , огрев          5,760.00 6,000.00 #DIV/0!

41122 Остале накнаде запослених             612.00 2,622.00 #DIV/0!

41129 Расходи за порезе и доприноси на
накнаде        11,371.00

14,908.00 7,500.00 7,500.00 198.77%

412 Трошкови материјала и услуга        14,118.00 17,072.00 15,900.00 15,900.00 107.37%

41262 Путни трошкови у земљи             966.00 300.00 500.00 500.00 60.00%

41221 Трошкови енергије          2,104.00 2,660.00 2,500.00 2,500.00 106.40%

41222 Трошкови комуналних услуга          4,279.00 4,259.00 4,200.00 4,200.00 101.40%
41231 Набавка материјала          2,103.00 2,170.00 2,000.00 2,000.00 108.50%

41263 Трошкови услуга превоза и горива          1,074.00 1,003.00 1,000.00 1,000.00 100.30%

41251 Трошкови текућег одржавања         1,219.00 1,048.00 600.00 600.00 174.67%

41271 Трошкови осигурања и банкарских
услуга

         1,501.00 1,844.00 1,600.00 1,600.00 115.25%

41279 Остале уговорене услуге             872.00 3,788.00 3,500.00 3,500.00 108.23%

416 Дознаке на име социјалне заштите      362,660.00 398,922.00 372,249.00 372,249.00 107.17%

4163 Дознаке на име социјалне заштите      362,660.00 355,478.00 333,249.00 333,249.00 106.67%

4163 Дознаке на име социјалне заштите из
средстава гранта Министарства

22,419.00 19,000.00 19,000.00 117.99%

4163 Дознаке на име социјалне заштите из
уплата на жиро рачун центра 21,025.00        20,000.00    20,000.00 105.13%

ДЈЕЧИЈЕ ОБДАНИШТЕ "НЕВЕН"

Број
конта О П И С

Остварено
01.01. до

31.12.2010.г.

Остварено
од 01.01.до

31.12.2011.г.

Ребаланс за
2011.г. са

реалокацијама

Ребаланса
2011

Индекс
4/5

1 2 3 4 5 6

41 Текући трошкови      140,834.00 204,689.00 185,067.00 185,067.00 110.60%

4111 Плате  запослених        85,970.00 120,941.00 81,000.00 81,000.00 149.31%

611111 Нето плате
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611121 Порез на плату

611131 Доприноси на плату

41122 Накнаде трошкова запослених        25,537.00 37,296.00 10,000.00 10,000.00 372.96%

41129 Расходи за порезе и доприноси на
накнаде             300.00 0.00 300.00 300.00

412 Трошкови материјала и услуга        29,027.00 46,452.00 93,767.00 93,767.00 49.54%

41262 Дневнице за службена путовање у
земљи

         1,128.00 595.00 850.00 850.00 70.00%

41221 Трошкови енергије          9,432.00 10,863.00 9,000.00 9,000.00 120.70%

41222 Трош.комуналних и комуникационих
услуга

         3,320.00 4,006.00 3,500.00 3,500.00 114.46%

41231 Набавка материјала          9,119.00 15,411.00 25,000.00 25,000.00 61.64%

41263 Гориво             422.00 50.00 300.00 300.00 16.67%

41251 Трошкови текућег одржавања              30.00 191.00 200.00 200.00 95.50%

41271 Осигурање

41271 Банкарске услуге             569.00 657.00 550.00 550.00 119.45%

41279 Остале услуге-средства остварена од
пржзања услуха на жиро рачун
обданишта

5,007.00 43,000.00 43,000.00

41279 Остале услуге 14,679.00 11,367.00 11,367.00 129.14%
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Директна плаћања са буџета

Број
конта Опис

Остварено
01.01. до

31.12.2010.г.

Остварено
од 01.01.до

31.12.2011.г.

Ребаланс за
2011.г. са

реалокација
ма

Ребаланса
2011

Индекс
4/5

1 2 3 4 5 6 7
41+61 Директна плаћања са буџета 2,383,765.00 1,559,875.00 1,760,245.00 1,745,595.00 88.62%

41 Текући трошкови 1,548,765.00 1,559,875.00 1,630,245.00 1,615,595.00 95.68%
415 Грантови 1,548,765.00 1,557,315.00 1,591,245.00 1,576,595.00 97.87%
415 Грантови

4152 Текући грантови непровитним
субјектима

1,201,426.00 1,557,315.00 1,591,245.00 1,576,595.00 97.87%

Општинска борачка организација
Вгд

97000 135,000.00 135,000.00 135,000.00 100.00%

Удружење породица погинулих и
несталих бораца РС

10,000.00 10,000.00 10,000.00 100.00%

Црвени крст Вишеград 15693 18,349.00 18,349.00 18,349.00 100.00%
Фонд за пензионере 50000
Средства за спорт 262,271.00 326,748.00 327,350.00 325,400.00 99.82%
Спортска установа "Дрина" 137967 156,000.00 156,000.00 150,000.00 100.00%
Џудо клуб 9200 13,260.00 13,260.00 13,260.00 100.00%
ФК "Дрина ХЕ" 86843 95,880.00 95,880.00 95,880.00 100.00%
КК ВАРДА 66838 83,880.00 83,880.00 83,880.00 100.00%
Одбојкашки клуб ХЕ на Дрини 53777 58,463.00 58,463.00 58,463.00 100.00%
Шаховски клуб 1960 1,906.00 1,906.00 1,906.00 100.00%
Стрељачки клуб 2589 1,906.00 1,906.00 1,906.00 100.00%
Планинари 2939 3,813.00 3,813.00 3,813.00 100.00%
Веслачки клуб 400 1,906.00 1,906.00 1,906.00 100.00%
ПОВЕР-мото клуб 0 15,000.00 15,000.00 15,000.00 100.00%
Рукометни клуб Вишеград 0 5,656.00 5,656.00 4,906.00 100.00%
Спортске манифестације 28725 33,678.00 34,220.00 34,220.00 98.42%
Карате клуб "Дрина" 9000 11,400.00 11,460.00 10,260.00 99.48%
Изборна комисија 0 0.00
Библиотека Иво Андрић Вишеград 10077 9,000.00 9,000.00 9,000.00 100.00%
Мјесне заједнице 3,500.00 13,144.00 14,894.00 14,894.00 88.25%
Мјесна заједница Вишеград 1 500.00 500.00
Мјесна заједница Вишеград 2 500.00 500.00
Мјесна заједница Црнча 500.00 500.00
Мјесна заједница Гарча 500.00 500.00
Мјесна заједница Вардиште 500 500.00 500.00 500.00 100.00%
Мјесна заједница Прелово 500 500.00 500.00 500.00 100.00%
Мјесна заједница Добрун 500 900.00 900.00 900.00 100.00%
Мјесна заједница Горња Лијеска 500 1,494.00 1,494.00 1,494.00 100.00%
Мјесна заједница Међеђа 500 500.00 500.00 500.00 100.00%
Мјесна заједница Клашник 500 500.00 500.00 500.00 100.00%
Мјесна заједница Прелово 8,250.00 8,000.00 8,000.00 103.13%
Мјесна заједница Дринско 500 500.00 500.00 500.00 100.00%
Удружење пензионера Вишеград 34001 60,000.00 60,000.00 60,000.00 100.00%
Територијална ватрогасна
јединица Вгд

163,427.00 148,704.00 151,500.00 151,500.00 98.15%

Грант ват.једин. из буџетских
ср.општине

118254 132,145.00 131,500.00 131,500.00 100.49%

Накнаде за заштиту од пожара 17370 16,559.00 20,000.00 20,000.00 82.80%
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Грант Ватрогасног савеза Р.С. 27.803
Дом здравља Вишеград 52,420.00 135,800.00 135,800.00 135,800.00 100.00%
Трошкови мртвозорништва 2420
Превентивна здравствена заштита 50000 35,800.00 35,800.00 35,800.00 100.00%
Дом здравља Вишеград 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100.00%
ЈУКД "Градска галерија"
Вишеград

18797 18,070.00 17,000.00 17,000.00 106.29%

ЈУКД "Градска галерија"
Вишеград- 16 МЛС

6000 10,000.00 10,000.00 10,000.00 100.00%

Дом културе Вишеград 58080 86,600.00 97,600.00 97,600.00 88.73%
Дом културе-прослава Нове
године

11813 11,800.00 11,800.00 11,800.00 100.00%

Дом културе-Вишеградска стаза-
Одлука СО-е

0 20,000.00 20,000.00 20,000.00 100.00%

Дом културе-одржавање концерта
поводом Крсне славе општине

4,222.00 4,220.00 4,220.00 100.05%

Дом културе-Вишеградска стаза 9000 16,000.00 16,000.00 16,000.00 100.00%
РТВ Вишеград 94677 152,500.00 152,500.00 152,500.00 100.00%
Синдикат ОАС 10,000.00 10,000.00 10,000.00 100.00%
ОШ "Вук Караџић" 9500 17,500.00 17,500.00 16,000.00 100.00%
Политичке партије 14002 15,000.00 15,000.00 15,000.00 100.00%
Синдикални центар регије -
Вишеград

3500 10,000.00 10,000.00 10,000.00 100.00%

Манастир Вардиште 3000 5,000.00 5,000.00 5,000.00 100.00%
Манастир Успенија Пресвете
Богородице Добрун

15000 16,000.00 16,000.00 16,000.00 100.00%

Српска православна црква
Вишеград

9500 9,500.00 9,500.00 9,500.00 100.00%

Манастир на Лијески 7000 8,000.00 8,000.00 8,000.00 100.00%
Манастир Свети Никола
Добрунска ријека

3,000.00 3,000.00 3,000.00 100.00%

Исламска вјерска заједница
Вишеград

7000 7,000.00 7,000.00 7,000.00 100.00%

Туристичка организација
Вишеград

28193 35,000.00 35,000.00 31,000.00 100.00%

Туристичка организација
Вишеград-свечаност поводом
поћетка градње Андрићграда

10,000.00 10,000.00 10,000.00 100.00%

Туристичка организација
Вишеград-манифестација скокови
са моста

2000 5,000.00 5,000.00 5,000.00 100.00%

Невладине организације и
удружења грађана

17465 4,914.00 20,000.00 20,000.00 24.57%

Удружење предузетника-
Вишеград

8500 10,000.00 10,000.00 10,000.00 100.00%

Савјет младих 7100 9,650.00 9,550.00 9,550.00 101.05%
ССД Соко 10000 12,000.00 12,000.00 12,000.00 100.00%
КУД  краљ Петар I ујединитељ 2000 5,000.00 5,000.00 5,000.00 100.00%
КУД Бикавац 5043 6,000.00 6,000.00 6,000.00 100.00%
Удружење логораша Вишеград 9400 12,000.00 12,000.00 12,000.00 100.00%
Заједнице етажних власника-
куповина угља

18500 0.00 0.00 0.00

Еко удружење "Дрим тим"
Вишеград-орган.регате

800.00 800.00 800.00 100.00%

Организација слијепих Вишеград 350.00 350.00 350.00 100.00%
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Амбасада Јапана-помоћ страдалим
у земљотресу

5,000.00 5,000.00 5,000.00 100.00%

ФК "Врбас"-Прикупљање помоћи
за србе на Косову

1,000.00 1,000.00 1,000.00 100.00%

Средства за Полицијску станицу
Вишеград-Гориво

216.00 216.00 216.00 100.00%

Грант јавним установама за
награде волонтерима

17,390.00 20,000.00 20,000.00 86.95%

Удружење правника РС 200.00 200.00 200.00 100.00%
Чланарина СОГ РС 2,442.00 2,500.00 2,500.00 97.68%
Савез општина и градова-учешће у
куповини посл.простора

1,296.00 1,296.00 1,296.00 100.00%

Чланарина Европски покрет 1,300.00 2,500.00 2,500.00 52.00%
Добровољни даваоци крви-"Стара
Херцеговина "

1,400.00 1,400.00 1,400.00 100.00%

СКПД Просвјета 2,000.00 2,000.00 2,000.00 100.00%
Друштво библиотекара РС 220.00 220.00 220.00 100.00%
Удружење педиатара РС 1,000.00 1,000.00 100.00%
Помоћ дјеци Балкана 200.00 200.00 100.00%

414 Субвенције приватним
предузећима-Дринатранс

7000

414 Субвенције  за подстицај
запошљавања

200000 2,560.00 39,000.00 39,000.00 6.56%

414 Остале помоћи -рефундирања
дијалa штета од поплава

99590

41 Капиталне помоћи 40749
41 Капиталне помоћи мјесним

заједницама
61144 Издаци за дате зајмове домаћим

финансијским субјектима
835,000.00 0.00 130,000.00 130,000.00

61144 Позајмљивање - кредити за развој
и запошљавање

835000 0.00 100,000.00 100,000.00

61144 Средства за формирање гарантног
фонда 0         30,000.00       30,000.00

Функционална класификација

Број
конта Опис Приједлог

ребаланса 2011

Остварено
од 01.01.до

31.12.2011.г.
Индекс

1 2 3 4 5
0100 Опште јавне услуге 3,842,818.00 3,637,963.00 94.67%

0200 Одбрана
0300 Јавни ред и сигурност 151,500.00 148,704.00 98.15%
0400 Економски послови 130,000.00 0.00 0.00%
0500 Заштита човјекове околине 305,000.00 314,154.00 103.00%

0600 Стамбени и заједнички послови 4,765,501.00 3,959,049.00 83.08%
0700 Здравство 135,800.00 135,800.00 100.00%
0800 Рекреација, култура и религија 820,270.00 809,740.00 98.72%

0900 Образовање 95,140.00 96,540.00 101.47%
1000 Социјална заштита 498,149.00 561,881.00 112.79%

УКУПНО 10,744,178.00 9,663,831.00 89.94%
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На основу члана 33. Статута општине Вишеград
(„Службени гласник општине Вишеград“, број 10/08-
Пречишћени текст и 3/11) и члана 6. Уговора о
учествовању у финансирању пројекта „Андрићград“ у
Вишеграду брoj 02-013-357/11 од 10.10.2011. године,
Скупштина општине Вишеград на сједници одржаној
09.4.2012. године, д о н о с и

О Д Л У К У
о усвајању Извјештаја „Андрићград“ д.о.о.

Вишеград о финансијском утрошку средстава
општине Вишеград за реализацију Пројекта
„Андрићград“ са Извјештајем стручног тима

за праћење реализације пројекта

Члан 1.
Усваја се Извјештај „Андрићград“ д.о.о. Вишеград о
финансијском утрошку средстава општине Вишеград
за реализацију Пројекта „Андрићград“ са Извјештајем
стручног тима за праћење реализације пројекта.

Члан 2.
Саставни дио ове Одлуке је Извјештај „Андрићград“
д.о.о. Вишеград о финансијском утрошку средстава
општине Вишеград за реализацију Пројекта
„Андрићград“ са Извјештајем стручног тима за
праћење реализације пројекта.

Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине
Вишеград“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
                    ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-50/12
Датум: 09.4.2012. год.   Мр Билал Мемишевић,с.р.

На основу члана 33. Статута општине Вишеград
(,,Службени гласник општине Вишеград, број 10/08-
Пречишћени текст и 3/11) и члана 4. Уговора о
учествовању у финансирању пројекта „Андрићград“ у
Вишеграду брoj 02-013-357/11 од 10.10.2011. године,
Скупштина општине Вишеград на сједници одржаној
09.4.2012. године, д о н о с и

О Д Л У К У
о давању сагласности на Програм реализације

пројекта „Андрићград“ у Вишеграду
за 2012. годину

Члан 1.
Даје се сагласност на Програм реализације пројекта
„Андрићград“ у Вишеграду за 2012. годину.

Члан 2.
Саставни дио ове одлуке је Програм реализације
пројекта „Андрићград“ у Вишеграду за 2012. годину.

Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине
Вишеград“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
                    ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-51/12
Датум: 09.4.2012. год.     Мр Билал Мемишевић,с.р.

На основу члана 33. Статута општине Вишеград
(,,Службени гласник општине Вишеград, број 10/08-
Пречишћени текст и 3/11 ), члана 3. Уговора о
учествовању у финансирању пројекта „Андрићград“ у
Вишеграду брoj 02-013-357/11 од 10.10.2011. године,
Анекса 1.  и Анекса 2.  на Уговор о учествовању у
финансирању пројекта „Андрићград“ у Вишеграду
брoj 02-013-357/11 од 10.10.2011. године, Скупштина
општине Вишеград на сједници одржаној 09.4.2012.
године, д о н о с и

О Д Л У К У
о давању сагласности на утрошак средстава за

учешће у реализацији Пројекта изградње
насеља „Андрићград“ у Вишеграду

Члан 1.
Даје се сагласност начелнику општине и Одјељењу за
финансије на утрошак средстава за учешће у
реализацији Пројекта изградње насеља „Андрићград“
у Вишеграду у износу од 1.000.000,00 КМ,
планираних буџетом општине Вишеград за 2012.
годину и Програмом коришћења средстава по основу
накнада за коришћење природних ресурса у сврху
производње електричне енергије за 2012. годину.

Члан 2.
Средства из члана 1.  ове одлуке дозначиће се
једнократно на жиро-рачун „Андрићград“ д.о.о.
Вишеград број 555-010-00492592-32, отворен код
Нове банке а.д. Бања Лука.

Члан 3.
Даје се сагласност начелнику општине и Одјељењу за
финансије да могу извршити позајмицу са
инвестиционог рачуна општине, за износ
недостајућих средстава, за реализацију пројекта из
члана 1. ове одлуке.

Члан 4.
Обавезује се начелник општине и Одјељење за
финансије да позајмљена средства из члана 3. ове
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одлуке врате на инвестициони рачун у току 2012.
године.

Члан 5.
За реализацију ове одлуке задужује се начелник
општине.

Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине
Вишеград“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
                    ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-52/12
Датум: 09.4.2012. год.   Мр Билал Мемишевић,с.р.

На основу члана 78.  став 1.  и 2.  и члана 79.  став 1.
Закона о уређењу простора и грађењу („Службени
гласник Републике Српске“, број 55/10) и члана 33.
Статута oпштине Вишеград („Службени гласник
општине Вишеград“, број 10/08-Пречишћени текст и
3/11), Скупштина општине Вишеград на сједници
одржаној дана 09.4.2012. године, д о н о с и

О Д Л У К У
о утврђивању услова које треба да испуњавају

објекти за које није потребно издавање
 одобрења за грађење

I – ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овом одлуком утврђују се услови које треба да
испуњавају објекати за које није потребно издавање
одобрења за грађење, односно на којима се изводе
радови на основу локацијских услова.

II – ЗНАЧЕЊЕ ИЗРАЗА

Члан 2.
Изрази употребљени у овој одлуци имају сљедеће
значење:

- објекат подразумијева склоп грађевинских
елемената у простору који је повезан са
земљиштем на одрређеној локацији са свим
инсталацијама, постројењима и опремом (зграде
свих врста, саобраћајни, водопривредни и
енергетски објекти, објекти комуналне
инфраструктуре, индустријски, пољопривредни и
други привредни објекти, објекти спорта и
рекреације,  гробља,  склоништа и друго,  као и
захвати у простору којима се мијења начин
коришћења простора, као што су насип, ископ,
одлагалиште и слично,

- зграда је објекат чију грађевинску цјелину чине
хоризонтални и вертикални елементи и кров (са

свим инсталацијама и опремом) који чине
функционалну цјелину, а намјењена је за
становање или обављање одређених дјелатности
или функција,

- привремени објекат је објекат привремено
постављен на локацији било за потребе
градилишта или за организовање сајмова, јавних
манифестација, те за друге потребе у складу са
планом (киосци, телефонске говорнице, љетне
баште, рекламни панои и сл.),

- индивидуални стамбени објекат је зграда
стамбене намјене на посебној грађевинској
парцели са највише три стана, која нема више од
подрума и три надземне етаже,

- индивидуална гаража је слободно стојећи
приземни објекат за паркирање до три возила,

- грађење је процес који обухвата извођење
припремних и грађевинских радова (укључујући
грађевинско-занатске и инсталатерске радове) за
изградњу нових објеката, извођење ових радова
приликом реконструкције, доградње, надоградње
код постојећих објеката, заштите споменика
културе (конзервације, рестаурације,
репродукције и илуминације), те изградње
привремених објеката и уклањања објеката,

- реконструкцијом се сматра извођење
грађевинских и других радова, радова у сврху
промјене намјене, као и радова санације на
постојећем објекту, којима се мијењају
конструктивни елементи који могу утицати на
стабилност објекта или његових појединих
дијелова, уграђују нове инсталације или опрема,
мијења технолошки процес или вањски изглед
објекта, те мијењају услови дати у одобрењу за
грађење на основу којег је објекат изграђен,

- адаптација је извођење грађевинских и других
радова, као и радова у сврху промјене намјене, на
постојећем објекту којима се врши промјена
организације простора у објекту, замјена уређаја,
постројења, опреме и инсталација истог
капацитета, којима се не утиче на стабилност и
сигурност објекта, не мијењају конструктивни
елементи, не мијења вањски изглед и не утиче на
безбједност сусједних објеката, саобраћаја и
животне средине, те не мијењају услови дати у
одобрењу за грађење на основу којег је објекат
изграђен,

- одржавање објеката подразумијева праћење стања
објекта и извођење радова нужних за сигурност и
здравље људи, очување битних техничких
карактеристика и других услова прописаних за
изграђени објекат, као и извођење радова
санације, који не утичу на димензије,
конструктивни систем, вањски изглед објекта,
заштиту животне средине, те којима се не
мијењају услови на основу којих је објекат
изграђен,
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- отклањање архитектонских барјера, у смислу ове
одлуке подразумијева стварање услова лицима са
умањеним тјелесним способностима за
самосталан и сигуран прилаз објекту и
коришћење објеката као цјелине или његових
појединих дијелова, што не подразумјева
изградњу лифтова,

- помоћни објекат је објекат у склопу којег се
налазе помоћне просторије које служе за
функционисање главног објекта,

- уклањањем објекта се сматра рушење или
демонтажа објекта или његовог дијела,
збрињавање отпадног материјала насталог
рушењем, затеченог материјала, опреме и других
елемената и довођење грађевинске парцеле или
њеног дијела у уредно стање. Уклањање објеката
врши се због физичке дотрајалости или већих
оштећења насталих као посљедица природних
или људским дјеловањем изазваних непогода и
катастрофа или изградње новог објекта у складу
са спроведбеним планом.

III – ПОСТАВЉАЊЕ И ИЗГРАДЊА
         ОБЈЕКАТА

Члан 3.
Објекти и радови за које није потребно издавање
одобрења за грађење,  као и услови за изградњу и
уклањање објеката у случају непосредне опасности од
великих природних непогода или других разарања
набројани су у члану 4. ове одлуке.

Члан 4.
1) Радови на одржавању постојећег објекта

подразумијевају праћење стања објекта и
предузимање мјера нужних за сигурност и здравље
људи, очување битних карактеристика и других
услова прописаних за конкретан објекат, као и
извођење санационих радова који не утичу на
димензије, конструктивни систем, вањски изглед
објекта, заштиту животне средине и којима се не
мијењају услови на бази којих је објекат изграђен.
Радови на одржавању постојећег објекта односе се на
зграде свих врста, саобраћајне, водне, енергетске,
објекте комуналне инфраструктуре, индустријске,
пољопривредне и друге привредне објекте, објекте
спорта и рекреације, гробља, склоништа и сл.
У радове на одржавању објеката спадају нарочито:

- редовно и ванредно сервисирање свих врста
инсталација и лифтова,

- поправка или замјена електро-аутомата за
расвјету, прекидача, сијаличних мјеста и
расвјетних тијела,

- санација сливних елемената,
- фарбање видљивих цијевних система и других

уређаја,
- извођење фасадерских радова,

- мјестимична санација појединачних елемената
кровне конструкције,

- санација или замјена кровног покривача са
обрадом кровних елемената,

- заштита, санација или дјелимична замјена
хоризонталне и вертикалне хидроизолације,

- заштита, санација или дјелимична замјена
хоризонталне и вертикалне термоизолације,

- заштита, санација или дјелимична замјена
хоризонталне и вертикалне звучне изолације,

- санација или замјена степеништа, степенишних и
кровних ограда, те ограда на терасама,
балконима, лођама, улазним рампама и другим
дијеловима објекта,

- санација оштећених подова, зидова и плафона,
- замјена подних облога,
- замјена оштећене фасадне столарије или

браварије, укључујући стаклорезачке радове,
- рушење или демонтажа преградних зидова,
- зидање или монтажа преградних зидова,
- мјестимична санација тротоара и ивичњака,
- санација локализованих оштећења на путу,
- отклањање значајних недостатака на коловозу

или трупу пута,
- одржавање банкина, косина, насипа, усјека и

засјека,
- одржавање система за одводњу,
- редовно одржавање путних објеката,
- периодично обнављање коловозних застора,
- санација металних дијелова и опреме путних

објеката,
- редовно и ванредно одржавање

инфраструктурних објеката свих врста по
нормативима и стандардима из посебних прописа.

2) Грађење гробнице-индивидуалних
породичних гробница
Гробнице се на постојећим гробљима могу градити
без одобрења за грађење,  уз претходно издате
локацијске услове или сагласност предузећа, којемсу
повјерени послови уређења и одржавања гробља.
О облику гробнице и материјала за изградњу
надгробних споменика одлучују сродници умрлог, с
тим да се гробнице по димензијама и начину израде
уклапају у просторно-планско рјешење гробља.
Партерне гробнице са надгробним спомеником могу
се градити тако да површина коју захтијевају не
прелази 3 m².
 Гробнице са криптом или без ње, саграђене у виду
слободностојећег објекта, могу заузимати максималну
површину од 10,00 m² и бити саграђене до 4,00 m
висине.

3) Радови на адаптацији објекта
подразумијевају извођење радова набројаних у члану
2. ове одлуке.
Радови на адаптацији објекта изводе се без одобрења
за грађење, уз претходно издате локацијске услове и
уколико се изводе без пратеће механизације, као што
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су кранске дизалице, аутодизалице, фасадне скеле и
слично.
Радови адаптације се без одобрења за грађење могу
изводити уколико површина захвата за адаптацију не
прелази 400,00 m², те уколико се не ради о објектима,
постројењима, инсталацијама и опреми за чију је
замјену потребно издавати еколошку дозволу.

4) Уређење грађевинске парцеле
индивидуалног стамбеног објекта за које је издато
одобрење за грађење, као зграде стамбене намјене са
највише три стана који немају више од подрума и три
надземне етаже, што подразумијева грађење:

- стаза или платоа (у нивоу партерног уређења)
са одговарајућим сливним одводним системом
и најмање коловозне ширине 2,50 m,

- вртног базена до 10 m²,
- рибњака до 12  m²  и дубине 1  m,  ако се не

користе у комерцијалне сврхе,
- ограда, до висине 1,80 m, изузев ограда које су

у саставу потпорних зидова,
- вртног огњишта до 3,00 m².

5) Помоћни објекти који се граде на парцели
за коју је издато одобрење за грађење,  а њихова
укупна бруто грађевинска површина (у даљем тексту
БГП) не прелази 60 m²:

- индивидуалне гараже БГП до 45,00 m²,
- спремишта БГП до 10 m²,
- оставе за алат, кабасте предмете намирнице и

друге кућне потрепштине БГП до 10 m²,
- дрварнице БГП до 20 m²,
- надстрешнице БГП до 25 m²,
- стакленике БГП до 20 m²,
- цистерне за воду се могу градити као

привремени или трајни објекти са запремином
до 10,00 m³,

- септичке јаме се граде као трајни или
евентуално привремени објекти, а у складу са
одредбама Правилника о третману и одводњи
отпадних вода за подручја градова и насеља
гдје нема јавне канализације („Службени
гласник Републике   Српске“, број: 68/01) и

- друге објекте који служе за редовну употребу
индивидуалног стамбеног објекта као нпр.
зграде за смјештај уређаја као што су котлови
за гријање, хидрофори, електрични агрегати и
сл. те за обављање повремених активности у
домаћинству (припрема зимнице, сушење  меса,
прање и сушење рубља и сл.).

6) Постављање пластеника, намијењених
искључиво пољопривредној производњи,
подразумијева радове монтаже индустријских готових
или импровизованих монтажно-демонтажних
елемената конструкције са одговарајућим
пластифицираним покровом.
Монтажа пластеника се искључиво врши на
пољопривредном земљишту и у пољопривредне

сврхе, при чему се подразумијевају монтажно-
демонтажни објекти приземне спратности.
За постављање пластеника, површине до 300,00 m²,
инвеститор је дужан прибавити одговарајуће
локацијске услове без обавезе прибављања одобрења
за грађење, односно монтажу, под условом да се не
граде на земљишту које је предмет додјеле по
одредбама Закона о концесијама Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“, број 25/02,
91/06 и 92/09).

7) Монтажа или изградња привремених
објекте за потребе сајмова и јавних манифестација,
као и за друге потребе у складу са планским актима.
Привремени објекти сајамског и манифестационог
карактера, могу се поставити без одобрења за грађење
или монтажу, уз претходно прибављене локацијске
услове и уплаћену накнаду за привремено заузимање
јавне површине,  са најдужим роком трајања до 90
дана, након чега се објекти морају уклонити.
Максимално дозвољена површина за постављање
оваквих објеката је 200,00 m².
Остали привремени објекти, као што су киосци,
телефонске говорнице, поштански сандучићи, љетне
баште и слично, постављају се уз претходно издате
локацијске услове и обрачунате накнаде за заузимање
додијељене површине, а у складу са одредбама
Одлуке о комуналном реду на подручју општине
Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“,
број 5/09).

8) Монтажа конзолних тенди за љетне баште
подразумијева уградњу елемената носиве
конструкције конзолног карактера изнад простора
љетних башти или тераса, са максималним распоном
до 5,00  m,  са уграђеним покривачем од лаганих
пластифицираних производа.
За радове монтаже конзолне конструкције за љетне
баште инвеститор прибавља локацијске условена бази
датих сагласности и мишљења, при чему плаћа
накнаду за заузимање јавне површине. У поступку
издавања локацијских услова инвеститор је дужан
прибавити одговарајуће атесте о квалитету.

9) Изградња једноставних дјечијих игралишта
и темеља стабилних дјечијих играчака и реквизита,
изградња стаза, зелених површина, површина са
пијеском и других површина, подразумијева склоп
грађевинско-занатских елемената у простору,
повезаних са земљиштем на одређеној локацији,
намијењених за дјечију игру и рекреацију.
Радови изградње објеката и елемената објеката изводе
се без одобрења за грађење,  уз претходно издате
локацијске услове и уколико се не граде на земљишту
које је предмет додјеле по одредбама Закона о
концесијама Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“, број 25/02, 91/06 и 92/09). У
поступку издавања локацијских услова инвеститор је
дужан прибавити одговарајуће атесте о квалитету.
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10) Изградња и монтажа надстрешница за
склањање људи у јавном саобраћају подразумијева
постављање фиксних или монтажно-демонтажних
елемената конструкције са лаганим опшавним и
покровним материјалом, намијењеним за аутобуска
стајалишта у јавном саобраћају.
Радови на изградњи и монтажи надстрешница изводе
се без одобрења за грађење уз претходно издате
локацијске услове и неопходне путне и друге
сагласности, те у границама максималних димензија
надстрешница до 5,00 m дужине , 2,00 m ширине и
3,00 m висине. У поступку издавања локацијских
услова инвеститор је дужан прибавити одговарајуће
атесте о квалитету.

11) Постављање рекламних паноа
подразумијева монтажу привремених фиксних или
монтажно-демонтажних склопова на приватним,
јавним или површинама у заштитном појасу путева,
намијеених у сврху истицања одобрених рекламних
садржаја.
Различите врсте рекламних паноа (самоносиви
билборди, стубни билборди, фасадни панои, тотеми,
банери, свијетлеће рекламе, рекламни пултови, постер
штандови, изложбени зидови и сл.) могу се
постављати, односно монтирати у границама
стандардизованих димензија дужине 5,00 m и висине
4,00 m, а на основу прибављених локацијских услова.
У поступку издавања локацијских услова инвеститор
је дужан прибавити одговарајуће атесте о квалитету.

12) Радови на монтажи и инсталисању
зрачних прикључака на НН и ТТ-мрежу
подразумијевају неопходне и просторно ограничене
инсталационе радове из сегмента електричних и
телефонских инсталација, који се изводе као
појединачни и намјенски радови за инфраструктурно
прикључење легално саграђених или легално
постављених објеката или постројења.
Зрачни прикључци на НН и ТТ- мрежу се изводе на
начин којим се обезбјеђује да позиције прикључних
каблова не буду на висини нижој од 5,00  m²  са свим
важећим техничким прописима из наведене области.

13) Радови на изградњи спортских терена без
трибина, који су цијелом својом површином ослоњени
на земљиште (игралишта за тенис,  фудбал и сл.),
подразумијевају извођење грађевинских и других
радова нискоградње, у сврху припремања и опремања
земљишта инфраструктурном и инсталационом
опремом, те изградњу објеката-терена за спортске
намјене.
Спортски терени из претходног става, у зависности од
спортске намјене, изводе се у стандардним
прописаним димензијама, а на основу претходно
издатих локацијских услова.
Под спортским теренима без тибина не
подразумијевају се спортски терени који чине сатавни
дио спортског комплекса или сложенијих форми
спортских објеката.

14) Извођење радова на стубиштима,
ходницима и слично, на промјени приступа објекту и
унутар објекта, а у сврху омогућавања несметаног
приступа и кретања лица са умањеним тјелесним
способностима, подразумијева радове на отклањању
архитектонских баријера и стварање услова лицима са
инвалидитетом за самосталан и сигуран прилаз
објекту, коришћење објеката као цјелине или његових
појединих дијелова.
За радове из претходног става инвеститор нема
обавезу прибављања одобрења за грађење, али је
дужан прибавити неопходне локацијске услове, уз
претходно добијене сагласности заједнице етажних
власника, односно свих корисника објекта, што не
подразумијева обимније радове и уградњу опреме као
нпр:  лифтови и сл.  У случајевима у којима се
планирају изводити радови, максималан  приступ
објекту треба да буде ходне површине до 15,00  m
дужине, те уколико не савладавају висинску разлику
већу од 2,50  m,  при чему је максимални нагиб ходне
површине 8,3 %.

15) Радови на замјени и допуни опреме, ако
представљају радове адаптације, то јест не
представљају радове реконструкције;

16) Радови на постављању контејнера и
приручних складишта експлозивних материја у
количини до 500 kg подразумијевају извођење
неопходних грађевинских радова и монтажу
префабрикованих-типизираних објеката у сврху
складиштења експлозивних материја.
Под експлозивним материјама из претходног става
подразумијевају се:

- муниција,
- барут,
- пиротехничка средства,
- привредни експлозиви,
- производи пуњени експлозивним материјама,
- иницијална средства.

Постављање контејнера и приручних складишта за
одлагање, складиштење и чување експлозивних
материја у количини до 500 m² може се изводити без
одобрења за грађење, али уз прибављену сагласност
територијално надлежног ЦЈБ МУП-а РС, на бази које
се прибављају одговарајући локацијски услови.
Начелно, објекти за смјештај експлозивних материја
до 500  kg  могу се постављати на локацијама које су
удаљене од других грађевина минимално 500,00 m, од
јавних путева 100,00 m те од далековода 200,00 m.
Типизирани контејнери за смјештај експлозивних
материја су димензија 1,80х1,30х1,80 m, а типизирана
приручна складишта могу бити минимално
контејнерског типа са најмање двоја врата и
одговарајућим вентилационим и експлозивним
отворима, са уграђеном громобранском инсталацијом,
уређајима за елиминацију статичког електрицитета и
опремљени ПП-апаратима.
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Око постављених контејнера, односно приручних
складишта експлозивних материја, одређује се
заштитни појас од 15,00 m од постављеног објекта,
видно означен и ограђен оградом од бетонских
стубова и бодљикаве жице, минималне висине 2,20 m.
У сврху прибављања неопходних локацијских услова
инвеститор је уз захтјев дужан приложити сљедећу
документацију:

- одговарајуће пројектно рјешење;
- ситуациони план са приказом локације и
   диспозицијом објекта;
- технички опис локације и терена у
   непосредном окружењу;
- технички опис објекта са фотографијама
   (каталошким прилозима);
- атестну документацију;
- попис врсте и количине експлозивног
  материјала за складиштење;
- одобрење ЦЈБ МУП-а РС на локацију.

У локацијским условима за постављање ове врсте
објеката навешће се законски рок од двије године
важења издатог документа, уз напомену да се исти
евентуално може продужити на још двије године.

17) Постављање привремених надзмених
резервоара са уређајем за точење и мјерење горива,
капацитаета до 30.000 литра, подразумијева монтажу
и инсталисање опреме за складиштење и употребу
запаљивих течности-горива, а у сврху снадбијевања
моторних возила и механизације на радилиштима,
земљиштима земљорадничких задруга и пословним
круговима предузећа.

18) Постављање преносних резервоара за
ускладиштавање течног нафтног гаса појединачне
запремнине до 5 m³ подразуmијева монтажу и
инсталисање специјалних затворених посуда
израђених за пуњење, складиштење и претакање
течног нафтног гаса (пропана, бутана, пропена, бутена
и њихових изомера), а у сврху загријавања
просторија.
Преносни резервоари или контејнери за гас су
атестиране посуде специјално израђене и опремљене
за транспорт и ускладиштење гаса и представљају
начин за привремено одржавање течног нафтног гаса,
по правилу ван грађевинских објеката.
Преносни резервоари, поред инсталационе арматуре,
контролног отвора максималног пречника Р=150,00
mm, показивача нивоа и одговарајућег држача или
ножица за постављање, морају имати сљедећу опрему:

- прикључак за спајање парне фазе са затварачем и
вентилом;

- прикључак за спајање течне фазе са затварачем и
вентилом;

- прикључак за потрошњу течне фазе са
продужетком, затварачем и  вентилом;

- сигурносни вентил;
- манометар;
- отвор за ипуштање талога.

Преносни резервоари морају имати прописано
уземљење и без било какве додатне електро-
инсталације на себи, при чему се лоцирају у
просторима за пуњење и претакање, удаљени најмање
7,50 m од складишта резервоара, а од граница парцеле
на којој се врши манипулација најмање 15,00 m. Иста
удаљеност се обезбјеђује и у односу на друге сталне
изворе паљења.
Складиште напуњених преносних резервоара за течни
нафтни гас је привремени објекат, углавном
отвореног и лако наткривеног типа, који се лоцира на
равном терену са природним провјетравањем и по
могућности ван насеља, удаљен од локација на којима
борави већи број људи (школе, болнице, пијаце,
спортски терени и сл.), те удаљен од простора на
којима постоји опасност од поплава.
Складишни простор преносних резервоара ограђује се
плетеном жичаном оградом, висине 2,00 m са
довољно слободним приступима за маневрисање
ватрогасних возила.
За постављање преносних резервоара намијењених за
ускладиштења течног нафтног гаса, појединачне
запремине до 5,00 m³, није потребно издавање
одобрења за монтажу и инсталисање, али је
инвеститор обавезан прибавити одговарајуће
локацијске услове, који се издају на основу претходно
издате сагласности територијално надлежног ЦЈБ
МУП-а РС.

Члан 5.
За све објекте из члана 4.  тачка 5)  прибавља се
одобрење за грађење:

- ако укупна БГП тако изграђених објеката прелази
60 m²,

- за све објекте распона већег од 5,00 m без обзира
на површину.

- за све објекте чија спратност прелази једну
надземну етажу (приземље)  и чија је кота
завршеног вијенца виша од 3 метра,

- уколико не могу бити прикључени на прикључке
инсталација изведених у склопу главног објекта
за који је издато одобрење за грађење.

Члан 6.
Уколико инвеститор жели укњижити објекат у
евиденцију о некретнинама, за исти мора поднијети
захтјев за издавање одобрења за грађење и одобрење
за употребу.

Члан 7.
У случају непосредне опасности од великих
природних непогода или других разарања, током тих
догађаја, односно непосредно након њиховог
престанка, без одобрења за грађење могу се градити
објекти који служе спречавању дјеловања тих
догађаја, односно отклањању штетних посљедница,
(бране, акумулације, насипи, регулације водотока,
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ископи, одлагалишта, растеретни канали и монтажни
објекти за привремени смјештај становништва
угроженог елементарним непогодама и сл.).

Члан 8.
Објекти наведени у члану 7. ове одлуке морају бити
уклоњени када престане потреба за њиховим
коришћењем. Ако је потребно да неки од објеката
остане као сталан, за њега се мора накнадно
прибавити одобрење за грађење у року од 6 (шест)
мјесеци по престанку разлога за његово грађење.

Члан 9.
Инвеститор је дужан да пријави надлежној
урбанистичко-грађевинској инспекцији извођење
радова из члана 4.  ове одлуке прије него што их
почне,  а врше се на основу локацијских услова и
записника о исколчавању.

Члан 10.
Локацијске услове издаје Одјељење за просторно
уређење и стамбено-комуналне послове.

Члан 11.
Објекти наведени у члану 4. ове одлуке
употребљавају се у складу са њиховом намјеном
одређеном у локацијским условима.

IV - ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 12.
Грађењем и кориштењем објеката за које није
потребно одобрење за грађење не смије се угрозити
безбједност других објеката, стабилност околног
земљишта, саобраћајне површине, комуналне и друге
инсталације.

Члан 13.
За објекте из члана 4.  ове одлуке не прибавља се
одобрење за уклањање.

Члан 14.
Ова одлуке ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику опшптине
Вишеград“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
                   ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-53/12
Датум: 09.4.2012. год.   Мр Билал Мемишевић,с.р.

На основу члана 22.  и 41.  Закона о комуналним
дјелатностима („Службени гласник Републике
Српске“, број 124/11) и члана 33. Статута општине
Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“,
број 10/08-Пречишћени текст и 3/11), Скупштина

општине Вишеград на сједници одржаној 09.4.2012.
године, д о н о с и

ОДЛУКУ
о допуни Одлуке о комуналној накнади

Члан 1.
У Одлуци о комуналнј накнади („Службени гласник
општине Вишеград“, број 11/11), послије члана 5.
додаје се нови члан 5а. која гласи:

„5а.
Против рјешења којим се утврђује обавеза плаћања
комуналне накнаде дозвољена је жалба која се може
изјавити Министарству за просторно уређење,
грађевинарство и екологију“.

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине
Вишеград“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
                   ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-54/12
Датум: 09.4.2012. год.   Мр Билал Мемишевић,с.р.

На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 101/04,
42/05 и 118/05), члана 16. став 1. тачка д) Закона о
грађевинском земљишту Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“, број 112/06)
и члана 33. Статута општине Вишеград („Службени
гласник општине Вишеград“, број 10/08-Пречишћени
текст и 3/11), Скупштина општине Вишеград на
сједници одржаној 09.4.2012. године, д о н о с и

О Д Л У К У
о продаји неизграђеног градског грађевинског

земљишта у државној својини непосредном
погодбом

Члан 1.
Општина Вишеград продаје неизграђено градско
грађевинско земљиште означено са:

- К.ч. број 1940/9, звано „Дрина“-обала, у
површини од 119 m², уписано у з.к. уложак број
38 КО Вишеград II као државна својина,
власник општина Вишеград са 1/1 дијела (стари
премјер), што по новом премјеру одговара к.ч.
број 1940/9 завано „Дрина“-обала у површини
од 119 m², уписано у п.л. број: 171 КО
Вишеград II, посједник општина Вишеград.

Члан 2.
Продаја неизграђеног градског грађевинског
земљишта из члана 1. ове одлуке, ради комплетирања
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грађевинске парцеле која служи редовној употреби
бензинске станице, извршиће се непосредном
погодбом, уз накнаду по тржишној цијени, „ХИФА-
ПЕТРОЛ“ д.о.о. Сарајево из Сарајева-Вогошћа,
Хотоњ бб.

Члан 3.
Овлашћује се начелник општине да закључи уговор о
купопродаји земљишта из члана 1.  ове одлуке са
„Хифа-петрол“ д.о.о. Сарајево.

Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине
Вишеград“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
                   ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-55/12
Датум: 09.4.2012. год.   Мр Билал Мемишевић,с.р.

На основу члана 33. Статута општине Вишеград
(„Службени гласник општине Вишеград“, број 10/08-
Пречишћени текст и 3/11),  а у складу са чланом 3.
Одлуке о оснивању Комисије за планирање
општинског развоја („Службени гласник општине
Вишеград“, број 1/09 и 7/09), Скупштина општине
Вишеград на сједници одржаној 09.4.2012. године,
д о н о с и

О Д Л У К У
о начину и процедури ажурирања Плана

капиталних инвестиција

Члан 1.
План капиталних инвестиција (у даљем тексту: План)
има прогресиван карактер који се заснива на томе да
се сваке године израђује његова верзија за наредних
пет година почевши од наредне буџетске године.

Члан 2.
У периоду од 20.  априла до 10.  маја сваке буџетске
године подносе се приједлози пројеката за капиталне
инвестиције, који представљају основу за израду
наредног издања плана.
Приједлоге могу подносити:

- грађани општине;
- скупштинске комисије и одбори;
- одборници у Скупштини општине;
- савјети мјесних заједница;
- предузећа, предузетници и друге организације;
- невладине организације и
- начелник општине.

Члан 3.
Форму обрасца приједлога пројеката за капиталне
инвестиције (у даљем тексту: Образац), критеријуме

за оцјену пројеката,  број бодова за поједине
критеријуме и табелу бодовања са коефицијентима
утврђује Комисија за планирање општинског развоја
(у даљем тексту: Комисија) и на већ прихваћен начин
даје информације о мјестима гдје су ти обрасци
доступни.
Наредна начела су обавезујућа:
- приједлог пројекта за капиталне инвестиције може
бити поднесен само у форми обавезујућег и у
потпуности попуњеног обрасца;
- комисија одређује рок до којег се могу допунити
поднесени приједлози пројеката,
-  непотпуни приједлози неће бити разматрани.

Члан 4.
Од 10. маја до тренутка скупштинског усвајања
буџета за наредну годину, нови приједлози пројеката
за капиталне инвестиције ће се моћи односити на
наредну буџетску годину и бити поднесени
искључиво у облику приједлога за нацрт буџета за
наредну годину.

Члан 5.
До 30. маја, године која претходи наредној буџетској
години, Одјељење за финансије верификује и ажурира
постојећу пројекцију прихода и расхода као и
слободних средстава у општинском буџету, а затим
одређује слободна средства предвиђена за посљедњу
годину наредног издања плана.

Члан 6.
Комисија припрема приједлог наредног издања плана
на основу поднесених приједлога пројеката за
капиталне инвестиције и материјала које је обрадило
Одјељење за финансије.
Приједлог плана комисија ће поднијети Скупштини
до 10. јула године која претходи наредној буџетској
години.

Члан 7.
Прије припреме наредног издања плана, комисија ће
да:

- обави рангирање у складу са прихваћеним
критеријима ,

- анализира могућности вањског финансирања
инвестиционих пројеката предложених за
наредно издање плана и

- анализира могућности задужења општинског
буџета.

Члан 8.
Одлука о усвајању Плана капиталних инвестиција
садржи инвестиционе трошкове у оквиру плана,
класификоване према буџетским категоријама и
кодовима, појединачним инвестиционим пројектима,
узимајући у обзир динамику и план трошкова и
изворима финансирања у укупној висини трошкова.

Година 21   Број: 5 Општина Вишеград 10.4.2012. године    Страна 29



Члан 9.
Комисија уз приједлог Одлуке о усвајању Плана
прилаже информацију о правном статусу општинске
имовине одређене за реализацију инвестиционих
пројеката обухваћених планом, као и друге
информације које имају утицај на реализацију плана.

Члан 10.
Предсједник Скупштине 10. јула шаље наредно
издање плана, заједно са материјалима и
информацијама, сталним скупштинским радним
тијелима како би она дала своје мишљење.

Члан 11.
Засједања сталних радних тијела Скупштине обавиће
се у року од 10 дана, када ће се у писаној форми дати
мишљења о приједлогу наредног издања плана. У
случају да се предложи повећање трошкова за
инвестициони пројекат предвиђен планом, радно
тијело је у обавези да предложи извор његовог
финансирања тако што ће се умањити трошкови неког
другог пројекта.

Члан 12.
Мишљења о наредном издању плана, радна тијела без
одлагања просљеђују Комисији за буџет и финансије.

Члан 13.
Комисија за буџет и финансије у року од 7  дана од
добијања мишљења радних тијела даје коначно
мишљење о пројектима наредног издања плана, на
засједању уз присуство предсједника осталих сталних
радних тијела Скупштине, које доставља Комисији за
планирање општинског развоја.

Члан 14.
Комисија за планирање општинског развоја ће
размотрити коначно мишљење Комисије за буџет и
финансије и у року од 7 дана унијети евентуалне
измјене у план и доставити их начелнику општине
ради прихватања.

Члан 15.
Након што начелник општине прихвати приједлог
наредног издања плана, комисија га најкасније до 1.
септембра године која претходи наредној буџетској
години, доставља Скупштини општине на усвајање.

Члан 16.
Одлука о наредном издању плана постаје основа за
израду инвестиционог анекса нацрта буџета.

Члан 17.
За извршење ове одлуке задужују се Комисија за
планирање општинског развоја и начелник општине.

Члан 18.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине
Вишеград“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
                        ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-57/12
Датум: 09.4.2012. год.          Мр Билал Мемишевић,с.р.

На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 101/04,
42/05 и 118/05) и члана 33. Статута општине
Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“,
број 10/08-Пречишћен такст и 3/11), Скупштина
општине Вишеград на сједници одржаној 09.4.2012.
године, д о н о с и

О Д Л У К У
о утврђивању висине стипендија и критеријумима
за додјелу стипендија редовним студентима виших

и високих школа из буџета општине Вишеград
за школску 2011/2012. годину

Члан 1.
Овом одлуком утврђује се висина стипендије и
прописују општи и посебни услови, начин,
критеријуми, поступак за додјелу, као и друга питања
од значаја за додјелу стипендија у школској
2011/2012. години.

Члан 2.
За додјелу стипендије могу конкурисати студенти:

- који су први пут уписали одговарајућу годину
студија,

- који су држављани Републике Српске и Босне и
Херцеговине,

- који имају стално мјесто пребивалишта у
општини Вишеград,

- који не примају стипендије из других јавних
извора финансирања.

Студенти у смислу става 1. овог члана су студенти
високошколских установа који су уписали студије у
складу одредабама Закона о високом образовању.

Члан 3.
За додјелу стипендије не могу конкурисати студенти
који су уписали постдипломске студије.

Члан 4.
Средства за стипендије обезбјеђују се из буџета
општине.
Висина стипендије за школску 2011/2012. годину
утврђује се у износу од 120,00 КМ.
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Члан 5.
Стипендије се додјељују за једну школску годину,  и
то за период од десет мјесеци, на основу расписаног
конкурса.
Студент коме је додијељена стипендија мора да
задржи пребивалиште на територији општине
Вишеград у читавом периоду кориштења стипендије.
Исплата стипендије се врши путем текућег рачуна, на
име студента.

Члан 6.
Стипендије се додјељују на основу јавног конкурса
који проводи Комисија за додјелу стипендија. Одлуку
о расписивању јавног конкурса доноси Скупштина
општине Вишеград.
Конкурс садржи:
а) назив органа који расписује конкурс,
б) вријеме трајања конкурса,
в) опште и посебне услове,
г) потребне услове о испуњавању услова конкурса,
д) друге податке потребне за потпуну информисаност
     и одлучивање о избору учесника конкурса
Конкурс се објављује на огласној табли општине,
локалним средставима јавног информисања, као и на
веб страници Општине Вишеград.

Члан 7.
Комисија за додјелу стипендија (у даљем таксту:
Комисија )  разматра пријаве приспјеле на конкурс за
додјелу стипендија и утврђује листу кандидата.
Комисију именује начелник општине.
Административне, техничке и стручне послове за
комисију из става 1. оваг члана обавља радник
Административне службе општине, којег именује
начелник општине.
Комисија има три члана,  од којих су два из
Административне службе општине, а један из реда
студената.
Непотпуне и неблаговремене достављене пријаве неће
бити разматране.
Комисија је дужна, у року од два дана затварања
конкурса, утврдити тачан број пристиглих пријава за
конкурс.
Комисија је дужна размотрити пријаве у року од 7
дана од затварања конкурса.
Подносилац захтјева за остварење права на
стипендију има право приговора на листу у року од
седам (7) дана од дана објављивања коначне
незваничне ранг-листа.
Приговор на листу разматра Комисија уз писмену
сагласност начелника општине.
Рјешење о додјели стипендије доноси начелник
општине и исто је коначно.

Члан 8.
Критеријуми за утврђивање права на додјелу
стипендије су:

а) Просјечан успјех у току претходног школовања:
бодовање по овом критеријуму се врши тако што се
просјек оцјена у претходном школовању помножи са
2,5 а за студенте прве год са 4.
б) Уписана година студија: бодовање по овом
критеријуму се врши на сљедећи начин:
година студија која се уписује први пут
I      година ................................. 3 бода
II     година ................................. 6 бодова
III    година ................................. 9 бодова
IV    година ................................   12 бодова
V     година ................................   15 бодова
VI    година ................................   18 бодова
в) Социјално економски статус: бодовање по овом
критеријуму се врши по следећем обрасцу
број бодова=25x(1-мјесечна примања по члану
домаћинства )                                                      200 КМ
У случају да су мјесечна примања по члану
домаћинства већа од 200,00  КМ,  студенти се неће
бодовати по овом критеријуму, тј. имаће 0 бодова.
г) Борачко-инавалидски статус: бодовање по овом
критеријуму се врши на следећи начин:
- студенти из породица погинулих и несталих
  бораца ...........................................................   20 бодова
- студенти из породица РВИ-ВРС од I-IV
   категорије ...................................................   15 бодова
- студенти из породица РВИ-ВРС од V-VIII
   категорије ..................................................   10 бодова
- студенти из породица бораца I-II
   категорије ..................................................    5 бодова
Бодовање по овој тачки може бити само по једном
основу.
д) Додатни критеријуми: бодовање по овом
критеријуму се врши на сљедећи начин:
1. тјелесни инвалиди и студенти са рјешењем

Центра за социјални рад .....................   10 бодова
2. студент без оба родитеља ………......    10 бодова
3. студент без једног родитеља .............      5 бодова
(Критеријуми под тачкама 3.  и 4.  се не односе на
студенте из породица погинулих бораца.)
4. браћа и сестре на школовању по 3 бода за сваког

студента и по 1 бод за сваког ученика
5. освојене награде на такмичењима у организацији

Просјветно педагошког завода:
6. - регионални ниво ................................ 1-3 бода

- републички ниво ............................... 3-5 бодова
- државни и међународни ниво …….. 5-10 бодова

7. за исказане посебне резултате на културном,
       спортском и умјетничком пољу ........  1-3 бода
У случају истог броја бодова предност имају студенти
који су уписали факултет са више семестара, односно
уписаних година.

Члан 9.
На основу рјешења о додјели стипендије корисник са
општином закључује уговор о стипендији који
садржи:

Година 21   Број: 5         Општина Вишеград 10.4.2012. године    Страна 31



а) податке о уговорним странама,
б) назив високошколске установе, године студија,
    ниво студија и назив студијског програма,
в) вријеме за које је стипендија додијељена-за
    период студирања,
г) висину и начин исплате стипендије
д) динамику исплате стипендије
е) остала права и обавеза уговорних страна

Члан 10
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине
Вишеград“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
                   ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-59/12
Датум: 09.4.2012. год.   Мр Билал Мемишевић,с.р.

На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 101/04,
42/05 и 118/05) и члана 33. Статута општине
Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“,
број 10/08-Пречишћени текст и 3/11), Скупштина
општине Вишеград на сједници одржаној дана
09.4.2012. године, д о н о с и

О Д Л У К У
о расписивању конкурса за додјелу стипендија
редовним студентима виших и  високих школа

 из буџета општине Вишеград за школску
2011/2012. годину

Члан 1.
Расписује се конкурс за додјелу 70 (словима:
седамдесет) стипендија редовним студентима виших
и високих школа из буџета општине Вишеград за
школску 2011/2012. годину.

Члан 2.
Услови за додјелу стипендија прописани су Одлуком
о утврђивању критеријума за додјелу стипендија
редовним студентима виших и високих школа из
буџета општине Вишеград за школску 2011/2012.
годину.

Члан 3.
Рок за подношење пријава на конкурс из члана 1. ове
одлуке је 15 дана од дана објављивања конкурса.

Члан 4.
Конкурс за додјелу стипендија објавиће се
истовремено на огласној табли и веб страници
општине и путем Радио Вишеграда.
За расписивање конкурса задужује се начелник
општине.

Члан 5.
Поступак провођења конкурса, укључујући преглед
приспјелих пријава и утврђивање ранг-листе у складу
са прописаним критеријумима, извршиће Комисија за
додјелу стипендија.

Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине
Вишеград“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
                   ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-61/12
Датум: 09.4.2012. год.   Мр Билал Мемишевић,с.р.

На основу члана 13.  Закона о уређењу простора и
грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број
55/10), члана 14. Закона о одржавању стамбених
зграда („Службени гласник Републике Српске“, број
101/11) и члана 33. Статута општине Вишеград
(„Службени гласник општине Вишеград“ број 10/08-
Пречишћени текст и 3/11), Скупштина општине
Вишеград на сједници одржаној 09.4.2012. године,
д о н о с и

О Д Л У К У
о суфинансирању реализације пројеката са

заједницама етажних власника

Члан 1.
Овом одлуком регулише се суфинансирање
реализације пројеката са заједницама етажних
власника регистрованим на подручју општине
Вишеград (у даљем тексту: апликанти).

Члан 2.
Суфинансирање пројеката из члана 1. ове одлуке
општина ће вршити након спроведеног јавног позива
за достављање приједлога пројеката за
суфинансирање. Апликанти су дужни уз пројекте
доставити податак о процентуалном учешћу, као и
доказ о обезбијеђеним средствима за суфинансирање.

Члан 3.
Одлуку о избору пројеката донијеће начелник
општине на приједлог комисије.

Члан 4.
Комисију за избор пројеката именује начелник
општине.
Комисија броји пет чланова.

Члан 5.
Пројекти који се могу суфинансирати морају
задовољавати сљедеће услове:
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1. Пројекти који утичу на побољшање естетских
карактеристика објеката могу бити из једне или више
области:

- санација постојећих фасада,
- бојење постојећих фасада,
- бојење постојеће столарије,
- партерно уређење зграда.

2. Пројекти који утичу на побољшање опште
безбједности објеката у односу на пролазнике и
сусједне објекте могу бити из једне или више области:

- поправка оштећених кровова, стреха и
надстрешница,

- санација оронулих димњака,
- санација оронулих фасада које се обрушавају

на пјешачке и саобраћајне површине,
- санација осталих елемената зграде који могу

угрозити безбједност грађана (истеци, терасе,
балкони и др.).

Члан 6.
Предност у суфинансирању имају пројекти који се
реализују у улицама у којима је присутна већа
фреквенција пролазника као и у дијеловима града гдје
се очекује значајнија посјета туриста, те пројекти за
које апликант нуди већи проценат суфинансирања.
Уколико комисија процијени да је у складу са
Одлуком о естетском уређењу града неопходно
реализовати пројекте из члана 5.  ове одлуке на
одређеним објектима, реализацији пројеката
приступиће се без претходно исказаног интереса и
дате сагласности и учешћа власника објекта.

Члан 7.
У случајевима у којима општина буде суфинансирала
уређење фасаде на објектима, неће се тражити
сагласност ЗЕВ-а за издавање одобрења за
постављање рекламних паноа на предметној фасади,
што ће бити регулисано уговором између општине и
апликанта.

Члан 8.
Критеријумиме и ближе услове за реализацију ове
одлуке утврдиће начелник општине својом одлуком.

Члан 9.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику општине
Вишеград“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
                      ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-62/12
Датум: 09.4.2012. год.         Мр Билал Мемишевић,с.р.

На основу члана 4. Правила о оцјени рада службеника
јединице локалне самоуправе („Службени гласник

Републике Српске“, број 37/05) и члана 33. Статута
општине Вишеград („Службени гласник општине
Вишеград“, број 10/08-Пречишћени текст и 3/11),
Скупштина општине Вишеград на сједници одржаној
09.4.2012. године, д о н о с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању Комисије за оцјену рада секретара
Скупштине општине Вишеград у 2011. години

1.  У Комисију за оцјену рада секретара
Скупштине општине Вишеград у 2011. години,
именују се:

1) Билал Мемишевић, предсједник СО,
2) Соња Митрашиновић, одборник,
3) Предраг Маљукан, одборник.

2.  Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Вишеград“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
                   ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-58/12
Датум: 09.4.2012. год.   Мр Билал Мемишевић,с.р.

На основу члана 44.  став 2.  Закона о буџетском
систему Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“, број 54/08-Печишћени текст,
126/08 и 92/09) и члана 33. Статута општине
Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“,
број 10/08-Пречишћени текст и 3/11), а након
разматрања Извјештаја о извршењу средстава
буџетске резерве за период 01.10-31.12.2011. године,
Скупштина општине Вишеград на сједници одржаној
09.4.2012. године, д о н о с и

З А К Љ У Ч А К

1. Скупштина општине Вишеград усваја
Извјештај о извршењу средстава буџетске резерве за
период 01.10-31.12.2011. године.

2. Овај закључак ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Вишеград“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
                      ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-49/12
Датум: 09.4.2012. год.         Мр Билал Мемишевић,с.р.

На основу члана 33. Статута општине Вишеград
(„Службени гласник општине Вишеград“, број 10/08-
Пречишћени текст и 3/11), a након разматрања
Одлуке о утврђивању висине стипендија и
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критеријума за додјелу стипендија редовним
студентима виших и високих школа из буџета
општине Вишеград за школску 2011/2012. годину,
Скупштина општине Вишеград на сједници одржаној
09.4.2012. године, д о н о с и

З А К Љ У Ч А К

1. Скупштина општине Вишеград задужује
начелника општине и Одјељење за финансије да
изнађу додатна средства у износу од 14.000,00 КМ за
стипендирање редовних студената виших и високих
школа из буџета општине Вишеград за школску
2011/2012. годину.

2.  Средства из тачке 1.  овог закључка биће
уврштена у ребаланс буџета општине Вишеград за
2012. годину.

3. Овај закључак ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Вишеград“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
                      ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-60/12
Датум: 09.4.2012. год.         Мр Билал Мемишевић,с.р.

На основу члана 33. Статута општине Вишеград
(„Службени гласник општине Вишеград“, број 10/08-
Пречишћени текст и 3/11), чланова 125. и 133.
Пословника Скупштине општине Вишеград
(„Службени гласник општине Вишеград“, број 10/08-
Пречишћени текст и 14/08), а након разматрања
Извјештаја о реализацији кредитних средстава датих
по основу Закона о накнадама за коришћење
природних ресурса у сврху производње електричне
енергије закључно са 29.02.2012. године, Скупштина
општине Вишеград на сједници одржаној 09.4.2012.
године, д о н о с и

З А К Љ У Ч А К

1. Скупштина општине Вишеград усваја
Извјештај о реализацији кредитних средстава датих
по основу Закона о накнадама за коришћење
природних ресурса у сврху производње електричне
енергије закључно са 29.02.2012. године.

2. Овај закључак ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Вишеград“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
                      ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-63/12
Датум: 09.4.2012. год.         Мр Билал Мемишевић,с.р.

На основу члана 18. став 2. Закона о јавним путевима-
Пречишћени текст (,,Службени гласник Републике
Српске“, брoj 16/10) и члaна 33. Статута општине
Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“,
број 10/08-Пречишћени текст и 3/11), Скупштина
општине Вишеград на сједници одржаној 09.4.2012.
године, д о н о с и

Г О Д И Ш Њ И   П  Л А Н
одржавања, заштите, реконструкције и изградње

локалних и некатегорисаних путева за 2012.годину

            I  УВОД
Закон о јавним путевима-Пречишћени текст
(„Службени гласник Републике Српске“, број 16/10),
Правилник о одржавању јавних путева и објеката
(„Службени гласник Републике Српске“, број 23/05) и
Одлука о разврставању, управљању и заштити
локалних и некатегорисаних путева („Службени
гласник општине Вишеград“, број 4/09) утврђују
начин изградње, одржавање и заштиту јавних путева
и објеката.
Одржавање јавних путева обухвата радове на:
коловозу, банкинама, косинама насипа, усјека и
засјека, трупу пута, облогама, обложеним зидовима,
објектима за одводњавање, пропустима, мостовима,
саобраћајној сигнализацији и путној опреми, као и
радове у путном појасу и пружним прелазима. Јавни
путеви морају се одржавати у таквом стању које
омогућава вршење трајног, безбједног и несметаног
саобраћаја за који су путеви намијењени. Обим, врста,
вриједност и динамика извођења радова на
одржавању јавних путева утврђују се (у складу са
планираним буџетским средствима) Годишњим
планом одржавања, заштите, реконструкције и
изградње локалних и некатегорисаних путева за 2012.
годину.
Материјали који се употребљавају за одржавање
јавних путева морају у цјелости одговарати важећим
техничким прописима и стандардима, односно за
одржавање асфалтних коловоза морају се
употребљавати материјали од којих су изграђени
коловози, а за оправку оштећених дијелова
шљунчаног, туцаничког, макадамског или земљаног
коловоза употребљавају се туцаник, камена ситнеж,
шљунак и камена дробина. Шљунак мора одговарати
техничким прописима и стандардима, а камена
дробина мора да садржи камени материјал различитих
величина зрна са максималном величином зрна до 60
mm и глиновитних примјеса до 5%. Неопходно је
одржавати објекте за одводњу, односно мора се
обезбиједити нормално прихватање и одвођење
површинских и подземних вода, уз редовно кошење
траве и уклањање растиња. Објекти на путевима се
морају одржавати како би се обезбиједило нормално и
безбједно одвијање саобраћаја на путу.
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Саобраћајна сигнализација и опрема пута мора бити
уочљива и функционална, а у радове на одржавању
вертикалне саобраћајне сигнализације спадају:
уграђивање знакова који недостају, замјена
дотрајалних и порушених знакова и постављање
одговарајућих знакова у случају промјена на путу.
Зимски период одржавања путева траје од 15.
новембра текуће до 15.  марта наредне године,  а под
одржавањем се подразумијева:

- неутралисање поледице и уклањање снијега са
коловоза и путних објеката,

- спречавање стварања поледице на коловозу,
- посипање залеђених и засњежених коловоза

абразивним и другим материјалима.
Извођач радова зимског одржавања путева обавезан је
започети са чишћењем снијега прије него што се
накупи 5  (пет)  cm  снијега на коловозу и прије него
што се снијег сабије.
У случају сусњежице, ледене кише и настанка
поледице, извођач на радовима одржавања путева
мора одмах реаговати одговарајућим начином
посипања. Планом зимске службе утврђен је
приоритет одржавања путних праваца.
Редовно и ванредно одржавање локалних и
некатегорисаних путава утврђених Одлуком о
разврставању, управљању и заштити локалних и
некатегорисаних путева („Службени гласник општине

Вишеград“, број 4/09) вршиће се према Годишњем
плану одржавања, заштите, реконструкције и
изградње локалних и некатегорисаних путева за 2012.
годину.

II  АКТИВНОСТИ

- санација и одржавање макадамских коловаза и
путева;

- изградња нових и санација постојећих цјевастих
пропуста за одводњу и мостова;

- санација клизишта и одрона;
- изградња и чишћење постојећих јарака за

одводњу површинских вода са локалних путева,
- насипање локалних путева природним ломљеним

каменим материјалом;
- чишћење снијега и леда са колозова и посипање у

циљу спречавања поледице и проходности
путева;

- реконструкција макадамских путава (проширење
коловоза, радијуса кривина и мјеста за
мимоилажење и нормално одвијање саобраћаја);

- крпажа ударних рупа на асфалтираним
дијеловима локалних путева;

- раскресивање самониклог растиња.

ПРЕГЛЕД РАДОВА НА ОДРЖАВАЊУ ЛОКАЛНИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ
ПУТЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД ЗА 2012. ГОДИНУ

МЗ КЛАШНИК

Редни

број

Опис радова Јединица

мјере

Количина

Ручно чишћење одводних канала поред пута
(у цијену урачунати ископ у материјалу III и
IV категорије са одвозом ручним колицима до
15 m, димензије 0,50x0,30 m)-обрачун по m¹.

Преловска Ријека (од моста)-Ђуревићи-Поље-
Стари Брод

m¹ 800,00

Пут за Блаце m¹ 480,00

1.

Шеврти m¹ 150,00
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Блаце-Ђуревићи m¹ 800,00

Поздерчићи m¹ 400,00

Паочићи-Штитарево m¹ 500,00

Обравње-Жлијеб-Крагујевац m¹ 3500,00

Пут за Земљице m¹          1000,00

-

Израда пропуста (у цијену урачунати ископ
земље III  и IV  категорије,  набавку и
постављање бетонских цијеви, затрпавање око
цијеви пијеском или пробраном зеmљом из
ископа, затрпавање канала тампонским
материјалом и одвозом вишка земље)-обрачун
по m¹.

Преловска Ријека (од моста)-Ђуревићи-Поље-
Стари Брод

m¹ 5,00 (ф
300)

Паочићи-Штитарево m¹ 2x5,00 (ф 300)

2.

Насипање и ваљање пута тампонским
материјалом у слоју од 10-15cm (у цијену
урачунати утовар и превоз материјала из
позајмишта и разастирање материјала на
путу)-обрачун по m³.

Преловска Ријека (од моста)-Ђуревићи-Поље-
Стари Брод

m³ 150,00

Пут за Блаце m³   60,00

Шеврти m³ 20,00

Блаце-Ђуревићи m³ 80,00

Ђуревићи-Ристићи m³ 80,00

Поздерчићи m³ 50,00

Паочићи-Штитарево m³ 80,00

Обравње-Жлијеб-Крагујевац m³ 300,00

Пут за Земљице m³ 150,00

3.
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МЗ ПРЕЛОВО

Чишћење и нивелисање трасе пута од наноса
машински-обрачун по m³.

Преловска Ријека (од моста) – Ђуревићи-
Поље-Стари Брод

m³ 100,00

Обравње-Жлијеб-Крагујевац m³ 120,00

Пут за Земљице m³   80,00

4.

Редни

број

Опис радова Јединица

мјере

Количина

Ручно чишћење одводних канала поред пута
(у цијену урачунати ископ у материјалу III и
IV категорије са одвозом ручним колицима
до 15 m, димензије 0,50x 0,30 m)-обрачун по
m¹.

На правцу Коритник-Лозница m¹ 500,00

Лозница-Гостиља m¹ 1200,00

Дубово m¹ 1600,00

Халуге-Убава m¹ 600,00

Дубово-Јелашци m¹ 400,00

1.

Чишћење постојећих пропуста од наноса

Лозница-Гостиља комад 8

Преловска Ријека комад 2

2.

3. Израда пропуста (у цијену урачунати ископ
земље III  и IV  категорије,  набавку и
постављање бетонских цијеви, затрпавање
око цијеви пијеском или пробраном земљом
из ископа, затрпавање канала тампонским
материјалом и одвозом вишка земље)-
обрачун по m¹.
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Лозница - Гостиља m¹ 5,00 (ф300)

Дубово m¹ 2x5,00 (ф300)

Халуге-Убава m¹ 2x5,00 (ф 300)

Курталићи-Ресник m¹ 2x5,00 (ф 300)

Насипање и ваљање пута тампонским
материјалом у слоју од 10-15cm (у цијену
урачунати утовар и превоз материјала из
позајмишта и разастирање материјала на
путу)-обрачун по m³.

На правцу Коритник-Лозница m³ 100,00

Лозница-Гостиља (сјелина) m³ 200,00

Курталићи-Ресник m³ 100,00

Дубово m³ 200,00

Дубово-Црнчићи (Шимшићи-Стјепићи) m³ 200,00

Халуге-Убава m³ 120,00

Дубово-Јелашци m³ 80,00

Засеок Дикићи m³ 80,00

Прелово (Ново насеље) m³ 80,00

Никитовићи m³ 70,00

Косово Поље-Вељи Луг m³ 70,00

Тршевине-Хртар Град-Виларети m³ 150,00

4.

Чишћење и нивелисање трасе пута од наноса
машински-обрачун по m³.

Лозница-Гостиља m³ 100,00

Дубово-Црнчићи (Шимшићи-Стјепићи) m³ 100,00

Косово Поље-Вељи Луг m³ 70,00

5.

Тршевине-Хртар Град m³ 100,00

Година 21   Број: 5         Општина Вишеград 10.4.2012. године    Страна 38



МЗ ДРИНСКО

Редни

број

Опис радова Јединица

мјере

Количина

Ручно чишћење одводних канала поред пута
(у цијену урачунати ископ у материјалу III и
IV категорије са одвозом ручним колицима
до 15 m, димензије 0,50x0,30 m) обрачун по
m¹.

Пијавице-Рудине m¹ 1400,00

Дринско-до раскрснице према Бодежнику m¹ 2400,00

Раскрсница Бодежник-Паштан Брдо m¹ 1800,00

Засеок Биљези m¹ 1200,00

Гајеви Језернице m¹ 800,00

Бјеговићи m¹ 850,00

Ћирковићи m¹ 400,00

Ћаћице-раскрсницаТворница m¹ 350,00

Раскрсница Творница-Ћаћице m¹ 1400,00

Од раскшћа у правцу Стражбеница m¹ 950,00

Стражбенице-Шип m¹ 1800,00

1.

Чишћење постојећих пропуста од наноса

Дринско-до раскрснице према Бодежнику комад 2

Засеок Биљези комад 1

2.

Израда пропуста (у цијену урачунати ископ
земље III  и IV  категорије,  набавку и
постављање бетонских цијеви, затрпавање
око цијеви пијеском или пробраном земљом
из ископа, затрпавање канала тампонским
материјалом и одвозом вишка земље)-
обрачун по m¹.

3.

Пијавице-Рудине m¹ 4x6,00 (ф300)
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Гајеви-Језернице m¹ 6,00(ф300)

Стражбенице-Шип m¹ 5 (ф300)

5 (ф500)

Насипање и ваљање пута тампонским
материјалом у слоју од 10-15 cm (у цјену
урачунати утовар и превоз материјала из
позајмишта и разастирање материјала на
путу)-обрачун по m³.

Пијавице-Рудине m³ 300,00

Раскрсница Бодежник-Паштан Брдо m³ 350,00

Засеок Биљези m³ 300,00

Ћирковићи m³ 100,00

Гајеви - Језернице m³ 120,00

Бјеговићи m³ 40,00

Раскрсница Творница-Ћаћице m³ 230,00

Од раскшћа у правцу Стражбеница m³ 40,00

4.

Чишћење и нивелисање трасе пута од наноса
машински-обрачун по m³.

Пијавице-Рудине m³ 200,00

Засеок Биљези m³ 200,00

Гајеви - Језернице m³ 15,00

Раскрсница Творница-Ћаћице m³ 130,00

Ћирковићи m³ 50,00

5.
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МЗ ГОРЊА И ДОЊА ЛИЈЕСКА

Редни

број

Опис радова Јединица

мјере

Количина

Ручно чишћење одводних канала поред пута (у
цијену урачунати ископ у материјалу III и IV
категорије са одвозом ручним колицима до 15 m,
димензије 0,50x 0,30 m)-обрачун по m¹.

Паљевине-Чанчари-Медићи m¹ 400,00

Мамелеџије – Медићи m¹ 200,00

Мамелеџије–Чанчари (горњи крак) m¹ 200,00

Медићи-Лиске m¹ 800,00

Од споменика-Каберник (џамија)-Почивала m¹ 1000,00

Повјестача-Буквица-Претиша m¹ 800,00

Црни Врх m¹ 1800,00

Цигино Брдо-Батинићи

Горњи Кочарим-Солила-Миличевићи m¹ 450,00

Доњи Кочарим-Бјела њива m¹ 300,00

Холујаци-Козар m¹ 500,00

Ораховци m¹ 800,00

1.

Чишћење постојећих пропуста од наноса

Паљевине-Чанчари-Медићи комад 2

Медићи комад 1

Од споменика-Каберник (џамија)-Почивала комад 1

Буквица-Твртковићи (џамија)

Црни Врх комад 2

Доњи Кочарим-Бјела њива комад 1

Ораховци комад 2

2.
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Израда пропуста (у цијену урачунати ископ
земље III и IV категорије,  набавку и постављање
бетонских цијеви, затрпавање око цјеви пијеском
или пробраном земљом из ископа, затрпавање
канала тампонским материјалом и одвозом вишка
земље)-обрачун по m¹.

Мамелеџије-Медићи m¹ 2x5,00 ф(300)

Мамелеџије-Чанчари m¹ 6,00 ф(300)

Повјестача-Буковица-Претиша m¹ 2x 5,00 ф(300)

3.

Насипање и ваљање пута тампонским
материјалом у слоју од 10-15 cm (у цијену
урачунати утовар и превоз материјала из
позајмишта и разастирање материјала на путу)-
обрачун по m³.

Мамелеџије – Медићи m³ 40,00

Мамелеџије –Чанчари m³ 40,00

Медићи-Лиске m³ 100,00

Од споменика-Каберник (сјелина)-Почивала m³ 150,00

Повјестача-Буквица-Претиша m³ 200,00

Доња Лијеска-Црни Врх m³ 180,00

Огранак Дрокан m³ 90,00

Цигино Брдо-Батинићи

Горњи Кочарим - Солила-Миличевићи m³ 120,00

Доњи Кочариm-Бјела њива m³ 60,00

Холујаци-Козар m³ 100,00

Ораховци m³ 250,00

Брштаница-Баримо-Милошевићи m³ 150,00

4.

Чишћење и нивелисање трасе пута од наноса
машински-обрачун по m³.

5.

Повјестаче-Буквица-Претиша m³ 150,00
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Од споменика-Каберник (сјелина)-Почивала m³ 100,00

Црни Врх m³ 100,00

Холујаци-Козар m³ 100,00

Ораховци m³ 50,00

МЗ ВАРДИШТЕ

Редни

број

Опис радова Јединица

мјере

Количина

Ручно чишћење одводних канала поред пута (у
цијену урачунати ископ у материјалу III и IV
категорије са одвозом ручним колицима до 15 m,
димензије 0,50x 0,30 m-обрачун по m¹.

Правац према засеоку Лазаревићи m¹ 100,00

Јовичићи m¹ 100,00

Оплаве m¹ 300,00

Присоје m¹ 200,00

Батковица m¹ 1100,00

Добрун-Станишевац m¹ 2000,00

Мацуте m¹ 1200,00

1.

Чишћење постојећих пропуста од наноса

Правац према засеоку Лазаревићи комад 1

Јовичићи комад 2

Оплаве комад 1

Присоје комад 3

Зековићи комад 2

Батковица комад 3

2.

3. Насипање и ваљење пута тампонским
материјалом у слоју од 10-15 cm (у цијену
урачунати утовар и превоз материјала из
позајмишта и разастирање материјала на путу)-
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обрачун по m³.

Правац према засеоку Лазаревићи m³ 20,00

Јовичићи m³ 120,00

Присоје (нова траса) m³ 10,00

Зековићи-Масали m³ 100,00

Добрун-Станишевац m³ 200,00

Батковица m³ 120,00

Мацуте m³ 250,00

Вучићевићи m³ 100,00

Оплаве m³ 60,00

Чишћење и нивелисање трасе пута од наноса
машински-обрачун по m³.

Батковица m³ 80,00

Добрун-Станишевац m³ 180,00

Мацуте m³ 120,00

4.

МЗ ДОБРУН

Редни

број

Опис радова Јединица

мјере

Количина

Ручно чишћење одводних канала поред пута (у
цијену урачунати ископ у mатеријалу III и IV
категорије са одвозом ручним колицима до 15 m,
димензије 0,50x 0,30 m)-обрачун по m¹.

Пољанице m¹ 850,00

Зарићи - Бабићи m¹ 500,00

Исићи m¹ 100,00

1.

Грање m¹ 1200,00
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Јабланица m¹ 1000,00

Смријечје-Жагре m¹ 300,00

Тасићи-Јакибовићи-Добрун m¹ 700,00

Јаџићи - Бјела вода-Максимовићи - Чадина бара -
Борије

m¹ 500,00

Велетово m¹ 1200,00

Црнчићи m¹ 800,00

Милина воденица –Баранци - кривина m¹ 400,00

Тасићи m¹ 100,00

Лагер – Провалије – Баранци m¹ 1000,00

Добрунска Ријека-Бабићи m¹ 800,00

Чишћење постојећих пропуста од наноса

Пољанице комад 3

Веље Поље комад 1

Зарићи комад 1

Велетово комад 8

Тасићи-Јакибовићи-Добрун комад 3

2.

Израда пропуста (у цијену урачунати ископ
земље III и IV категорије,  набавку и постављање
бетонских цијеви, затрпавање око цијеви
пијеском или пробраном земљом из ископа,
затрпавање канала тампонским материјалом и
одвозом вишка земље)-обрачун по m¹.

Пољанице m¹ 6,00 (ф300)

5,00 (ф500)

Веље Поље m¹ 4,00 (ф300)

Зарићи m¹ 6,00 (ф300)

Велетово m¹ 2x6,00 (ф300)

Тасићи-Јакибовићи-Добрун m¹ 5,00 (ф300)

3.
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Насипање и ваљање пута тампонским
материјалом у слоју од 10-15 cm (у цијену
урачунати утовар и превоз материјала из
позајмишта и разастирање материјала на путу)-
обрачун по m³.

Пољанице m³ 350,00

Пут према гробљу m³ 50,00

Тасићи-Јакибовићи-Добрун m³ 150,00

Јаџићи - Бјела вода –Максимовићи - Чадина бара
- Борије

m³ 220,00

Веље Поље m³ 90,00

Зарићи m³ 70,00

Исићи m³ 40,00

Грање m³ 250,00

Јабланица m³ 180,00

Смријечје-Жагре m³ 60,00

Велетово m³ 150,00

Велетово пропуст m³ 80,00

Црнчићи m³ 200,00

Милина Воденица - Баранци m³ 80,00

Ледине-Девесиље m³ 30,00

Лагер – Провалије – Баранци m³ 90,00

Добрунска Ријека-Бабићи m³ 110,00

Небоговине m³ 60,00

4.

Чишћење и нивелисање трасе пута од наноса
машински-обрачун по m³.

Пољанице m³ 100,00

Пут према гробљу m³ 70,00

Тасићи-Јакибовићи-Добрун m³ 50,00

5.

Јаџићи - Бјела вода –Максимовићи - Чадина бара
- Борије

m³ 70,00
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Веље Поље m³ 30,00

Грање m³ 50,00

Велетово m³ 80,00

Црнчићи m³ 150,00

Лагер – Провалије – Баранци m³ 100,00

МЗ МЕЂЕЂА

Редни

број

Опис радова Јединица

мјере

Количина

Ручно чишћење одводних канала поред пута (у
цијену урачунати ископ у материјалу III и IV
категорије са одвозом ручним колицима до 15 m,
димензије 0,50x 0,30 m)-обрачун по m¹.

Бурсићи-Богдашићи-Јунузовићи-Џанкићи m¹ 2000,00

Окука-Бродар-Рохци-Дубочица m¹ 2500,00

Врх Каоштица-Раонићи m¹ 600,00

Ђипи m¹ 400,00

1.

Израда пропуста (у цијену урачунати ископ
земље III  и IV категорије,  набавку и постављање
бетонских цијеви, затрпавање око цијеви
пијеском или пробраном земљом из ископа,
затрпавање канала тампонским материјалом и
одвозом вишка земље)-обрачун по m¹.

Вински поток m¹ 2,00 (ф300)

Бурсићи-Богдашићи-Јунузовићи -Џанкићи m¹ 6,00 (ф300)

2.

Насипање и ваљање пута тампонским
материјалом у слоју од 10-15 cm (у цијену
урачунати утовар и превоз материјала из
позајмишта и разастирање материјала на путу)-
обрачун по m³.

3.

Долић-Катовићи m³ 40,00
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Бурсићи-Богдашићи-Јунузовићи-Џанкићи m³ 300,00

Окука-Бродар-Рохци-Дубочица m³ 400,00

Врх Каоштица-Раонићи m³ 100,00

Ђипи m³ 80,00

Чишћење и нивелисање трасе пута од наноса
машински-обрачун по m³.

Бурсићи-Богдашићи-Јунузовићи-Џанкићи m³ 150,00

Окука-Бродар-Рохци-Дубочица m³ 150,00

Врх Каоштица-Раонићи m³ 50,00

Ђипи m³ 50,00

4.

Израда армирано-бетонске стазе

Широки Вински поток m³ 16,00

5.

III  ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА
За реализацију радова из овог програма обезбиједиће
се средства из буџета општине.

IV  ДИНАМИКА ИЗВОЂЕЊА РАДОВА
Одржавање локалних и некатегорисаних путева
вршиће се према годишњем плану, у складу са
приливом финансијских средстава за ове намјене у
буџет општине Вишеград.
Динамику и редослијед одржавања путева из овог
плана утврдиће начелник општине. Уврштавање
нових путева, због хитности извођења радова,
утврдиће начелник општине.

V  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Овај план ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине
Вишеград“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
                      ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-56/12
Датум: 09.4.2012. год.         Мр Билал Мемишевић,с.р.

На основу члана 43. и 72. Закона о локалној
самоуправи Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“ број: 101/04, 42/05 и 118/05) и
члана 51. Статута општине Вишеград („Службени
гласник општине Вишеград" број 10/08 и 3/11),
начелник општине,  д о н о с и

О Д Л У К У

           1. Којом се одобрава приступање измјени и
допуни Правилника о измјенама и допунама
Правилника о организацији и систематизацији радних
мјеста административне службе Општине Вишеград –
Пречишћени текст број: 02-013-43/11 од 04.02.2011.
години у дијелу који се односи на Одјељење за
привреду и друштвене дјелатности.

           2. Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења,а биће објављена у „Службеном гласнику
општине Вишеград“.
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ОПШТИНА ВИШЕГРАД
                                          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-013-81/12
Датум: 23.03.2012. г.     Мр Томислав Поповић, с.р.

На основу члана 43.  и 72.  Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске»,
број 101/04, 42/05 и 118/05), члана 51. Статута
општине Вишеград - Пречишћени текст („Службени
гласник општине Вишеград», број 10/08 и 3/11) и
члана 9. Одлуке о оснивању Административне
службе Општине Вишеград („Службени гласник
општине Вишеград“ број 5/05), Одлуке о измјенама и
допунама Правилника о организацији и
систематизацији радних мјеста административне
службе општине Вишеград-Пречишћени текст
(„Службени гласник општине Вишеград», број 1/11)
и Одлуке о приступању измјени и допуни
Правилника о систематизацији и организацији
радних мјеста у Административне службе општине
Вишеград број: 02-013-81/12 од 23.03.2012. године,
начелник Општине, д о н о с и

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

организацији и систематизацији радних мјеста
Административне службе општине Вишеград

- Пречишћени текст -

Члан 1.
У члану 15. Правилника о организацији и
систематизацији радних мјеста Административне
службе општине Вишеград–Пречишћени текст
(«Службени гласник Општине Вишеград», број 1/11)
у табели која се односи на Одјељење привреду и
друштвене дјелатности  под редним бројем 10.  назив
радног мјеста „Виши стручни сарадник за спорт“
мијења се и гласи „Виши стручни сарадник за спорт
и младе“ .

Члан 2.
У члану 16. Одјељка II који се односи на Одјељење за
приврењду и друштвене дјелатности у тачки 10. истог
члана назив радног мјеста „Стручни сарадник за
спорт“ се мијења и гласи „Виши стручни сарадник
за спотр и младе“. У опису се послије досадашњег
текста додаје нови текст који гласи „прати рад
омладине и провођење докумената омладинске
политике“

Члан 3.
Овај Правилник о измјени и допуни Правилника о
организацији и систематизацији радних мјеста
Административне службе општине Вишеград-
Пречишћени текст („Службени гласник општине
Вишеград“  број:  1/11)  ступа на снагу даном

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
Општине Вишеград“.

ОПШТИНА ВИШЕГРАД
                                              НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-013-82/12
Датум: 23.03.2012. г.          Мр Томислав Поповић, с.р.

На основу члана 43.  и 72.  Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске»,
број 101/04, 42/05 и 118/05), члана 51. Статута
Општине Вишеград-Пречишћени текст („Службени
гласник општине Вишеград“, број 10/08) и члана 9.
Одлуке о оснивању Административне службе
Општине Вишеград („Службени гласник Општине
Вишеград“ број 5/05), Правилника о организацији и
систематизацији радних мјеста администативне
службе општине Вишеград-Пречишћени текст
(„Службени гласник општине Вишеград“, број 1/11)
и Одлуке о приступању измјени и допуни
Правилника о систематизацији и организацији
радних мјеста у Административне службе општине
Вишеград брoј 02-013- 81 /12 од 23.03.2012 године,
д о н о с и

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

организацији и систематизацији радних мјеста
Административне службе општине Вишеград

-Пречишћени текст -

Члан 1.
У члану 16. Правилника о организацији и
систематизацији радних мјеста администативне
службе Општине Вишеград-Пречишћени текст
(„Службени гласник Општине Вишеград», број 1/11)
у дијелу  који се односи на Одјељење за привреду и
друштвене дјелатности Општине Вишеград у тачки
11.  која се односи на опис радног мјеста брише се
текст „прати рад омладине и примјену докумената
омладинске политике“.

Члан 2.
Овај Правилник о измјени и допуни Правилника о
организацији и систематизацији радних мјеста
Административне службе општине Вишеград-
Пречишћени текст („Службени гласник општине
Вишеград“ број: 01/11) ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Слижбеном гласнику
општине Вишеград“.

ОПШТИНА ВИШЕГРАД
                                              НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-013-83/12
Датум: 23.03.2012. г.          Мр Томислав Поповић, с.р.
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На основу члана 38.Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 96/03,
14/04, 67/05, 34/06 и 128/06), члана 11. Одлуке о
извршењу буџета Општине Вишеград за 2012
годину(„Службени гласник Општине Вишеград“, брoj
3/11), Правилника о коришћењу буџетске резерве
број: 02-013-185/09 од 01.06.2009.године, члана 51.
Статута општине Вишеград-Пречишћени текст
(„Сласник гласник општине Вишеград“, број: 10/08 и
3/11), захтјева РТВ Вишеград од 13.02.2012. године ,
начелник општине Вишеград

О Д Л У К У
о одобрењу средстава буџетске резерве

Члан 1.
Одобравају се средства буџетске резерве ЈП “РТВ
Вишеград“, у укупном износу од 4.320,96 КМ
(четирихиљадетристотинедвадесетконвертивилнихма
рака и 96/100) за период од 12 мјесеци  у сврху уплате
бруто плате за пола радног времена за Стаменковић
Слађану радно ангажовану у РТВ Вишеград.

Члан 2.
Средства наведена у члану 1. ове одлуке ће се
уплатити на жиро рачун ЈП  „РТВ Вишеград“.

Члан 3.
За реализацију ове одлуке задужује се Одјељење за
финансије.

Члан4.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења а биће
објављена у „Службеном гласнику Општине
Вишеград».

ОПШТИНА ВИШЕГРАД
                                              НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-40-49/12
Датум: 03.4.2012. г.           Мр Томислав Поповић, с.р.

На основу члана 43. и 72. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 4. Одлуке о
условима и начину кориштења новчаних подстицаја
за развој пољопривреде и села општине Вишеград у
2012. години („Службени гласник општине Вишеград
број 3/12), члана 51. Статута општине Вишеград-
Пречишћени текст („Службени гласник општине
Вишеград“, број 10/08 и 3/11), начелник општине
Вишеград дана 10.04.2011. године, д о н о с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о формирању Комисије за одабир корисника
новчаних подстицаја за развој пољопривреде

и села општине Вишеград у 2012. години

1. У Комисију за одабир корисника новчаних
подстицаја именују се:

- Марица Јовановић, предсједник,
- Милијана Шкобо, члан,
- Јела Рајак, члан.

2. Задатак Комисије из тачке 1. овог рјешења је
да изврши одабир корисника новчаних подстицаја,
наком обраде захтјева и провјере достављене
документације, врши одабир корисника који остварују
право на подстицај.

3. Ово рјешење ступа на снагу доношења, а
биће објавњено у „Службеном гласнику општине
Вишерад“.

ОПШТИНА ВИШЕГРАД
                                              НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-013-113/12
Датум: 10.4.2012. г.           Мр Томислав Поповић, с.р.

Босна и Херцеговина
ЦЕНТРАЛНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
Број: 06-1-07-1-469/11
Сарајево, 29.03.2012. године

На основу члана 195. став (1) Закона о управном
поступку („Службени гласник БиХ“, број. 29/02,
12/04, 88/07 и 93/09) и члана 2.12. став (5) и (6)
Изборног закона Босне и Херцеговине („Службени
гласник БиХ“, број 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04,
20/02, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07,
33/08, 37/08 и 32/10), поступајући по захтјеву
Скупштине општине Вишеград на давање сагласности
на акте о разрјешењу и именовању члана Општинске
изборне комисије Вишеград, Централна изборна
комисија Босне и Херцеговине је на 16. сједници, која
је одржана 29.03.2012. године, д о н и ј е л а

Р Ј Е Ш Е Њ Е

(1) Даје се сагласност на Рјешење Скупштине
општине Вишеград о разрјешењу члана
Општинске изборне комисије Вишеград број: 01-
022-157/11 од 31.10.2011. године, којим се
разрјешава Олга Костић, члан

(2) Даје се сагласност на Рјешење Скупштине
општине Вишеград о именовању члана
Општинске изборне комисије Вишеград број: 01-
022-42/12 од 13.03.2012. године, којим се именује
Споменка Гузина, члан.

О б р а з л о ж е њ е
Скупштина општине Вишеград је на сједници
одржаној 31.10.2011. године донијела акт о
разрјешењу члана Општинске изборне комисије
Вишеград. Централна изборна комисија Босне и
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Херцеговине на 67. сједници, одржаној 29.11.2011.
године, није дала сагласност на именовање члана
Општинске изборне комисије Вишеград јер није био
испуњен услов прописан чланом 2.14 став (1)
Изборног закона Босне и Херцеговине, а давање
сагласности на наведени акт о разрјешењу је
одложила до именовања члана кји испуњава све
услове прописане поменутим Законом.
Скупштина општине Вишеград је на сједници
одржаној 13.03.2012. године, у поновљеном поступку
именовања, донијела Рјешење број: 01-022-42/12,
којим се именује Споменка Гузина за члана
Општинске изборне комисије Вишеград, те затражила
сагласност Централне изборне комисије Босне и
Херцеговине на претходно разрјешење Олге Костић,
члана Општинске изборне комисије Вишеград и
именовање члана Општинске изборне комисије
Вишеград.
Разматрајући акт о разрјешењу Олеге Костић из
чланства у Општинској изборној комисији Вишеград
због истека мандата, Централна изборна комисија
Босне и Херцеговине је утврдила да је Скупштина
општине Вишеград поступила у складу са одредбом
члана 2.12.  став (6)  Изборног закона Босне и
Херцеговине.
По питању давања сагласности на рјешење о
именовању Споменке Гузине за члана Општинске
изборне комисије Вишеград, Централна изборна
комисија Босне и Херцеговине је утврдила да је
Скупштина општине Вишеград, поступајући по
рјешењу Централне изборне комисије БиХ, у
поновљеном поступку исправила неправилности
приликом јавног оглашавања обзиром да су у јавном
огласу навели да састав Општинске изборне комисије
Вишеград треба бити мултиетичан у складу са
одредбом члана 2.14 став (1) Изборног закона Босне и

Херцеговине. Конкурсна комисија је провела
поступак прописан чланом 7. Упутства о утврђивању
квалификација, броја и именовању чланова изборне
комисије основне изборне јединице у Босни и
Херцеговини, а Скупштина општине је именовала
јединог пријављеног кандидата те доставила
документацију прописану чланом 10. став (1)
Упутства, на давање сагласности.
Из достављене документације произлази да
именовани члан Споменка Гузина успуњава услове
прописане чланом 2.2  Изборног закона БиХ,  те да је
Скупштина општине Вишеград поступила у складу са
процедуром за именовање прописаном чланом 7.
Упутства.
Како је чланом 10.  став (2)  Упутства прописано да
Централна изборна комисија БиХ даје писану
сагласност на одлуку о именовању чланова изборне
комисије, уколико су испоштоване процедуре из
члана 7. овог упуства и уколико избарани кандидати
испуњавају прописане услове, и ту сагласност
доставља надлежном органу, Централна изборна
комисија Босне и Херцеговине је, наоснову члана 195.
став (1) Закона о управном поступку, а у вези а
чланом 2.12. став (5) и (6) Изборног закона Босне и
Херцеговине, одлучила као у диспозитиву овог
рјешења.
Правна поука: Незадовољна страна има право у року
од два дана од дана пријема овог Рјешења поднијети
жалбу апелационом одјелу Суда босне и Херцеговине
преко Централне изборне комисије Босне и
Херцеговине (члан 6.9. став (1) и (2) Изборног закона
Босне и Херцеговине).

Предсједник
         Бранко Петрић, с.р.
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