
 
 

 

 
На основу члана 30. 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 – 

Пречишћени текст („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 10/08), Скупштина општине 

Вишеград на сједници одржаној 30.12.2010. 

године, д о н о с и 

 

 

О Д Л У К У 

о усвајању Буџета општине Вишеград  

за 2011. годину 

 

Члан 1. 

Скупштина општине Вишеград усваја Буџет 

општине Вишеград за 2011. годину у износу од 

7.520,900,00 КМ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Члан 2. 

Саставни дио одлуке је табеларни преглед Пана 

буџета кога чине  

- Економска класификација буџетских издатака; 

- Организациона класификација буџетских  

   издатака; 

- Функционална класификација буџетских 

издатака. 

 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                                                ПРЕДСЈЕДНИК СО                                                    

Број: 01-022-239/10                                                             

Датум: 30.12.2010. г.    Мр Билал Мемишевић, с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

        

ОПШТИНА ВИШЕГРАД 

        

        

          

          

          

        

        

ПРИЈЕДЛОГ БУЏЕТА ЗА 2011. ГОДИНЕ 

    

  

  

       

        

          

   I.  Приходи и добици 7,520,900.00   

   II. Расходи и издаци 7,180,900.00   

    /од тога  буџетскa резервa/   102,400.00   

            

        

 III. Финансирање     

        

  A. Кредити  0.00   

  B. Отплате  340,000.00   

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

ВИШЕГРАД  ДЕЦЕМБАР 2010. ГОДИНЕ 
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ПРИХОДИ И ДОБИЦИ   

Број 

конта 
Опис 

Буџет 2010 

по ребалансу 

План буџета 

за 2011.г. 

Индекс 

4/3 

1 2 3 4 5 

  I - П Р И Х О Д И   8,641,370.00 7,520,900.00 87.03% 

  A. Порески приходи 3,221,200.00 3,230,100.00 100.28% 

711 Приходи од пореза на доходак и добит 100.00 100.00 100.00% 

7111 Порез на доходак 100.00 100.00 100.00% 

713 Порези на лична примања и приходе од 

самосталних дјелатности 

313,000.00 327,000.00 104.47% 

713111 Порез на приход од самосталне дјелатности 25,000.00 32,000.00 128.00% 

713112 Порез на приход од самосталне дјелатности у 

паушалном износу 

0.00     

713113 Порез на лична примања 288,000.00 295,000.00 102.43% 

713114 Порез на лична примања од самостално 

обављане дјелатности 

0.00     

714 Порези на имовину 177,500.00 177,500.00 100.00% 

714111 Порези на имовину 85,000.00 85,000.00 100.00% 

714211 Порез на насљеђе и поклоне 7,500.00 7,500.00 100.00% 

714311 Порез на промет непокретности и права 85,000.00 85,000.00 100.00% 

715 Порези на промет производа и услуга 2,730,000.00 15,000.00 0.55% 

7151 Порез на промет производа 31,000.00 5,000.00 16.13% 

7152 Порез на промет услуга 81,000.00 10,000.00 12.35% 

7171 Идниректни порези  дозначени од УИО 2,618,000.00 2,710,000.00 103.51% 

719 Остали порески приходи 600.00 500.00 83.33% 

719000 Остали порези 600.00 500.00 83.33% 

  B. Непорески приходи 4,428,520.00 3,740,800.00 84.47% 

721 Приходи од финансијске и нефинансијске 

имовине и позитивних курсних разлика 

59,000.00 54,000.00 91.53% 

721529 Приход од камата на дате зајмове 45,000.00 40,000.00 88.89% 

721222 Приходи од давања у закуп објеката општине 6,000.00 7,000.00 116.67% 

721223 Приходи од земљишне ренте 8,000.00 7,000.00 87.50% 

722 Накнаде и таксе и приходи од пружање 

јавних услуга 

4,281,020.00 3,548,300.00 82.88% 

722121 Општинске административне таксе 105,000.00 110,000.00 104.76% 

7223 Комуналне наканде таксе       

722312 Комуналне таксе на фирму 200,000.00 216,800.00 108.40% 

722318 Комунална такса за кориштење рекламних 

паноа 

3,500.00 1,000.00 28.57% 

722313 Комунална такса за држање моторних возила 0.00 1,000.00   
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722314 Комуналне таксе на кориштене просторе на 

јавним површинама 

20,450.00 35,000.00 171.15% 

722315 Комуналне таксе за држање игара на срећу 4,920.00 1,000.00 20.33% 

7224 Накнаде по разним основама 3,922,150.00 3,158,500.00 80.53% 

722411 Накнада за уређење грађевинског земљишта 14,500.00 23,000.00 158.62% 

722412 Накнаде за коришћење градског 

грађевинског земљишта 

9,000.00 23,000.00 255.56% 

722421 Накнада за кориштење путева       

722424 Накнада за кориштење минералних сировина 150.00 0.00 0.00% 

722425 Накнада за промјену намјене 

пољопривредног земљишта 

5,000.00 0.00 0.00% 

722426 Накнада за изградњу склоништа       

722434 Средства за просту  репродукцију шума 1,500.00 1,500.00 100.00% 

722435 Накнада за коришћење шума и шумског 

земљишта- средства за развој нерaзвијених 

дјелова општине 

262,000.00 160,000.00 61.07% 

722467 Средства за финансирање посебних мјера 

заштите од пожара 

24,000.00 24,000.00 100.00% 

722468 Накнада остварена на основу Закона о 

накнадама због коришћења природних 

ресурса у сврху производње електричне 

енергије 

3,225,000.00 2,600,000.00 80.62% 

7224 Остале накнаде       

722442 Накнада за воде за пиће у јавном 

водоснадбјевању 

2,500.00 2,000.00 80.00% 

722448 Накнаде за производњу ел.енергије добијене 

коришћењем хидроенергијр 

354,000.00 301,000.00 85.03% 

722447 Накнада за испуштенње отпадних вода 12,000.00 12,000.00 100.00% 

722446 Накнада за воду која се плаћа при 

регистрацији моторних возила 

12,500.00 12,000.00 96.00% 

722521 Приходи од пружања јавних услуга 25,000.00 25,000.00 100.00% 

72300 Новчане казне 1,000.00 6,500.00 650.00% 

723118 Средства добијена продајом одузетих 

предмета 
      

723121 Новчане казне изречене у прекршајном 

поступку за прекршаје прописане актом СО-е 

1,000.00 6,500.00 650.00% 

729 Остали непорески приходи 87,500.00 132,000.00 150.86% 

729124 Остали општински непорески приходи 72,000.00 72,000.00 100.00% 

729125 Остали непорески приходи-60% ср.за плате 

приправника 

15,500.00 60,000.00 387.10% 

  В. ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ 

ИМОВИНУ 

50,000.00 50,000.00 100.00% 

814111 Примици од продаје сталне имовине 

намјењене продаји 

50,000.00 50,000.00 100.00% 

          

  Г. Г Р А Н Т О В И  416,650.00 0.00 0.00% 

731200 Грантови из земље 245,650.00 0.00 0.00% 
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731211 Помоћ владе Р.С. буџету општине       

731221 Помоћ министарства здравља и социјалне 

заштите 

22,000.00   0.00% 

731220 Министарство за просторно уређење, 

грађевинарство и екологију 

50,000.00   0.00% 

731221 Министарство пољопривреде шумарства и 

водопривреде 

143,150.00   0.00% 

731220 Остале помоћи 30,500.00   0.00% 

731222 Помоћ Министарства за избјегла и расељена 

лица 

      

731220 Капиталне грантови из земље 171,000.00 0.00 0.00% 

  Министарство за породицу омладину и спорт 80,000.00   0.00% 

  Министарство за избјегла и расељена лица 91,000.00   0.00% 

  Д. Примљене отплате датих зајмова и 

поврат учешћа у капиталу 

525,000.00 500,000.00 95.24% 

911441 Примљене отплате датих зајмова и поврат 

учешћа у капиталу 

525,000.00 500,000.00 95.24% 

  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, оприходована до 31.12. 2009.г. 

2,734,403.00 0.00 0.00% 

  Нераспоређена средства уплаћена по 

основу накнада за коришћење природних 

ресурса у сврху производње електричне 

енергије, оприходована до 31.12 2009.г. 

2,734,403.00   0.00% 

  (I + II + III) БУЏЕТСКА СРЕДСТВА  11,375,773.00 7,520,900.00 66.11% 
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 РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПО 

ЕКОНОМСКИМ КАТЕГОРИЈАМА    

Број 

конта 
О П И С 

Буџет 2010 по 

ребалансу 

План буџета 

за 2011.г. 
Индекс 4/3 

1 2 3 4 5 

  I - РАСХОДИ  И ИЗДАЦИ ПО  

ЕКОНОМСКИМ КАТЕГОРИЈАМА 11,064,773.00 7,180,900.00 64.90% 

41 A. Текући расходи осим расхода 

обрачунског карактера 5,614,991.00 4,976,097.00 88.62% 

411 Расходи за лична примања 1,778,277.00 1,784,220.00 100.33% 

4111 Расходи за бруто плате 1,336,500.00 1,368,000.00 102.36% 

41122 Расходи за бруто накнаде трошкова и 

осталих личних примања запослених 
441,777.00 416,220.00 94.21% 

41129 Расход за порези и доприноси на накнаде 119,174.00 114,870.00 96.39% 

41129 Расход за порези и доприноси на накнаде 119,174.00 114,870.00 96.39% 

412 Расходи по основу коришћења роба и 

услуга  1,223,110.00 1,033,050.00 84.46% 

41261 Расходи по основу путовања и смјештаја 24,500.00 24,700.00 100.82% 

41221 Расходи по основу утрошка енергије 66,568.00 68,800.00 103.35% 

4122-3 Расходи комуналних и комуникационих 

услуга 74,950.00 78,000.00 104.07% 

41231 Расходи за канцеларијски материјала 47,178.00 73,200.00 155.16% 

41263 Расходи по основу утрошка  горива 28,600.00 31,800.00 111.19% 

41211 Расходи по основу закупа 4,300.00 3,500.00 81.40% 

41251 Расходи за текуће одржавање 332,582.00 133,900.00 40.26% 

41271 Расходи за услуге финансијског 

посредовања 
10,150.00 9,650.00 95.07% 

4127 Расходи за стручне услуге 508,971.00 579,500.00 113.86% 

4128 Расходи за услуге одржавањајавних 

површина и заштите живитне средине 37,311.00   0.00% 

4129 Остали непоменути расходи 88,000.00 30,000.00 34.09% 

415 Грантови 1,987,155.00 1,640,700.00 82.57% 

  Буџетска резерва 73,281.00 102,400.00 139.74% 

415 Помоћи другим нивоима владе       

41521 Помоћи појединцима 0.00     

41521 Текући грантови непрофитним субјектима у 

земљи 1,605,874.00 1,458,300.00 90.81% 

414 Субвенције       

4141 Субвенције приватним предузећима 208,000.00 80,000.00 38.46% 

414 Остале помоћи -рефундирања дијале штета 

од поплава 
100,000.00   0.00% 

4163 Дознаке на име социјалне заштите 332,235.00 283,249.00 85.26% 
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4133 Расходи за камате  175,040.00 120,008.00 68.56% 

4133 Расходи по основу камата на примљене 

зајмове од дом.фин.субјеката 
175,040.00 120,008.00 68.56% 

51 Б. Издаци за нефинансијску имовину 3,289,246.00 1,054,803.00 32.07% 

511 Издаци за произведену сталну имовину 3,289,246.00 1,054,803.00 32.07% 

5131 Набавка земљишта, шума и вишегодишњих 

засада 25,000.00 110,000.00 440.00% 

5111 Издаци за изградњу и прибављање 

стамбених објеката и јединица 2,119,723.00 522,803.00 24.66% 

5113 Издаци за набавку постројења и опреме 37,950.00 0.00 0.00% 

5113         

5117 Издаци за нематеријалну произведену 

имовину 
         44,473.00  

         

22,000.00  
49.47% 

5137 Издаци за нематеријалну непроизведену 

имовину 
222,000.00 50,000.00 22.52% 

5117 Издаци за нематеријалну произведену 

имовину 840,100.00 350,000.00 41.66% 

51 Нематеријална улагања       

415 Грантови 0.00     

415 Капиталне грантови 0.00     

415 Капиталне грантови       

  В. ИЗДАЦИ ЗА ФИНАНСИЈСКУ 

ИМОВИНУ И ОТПЛАТУ ДУГОВА 
2,160,536.00 1,150,000.00 53.23% 

61144 Издаци за зајмове дате банкама 2,160,536.00 1,150,000.00 53.23% 

  II  ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТА ДУГОВА 300,000.00 340,000.00 113.33% 

62134 Издаци за отплату главнице зајмова 

примљених од банака 300,000.00 340,000.00 113.33% 

  
(I+II) УКУПНО БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ 11,375,773.00 7,520,900.00 66.11% 
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Организациона јединица: Кабинет начелника 

Број 

конта 
Опис 

Буџет 2010 

по ребалансу 

План буџета 

за 2011.г. 

Индекс 

(4/3) 

1 2 3 4 5 

  Укупно расходи и издаци 
4,752,879.00 2,205,101.00 

        46.40% 

41 Текући расходи 1,163,633.00 810,298.00 69.64% 

51 Издаци за нефинансијску имовину 3,289,246.00 1,054,803.00 32.07% 

62 Издаци за отплату дугова 300,000.00 340,000.00 113.33% 

411100 Бруто плате и накнаде 140,500.00 139,000.00 98.93% 

411111 Расходи за основну плату 90,000.00 90,000.00 100.00% 

411191 Расходи за порез на плату 7,500.00 7,500.00 100.00% 

411192-8 Расходи за доприносе на плату 43,000.00 41,500.00 96.51% 

41122 Расходи за накнаде за топли оброк нето 3,800.00 5,520.00 145.26% 

411221 Расходи за накнаде за топли оброк нето   3,600.00   

411222 Расходи за регрес за год. одмор нето   1,920.00   

41129 

Расходи за порезе и доприноси на 

накнаде 
1,824.00 2,870.00 157.35% 

411291 Расходи за порези на накнаде 1,824.00 1,970.00 108.00% 

411292-8 Расходи за доприносе на накнаде   900.00   

412 

Расходи на основу коришћења роба и 

услуга 
445,188.00 150,500.00 33.81% 

41262 Расходи по основу путовања и смјештаја 6,000.00 5,000.00 83.33% 

412232 

Расходи за услуге коришћења моб. 

Телефона 
4,200.00 4,000.00 95.24% 

412999 Остали непоменути расходи 4,500.00 4,500.00 100.00% 

412999 Остали материјал 5,000.00 3,000.00 60.00% 

41263 Расходи по основу утрошка горива 50.00 10,000.00 20000.00% 

412521 

Расходи за текуће одржавање објеката 

друмског саобраћаја 
291,082.00 100,000.00 34.35% 

41294 Трошкови репрезентације 13,460.00 13,000.00 96.58% 

41294 Трошкови репрезентације-дочек воза-Ћира 5,040.00 3,000.00 59.52% 

41294 Трошак репрезентације-слава општне 3,500.00 5,000.00 142.86% 

41279 

Остале стручне услуге ( превенција за 

дрогу и алкохол) 
2,500.00 3,000.00 120.00% 

4128 

Оправка мобилијара у спортском 

цент.Ушће 
2,656.00 0.00 0.00% 

4127 Пројекат регулаторне реформе 2,000.00 0.00 0.00% 
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4125 Израда бројчаних ознака на стамбеним 

објектима 
550.00 0.00 0.00% 

4128 

Рјешавање површинских вода испред 

зграде осмице 
1,665.00 0.00 0.00% 

4128 Услуге одвоза шљаке из котловница 5,990.00 0.00 0.00% 

4125 Услуге израде хоризонталне сигнализације 9,000.00 0.00 0.00% 

4125 

Услуге израде бине на Жељезничкој 

станици 
5,995.00 0.00 0.00% 

4129 Рушење зграде апотеке 25,000.00 0.00 0.00% 

4129 

Рушење објекта и уређење земљишта 

Павиљон 
30,000.00 0.00 0.00% 

4128 Занатско молерски радови у дворани 7,000.00     

4128 Услуге уређења приобаља Рзава 20,000.00 0.00 0.00% 

415 Грантови 397,281.00 392,400.00 98.77% 

  Буџетска резерва 73,281.00 102,400.00 139.74% 

41521 

Остали текући грантови непрофитним 

субјекима у земљи 
324,000.00 290,000.00 89.51% 

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

  Стипендије 99,000.00 60,000.00 60.61% 

  Стипендије за ученике генерације  2,000.00 3,000.00 150.00% 

  Помоћ за превоз ученика основне школе 1,000.00 2,000.00 200.00% 

  За остале помоћи 12,000.00 15,000.00 125.00% 

41522 Средства за развој пољопривреде и села 150,000.00 150,000.00 100.00% 

41522 Средства за подстицај наталитета 30,000.00 30,000.00 100.00% 

  Цивилна заштита       

413341 

Расходи по основу камата на кредите од 

домаћих банака 
175,040.00 120,008.00 68.56% 

51 Издаци за нефинансијску имовину 3,289,246.00 1,054,803.00 32.07% 

513 

Издаци за непроизведену сталну 

имовину 
25,000.00 110,000.00 440.00% 

5131 Издаци за прибављање замљишта 25,000.00 0.00 0.00% 

513113 Експропријација у Гарчи   110,000.00   

513113 Куповина земљиште за градско гробље 25,000.00 0.00 0.00% 

5111 

Издаци за изградњу и прибављање 

зграда и објеката 
2,119,723.00 522,803.00 24.66% 

  

Средства за  изградњу и прибављање 

зграда и објеката 
  0.00   

  

Изградња степеништа и стазе до цркве на 

Мегдану 
29,000.00 0.00 0.00% 

  Изградња расвјете Незуци - Стари мост   0.00   
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  Изградња приступног пута за Доње 

Шегање 
327,000.00 0.00 0.00% 

  

Изградња капеле и уређење гробља у 

Косову Пољу 
97,778.00 0.00 0.00% 

  Пут за бању 28,000.00 0.00 0.00% 

  Пут Родић брдо- Глогова мост 104,000.00 0.00 0.00% 

  Одводња саобраћајнице Бикавац Шегање 97,000.00 0.00 0.00% 

  Главички поток 534,722.00   0.00% 

  Зграда општине 1,092.00   0.00% 

  Објекат за индустријску зону 117,197.00   0.00% 

  Канализација Шегање 17,347.00   0.00% 

  

Изградња дијела канализацију у Доњем 

Шегању 
18,000.00   0.00% 

  Обалоутврдни зид у ул. Карађорђевој 592.00   0.00% 

  Обалоутврдни зид у Јонџи 22,685.00   0.00% 

  Вуновлачара и куће Јонџи 1,350.00   0.00% 

  Расвјета у Црнчи 1,000.00   0.00% 

  Амбуланта у Добруну 1,000.00   0.00% 

  Заштитна ограда код Аутобуске станице 358.00   0.00% 

  Стамбена зграда бр:14 Гарча 22,000.00   0.00% 

  

Изградња инфраструктуре (водовод и 

какализација) у Прелову. 
1,800.00   0.00% 

  Фискултурна дворана С.С И.А. 200,000.00 392,000.00 196.00% 

  Пјешачка стаза на лијевој обали Дрине 340,000.00   0.00% 

  Јавна расвјета у ул: II Подрињске бригаде 1,600.00   0.00% 

  Саобраћајна мрежа Гарча 95,000.00   0.00% 

  Ул. Ива Андрића и Гаврила Принципа 8,846.00   0.00% 

  Пјешачка стаза Жељезничка станица тунел 7,500.00   0.00% 

  Ел. мрежа Ораховци Дринско 1,500.00   0.00% 

  Изградња забавних паркова за дјецу 10,000.00   0.00% 

  

Прикључак на водовод иканализацију 

стамбеног објекта бр 14 у Гарчи 
33,356.00   0.00% 

  

Реализација пројеката у сарадњи са ИФАД-

ом 
  50,803.00   

  

Реалиѕација пројеката у сарадњи са 

Министарством пољопривреде 
  80,000.00   

5113 Издаци за набавку постројења и опреме 37,950.00 0.00 0.00% 

  Канцеларијски намјештај 5,000.00   0.00% 
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Компјутерска опрема 2,550.00   0.00% 

  Остала опрема 10,400.00   0.00% 

  Набавка контејнера за одлагање отпада 20,000.00   0.00% 

5117 Остала стална средства 44,473.00 22,000.00 49.47% 

  Веб страница општине 2,173.00   0.00% 

  Стратегија развоја општине 40,000.00   0.00% 

  Саобраћајни знакови 2,300.00 22,000.00 956.52% 

5137 

Набавка сталних средстава у облику 

права 
222,000.00 50,000.00 22.52% 

5137 Израда пројектне документације  222,000.00 50,000.00 22.52% 

5112 

Издаци за инвестиционо одржавање, 

реконструкцију и адаптацију зграда и 

објеката 

840,100.00 350,000.00 41.66% 

  

Реконструкција остатка улице Друге 

подрињске бригаде 
173,000.00   0.00% 

  

Реконструкција расвјете Рзавски мост - 

Родић брдо 
0.00     

  Реконструкција водовода за Доње Шегање 65,500.00   0.00% 

  Реконструкција објекта МЗ Прелово 9,600.00   0.00% 

  Реконструкција водовода код тунела бр:60 1,000.00   0.00% 

  Реконструкцја висећих мостова у Добруну 55,000.00   0.00% 

  Реконструкција зграде бившег МУПА 200,000.00 350,000.00 175.00% 

  Реконструкција паркета у градској дворани 81,000.00   0.00% 

  

Реконструкција улица са савременим 

асвалтним застором 
170,000.00   0.00% 

  

Реконструкција степеништа у насељу 

Гарча 
11,000.00   0.00% 

  

Реконструкција степеништа у ул.Краља 

Петра  
10,000.00   0.00% 

  

Реконструкција и измјештање водовода са 

ћуприје 
50,000.00   0.00% 

  

Реконструктивно инвестициони радови у 

дворани 
14,000.00   0.00% 

8226 Позајмљивање и учешћа у акцијама       

621341 Издаци за отплату дугова 300,000.00 340,000.00 113.33% 

621341 Враћање кредита домаћим банкама       

621341 Враћање кредита домаћим банкама 300,000.00 340,000.00 113.33% 
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Организациона јединица: Скупштина 

  

Број 

конта 
Опис 

Буџет 2010 

по ребалансу 

План буџета 

 за 2011.г. 

Индекс 

(4/3) 

1 2 3 4 5 

41 Текући трошкови  281,600.00 283,800.00 100.78% 

411 Плате и накнаде трошкова запослених и  

одборника СО-е 

273,500.00 273,500.00 100.00% 

411100 Бруто плате  
106,500.00 106,500.00 100.00% 

411111 Расходи за основну плату 
68,500.00 68,500.00 100.00% 

411191 Расходи за порез на плату 
5,300.00 5,300.00 100.00% 

411192-8 Расходи за доприносе на плату 
32,700.00 32,700.00 100.00% 

 

41122 

 

Накнаде скупштинских одборника-

бруто 

    

 167,000.00  

     

167,000.00  

 

100.00% 

41122 Накнада за топли оброк 3,000.00 3,000.00 100.00% 

4122 Накнаде скупштинских комисија-бруто 300.00 500.00 166.67% 

 

41129 

Расходи за порезе и доприноси на 

накнаде 

 

1,600.00 

 

1,800.00 

 

112.50% 

 

41129 
Расходи за порезе и доприноси на 

накнаде 

1,600.00 1,800.00 112.50% 

412 Расходи на основу коришћења роба и 

услуга 

6,500.00 5,500.00 84.62% 

4126 
Расходи по основу путовања и смјештаја 

1,500.00 1,500.00 100.00% 

4122 Расходи за услуге коришћења моб. 

Телефона 
3,000.00 2,500.00 83.33% 

 Набавка материјала       

 Трошкови превоза и горива       

 Закуп простора 500.00   0.00% 

4129 Трошкови репрезентације 
1,500.00 1,500.00 100.00% 

  Репрезентација 1,500.00 1,500.00 100.00% 
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Организациона јединица: Општинска управа   

Број 

конта 
Опис 

Буџет 2010 по 

ребалансу 

План 

буџета за 

2011.г. 

Индекс 

 (4/3) 

1 2 3 4 5 

 I - РАСХОДИ  ПО  ЕКОНОМСКИМ 

КАТЕГОРИЈАМА 

1,946,799.00 2,019,650.00 103.74% 

41 A.     Текући трошкови 1,946,799.00 2,019,650.00 103.74% 

411100 Бруто плате  
924,500.00 952,000.00 102.97% 

411111 Расходи за основну плату 
614,000.00 630,000.00 102.61% 

411191 Расходи за порез на плату 
27,500.00 30,000.00 109.09% 

411192-8 Расходи за доприносе на плату 
283,000.00 292,000.00 103.18% 

41122 Накнаде трошкова запослених 231,977.00 217,700.00 93.85% 

411211 Трошкови превоза са посла и на посао 6,500.00 6,500.00 100.00% 

411221 Накнаде за топли оброк 112,000.00 112,000.00 100.00% 

411222 Регрес за годишњи одмор . 67,200.00 67,200.00 100.00% 

411232 Јубиларне награде 2,110.00   0.00% 

411231 Отпремнина у пензију 3,767.00 3,000.00 79.64% 

411236 Помоћ у случају смрти или теже 

инвалидности 

14,500.00 5,000.00 34.48% 

411239 Остале накнаде  6,000.00 16,000.00 266.67% 

41124 Накнада за повремене и привремене 

послове 

5,500.00 3,000.00 54.55% 

4111 Плате приправницима 0.00     

41122 Накнаде општинској изборној комисији 14,400.00 5,000.00 34.72% 

41122 Накнада волонтерима       

41129 
Расходи за порезе и доприноси на накнаде 

108,000.00 102,400.00 94.81% 

411291 Расходи за порези на накнаде 
14,500.00 15,400.00 106.21% 

411292-8 Расходи за доприносе на накнаде 
93,500.00 87,000.00 93.05% 

412 Расходи на основу коришћења роба и 

услуга 

682,322.00 747,550.00 109.56% 

4126 Расходи по основу путовања и смјештаја 
10,100.00 11,350.00 112.38% 

41261 Трошкови превоза у земљи јавним 

средствима 

100.00 150.00 150.00% 

41261 Трошкови превоза службеним средствима       

41261 Путовања, лично возило 1,000.00 2,000.00 200.00% 

41261 Трошкови смјештаја за службени пут у 

земљи 

1,200.00 1,200.00 100.00% 

41261 Трошак дневница у земљи 5,800.00 6,000.00 103.45% 
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41262 Трошак смјештаја за службени пут у 

иностранство 

500.00 1,000.00 200.00% 

41262 Трошкови дневница у иностранству 1,500.00 1,000.00 66.67% 

41221 Расходи по основу утрошка енергије 46,768.00 48,000.00 102.63% 

41221 Трошкови за ел енергију. 30,000.00 33,000.00 110.00% 

41221 Трошкови енергије ( угаљ ) 1,768.00 0.00 0.00% 

41221 Трошкови централног гријања 15,000.00 15,000.00 100.00% 

41222 Расходи за комуналне услуге 53,250.00 57,000.00 107.04% 

41222 Трошкови за воду и канализацију 7,000.00 7,000.00 100.00% 

41222 Трошак телефонских и поштанских услуга 36,500.00 39,500.00 108.22% 

41222 Трошкови за услуге одржавања чистоће 9,500.00 10,000.00 105.26% 

41222 Трошкови услуга одржавања чистоће       

41222 Остале комуналне и комуникационе услуге 250.00 500.00 200.00% 

4123 Набавка материјала 25,178.00 28,200.00 112.00% 

41231 Трошкови за образце и папир 4,500.00 5,000.00 111.11% 

41231 Трошкови за компјутерски материјал 1,000.00 1,000.00 100.00% 

41231 Трошкови стручне литературе 800.00 2,500.00 312.50% 

41231 Административни материјал маркице       

41231 Административни материјал таксе 228.00   0.00% 

41231 Канцеларијски материјал 12,700.00 12,700.00 100.00% 

41231 Трошкови за одјећу униформе и платно 150.00 2,000.00 1333.33% 

41231 Материјал за чишћење 2,800.00 2,000.00 71.43% 

41231 Повеље и одликовања       

41231 Остали материјал 3,000.00 3,000.00 100.00% 

41263 Трошкови услуга превоза и горива 17,250.00 10,500.00 60.87% 

41263 Бензин 7,500.00 6,000.00 80.00% 

41263 Нафта 8,500.00 3,500.00 41.18% 

41263 Трошкови превоза робе 250.00   0.00% 

41263 Моторно уље       

41263 Остали трошкови превоза 1,000.00 1,000.00 100.00% 

412111 Расходи по основи закупа 4,300.00 3,500.00 81.40% 

4125 Расходи за текуће одржавање 25,800.00 23,700.00 91.86% 

4125 Материјал за оправку и одржавање зграда 2,000.00 2,000.00 100.00% 

4125 Материјал за оправку опреме 150.00 500.00 333.33% 
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4125 Материјал за оправку и одрж.возила 5,500.00 3,700.00 67.27% 

4125 Материјал за одржавање мостова       

4125 Услуге оправки и одржавања зграда 250.00 500.00 200.00% 

4125 Услуге оправки и одржавања опреме 9,500.00 10,000.00 105.26% 

4125 Услуге оправки и одржавања возила 4,900.00 5,000.00 102.04% 

4125 Остале услуге оправки и одржавања 3,500.00 2,000.00 57.14% 

4125 Услуге оправки и одржавања путева и 

мостова 

      

41271 Трошкови осигурања, банкарских и 

услуга платног промета 

5,300.00 6,300.00 118.87% 

4127 Трошкови банкарских услуга 2,250.00 3,000.00 133.33% 

4127 Осигурање возила 1,500.00 1,500.00 100.00% 

4127 Регистрација моторних возила 800.00 800.00 100.00% 

4127 Осигурање радника 750.00 1,000.00 133.33% 

4127 Уговорене услуге 494,376.00 559,000.00 113.07% 

41227 Услуге медија-БН ТВ       

4127 Услуге штампања 1,500.00 1,500.00 100.00% 

4127 Услуге јавног информисања 31,120.00 20,000.00 64.27% 

4127 Услуге стручног образовања 2,500.00 2,500.00 100.00% 

4129 Услуге репрезантације 6,000.00 6,000.00 100.00% 

4127 Интелектуалне услуге 4,400.00 5,000.00 113.64% 

4127 Трошкови за стручне испите   4,000.00   

4127 Остале уговорене услуге 9,500.00 3,000.00 31.58% 

4127 Компјутерске услуге       

4127 Трошкови избора у мјесним заједницама 10,000.00   0.00% 

4127 Судска рјешења       

4122 Услуге дератизације 4,100.00 5,000.00 121.95% 

4127 Остале непоменуте услуге-Панос       

4127 Остале услуге-комисија за мост  0.00     

4127 Остале непоменуте услуге 58,000.00 63,000.00 108.62% 

4127 Трошкови зимске службе одржавања путева 10,500.00 16,000.00 152.38% 

4127 Трошкови одржавања уличне расвјете 57,256.00 40,000.00 69.86% 

4127 Трошкови јавне расвјете-електричне енергије 115,000.00 115,000.00 100.00% 

4127 Трошак одржавања кишне канализације 3,000.00 3,000.00 100.00% 

4127 Трошкови комунален инфраструктуре 181,500.00 275,000.00 151.52% 
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                      СРЕДЊА ШКОЛА  

  

Број  

конта 

Опис Буџет 2010 по 

ребалансу 

План буџета 

 за 2011.г. 

Индекс  

4/3 

1 2 3 4 5 

41 Текући трошкови  65,000.00 72,000.00 110.77% 

4112 Накнаде трошкова запослених 5,000.00 0.00 0.00% 

4112 Накнаде трошкова запослених 5,000.00 0.00 0.00% 

41129 Порез и доприноси на накнаде  0.00 0.00   

41129 Порез и доприноси на накнаде    0.00   

412 Трошкови материјала и услуга 60,000.00 72,000.00 120.00% 

41262 Путни трошкови у земљи 5,000.00 5,000.00 100.00% 

41221 Трошкови енергије 10,000.00 10,000.00 100.00% 

41222 Трошкови комуналних услуга 7,000.00 7,000.00 100.00% 

41231 Набавка материјала 12,000.00 18,000.00 150.00% 

41263 Трошкови услуга превоза и горива 10,000.00 10,000.00 100.00% 

41251 Трошкови текућег одржавања 6,000.00 10,000.00 166.67% 

41271 Трошкови осигурања и банкарских услуга 3,000.00 1,500.00 50.00% 

41274 Уговорене услуге 7,000.00 10,500.00 150.00% 

                

 

 

          ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 

број 

конта 
О П И С 

Буџет 2010 по 

ребалансу 

План 

буџета 

за 2011.г. 

Индекс 

4/3 

1 2 4 5 5 

41 Текући трошкови  451,935.00 405,349.00 89.69% 

4111 Плате и накнаде трошкова запослених 86,500.00 89,500.00 103.47% 

411111 Расходи за основну плату 
55,000.00 58,000.00 105.45% 

411191 Расходи за порез на плату 
3,500.00 3,500.00 100.00% 

411192-8 Расходи за доприносе на плату 
28,000.00 28,000.00 100.00% 

41122 Накнаде трошкова запослених 13,000.00 13,000.00 100.00% 

41122 Накнаде за топли оброк 10,000.00 11,000.00 110.00% 

41122 Накнаде за привремене и повремене послове 3,000.00 2,000.00 66.67% 

41122 Регрес       

41122 Остале накнаде запослених       

41129 
Расходи за порезе и доприноси на накнаде 

7,500.00 7,500.00 100.00% 
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412 Трошкови материјала и услуга 12,700.00 12,100.00 95.28% 

41262 Путни трошкови у земљи 1,000.00 1,000.00 100.00% 

41221 Трошкови енергије 1,800.00 1,800.00 100.00% 

41222 Трошкови комуналних услуга 4,000.00 4,000.00 100.00% 

41231 Набавка материјала 2,000.00 2,000.00 100.00% 

41263 Трошкови услуга превоза и горива  1,000.00 1,000.00 100.00% 

41251 Трошкови текућег одржавања 600.00 0.00 0.00% 

41271 Трошкови осигурања и банкарских услуга 1,300.00 1,300.00 100.00% 

41279 Остале уговорене услуге 1,000.00 1,000.00 100.00% 

416 Дознаке на име социјалне заштите 332,235.00 283,249.00 85.26% 

4163 Дознаке на име социјалне заштите 332,235.00 283,249.00 85.26% 

   

  

ДЈЕЧИЈЕ ОБДАНИШТЕ "НЕВЕН"  

Број 

конта 
О П И С 

Буџет 

2010 по 

ребалансу 

План 

буџета за 

2011.г. 

Индекс 

4/3 

1 2 3 4 5.00% 

41 Текући трошкови  123,850.00 136,700.00 110.38% 

4111 Плате запослених 78,500.00 81,000.00 103.18% 

611111 Нето плате       

611121 Порез на плату       

611131 Доприноси на плату       

41122 Накнаде трошкова запослених 18,000.00 10,000.00 55.56% 

41129 
Расходи за порезе и доприноси на накнаде 

250.00 300.00 120.00% 

412 Трошкови материјала и услуга  27,100.00 45,400.00 167.53% 

41262 Дневнице за службена путовање у земљи 850.00 850.00 100.00% 

41221 Трошкови енергије 8,000.00 9,000.00 112.50% 

41222 Трош.комуналних и комуникационих услуга 3,500.00 3,500.00 100.00% 

41231 Набавка материјала 8,000.00 25,000.00 312.50% 

41263 Гориво 300.00 300.00 100.00% 

41251 Трошкови текућег одржавања 100.00 200.00 200.00% 

41271 Осигурање       

41271 Банкарске услуге 550.00 550.00 100.00% 

41279 Остале услуге 5,800.00 6,000.00 103.45% 
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Директна плаћања са буџета 

 

Број 

конта 
Опис 

Буџет 2010  

по 

ребалансу 

План 

буџета за 

2011.г. 

Индекс 

4/3 

1 2 3 4 5 

41+61 Директна плаћања са буџета 3,750,410.00 2,398,300.00 63.95% 

41 Текући трошкови  1,589,874.00 1,248,300.00 78.52% 

415 Грантови 1,589,874.00 1,248,300.00 78.52% 

415 Грантови      

4152 Текући грантови непровитним субјектима 1,281,874.00 1,168,300.00 91.14% 

  Општинска борачка организација Вгд 97,000.00 110,000.00 113.40% 

  Удружење породица погинулих и несталих 

бораца РС 

  10,000.00  

  Црвени крст Вишеград 11,500.00 16,000.00 139.13% 

  Виш.раз.агенција ВИРА      

  Средства за спорт 263,400.00 288,400.00 109.49% 

  Спортска установа "Дрина" 117,000.00 120,000.00 102.56% 

  МОСИ Игре       

  Џудо клуб 9,002.00   0.00% 

  ФК "Дрина ХЕ" 86,843.00   0.00% 

  КК ВАРДА 66,838.00   0.00% 

  Одбојкашки клуб ХЕ на Дрини 53,777.00   0.00% 

  Шаховски клуб 1,960.00   0.00% 

  Стрељачки клуб 2,589.00   0.00% 

  Планинари 2,589.00   0.00% 

  Веслачки клуб 785.00   0.00% 

  Атлетска секција 785.00   0.00% 

  Спортске манифестације 29,230.00 0.00 0.00% 

  Карате клуб "Дрина" 9,002.00   0.00% 

  Изборна комисија 0.00 0.00   

  Библиотека Иво Андрић Вишеград 5,400.00 9,000.00 166.67% 

  Мјесне заједнице 3,500.00 13,500.00 385.71% 

  Мјесна заједница Вишеград 1   500.00   

  Мјесна заједница Вишеград 2   500.00   

  Мјесна заједница Црнча   500.00   

  Мјесна заједница Гарча   500.00   

  Мјесна заједница Вардиште 500.00 500.00 100.00% 

  Мјесна заједница Прелово 500.00 500.00 100.00% 

  Мјесна заједница Добрун 500.00 500.00 100.00% 

  Мјесна заједница Горња Лијеска 500.00 500.00 100.00% 
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  Мјесна заједница Међеђа 500.00 500.00 100.00% 

  Мјесна заједница Клашник 500.00 500.00 100.00% 

  Мјесна заједница Прелово   8,000.00   

  Мјесна заједница Дринско 500.00 500.00 100.00% 

  Удружење пензионера Вишеград 34,000.00 40,000.00 117.65% 

  Територијална ватрогасна јединица Вгд 139,000.00 134,000.00 96.40% 

  Грант ват.једин. из буџетских ср.општине 87,197.00 110,000.00 126.15% 

  Накнаде за заштиту од пожара 24,000.00 24,000.00 100.00% 

  Грант Втрогасног савеза Р.С. 27,803.00 0.00 0.00% 

  Дом здравља Вишеград 37,000.00 35,000.00 94.59% 

  Трошкови мртвозорништва 3,000.00 0.00 0.00% 

  Превентивна здравствена заштита 34,000.00 35,000.00 102.94% 

  ЈУКД "Градска галерија" Вишеград 17,700.00 17,000.00 96.05% 

  ЈУКД "Градска галерија" Вишеград- 16 МЛС 6,000.00 6,000.00 100.00% 

  Дом културе Вишеград 37,500.00 46,600.00 124.27% 

  Дом културе-прослава Нове године 11,800.00 11,800.00 100.00% 

  Дом културе-Вишеградска стаза 9,000.00 16,000.00 177.78% 

  РТВ Вишеград 73,000.00 80,000.00 109.59% 

  Синдикат ОАС   10,000.00   

  ОШ "Вук Караџић" 9,500.00 8,000.00 84.21% 

  Политичке партије 14,000.00 15,000.00 107.14% 

  Синдикални центар регије - Вишеград 3,500.00 10,000.00 285.71% 

  Манастир Вардиште 3,000.00 5,000.00 166.67% 

  Манастир Успенија Пресвете Богородице 

Добрун 

15,000.00 15,000.00 100.00% 

  Српска православна црква Вишеград 9,500.00 9,500.00 100.00% 

  Манастир на Лијески 7,000.00 5,000.00 71.43% 

  Манастир Свети Никола Добрунска Ријека   3,000.00   

  Исламска вјерска заједница Вишеград 7,000.00 7,000.00 100.00% 

  Туристичка организација Вишеград 24,000.00 25,000.00 104.17% 

  Туристичка организација Вишеград-

манифестација скокови са моста 

2,000.00 5,000.00 250.00% 

  Невладине организације и удружења грађана 17,375.00 20,000.00 115.11% 

  Удружење предузетника-Вишеград 3,500.00 10,000.00 285.71% 

  Савјет младих 7,500.00 7,500.00 100.00% 

  ССД Соко 10,000.00 12,000.00 120.00% 

  КУД  краљ Петар I ујединитељ   5,000.00   

  КУД Бикавац 5,050.00 6,000.00 118.81% 

  Удружење логораша Вишеград 9,400.00 12,000.00 127.66% 
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  Заједнице етажних власника-куповина угља 20,000.00 0.00 0.00% 

  Фонд за пензионере 50,000.00 0.00 0.00% 

  Средства за суфинансирање пројеката у 

сарадњи са међу.огр.ХЕЛП 

20,749.00 0.00 0.00% 

  Средства за реализацију пројеката  омладинске 

политике 

20,000.00 0.00 0.00% 

  Средства за спортске клубове 0.00 0.00   

  Грант јавним установама за награде 

волонтерима 

15,000.00 20,000.00 133.33% 

  Средства за буџетске кориснике 146,000.00 0.00 0.00% 

  Чланарина СОГ РС   2,500.00   

  Чланарина Европски покрет   2,500.00   

414 Субвенције приватним предузећима-

Дринатранс 

8,000.00   0.00% 

414 Субвенције за подстицај запошљавања 200,000.00 80,000.00 40.00% 

414 Остале помоћи -рефундирања дијалa штета 

од поплава 

100,000.00   0.00% 

41 Капиталне помоћи        

41 Капиталне помоћи мјесним заједницама       

61144 Издаци за дате зајмове домаћим 

финансијским субјектима 

2,160,536.00 1,150,000.00 53.23% 

61144 Позајмљивање - кредити за развој и 

запошљавање 

2,010,536.00 1,150,000.00 57.20% 

 

61144 Средства за формирање гарантног фонда    150,000.00                    -    
0.00% 

 

Функционална класификација 

Број 

конта 
Опис 

План по 

ребалансу за 

2010.г. 

План буџета 

за 2011.г. 
Индекс  

1 2 3 4 5 

0100 Опште јавне услуге 4,153,386.00 3,121,986.00 75.17% 

0200 Одбрана       

0300 Јавни ред и сигурност 139,000.00 134,000.00 96.40% 

0400 Економски послови 2,349,706.00 1,150,000.00 48.94% 

0500 Заштита човјекове околине 235,100.00 275,000.00 116.97% 

0600 Стамбени и заједнички послови 3,289,546.00 1,054,803.00 32.07% 

0700 Здравство 37,000.00 38,000.00 102.70% 

0800 Рекреација, култура и религија 543,600.00 728,362.00 133.99% 

0900 Образовање 176,500.00 139,000.00 78.75% 

1000 Социјална заштита 451,935.00 405,349.00 89.69% 

  
 

УКУПНО 11,375,773.00 7,046,500.00 

 

61.94% 
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На основу члана 31. став 2. Закона о буџетском 

систему Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 54/08 - Пречишћени 

текст, 126/08 и 92/09) и члана 33. Статута 

општине Вишеград – Пречишћени текст 

(„Службени гласник општине Вишеград“, бр. 

10/08), Скупштина општине Вишеград на 

сједници одржаној 30.12.2010. године, д о н о с и  

 

 

О Д Л У К У 

о извршењу Буџета општине 

Вишеград за 2011. годину 

 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

Овом одлуком прописује се начин извршења 

Буџета општине Вишеград за 2011. годину (у 

даљем тексту: Буџет). 

Све одлуке које се односе на  Буџет морају бити у 

складу са овом одлуком. 

Ова одлука се односи на буџетске кориснике и 

примаоце грантова који се у цјелости или 

дјелимично финансирају из буџета. 

 

Члан 2. 

Средства Буџета, из члана 1. ове одлуке, 

распорећују се у укупном износу од 

7.520.900,00КМ, од чега 4.976.097,00 КМ на 

текуће расходе, 1.054.803,00 КМ на издатке за 

нефинансијску имовину, 1.150.000,00 КМ на 

позајмљивање банкама и 340.000,00 КМ на 

отплату главнице кредитног задужења.  

Укупна буџетска потрошња мора бити 

уравнотежена са укупним буџетским средствима. 

 

Члан 3. 

Приходи Буџета утврђени су према Закону о 

буџетском систему Републике Српске. 

Буџет се састоји од биланса прихода, примитака и 

финансирања те расхода и издатака, са 

распоредом расхода и издатака корисника и 

прималаца грантова. 

 

Члан 4. 

Буџетски издаци су: 

а) текући трошкови и дознаке нижим  

    потрошачким јединицама, 

б) капитални трошкови, позајмљивања и  

    отплате дугова, 

в) остале исплате и 

г) отплата кредита. 

 

 

 

Члан 5. 

Наредбодавац и одговорна особа за извршење 

Буџета у цјелини је начелник општине. Одјељење 

за финансије управља и контролише прилив и 

одлив новчаних средстава према усвојеном 

Буџету.  

 

Члан 6. 

Корисници буџетских средстава дужни су 

средства утврђена у Буџету користити 

руководећи се начелима рационалности и 

штедње. 

 

Члан 7. 

Корисници буџетских средстава обавезни су да 

поднесу Одјељењу за финансије своје кварталне 

финансијске планове за извршење буџета и 

тромјесечну динамику трошења средстава, 

петнаест дана прије почетка сваког квартала. 

Одјељење за финансије даје сагласност буџетским 

корисницима на поднесене кварталне 

финансијске планове за извршење буџета, а у 

складу са процијењеним остварењем буџетсих 

средстава за исти период фискалне године. 

Ако корисник буџета не поднесе квартални 

финансијски план у року из става 1. овог члана, 

квартални финансијски план за тог буџетског 

корисника одређује Одјељење за финансије. 

Укупан износ свих кварталних финансијских 

планова за извршење Буџета, сваког корисника 

мора бити једнак износу усвојеног годишњег 

Буџета за сваког корисника. 

 

Члан 8. 

Пренос средстава за измирење обавеза по основу 

буџетских издатака из члана 4. ове одлуке врши 

Одјељење за финансије на основу захтјева који 

сачињава буџетски корисник. 

 

Члан 9. 

За тачност књиговодствених исправа, интерне 

контролне поступке којима подлијежу те исправе 

и за вјеродостојан унос исправа у главну и 

помоћне књиге општине одговара буџетски 

корисник. 

 

Члан 10. 

Изузетно, начелник општине може на приједлог 

Одјељења за финансије средства распоређена 

Буџетом прераспоређивати: 

- у оквиру буџетских корисника и 

- између буџетских корисника и то до 5% укупно 

усвојених средстава буџетских корисника 

којима се средства умањују. 
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Начелник општине је обавезан да тромјесечно 

извјештава Скупштину општине о извршеној 

прерасподјели средстава из става 1. овог члана. 

 

Члан 11. 

Расподјела средстава буџетске резерве врши се 

према члану 42. Закона о буџетском систему 

Републике Српске и чини 2,5% од прихода и 

добитака. 

Начелник општине одлучује о коришћењу 

средстава буџетске резерве за подмирење хитних 

и непредвиђених расхода које се појаве током 

буџетске године. 

 

ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 12. 

Исплата плата и осталих личних примања 

буџетских корисника врши се преносом средстава 

са Буџета на рачун буџетских корисника у 

одговарајућим банкама. 

Буџетски корисници су обавезни да правилно 

обрачунају плате и друга нето лична примања за 

све запослене, обрачунају порезе и доприносе за 

запослене и друга лица. 

 

Члан 13. 

Обавезе по основу кредита извршаваће се у 

износима који су доспјели за плаћање. 

Обавезе по основу осталих расхода Буџета 

измириваће се по следећим приоритетима: 

- средства за порезе и доприносе на нето плате 

и остала лична примања, 

- средства за нето плате,  

- средства за остала лична примања, 

- поврат јавних прихода по основу аката 

надлежних органа, 

- средства за обавезе према добављачима за 

робу, материјал и услуге, 

- средства за обавезе према добављачима за 

инвестиције и инвестиционо одржавање и  

- средства за остале обавезе. 

 

Члан 14. 

Буџетски корисници дужни су да се у поступку 

набавке роба, материјала и вршења услуга 

придржавају одредаба Закона о јавним набавкама 

БиХ, као и процедура о обавезној примјени 

модула набавки. 

 

Члан 15. 

Контролу намјенског коришћења и утрошка 

буџетских средстава, као и поступања корисника 

буџетских средстава према одредбама ове одлуке 

врши се према одредбама Закона о буџетском 

систему Републике Српске, Одлуке о формирању 

интерне контроле и Правилника о интерним 

контролним поступцима. 

 

Члан 16. 

Сви буџетски корисници дужни су да у року од 15 

дана од дана настанка промјене у својој 

организацији и статусу обавијесте Одјељење за 

финансије. 

 

Члан 17. 

Правилнике, упуства и инструкције о спровођењу 

ове одлуке прописује начелник општине. 

 

Члан 18. 

У мјери у којој су дефиниције или одредбе ове 

одлуке у сукобу са другим одлукама општине, 

одредбе из ове одлуке имаће приоритет над 

одредбама других одлука у стварима које се тичу 

извршавања Буџета по свим ставкама. 

Уколико су другим одлукама прописани новчани 

издаци из Буџета који се разликују од планираних 

износа по овој одлуци или по Одлуци о усвајању 

Буџета општине Виешград за 2011. годину, 

обавезно се примјењују одредбе и планирани 

износи предвиђени овом одлуком и Одлуком о 

усвајању Буџета општине Вишеград за 2011. 

годину. 

 

Члан 19. 

Начелник општине извјештава Скупштину 

општине о извршењу Буџета полугодишње и 

годишње, а за три и девет мјесеци даје 

информацију о извршењу Буџета. 

 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 20. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

бјавиће се у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                                 ПРЕДСЈЕДНИК СО  

Број: 01-022-240/10 

Датум: 30.12.2010. г.    Мр Билал Мемишевић, с.р.               

 

 

На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републие 

Српске“, број 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 33. 

Статута општине Вишеград – Пречишћени текст 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 

10/08), Скупштина општине Вишеград на 

сједници одржаној 30.12.2010. године, д о н о с и  
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О Д Л У К У 

о усвајању Стратегије развоја општине  

Вишеград за период од 2011-2016. године 

 

Члан 1.  
Усваја се Стратегија развоја општине Вишеград 

за период од 2011-2016. године.  

 

Члан 2. 

Саставни дио ове одлуке је Стратегија развоја 

општине Вишеград за период од 2011-2016. 

године.  

 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                                 ПРЕДСЈЕДНИК СО  

Број: 01-022-241/10 

Датум: 30.12.2010. г.    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 - Пречишћени текст 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 

10/08), Скупштина општине Вишеград на 

сједници одржаној 30.12.2010. године, д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о усвајању Плана капиталних улагања  

за 2011. годину 

 

Члан 1. 

Усваја се План капиталних улагања за 2011. 

годину и гласи:  

Ред. 

бр. 

 

НАЗИВ ПРОЈЕКТА 

Планирана 

вриједност 

изражена у КМ 

1.  Израда пројектне 

документације 

50.000,00 

2.  Изградња фискултурне сале 

у СШ „Иво Андрић“  

392.000,00 

3.  Реконструкција зграде 

бившег МУП- а за потребе 

скупштинске сале и друго   

350.000,00 

4.  Експропријација у Гарчи 110.000,00 

 

5.  Реализација пројеката у 

сарадњи са ИФАД-ом 

50.803,00 

6.  Реализација пројеката у 

сарадњи са Министарством 

пољопривреде 

80.000,00 

               У К У П Н О                      1.032.803.,00 КМ 

                                                                  

 

Члан 2. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                                 ПРЕДСЈЕДНИК СО  

Број: 01-022-242/10 

Датум: 30.12.2010. г.    Мр Билал Мемишевић, с.р.               

 

 

На основу члана 10. Закона о накнадама за 

коришћење природних ресурса у сврху 

производње електричне енергије („Службени 

гласник Републике Српске“, број 85/03 и 75/10) и 

члана 33. Статута општине Вишеград – 

Пречишћени текст („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 10/08), Скупштина општине 

Вишеград на сједници одржаној 30.12.2010. 

године, д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о усвајaњу Програма коришћења средстава 

уплаћених по основу накнада за коришћење 

природних ресурса у сврху производње 

електричне енергије за 2011. годину 

 

Члан 1. 

Скупштина општине Вишеград усваја Програм 

коришћења средстава уплаћених по основу 

накнада за коришћење природних ресурса у сврху 

производње електричне енергије за 2011. годину. 

 

Члан 2. 

Програм из члана 1. ове одлуке Скупштина 

општине Вишеград, у року од 15 дана од дана 

усвајања, доставиће Министарству финансија. 

 

Члан 3. 

Саставни дио ове одлуке је Програм коришћења 

средстава уплаћених по основу накнада за 

коришћење природних ресурса у сврху 

производње електричне енергије за 2011. годину. 

 

Члан 4. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                                 ПРЕДСЈЕДНИК СО  

Број: 01-022-243/10 

Датум: 30.12.2010. г.    Мр Билал Мемишевић, с.р.               

 

П Р О Г Р А М 

коришћења средстава уплаћених по основу 

накнада за коришћење природних ресурса  

у сврху производње електричне енергије  

за 2011. годину  

 

I 

Средства уплаћена по основу накнада за 

коришћење природних ресурса у сврху 

производње електричне енергије воде се на 

посебном жиро - рачуну буџета општине и 

користиће се, у складу са овим програмом, 

намјенски за: 

- изградњу нових привредних капацитета или 

проширење постојећих путем стимулативног 

кредитирања, 25% средстава уплаћених по овом 

основу, 

- изградњу примарних инфраструктурних 

објеката ( водовод, канализација, топловод, 

локални путеви и слично) који су у функцији 

привредног развоја и запошљавања, 30% 

средстава уплаћених по овом основу, 

- остале сврхе утврђене овим програмом, осим за 

плате и друга лична примања запослених у 

Административној служби, функционера и 

одборника у Скупштини општине, 45% 

средстава уплаћених по овом основу. 

 

II 

Укупан износ средстава која се планирају 

утрошити овим програмом је 2.600,000,00 КМ.  

 

III 

Средства из тачке II овог програма биће утрошена 

за: 

1. изградњу нових привредних капацитета или 

проширење постојећих путем стимулативног 

кредитирања у износу од 650.000,00 КМ (25% 

средстава), 

2. изградњу примарних инфраструктурних 

објеката (водовод, канализација, топловод, 

локални путеви и слично) који су у функцији 

привредног развоја и запошљавања у износу од 

780.000,00 КМ ( 30% средстава), како слиједи: 

 

Ред. 

бр. Назив пројекта Износ 

1. 

Изградња фискултурне сале у 

СШ „Иво Андрић“ 

 

392.000,00KM 

 

2. 

Реконструкција зграде 

бившег МУП-а 48.000,00КМ 

3. 

 

Враћање главнице кредита 

домаћим банкама 340.000,00КМ 

Инфраструктура - укупно 30%          780.000,00 КМ 

 

 

3. остале сврхе утврђене овим програмом, 

осим за плате и друга лична примања запослених 

у Административној служби општине, 

функционера, одборника у Скупштини општине и 

корисника буџета општине, у износу од 

1.170.000,00 КМ (45% средстава), како слиједи: 

 

Ред. 

бр. Намјена средстава Износ 

 

1. 

Средства за новчане подстицаје 

за развој пољопривреде и села 150.000,00 КМ 

 

2. 

Средства за подстицај 

наталитета 30.000.00 КМ 

 

3. 

Средства за плаћање камата на 

реализоване кредите 120.008,00 КМ 

 

4. 

Реконструкција зграде бившег 

МУП-а 32.803,00 КМ 

 

5. Средства за геодетске услуге 30.000,00 КМ 

6. 

Средства за трошкове зимске 

службе одржавања путева 16.000,00 КМ 

 

7. 

Трошкови за електричну 

енергију градске јавне расвјете 65.340,00 КМ 

 

8. 

Трошкови комуналне 

инфраструктуре 275.000,00 КМ 

 

9. 

Средства за одржавање 

локалних путева 100.000,00 КМ 

 

10. 

Средства за материјалне 

трошкове Средње школе „Иво 

Андрић“ Вишеград 7.000,00 КМ 

11. 

Средства за помоћи 

појединцима, корисницима 

новчане накнаде по Закону о 

социјалној заштити 84.876,00 КМ 

12. 

Средства за метеријалне 

трошкове Дјечијег обданишта 

„Невен“ Вишеград 17,000.00 КМ 

13. 

Средства за подстицај 

запошљавања 80.000,00КМ 

 

14 

Средства за буџетске 

кориснике 141.973,00KM 

14-а 

Општинска борачка 

организација Вишеград 13.000,00КМ 

14-б Црвени крст Вишеград 4.500,00КМ 

14-в ЈСУ „Дрина“ Вишеград 28.000,00КМ 

14-г 

Народна библиотека „Иво 

Андрић“ Вишеград 4.000,00КМ 

14-д 

Удружење пензионера 

Вишеград 6.000,00КМ 

14-ђ 

Територијална ватрогасна 

јединица Вишеград 22.810,00КМ 

Година 18      Број: 12                   Општина Вишеград, 31.12.2010. године                     Страна  24 
 



14-е 

ЈЗУ „Дом здравља“ Вишеград 5.000,00КМ 

14-ж 

ЈУ „Градска галерија“ 

Вишеград 1.300,00КМ 

14-з ЈУ „Дом културе“ Вишеград 6.100,00КМ 

14-и 

ЈУ „Дом културе“- 

Вишеградска стаза 7.000,00КМ 

14-ј 

ЈП „Радио - телевизија 

Вишеград“ Вишеград 14.000,00КМ 

14-к 

Синдикат Општинске 

административне службе 10.000,00КМ 

14-л Политичке странке 1.000,00КМ 

14-љ 

Синдикални центар регије 

Вишеград 6.500,00КМ 

14-м 

ЈУ „Туристичка организација 

општине Вишеград“ 1.000,00КМ 

14-н 

ЈУ „Туристичка организација 

општине Вишеград“-

манифестација „Скокови са 

моста“ 3.000,00КМ 

14-њ Невладине организације  2.663,00КМ 

14-о 

Удружење предузетника 

Вишеград 1.500,00КМ 

14-п ССД „Соко“ 2.000,00КМ 

14-р Удружење логораша Вишеград 2.600,00КМ 

15 

Грант - средства јавним 

установама за награде 

волонтерима 20.000,00КМ 

У К У П Н О 45%                  1.170.000,00 КМ 

 

 

IV 

Овлашћује се начелник општине да неутрошени 

дио средстава, по завршетку пројеката из области 

инфраструктуре, може распоредити на друге 

инфраструктурне пројекте предвиђене овим 

програмом.  

 

V 

Праћење реализације овог програма вршиће 

начелник општине и о томе извјештавати 

Скупштину општине. 

 

VI 

Овај програм објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                                 ПРЕДСЈЕДНИК СО  

Број: 01-022-243/10 

Датум: 30.12.2010. г.    Мр Билал Мемишевић, с.р.               

 

 

На основу члана 195. став 1. и 3. Закона о водама 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 

50/06) и на основу члана 33. Стаута општине 

Вишеград – Пречишћени текст („Службени 

гласник општине Вишеград“, број 10/08), 

Скупштина општине Вишеград на сједници 

одржаној 30.12.2010. године, д о н о с и  

 

О Д Л У К У 

о усвајању Програма потрошње средстава 

остварених по основу Закона о водама  

за 2011. годину 
 

Члан 1.  

Усваја се Програм потрошње средстава 

остварених по основу Закона о водама за 2011. 

годину. 
 

Члан 2.  

Саставни дио ове одлуке је Програм потрошње 

средстава остварених по основу Закона о водама 

за 2011. годину. 
 

Члан 2. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                                 ПРЕДСЈЕДНИК СО  

Број: 01-022-244/10 

Датум: 30.12.2010. г.    Мр Билал Мемишевић, с.р. 

 

П Р О Г Р А М 

 потрошње средстава остварених по основу 

Закона о водама за 2011. годину 
 

I 

Средства дозначена у складу са чланом 188. до 

194. Закона о водама („Службени  гласник 

Републике Српске“, број 50/06) чине средства која 

се уплаћују на посебан рачун Буџета општине 

Вишеград и то као: 

- Накнаде за испоручену воду; 

- Накнаде за воду која се плаћа при регистрацији 

моторних возила; 

- Накнаде за испуштену загађену воду; 

- Накнаде за искориштену воду за производњу 

електричне и топлотне енергије. 
 

II 

Планирани износ ових средстава за 2011. годину 

је 327.000,00 КМ. 
 

III 

Напријед наведена средства биће утрошена за 

дјелимично или потпуно финансирање : 

1. Експропријацију у Гарчи, 

2. Реализација пројеката у сарадњи са ИФАД-ом, 
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3. Реконструкција зграде бившег МУП-а,  

 

IV 

Степен и динамика реализације програма 

зависиће од остварених прилива по овом основу. 

V 

Праћење и реализацију овог програма вршиће 

начелник општине и о томе извјештавати 

Скупштину општине. 
 

VI 

Овај програм објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                                 ПРЕДСЈЕДНИК СО  

Број: 01-022-244/10 

Датум: 30.12.2010. г.    Мр Билал Мемишевић, с.р. 
 

 

На основу члана 89. тачка (4) Закона о шумама 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 

75//08) и члана 33. Статута општине Вишеград – 

Пречишћени текст („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 10/08), Скупштина општине 

Вишеград на сједници одржаној 30.12.2010. 

године, д о н о с и  
 

О Д Л У К У 

о усвајању Програма потрошње средстава 

остварених по основу Закона о шумама  

за 2011. годину   

 

Члан 1.  

Усваја се Програм потрошње средстава 

остварених по основу Закона о шумама за 2011. 

годину.  
 

Члан 2. 

Саставни дио ове одлуке је Програм потрошње 

средстава остварених по основу Закона о шумама 

за 2011. годину. 
 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                                 ПРЕДСЈЕДНИК СО  

Број: 01-022-245/10 

Датум: 30.12.2010. г.    Мр Билал Мемишевић, с.р. 

 

П Р О Г Р А М 

потрошње средстава остварених по основу  

Закона о шумама за 2011. годину  

  

I 

Средства дозначена на основу члана 89. Закона о 

шумама („Службени гласник Републике Српске“, 

број: 75/08) чине средства која Шумско 

газдинство „Панос“ Вишеград дозначи на рачун 

Буџета општине Вишеград, као накнаду за 

посјечену и продату шуму на територији општине 

Вишеград. 
 

II 

Планирани износ ових средстава у 2011. години је 

160.000,00 КМ. 
 

III 

Напријед наведена средства биће утрошена за 

дјелимично или потпуно финансирање сљедећих 

пројеката: 

1. Пројекти који ће се реализовати у сарадњи са 

Министарством пољопривреде, 

2. Изграда пројектне документације; 

3. Набавка и уградња саобраћајних знакова 

4. Грант мјесној заједници Прелово - превоз 

ученика 

5. Одржавање локалних путева.  

 

IV 

Степен и динамика реализације програма 

зависиће од остварених прилива по овом основу. 

 

V 

Праћење и реализацију овог програма вршиће 

начелник општине и о томе извјештавати 

Скупштину општине. 
 

VI 

Овај програм објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                                 ПРЕДСЈЕДНИК СО  

Број: 01-022-245/10 

Датум: 30.12.2010. г.    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 -Пречишћени текст 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 

10/08), Скупштина општине Вишеград на 

сједници одржаној 30.12.2010. године, д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о усвајању Акционог плана социјалног 

укључивања у систем социјалне/дјечије 

заштите у односу на област водоснабдијевања  

у општини Вишеград за 2011-2012. годину 
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Члан 1. 

Скупштина општине Вишеград усваја Акциони 

план социјалног укључивања у систем 

социјалне/дјечије заштите у односу на област 

водоснабдијевања у општини Вишеград за 2011-

2012. годину. 
 

Члан 2. 

Саставни дио ове одлуке је Акциони план 

социјалног укључивања у систем 

социјалне/дјечије заштите у односу на област 

водоснабдијевања у општини Вишеград за 2011-

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: 01-022-246/10 

Датум: 30.12.2010. г.    Мр Билал Мемишевић, с.р. 
 

 

На основу члана 30. Закона о уређењу простора и 

грађењу („Службени гласник Републике Српске“ 

број 55/10) и члана 33. Статута општине 

Вишеград - Пречишћени текст („Службени 

гласник општине Вишеград“ број 10/08), 

Скупштина општине Вишеград на сједници 

одржаној 30.12.2010. године, д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о приступању изради Просторног плана 

општине Вишеград 

 

Члан 1. 

Приступа се изради Просторног плана општине 

Вишеград (у даљем тексту План). 
 

Члан 2. 

Простор који ће се обухватити планом односи се 

на цјелокупно подручје општине Вишеград, које 

је дефинисано административним границама 

општине, у укупној површини од 448 km². 
 

Члан3. 

Временски период на који се план доноси је 20 

година.  

Почетак рачунања периода из става 1. овог члана 

утврдиће носилац припреме и носилац израде 

плана у зависности од конкретних околности и 

дефинисати у Одлуци о доношењу плана. 

 

 

Члан 4. 

Смјернице за израду плана садржане су у 

Просторном плану Републике Српске и 

Стратегији развоја општине Вишеград. 

 

Члан 5. 

Рок за израду плана је 12 (дванаест) мјесеци од 

дана потписивања уговора. 

 

Члан 6. 

Планом се, у складу са законом, треба утврдити: 

основна намјена простора, систем насеља 

(урбаног и руралног карактера) и њихово 

повезивање, критеријуми за ширење урбаних 

дијелова, намјене ван урбаних подручја, зоне 

комуналне инфраструктуре (развој саобраћајног 

система општине, водоснабдијевање, енергија, 

телекомуникације), објекти од значаја за 

друштвену инфраструктуру (здравство, школство, 

култура, спорт), мјере заштите градитељског и 

природног насљеђа, мјере заштите животне 

средине, мјере санације девастираних подручја 

(клизишта, плавна подручја), мјере заштите 

становника и материјалних добара од 

елементарних и других непогода, услови за 

изградњу у подручјима за које се не доносе 

документи просторног уређења нижег реда, 

обавезе приликом израде урбанистичког плана и 

спроведбених докумената просторног уређења и 

друге неопходне елементе. 

 

Члан 7. 

Мјесто, вријеме и начин излагања нацрта на јавни 

увид утврдиће Скупштина општине Вишеград на 

приједлог носиоца припреме плана а након израде 

нацрта плана. 

 

Члан 8. 

Средства за израду плана осигураће се из буџета 

Општине Вишеград, уз могућност суфинансирања 

од стране Министарства за просторно уређење, 

грађевинарство и екологију. 

 

Члан 9. 

Одлуком Скупштине општине Вишеград 

именоваће се савјет плана, у складу са чланом 33. 

став 1. Закона о уређењу простора. 

 

Члан 10. 

Носилац припреме плана је Одјељење за 

просторно уређење и стамбено - комуналне 

послове Општине Вишеград. 

Носилац израде плана одредиће се у складу са 

одредбама Закона о јавним набавкама. 
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Члан 11. 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи 

став 1. у члану 1. Одлуке о ревизији и изради 

планова („Службени гласник општине Вишеград“ 

број 1/96).  

 

Члан 12. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                                 ПРЕДСЈЕДНИК СО  

Број: 01-022-248/10 

Датум: 30.12.2010. г.    Мр Билал Мемишевић, с.р. 

 

 

На основу члана 125. Закона о уређењу простора 

и грађењу (“Службени гласник Републике 

Српске“, број: 55/10) и члана 33. Статута општине 

Вишеград - Пречишћени текст (“Службени 

гласник општине Вишеград“, број 10/08), 

Скупштина општине Вишеград на сједници 

одржаној 30.12.2010.године, д о н о с и 

 

 

О Д Л У К У 

о легализацији бесправно изграђених  

или почетих објеката или дијелова објеката 

 

I / УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

Овом одлуком утврђују се услови и поступак, 

висина, рокови и начин плаћања накнада за 

легализацију бесправно изграђених или почетих 

објеката или дијелова објеката. 

Поступак легализације проводи Одјељење за 

просторно уређење и стамбено -комуналне 

послове (у даљем тексту: Одјељење) на основу 

Закона о уређењу простора и грађењу, Закона о 

грађевинском земљишту Републике Српске, 

Закона о општем управном поступку и на основу 

ове одлуке. 

  

II / ЗНАЧЕЊЕ ИЗРАЗА 

 

Члан 2. 

Изрази употријебљени у овој одлуци имају 

сљедеће значење:  

- „објекат“ подразумијева склоп 

грађевинских елемената у простору који је 

повезан са земљиштем на одређеној 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 др.) као и 

захвати у простору којима се мијења начин 

коришћења простора , као што су насип, ископ, 

одлагалиште и сл. 

- „незаконито изграђени објекат“ је онај 

објекат или дио објекта изграђен или започет без 

одобрења за грађење или изграђен објекат за који 

није прибављена употребна дозвола;   

- „потпуно изграђени објекти или 

дијелови објеката“ су они објекти на којима су 

изведени сви грађевински, занатско-завршни и 

инсталатерски радови, односно они дијелови 

објеката које инвеститори бесправно користе. 

- „почети објекти или дијелови 

објеката“ су они објекти који су дијелом или 

цијели изведени у конструктивном смислу и на 

којима је неопходно извести остатак 

грађевинских радова и све завршно-занатске и 

инсталатерске радове. 

- „трајно легализован објекат“ је онај 

објекат или дио објекта за који је након 

проведеног поступка донесено рјешење о 

легализацији или почети објекат за који је након 

проведеног поступка донесено рјешење о 

накнадном одобрењу за грађење; 

- „привремено задржан објекат“ је онај 

објекат за који је након  проведеног поступка 

донесено рјешење о привременом задржавању; 

- „рушење“ је поступак уклањања 

незаконито изграђеног објекта за који се у 

проведеном поступку утврди да нема могућности 

за његово трајно (привремено задржавање).    

 

III / ТРАЈНА ЛЕГАЛИЗАЦИЈА   

 

Члан 3. 

Постојање незаконито изграђеног објекта 

утврђује се на дан доношења ове одлуке. 

 

Члан 4. 

Не сматрају се незаконито изграђеним објектима 

објекти изграђени прије првог  

аерофотограметријског снимања, уколико су 

остали у тада  затеченим димензијама  (положај, 

хоризонтални и вертикални габарити), у складу са 

чланом 125. став 3. Закона о уређењу простора и 

грађењу (“Службени гласник Републике Српске “, 

број 55/10). Као доказ да је објекат легално 

изграђен (уплањен) потребно је приложити 

препис посједовног листа, земљишнокњижни 

извадак и копију катастарског плана са овјереном 

напоменом да је уплањење извршено на основу 

првог аерофотограметријског снимка.  
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За објекте из става 1. овог члана инвеститор није 

дужан платити накнаду за погодности 

(једнократну ренту) нити накнаду за уређење 

грађевинског земљишта. 

На дијелове објеката из става 1. овог члана који 

одступају од величине утврђене 

аерофотограметријским снимком (хоризонтални и 

вертикални габарити) примјењују се одредбе ове 

одлуке.  
 

Члан 5.  

Инвеститор, односно власник бесправно 

изграђеног или почетог објекта или дијела 

објекта, дужан је да поднесе захтјев за 

легализацију објекта или дијелова објекта у року 

од 1 (једне) године од дана ступања на снагу ове 

одлуке.  

Послије истека рока из претходног става престаје 

могућност накнадне легализације. 

Објекти за које се не поднесе захтјев, као у ставу 

1. овог члана, биће уклоњени на начин и по 

поступку утврђеном законом. 
 

Члан 6. 

За објекте дефинисане чланом 78. Закона о 

уређењу простора и грађењу (“Службени гласник 

Републике Српске“, број: 55/10), а који су 

бесправно изграђени, инвеститори немају обавезу 

прибављања одобрења за грађење. Инвеститор је, 

у складу са законом, обавезан прибавити само 

локацијске услове. 

Накнада ће се плаћати на основу Одлуке о висини 

накнаде за израду урбанистичко-техничких 

услова и накнаде за издавање мишљења 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број: 

4/09) и Одлуке о административним таксама 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 

3/07, 8/07 и 4/08).   
 

Члан 7. 

За издавање локацијских услова за изведено 

стање, за легализацију бесправно изграђених или 

почетих објеката или дијелова објеката, 

инвеститор је дужан приложити:  

       - овјерену копију катастарског плана са 

геодетским снимком објекта који се легализује, 

односно геодетски снимак инфраструктурног 

објекта на ажурној катастарској подлози , 

      - опис технологије рада за производне објекте, 

      - опис објекта са фотографијама (улична, 

дворишна, бочна фасада и унутрашњост објекта), 

      - начелне сагласности те посебне услове и 

сагласности за случајеве утврђене другим 

прописима, а које нису покривене спроведбеним 

документом просторног  уређења, 

      - доказ о власништву или праву коришћења 

над земљиштем за објекте из члана 78. Закона о 

уређењу простора и грађењу. 

 

Члан 8. 

Локацијски услови се издају на основу мишљења 

комисије и докумената просторног уређења у 

складу са Законом о уређењу простора и грађењу. 

 

Члан 9. 

Уколико се објекат налази у подручју обухвата 

спроведбеног документа просторног уређења, а 

габарити ( вертикални, хоризонтални) незнатно 

одступају од планом предвиђене изградње , 

локацијски услови се издају и на основу стручног 

мишљења комисије на којој је изграђен или почет 

предметни објекат. Стручна анализа треба да 

сагледа могућност легализације изграђеног или 

почетог објекта у односу на документ просторног 

уређења, нарочито водећи рачуна о намјени, 

грађевинским и регулационим линијама, 

сусједним објектима и негативном утицају 

изграђеног објекта на животну средину и 

окружење.  
 

Члан 10. 

За издавање рјешења за накнадно одобрење за 

грађење инвеститор је дужан, уз захтјев, 

приложити: 

- локацијске услове за изведено стање, 

- доказ о власништву или праву грађења и 

посједовни лист, 

- упрошћени главни пројекат у 3 примјерка, 

- извјештај о обављеној ревизији техничке 

документације према члану 73. Закона о уређењу 

простора и грађењу и 

- рјешње о утврђивању висине накнаде за уређење 

градског грађевинског и осталог земљишта и 

накнаде за погодности (једнократне ренте), те 

доказ о уплати утврђеног износа накнаде, односно 

уговор о начину измирења ових обавеза као и 

измирење других прописаних обавеза. 
 

Члан 11. 

Упрошћен главни пројекат садржи: 

1. Општи дио 

2.Технички дио (текстуални и графички прилози) 

Општи дио главног пројекта има стандардан 

садржај. 

Технички дио садржи : 

-  технички опис, 

-  предрачун, 

-  основе карактеристичних етажа и крова у  

    размјери 1:100 

-   један карактеристичан пресјек у размјери 1:100  

    и за  
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а) потпуно изграђене објекте или дијелове 

    објеката: 

-  графички приказ или фотографије свих фасада, 

-  изјаву инвеститора о начину извођења  

    конструкције, 

-  статичко мишљење о могућности легализације, 

-  атест о мјерењу електроинсталација, 

-  мишљење пројектанта о изведеним  

    хидротехничким инсталацијама, 

-  мишљење о изведеним термотехничким  

    инсталацијама, 

-  мишљење пројектанта или доказ (атести) о  

    постројењима и технолошким системима  

    уколико се ради о производним дјелатностима, 

б) почете објекте или дијелове објеката: 

-   графички приказ свих фасада, 

-   изјаву инвеститора о начину извођења  

    конструкције, 

-  статичко мишљење о могућности легализације  

    почетог дијела објекта и пројекат  

    конструкције неизведеног дијела објекта, 

-  пројекат електроинсталација, 

-  пројекат хидротехничких инсталација, 

-  пројекат термотехничких инсталација, 

-  технолошки пројекат за објекат производне  

    дјелатности. 
 

Члан 12. 

Уз захтјев за обрачун накнада за објекат који се 

легализује инвеститор је дужан приложити: 

- локацијске услове, 

- упрошћен главни пројекат са предрачуном  

    радова,  

- извјештај о извршеној ревизији за објекте за 

    које је законом прописана ревизија. 

За почете објекте у нивоу темеља накнаде се 

обрачунавају у пуном износу. 
 

Члан 13. 

Уколико се незаконито изграђени објекат може 

трајно легализовати, односно привремено 

задржати, односно уклопити у важећи документ 

просторног уређења, накнадно рјешење о 

одобрењу за грађење може се издати на основу 

стручног мишљења комисије која се образује у 

смислу Закона о  уређењу простора и грађењу и 

Правилника о избору и раду чланова комисије за 

издавање стручног мишљења („Службени гласник 

Републике Српске“, број 104/10).  

У случају давања позитивног мишљења за објекте 

из претходног става комисија је дужна исто 

образложити, свим битним разлозима којим се 

руководила, поштујући при том правила струке, 

учешће јавности и важеће прописе.  
 

 

Члан 14. 

Не може се накнадно издати одобрење за грађење 

за започете објекте односно не могу се 

легализовати објекти који угрожавају или ометају 

изграђене или планиране инфраструктурне 

објекте. 
 

Члан 15. 

Уколико нема услова за трајну легализацију 

(задржавање) цјелокупног објекта, или 

задржавање објекта у изведеном стању, а постоји 

могућност за дјелимично  задржавање објекта уз 

измијењене услове грађења (рушење дијела 

објекта уколико представља засебну 

функционалну цјелину) орган управе који води 

поступак  дужан је инвеститору понудити 

прихватљиво рјешење.  

 

IV / ПРИВРЕМЕНО ЗАДРЖАВАЊЕ 
 

Члан 16. 

За бесправно изграђене или почете објекте или 

дијелове објеката који не испуњавају услове за 

трајну легализацију донијеће се рјешење о 

привременом задржавању, ако се на основу 

образложеног стручног мишљења комисије или 

правног лица, у зависности од врсте документа 

просторног уређења којим је простор обухваћен у 

законом предвиђеном поступку, утврде 

могућности и услови за привремено задржавање.                                          

 

Члан 17. 

Уколико дође до измјене ранијег документа 

просторног уређења, у смислу да се омогућава 

трајно задржавање раније привремено задржаног 

објекта, инвеститор може поднијети захтјев за 

трајну легализацију објекта и након истека 

важења ове одлуке. 
 

Члан 18. 

Рјешење о привременом задржавању незаконито 

изграђеног објекта доноси се изузетно и траје 

најдуже до момента привођења земљишта трајној 

намјени  одређеној одговарајућим документима 

просторног уређења.  

Моменат привођења земљишта трајној намјени, у 

смислу ове одлуке, сматра се доношење 

локацијских услова за изградњу у складу са 

документима просторног уређења.  
 

Члан 19. 

Рјешење о привременом задржавању незаконито 

изграђеног објекта даје инвеститору правни основ 

за привремено прикључење на инсталације 

комуналне и друге инфраструктуре (водовод, 
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канализација, топловод, ТТ водови, електровод и 

др.). 

 

Члан 20. 

Накнада за уређење грађевинског земљишта за 

објекте који се рјешењем привремено задржавају 

плаћа се у складу са Одлуком о грађевинском 

земљишту (“Службени гласник општине 

Вишеград“, број 2/08).  

 

Члан 21. 

Инвеститор привремено задржаног незаконито 

изграђеног објекта дужан је уклонити објекат под 

пријетњом принудног извршења, о свом трошку, 

када се испуне услови из члана 18. ове одлуке, а 

на основу рјешења општинског органа  управе 

надлежног за послове просторног уређења.  

У случају поступања по претходном ставу, 

инвеститор или корисници објекта немају право 

на накнаду за уложена средства у привремено 

задржану грађевину  нити на замјенску локацију.  
 

V / РУШЕЊЕ 

 

Члан 22. 

За објекте који су изграђени или започети без 

одобрења грађења за које се не може издати 

одобрење за трајно (привремено задржавање), за 

објекте за које инвеститор у предвиђеном року не 

поднесе захтјев за трајно (привремено 

задржавање) или поднесени захтјев буде 

коначним рјешењем одбијен донијеће се рјешење 

о рушењу.  
 

Члан 23. 

Објекте из претходног члана инфраструктурна 

предузећа су дужна искључити са својих 

инсталација одмах по обавјештењу о рушењу 

урбанистичко-грађевинског инспектора или 

општинског органа  управе надлежног за послове 

урбанизма.  
 

VI / ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 24. 

Власник незаконито изграђеног или започетог 

објекта или дијела објекта мора  поднијети захтјев 

за трајно (привремено задржавање објекта) 

задржавање објекта Одјељењу за просторно 

уређење и стамбено-комуналне послове, 

најкасније у року од 1 (једне) године од дана 

доношења ове одлуке.  

 

Члан 25. 

Рјешење о трајном /привременом/ задржавању 

објекта или дијела објекта  изграђеног супротно 

документу просторног уређења не може се 

донијети ни у случајевима прописаним законом 

(тамо гдје су на снази режим забране и др.). 
 

Члан 26. 

Одјељење за просторно уређење и стамбено-

комуналне послове рјешаваће захтјеве из ове 

одлуке, правовремено информисати јавност и 

синхронизовати активности са осталим органима 

и службама, а све у циљу безбједног, 

правовременог и квалитетног извршења.  

Одјељење из претходног става донијеће 

прописане обрасце захтјева за трајно (привремено 

задржавање) и проводити остале активности 

неопходне за примјену ове одлуке, као и старати 

се о благовременом подношењу захтјева, 

њиховом рјешавању у хитном року уз адекватно 

информисање инвеститора /корисника/ 

незаконито изграђених објеката, те омогућити 

потпуну транспарентност и јавност рада.  
 

Члан 27. 

Технички пријем трајно задржаног објекта 

извршиће се у складу са Законом о уређењу 

простора и грађењу и овом одлуком. 
 

Члан 28. 

Рјешењем о легализацији утврђује се да 

бесправно изграђени објекат задовољава све 

законске услове за грађење и оно производи исто 

правно дејство као одобрење за грађење издато у 

складу са одредбама закона који уређује 

просторно уређење.           

                   

Члан 29. 

Накнаде од уређења градског грађевинског 

земљишта и једнократне ренте ће се обрачунавати 

у складу са Одлуком о грађевинском земљишту и 

Одлуком о начину плаћања накнаде за трошкове 

уређења градског грађевинског земљишта и 

накнаде за природне погодности градског 

грађевинског земљишта (једнократна рента).   
 

Члан 30. 

Средства која се прикупе у току процеса 

легализације у буџету општине, од накнада за 

градско грађевинско земљиште, користиће се за 

тошкове уређења земљишта и за трошкове израде 

докумената просторног уређења. 
 

Члан 31. 

Поступци за издавање накнадног одобрења за 

грађење који су покренути прије ступања на снагу 

ове одлуке, а који нису окончани, водиће се у 

складу са одредбама ове одлуке. 
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Члан 32. 

Доношењем ове одлуке престаје да важи Одлука 

о статусу незаконито изграђених грађевина 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 

1/09). 

 

Члан 33. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                                 ПРЕДСЈЕДНИК СО  

Број: 01-022-249/10 

Датум: 30.12.2010. г.    Мр Билал Мемишевић, с.р. 

 

 

На основу члана 62. Пословника Скупштине 

општине Вишеград – Пречишћени текст 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 

10/08 и 14/08), Скупштина општине Вишеград на 

сједници одржаној 30.12.2010. године, д о н о с и  

 

 

П Р О Г Р А М    Р А Д А 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД  

ЗА 2011. ГОДИНУ 

 

I-УВОДНИ ДИО 

 

Програм рада Скупштине општине Вишеград 

утврђујe садржај послова и задатака Скупштине, 

начин и рокове њиховог извршавања, као и 

носиоце тих активности. 

Поред прописаних задатака из надлежности 

Скупштине општине, програм рада ће обухватити 

и теме о актуелним животним питањима грађана, 

а у надлежности других институција и виших 

нивоа власти, а посебно питања у области 

просторног уређења и планирања, образовања, 

културе, спорта, здравствене заштите и слично. 

Скупштина ће разматрати и питања као што су 

избори и именовања, доношење одређених 

одлука, закључака, рјешења и других аката. 

Радна тијела Скупштине ће, у складу са овим 

програмом и својим надлежностима, разматрати 

материјале припремљене за Скупштину о чему ће 

у оквиру свог домена давати мишљења, 

подносити приједлоге и одговарајуће извјештаје. 

Скупштина ће редовно захтијевати од начелника 

и Општинске административне службе, те других 

органа, институција и установа да подносе 

извјештаје и информације о реализацији 

донесених одлука и закључака. 

У оквиру својих надлежности Скупштина ће 

стварати што повољнији амбијент за улагање 

домаћег и страног капитала и подстицајно 

дјеловати на привредни развој општине кроз 

пласман средстава остварених по основу закона. 

У области просторног уређења и планирања 

Скупштина ће посветити посебну пажњу изради 

регулационих и других планова, као и 

активностима на легализацији бесправно 

изграђених објеката. 

Скупштина ће разматрати информације о 

актуелним питањима из области: здравства, 

културе, спорта и физичке културе. 

У циљу заштите људи и имовине Скупштина ће 

разматрати информацију о раду цивиле заштите 

као и стање у области комуналних дјелатности. 

Скупштина ће и даље редовно сарађивати са 

средствима јавног информисања, у циљу бржег 

информисања грађана о раду Скупштине и њених 

радних тијела.  

Програм рада Скупштине општине је основа за 

благовремено и редовно планирање сједница 

Скупштине и њених радних тијела.  

Поред питања садржаних у овом програму 

Скупштина ће, у складу са својим надлежностима 

и према указаној потреби, разматрати и друга 

питања која нису предвиђена овим програмом 

рада, а за чијим разматрањем се укаже потреба. 

 

II – ТЕМАТСКИ И НОРМАТИВНИ ДИО 

  

Ј а н у а р 
1. Информација о раду Скупштине општине 

Вишеград за 2010. годину 

   Обрађивач: Стручна служба Скупштине 

општине 

    Предлагач: предсједник Скупштине општине 

2. Извјештај о раду начелника општине и 

Општинске административне службе за 2010. 

годину  

   Обрађивачи: Стручна служба начелника 

општине и надлежна одјељења ОАС 

    Предлагач: начелник општине 

3. Приједлог Одлуке о просјечној коначној 

грађевинској цијени 1 m2 стамбеног простора 

из претходне године 

    Обрађивач: Одјељење за просторно уређење и 

стамбено - комуналне послове 

    Предлагач: начелник општине 

4. Приједлог Одлуке о утврђивању базне цијене за 

обрачун трошкова уређења градског и осталог 

грађевинског земљишта на подручју општине 

Вишеград за 2011. годину 

   Обрађивач: Одјељење за просторно уређење и 

стамбено - комуналне послове 

   Предлагач: начелник општине 

5. Извјештај о реализацији новчаног подстицаја за 

развој пољопривреде и села за 2010. годину  
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   Обрађивачи: Одјељење за привреду и 

друштвене дјелатности и Комисија за одабир   

корисника новчаног подстицаја 

   Предлагач: начелник општине 

 

Ф е б р у а р  

1. Разматрање и давање сагласности на годишњи 

програм рада и финансијски план за 2011. 

годину јавних установа чији је оснивач 

Општина Вишеград   

    Обрађивачи: надлежни органи јавних установа 

     Предлагач: надлежни органи јавних установа 

2.  Извјештај о раду Републичког јавног  

     правобранилаштва –сједиште Фоча за 2010.        

     годину  

     Обрађивач: РЈП –сједиште Фоча 

     Предлагач: РЈП –сједиште Фоча 

3.  Извјештај о реализацији средстава за подстицај  

 запошљавања на подручју општине                

 Вишеград за 2010. годину. 

     Обрађивачи: Одјељење за привреду и  

     друштвене дјелатности  и Комисија за одабир    

     послодаваца за подстицај запошљавања          

     Предлагач: начелник општине 

4.  Приједлог Програма уређења градског  

     грађевинског земљишта за 2011. годину 

     Обрађивач: Одјељење за просторно уређење и  

     стамбено - комуналне послове 

     Предлагач: начелник општине 

5.  Информација о валоризацији: 

- просјечне коначне цијене 1m² корисне 

стамбене површине 

- базне цијене за обрачун трошкова уређења 

градског и осталог грађевинског земљишта 

     Обрађивач: Одјељење за просторно уређење и  

     стамбено - комуналне послове 

  Предлагач: начелник општине 

  

  М а р т  

1 . Приједлог Одлуке о усвајању завршног рачуна     

     по Буџету општине Вишеград за 2010. годину 

     Обрађивач: Одјељење за финансије  

     Предлагач: начелник општине 

2.  Извјештај о реализацији кредитних средстава 

     датих по основу Закона о  накнадама за     

     кориштење природних ресурса у сврху     

     производње електричне  енергије за период од    

     01.01.2010 - 31.12.2010. године 

     Обрађивачи: Одјељење за привреду и       

     друштвене дјелатности, Кредитни одбор и  

     Надзорни одбор 

     Предлагач: начелник општине 

3.  Информација о прољетној сјетви и стању 

     пољопривреде на подручју општине 

     Обрађивач: Одјељење за привреду и 

     друштвене дјелатности 

     Предлагач: начелник општине 

 

 

    А п р и л  

1. Приједлог Одлуке о усвајању Плана  

    одржавања, заштите, реконструкције и  

    изградње локалних и некатегорисаних путева и   

    улица за 2011. годину  

    Обрађивач: Одјељење за просторно уређење и 

стамбено - комуналне послове 

    Предлагач: начелник општине 

2. Информација о остварењу буџета општине за  

     перид од 01.01-31.3.2011. године 

     Обрађивач: Одјељење за финансије 

     Предлагач: начелник општине 

3.  Извјештај о извршењу средстава буџетске  

     резерве за период од 01.01-31.3.2011. године 

     Обрађивач: Одјељење за финансије 

     Предлагач: начелник општине 

4. Извјештај о годишњем пословању и годишњем     

     обрачуну јавних установа за 2010. годину  

     јавних установа чији је оснивач Општина  

     Вишеград   

     Обрађивачи: надлежни органи јавних установа 

     Предлагачи: надлежни органи јавних установа 

5.  Извјештај о раду ЈП РТВ „ Вишеград“  

     Обрађивач: ЈП РТВ „ Вишеград“ 

     Предлагач: ЈП „РТВ“ Вишеград 

6.  Извјештај о раду ОО Црвени крст Вишеград 

     Обрађивач: ОО Црвени крст 

     Предлагач: ОО Црвени крст 

7.  Информација о стању привреде на подручју    

     општине Вишеград, са посебним освртом на  

     запошљавање 

     Обрађивач: Одјељење за привреду и  

     друштвене дјелатности 

     Предлагач: начелник општине 

8.  Информација о бесправној градњи и  

     легализацији бесправно изграђених објеката у     

     претходном периоду   

     Обрађивач: Одјељење за просторно уређење и  

     стамбено - комуналне послове  

     Предлагач: начелник општине 

 

  М а ј  

1.  Извјештај о стању у области цивилне заштите     

     и реализацији мјера противпожарне заштите на     

     подручју општине; 

     Обрађивачи: Стручна служба начелника  

     Општине и ТВЈ Вишеград    

     Предлагач: начелник општине 

2.  Информација о водоснабдијевању   

     становништва на подручју општине Вишеград 

     Обрађивач: Предузеће за водовод и  

     канализацију „15. април“ АД Вишеград 

     Предлагач: Предузеће за водовод и  
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     канализацију „15. април“ АД Вишеград 

3.  Информација о организовању „Вишеградске  

     стазе“  

     Обрађивач: Дом културе Вишеград 

     Предлагач: Дом културе  Вишеград 

4.  Информација о валоризацији: 

-  просјечне коначне цијене 1m² корисне    

     стамбене површине 

-  базне цијене за обрачун трошкова    

     уређењаградског и осталог грађевинског  

     земљишта 

     Обрађивач: Одјељење за просторно уређење и  

     стамбено - комуналне послове 

     Предлагач: начелник општине 

 

Ј у н  

1. Информација о стању путне инфраструктуре на 

подручју општине Вишеград  

    Обрађивач: Одјељење за просторно уређење и  

    стамбено комуналне послове  

    Предлагач: начелник општине 

2. Информација о остваривању здравствене  

    заштите становништва на подручју општине      

    Вишеград 

    Обрађивач: Одјељење за привреду и друштвене  

    дјелатности 

    Предлагач: начелник општине  

3. Информација о стању социјалне заштите на  

    подручју општине Вишеград 

    Обрађивач: Центар за социјални рад 

    Предлагач:  Центар за социјални рад 

4. Информација о стању спорта на подручју  

    општине Вишеград  

    Обрађивач: Одјељење за привреду и друштвене  

    дјелатности  

    Предлагач : начелник општине           

5. Информација о положају младих на подручју  

    општине Вишеград 

    Обрађивач: Одјељење за привреду и друштвене  

    дјелатности 

    Предлагач : начелник општине 

                           

    Ј у л  

1. Извјештај о извршењу буџета општине  

    Вишеград за период од 01.01– 30.6.2011. године 

    Обрађивач: Одјељење за финансије 

    Предлагач: начелник општине 

2. Извјештај о извршењу средстава буџетске  

    резерве за период од 01.04-30.6.2011. године 

    Обрађивач: Одјељење за финансије 

    Предлагач: начелник општине 

3. Извјештај о извршењу започетих и планираних  

    капиталних инвестиција у 2011. години 

    Обрађивачи: Стручна служба начелника и  

    надлежна одјељења ОАС  

    Предлагач: начелник општине 

4. Извјештај о реализацији кредитних средстава  

    датих по основу Закона о накнадама за                      

    кориштење природних ресурса у сврху 

производње електричне енергије за период од      

    01.01.2011-30. 6.2011. године  

    Обрађивачи: Одјељење за привреду и 

друштвене дјелатности, Кредитни одбор и 

Надзорни одбор 

    Предлагач: начелник општине  

5. Информација о раду Основне и Средње школе  

    са посебним освртом на успјех ученика у     

    школској 2010/2011. години 

    Обрађивач: Одјељење за привреду и друштвене  

    дјелатности 

    Предлагач: начелник општине  

 

    С е п т е м б а р 

1. Информација о упису ученика у школску  

    2010/2011. годину 

    Обрађивачи: Одјељење за привреду и  

    друштвене дјелатности 

    Предлагач: начелник општине 

2. Информација о остваривању права из области  

    борачко-инвалидске заштите  

    Обрађивач: Одјељење за општу управу 

    Предлагач: начелник општине 

3. Информација о стању сточног фонда и  

    здравственој заштити животиња на подручју      

    општине Вишеград 

    Обрађивач: Одјељење за привреду и друштвене  

    дјелатности 

    Предлагач: начелник општине  

4. Информација о стању криминалитета, јавног  

    реда и мира и безбједности јавног саобраћаја  

    на подручју општине Вишеград       

    Обрађивач: Полицијска станица Вишеград      

    Предлагач : Полицијска станица Вишеград  

5. Информација о валоризацији: 

- просјечне коначне цијене 1m² корисне 

стамбене површине 

- базне цијене за обрачун трошкова 

уређењаградског и осталог грађевинског 

земљишта 

    Обрађивач: Одјељење за просторно уређење и  

    стамбено - комуналне послове 

    Предлагач: начелник општине 

  

О к т о б а р  

1. Информација о остварењу буџета за период од  

    01.01- 30. 9.2011. године 

    Обрађивач: Одјељење за финансије  

    Предлагач: начелник општине 

2. Извјештај о извршењу средстава буџетске  

    резерве за период од 01.7-30.9.2011.  године 

    Обрађивач: Одјељење за финансије  

    Предлагач: начелник општине 
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3. Извјештај о реализацији кредитних средстава  

    датих по основу Закона о накнадама за  

    кориштење природних ресурса у сврху  

    производње електричне енергије за период од      

    01. 7-30. 9.2011. године  

    Обрађивачи: Одјељење за привреду и  

    друштвене дјелатности, Кредитни одбор и 

    Надзорни одбор 

    Предлагач: начелник општине 

4. Приједлог Одлуке о усвајању Програма  

    зимског одржавања путева и јавних површина  

    за 2012. годину 

    Обрађивач: Одјељење за просторно уређење и  

    стамбено - комуналне послове  

    Предлагач: начелник општине 

5. Приједлог Одлуке о усвајању Програма  

    заједничке комуналне потрошње за 2012.  

    годину 

    Обрађивач: Одјељење за просторно уређење и  

    стамбено комуналне послове  

    Предлагач: начелник општине 

6. Информација о стању електроенергетске мреже  

    на подручју општине и припремама за зимски   

    период 

    Обрађивач: Електродистрибуција Пале, РЈ  

    Вишеград  

    Предлагач: Електродистрибуција Пале, РЈ  

    Вишеград 

 

Н о в е м б а р 

1. Информација о раду Савјета мјесних заједница  

    Обрађивач: Одјељење за општу управу 

    Предлагач: начелник општине 

2. Информација о кориштењу, узгоју и заштити  

    шума на подручју општине Вишеград 

    Обрађивач: Одјељење за привреду и друштвене  

    дјелатности 

    Предлагач: начелник општине 

3. Информација о функционисању поштанског и  

    телефонског саобраћаја на подручју општине  

    Вишеград 

    Обрађивачи: РЈ Поште и Телекома 

    Предлагачи: РЈ Поште и Телекома 

 

Д е ц е м б а р   

1. Приједлог Одлуке о усвајању Буџета општине  

    Вишеград за 2012. годину 

    Обрађивач: Одјељење за финансије 

    Предлагач: начелник општине 

2. Приједлог Одлуке о извршењу Буџета општине  

    Вишеград за 2012. годину 

    Обрађивач: Одјељење за финансије  

    Предлагач: начелник општине 

3. Приједлог Одлуке о усвајању Плана  

    капиталних улагања за 2012. годину 

    Обрађивач: Комисија за планирање општинског  

    развоја 

    Предлагач: начелник општине 

4. Приједлог Програма рада Скупштине општине  

    Вишеград за 2012. годину 

    Обрађивач: Стручна служба СО 

    Предлагач: Колегиј Скупштине општине 

5. Информација о валоризацији: 

- просјечне коначне цијене 1m² корисне 

стамбене површине 

- базне цијене за обрачун трошкова 

уређењаградског и осталог грађевинског 

земљишта 

    Обрађивач: Одјељење за просторно уређење и      

    стамбено - комуналне послове 

    Предлагач: начелник општине 

Наведени субјекти су дужни да се придржавају 

рокова за доставу материјала. 

Материјал се доставља Стручној служби 

Скупштине општине, умножен у 40 примјерака. 

Предсједник СО ће се старати о реализацији овог 

програма и предузимати мјере да се он у 

потпуности проведе. 

 

III – ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Овај програм ће се објавити у „Службеном 

гласнику општине Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                                 ПРЕДСЈЕДНИК СО  

Број: 01-022-251/10 

Датум: 30.12.2010. г.    Мр Билал Мемишевић, с.р. 

 

 

На основу члана 33. Статута општине Вишеград – 

Пречишћени текст („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 10/08), након разматрања 

Извјештаја о реализацији Стратегије 

комуникација општине Вишеград за 2010. годину, 

Скупштина општине Вишеград на сједници 

одржаној 30.12.2010. године, д о н о с и  

 

З А К Љ У Ч А К 

  

 1. Скупштина општине Вишеград усваја 

Извјештај о реализацији Стратегије комуникација 

општине Вишеград за 2010. годину.  

 

 2. Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                                 ПРЕДСЈЕДНИК СО  

Број: 01-022-247/10 

Датум: 30.12.2010. г.    Мр Билал Мемишевић, с.р. 
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На основу члана 33. Статута општине Вишеград – 

Пречишћени текст („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 10/08), након разматрања 

Извјештајa Комисије за процјену штета од 

поплаве, Скупштина општине Вишеград на 

сједници одржаној 30.12.2010. године, д о н о с и  

 

 

З А К Љ У Ч А К 

  

 1. Скупштина општине Вишеград усваја 

Извјештај Комисије за процјену штета од 

поплаве. 

 

 2. Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

                                 ПРЕДСЈЕДНИК СО  

Број: 01-022-250/10 

Датум: 30.12.2010. г.    Мр Билал Мемишевић, с.р. 

 

 

На основу члана 43. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 101/04, 42/05 и 118/05), члана 26. 

Одлуке о утврђивању критерија за додјелу 

стимулативних кредита из средстава остварених 

по основу Закона о накнадама за коришћење 

природних ресурса у сврху производње 

електричне енергије – пречишћени текст 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број: 

67/09 и 7/09) и члана 51. Статута општине 

Вишеград – пречишћени текст („Службени 

гласник Општине Вишеград“, број: 10/08), 

начелник општине Вишеград 19.11.2010. године, 

д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о давању сагласности на одлуку Заједничког 

Кредитног одбора бр.ЗКО-ВГ-10 од 17.11.2010. 

године о одобрењу кредита «АУРИ» Д.О.О. из 

Вишеграда у износу од 25.000,00КМ  

 

Члан 1. 

Даје се сагласност на одлуку Кредитног одбора 

број ЗКО-ВГ-10 од 17.11.2010. године о 

одобравању кредита кориснику «АУРИ» Д.О.О.  

из Вишеграда у износу од 25.000,00КМ, за 

набавку обртних средстава.  

 

Члан 2. 

Саставни дио ове одлуке је Одлука Кредитног 

одбора бр. ЗКО-ВГ-10 од 17.11.2010. године. 

 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 
 

ОПШТИНА ВИШЕГРАД 

                                        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  

Број: 02-013-425/10 

Датум: 19.11.2010. г.   Мр Томислав Поповић, с.р.  
 

 

На основу члана 42. Закона о буџетском систему 

– Пречишћени текст („Службени гласник 

Републике Српске“ број: 126/08 и 92/09), члана 

11. Одлуке о извршењу буџета Општине 

Вишеград за 2010 годину („Службени гласник 

општине Вишеград“, број: 13/09) и члана 51. 

Статута општине Вишеград – Пречишћени текст 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 

10/08), Правилника о коришћењу буџетске 

резерве број 02-013-185/09 од 10.09.2009 године, 

Захтјева жена обољелих и лијечених од 

карцинома дојке „Аска“ Вишеград број 02-40-203  

од 30.09.2010. године, начелник општине 

Вишеград, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 

о одобрењу средстава буџетске резерве 
 

I 

Одобравају се средства буџетске резерве у 

укупном износу од 300,00 КМ 

(тристотинеконвертибилнихмарака) Удружењу 

жена обољелих и лијечених од карцинома дојке 

„Аска“ Вишеград у сврху одласка у Сарајево на 

трећу по реду шетњу/трку за борбу против рака 

дојке. 
 

II 

Наведена средства ће се уплатити на жиро рачун 

Удружења жена обољелих и лијечених од 

карцинома дојке „Аска“ Вишегад, број: 

5520180002156558 Хипо-Алпе Адриа банк. 

 

III 

За реализацију ове одлуке задужује се Одјељење 

за финансије. 
 

IV 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења,а 

биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

ОПШТИНА ВИШЕГРАД 

                                       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  

Број: 02-40-203/10 

Датум: 03.11.2010. 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 и 14/04, 67/05, 34/06 и 128/06), члана 11. 

Одлуке о извршењу буџета општине Вишеград за 

2010 годину („Службени гласник општине 

Вишеград“, број: 13/09) и члана 51. Статута 

општине Вишеград – Пречишћени текст 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 

10/08), Правилника о коришћењу буџетске 

резерве број 02-013-185/09 од 10.09.2009 године, 

начелник општине Вишеград, д о н о с и 

 

 

О Д Л У К У 

о одобрењу средстава буџетске резерве 

 

I 

Одобравају се средства буџетске резерве у 

укупном износу од 300,00 КМ 

(тристотинеконвертибилнихмарака) Галовић 

Далибору из Вишеграда у сврху помоћи одласка 

на операцију тумора на оку у Клиничком центру у 

Бања Луци. 

 

II 

Наведена средства ће се исплатити на жиро рачун 

број: 5620068057815227 код Развојне банке 

Вишеград. 

За реализацију ове одлуке задужује се Одјељење 

за финансије . 

 

III 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења,а 

биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

ОПШТИНА ВИШЕГРАД 

                                        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  

Број: 02-532-100/10 

Датум: 04.11.2010. г.   Мр Томислав Поповић, с.р.  

 

 

На основу члана 43. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“ број: 101/04, 42/05 и 118/05), члана 26. 

Одлуке о утврђивању критерија за додјелу 

стимулативних кредита из средстава остварених 

по основу Закона о накнадама за коришћење 

природних ресурса у сврху производње 

електричне енергије – Пречишћени текст 

(„Службени гласник општине Вишеград“ број: 

67/09 и 7/09) и члана 51. Статута општине 

Вишеград – Пречишћени текст („Службени 

гласник општине Вишеград“, број: 10/08) 

начелник општине Вишеград 27.12.2010. године, 

д о н о с и 

О Д Л У К У 

о давању сагласности на одлуку Заједничког 

Кредитног одбора бр.ЗКО-ВГ-11 од 13.12.2010. 

године о одобрењу кредита Љубиши 

(Драгомира) Јевтић из Вишеграда у износу  

од 65.000,00КМ, за индивидуалну  

пољопривредну производњу.   

 

Члан 1. 

Даје се сагласност на одлуку Кредитног одбора 

бр. ЗКО-ВГ-11 од 13.12.2010. године о 

одобравању кредита кориснику Љубиши 

(Драгомира) Јевтић из Вишеграда у износу од 

65.000,00КМ, за индивидуалну пољопривредну 

производњу.   

  

Члан 2. 

Саставни дио ове одлуке је Одлука Кредитног 

одбора бр. ЗКО-ВГ-11 од 13.12.2010. године. 

 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

ОПШТИНА ВИШЕГРАД 

                                        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  

Број: 02-013-495/10 

Датум: 27.12.2010. 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 51. 

Статута општине Вишеград – Пречићени текст 

(„Службени гласник општине Вишеград“ 

број:10/08) те на основу тачке 12. и 13 Упутства о 

јединственој методологији за процјену штета од 

елементарних непогода („Службени гласник 

Републике Српске“ број: 16/04 од 20.02.2004. 

године), начелник општине, д о н о с и  ; 

 

РЈ Е Ш Е Њ Е 

о именовању Централне општинске комисије 

за процјену штета насталих од елементарних 

непогода на подручју општине Вишеград 

 

I 

У Централну општинску комисију за процјену 

штета насталих од елементарних непогода на 

подручју општине Вишеград именују се; 

            1.  Неђо Савић, предсједник, 

            2.  Ковиљка Марковић,члан 

            3.  Срећко Гавриловић,члан , 

            4.  Биљана Бореновић ,члан, 

            5.  Мирослав Нешковић, члан. 
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II 

Задатак Централне општинске Комисије за 

процјену штета од елементарних непогода је да : 

- оснује потребан број стручних комисија за  

  процјену штета , 

- да одреди свакој комисији територију на којој ће  

  процјенити штету, 

- да одреди рок до кога се мора завршити  

  процјена, 

- брине о примјени методологије за процјену  

  штета, 

- обједини рад свих стручних комисија за  

  процјену штета на територији општине      

  Вишеград и пружи им потребну помоћ, 

- да израђује збирни извјештај о процјењеним  

  штетама на територији општини и достави  

  Скупштини општине на усвајање, 

- након обједињавања свих листа сваке  

  комисије појединачно да сачини коначну  

  бодовну листу и критеријуме које ће  

  доставити начелнику Општине . 

- усвојени извјештај доставља републичкој  

  комисији за процјену штета . 

 

III 

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 

бића објављено у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

ОПШТИНА ВИШЕГРАД 

                                        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  

Број: 02-013-450/10 

Датум: 02.12.2010. 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 26. 

Одлуке о условима и начину кориштења 

новчаних подстицаја за развој пољопривреде и 

села општине Вишеград у 2010. години 

(„Службени гласник општине Вишеград“ број 

09/10), члана 51.Статута општине Вишеград – 

Пречишћени текст („Службени гласник општине 

Вишеград“, број: 10/08), начелник општине 

Вишеград дана 03.12.2010. године, д о н о с и  
 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о формирању Комисије за контролу утрошка 

подстицајних средстава за развој 

пољопривреде и села општине Вишеград 

 у 2010. години 
 

1. У Комисију за контролу утрошка 

подстицајних средстава именују се:   

- Ковиљка Марковић, предсједник, 

- Милијана Шкобо, члан, 

- Радмило Михајловић, члан. 
 

         2. Задатак комисије из тачке  1. овог рјешења 

је да изврши контролу утрошка подстицајних 

средстава за развој пољопривреде и села општине 

Вишеград у 2010. години . 

 

        3. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављено у „Службеном 

гласнику  општине Вишеград“. 
 

ОПШТИНА ВИШЕГРАД 

                                        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  

Број: 02-013-453/10 

Датум: 03.12.2010. 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 

Одлуке о условима и начину кориштења 

новчаних подстицаја за развој пољопривреде и 

села општине Вишеград у 2010. години 

(„Службени гласник општине Вишеград број 

09/10), члана 51. Статута општине Вишеград -

Пречишћени текст („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 10/08), начелник општине 

Вишеград дана 03.12.2010. 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 2010. години 

 

1. У Комисију за одабир корисника 

новчаних подстицаја именују се: 

- Марица Јовановић, предсједник, 

- Вељко Савић, 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: 02-013-454/10 

Датум: 03.12.2010. г.   Мр Томислав Поповић, с.р.  
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На основу члана 43. и 72. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“ број: 101/04, 42/05 и 118/05), и члана. 10. 

Одлуке о условима и начину коришћења 

средстава за подстицај запошљавања на подручју 

општине Вишеград за 2010. годину („Службени 

гласник општине Вишеград број 09/10), члана 51. 

Статута општине Вишеград – Пречишћени текст 

(„Службени гласник општине Вишеград“ број: 

10/08), начелник општине Вишеград дана 

03.12.2010. године, д о н о с и  

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о формирању Комисије за подстицај 

запошљавања на подручју општине  

Вишеград за 2010. годину 

 

         1. У Комисију за подстицај запошљавања на 

подручју општине Вишеград за 2010. годину  

именују се:   

- Бранислав Топаловић, предсједник, испред 

СНСД-а, 

- Борислав Самарџић, члан, испред СРС РС, 

- Драган Лакић, члан, испред странке за 

младост, развој и будућност, 

- Бранe Смиљић, члан испред СДС-а, 

- Горан Кујунџић, члан испред ПДП-а, 

- Реџеп Јелачић, члан, испред СДА, 

- Анка Трифковић, члан, испред 

Административне службе општине 

Вишеград. 

 

         2. Задатак комисије из тачке 1. овог рјешења 

је да изврши оцјењивање, вредновање и избор 

пријава које ће доставити начелнику општине у 

року од 10 (десет) дана од дана завршетка Јавног 

позива. 

 

            3. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављено у „Службеном 

гласнику општине Вишеград“. 

 

 

ОПШТИНА ВИШЕГРАД 

                                        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  

Број: 02-013-455/10 

Датум: 03.12.2010. 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 Јавног 

позива за одабир приједлога пројеката 

невладиних непрофитних организација који ће се 

финансирати по Програму кориштења средстава 

уплаћених на основу накнаде за коришћење 

природних ресурса у сврху производње 

електричне енергије за 2010, члана 51. Статута 

општине Вишеград – Пречишћени текст 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број: 

10/08), начелник општине Вишеград дана 

03.12.2010. године, д о н о с и  

  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о формирању Комисије за одабир приједлога 

пројеката невладиних и непрофитних 

организација који ће се финансирати по 

програму кориштења средстава уплаћених     

на основу накнаде за коришћење природних  

ресурса у сврху производње електричне 

енергије за 2010. годину 

 

           1. У Комисију о формирању Комисије за 

одабир приједлога пројеката невладиних и 

непрофитних организација који ће се 

финансирати по програму кориштења средстава 

уплаћених на основу накнаде за коришћење 

природних ресурса у сврху производње 

електричне енергије за 2010. годину именују се:  

1) Боса Милетић, испред невладиног сектора,  

    предсједник, 

2) Младен Ђурeвић, испред Скупштине   

општине ,члан, 

3) Милан Комад, испред Скупштине  

    општине, члан, 

4) Јела Рајак, испред административне  

    службе општине,члан, 

5) Бранка Драгичевић, испред 

административне службе општине. 

 

        2. Задатак комисије из тачке  1. овог рјешења 

је да изврши одабир приједлога пројеката 

невладиних и непрофитних организација који ће 

се финансирати по програму кориштења 

средстава уплаћених на основу накнаде за 

коришћење природних ресурса у сврху 

производње електричне енергије за 2010. годину. 

 

          3. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења ,а биће објављено у „Службеном 

гласнику општине Вишеград“. 

 

 

ОПШТИНА ВИШЕГРАД 

                                        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  

Број: 02-013-456/10 

Датум: 03.12.2010. г.   Мр Томислав Поповић, с.р.  
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И з д а в а ч: Скупштина општине Вишеград - Стручна служба Скупштине општине, Улица краља Петра 

Првог бр. 7, 73240 Вишеград, телефон: 058/620-823. Излази у складу са потребама. Појединачни примјерак 5 

КМ. Уплата претплате се врши на жиро рачун број: 562-0060000126204, Развојна банка Вишеград.  



 

 

 


