
 
 

 

Година 25                  Службени гласник oпштине Вишеград - Број 14           30. децембар 2016. године 
 
 

На основу члана 31. став 1. тачка з) Закона о 

буџетском систему Републике Српске („Службени 

гласник Републике Српске“, број 121/12, 52/14, 

103/15 и 15/16), и члана 35. Статута општине 

Вишеград („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 6/14), Скупштина општине 

Вишеград на сједници одржаној 29.12.2016. 

године, д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

o усвајању буџета општине Вишеград  

за 2017. годину 

 

Члан 1. 

Скупштина општине Вишеград усваја буџет 

општине Вишеград за 2017. годину у износу од 

8.311.750,00 КМ. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Члан 2. 

Саставни дио ове одлуке је табеларни преглед 

буџета општине Вишеград за 2017. годину, који 

чине: 

- Економска класификација буџетских 

средстава, расхода и издатака; 

- Организациона класификација буџетских 

расхода и издатака; 

- Функционална класификација буџетских 

расхода и издатака. 
 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД  

                     ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-144/16     

Датум: 29.12.2016. год.    др Билал Мемишевић,с.р. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
                                                 РЕПУБЛИКА СРПСКА 

         

                                                ОПШТИНА ВИШЕГРАД 

         

         

      

 
 
 
   

                                БУЏЕТ ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД ЗА 2017.ГОДИНУ 

   

 

         

      

 
 
 
 
 
 
   

         

  I.  Приходи и добици                                   8,311,750.00          

  
 
II. Расходи и издаци                                    8,311,750.00 КМ  

         

                   0.00  

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

                                      ВИШЕГРАД  ДЕЦЕМБАР  2016. ГОДИНЕ 

      
 

 
 

 



Буџет општине Вишеград за 2017.г.- општи дио  

Економски 

код ОПИС 

Остварно 

01.01. до 

30.09.2016.г. 

Буџет за 

2016 

Буџет за 

2017.г 

Индекс 

5/4 

1 2 3 4 5   

  А. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ = 1+2+3+4 6,359,895.00   8,043,419.00  

    

8,104,750.00  
100.76% 

            

710000 1. Порески приходи 
 

2,805,657.00  
  3,702,225.00  

    

3,758,650.00  
101.52% 

711000 Приходи од пореза на доходак и добит 
              

162.00  
                       

-    
                        

-    
  

712000 Доприноси за социјално осигурање 
                     

-    
                       

-    
                        

-    
  

713000 Порези на лична примања 
       

328,226.00  
        

435,525.00  
         

442,000.00  
101.49% 

714000 Порези на имовину 
       

134,973.00  
        

178,500.00  
         

173,000.00  
96.92% 

715000 Порез на промет производа и услуга 

              

188.00  

            

6,200.00  

             

3,600.00  
58.06% 

716000 Царине и увозне даџбине 
                     

-    
                       

-    
                        

-    
  

717000 
Индиректни порези и ПДВ, дозначени од 
УИО 

    
2,342,108.00  

     
3,081,900.00  

      
3,140,000.00  

101.89% 

719000 Остали порески приходи 
                     

-    
               

100.00  
                  

50.00  
50.00% 

720000 2 .Непорески приходи 

    

3,293,053.00  

     

4,041,194.00  

      

4,046,100.00  
100.12% 

721000 
Приходи од финансијске и нефинансијске 
имовине и позитивних курсних разлика 

         
91,086.00  

        
162,500.00  

         
159,200.00  

97.97% 

722000 
Накнаде, таксе и приходи од пружања 
јавних услуга 

    
3,066,847.00  

     
3,848,494.00  

      
3,856,700.00  

100.21% 

723000 Новчане казне 
                

80.00  
               

200.00  
                

200.00  
100.00% 

729000 Остали непорески приходи 
       

135,040.00  
          

30,000.00  
           

30,000.00  
100.00% 

730000 3. Грантови 29,970.00 0.00 0.00   

731000 Грантови 29,970.00 0.00 0.00   

780000 

4. Трансфери између или унутар јединица 

власти 231,215.00 300,000.00 300,000.00 
100.00% 

787000 
Трансфери између буџетских јединица, 
различитих нивоа власти 231,215.00 300,000.00 300,000.00 

100.00% 

788000 
Тарансфери између буџетских јединица 
истог нивоа власти 0 0 0 

  

            

  Б. РАСХОДИ = 1+2+3 

    

4,782,876.00  

     

6,525,519.00  

      

6,420,950.00  
98.40% 

410000 1. Текући расходи 

    

4,782,876.00  

     

6,437,019.00  

      

6,303,390.00  
97.92% 

411000 Расходи за лична примања 1,823,764.00 2,480,804.00 2,489,840.00 100.36% 

412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 1,221,613.00 1,604,350.00 1,588,750.00 99.03% 

413000 
Расходи финансирања и др. финансијски 
трошкови 134,235.00 175,000.00 155,000.00 

88.57% 

414000 Субвенције 152,376.00 270,000.00 185,000.00 68.52% 

415000 Грантови 636,832.00 849,865.00 799,800.00 94.11% 



416000 

Дознаке на име социјалне заштите које се 
исплаћују из буџета Републике општина и  
градова 814,056.00 1,057,000.00 1,075,000.00 

101.70% 

419000 Расходи по основу судских рјешења     10,000.00   

480000 2. Траансфери између буџетских јединица 0 0 0   

481000 
Трансфери између буџетских јединица, 
различитих нивоа власти 0 0   

  

*** 3. Буџетска резерва 0.00 88,500.00 117,560.00 132.84% 

            

  
В. БРУТО БУЏЕТСКИ 

СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ  ( А-Б ) 

    

1,577,019.00  

     

1,517,900.00  

      

1,683,800.00  
110.93% 

  
Г. НЕТО ИЗДАЦИ ЗА 

НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ I-II 

     

(763,110.00) 

   

(1,183,280.00) 

     

(1,324,800.00) 
111.96% 

810000 I.  Примици за нефинансијску имовину 

         

70,537.00  

          

85,000.00  

           

85,000.00  
100.00% 

811000 Примици за произведену сталну имовину 0.00 0.00 0.00   

812000 Примици за драгоцјености 0.00 0.00 0.00   

813000 Примици за непроизведену сталну имовину 0.00 15,000.00 15,000.00 100.00% 

814000 
Примици од сталне имовине намјенјене 
продаји 52,406.00 50,000.00 70,000.00 

140.00% 

817000 
Примици по основу пореза на додату 
вриједност 18,131.00 20,000.00 0.00 

  

510000 II. Издаци за нефинансијску имовину 

       

833,647.00  

     

1,268,280.00  

      

1,409,800.00  
111.16% 

511000 Издаци за произведену сталну имовину 814,582.00 1,247,280.00 1,409,800.00 113.03% 

517000 

Издаци по основу пореза на додатну 

вриједност 19,065.00 21,000.00 0.00 
  

  
Д. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ ( 

В+Г ) 

       

813,909.00  

        

334,620.00  

         

359,000.00  
107.29% 

  Ђ. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (Е+Ж+З+И) -144,168.00 -334,620.00 -359,000.00 107.29% 

  
Е. НЕТО ПРИМИЦИ ОД 

ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ( I-II ) 194,133.00 150,000.00 100,000.00 
66.67% 

910000 I. Примици од финансијске имовине 194,133.00 150,000.00 100,000.00 66.67% 

911000 Примици од финансијеке имовине 194,133.00 150,000.00 100,000.00 66.67% 

610000 II. Издаци за финансијску имовину 0.00 0.00 0.00   

611000 Издаци за финансијску имовину 0.00 0.00 0.00   

  Ж. НЕТО ЗАДУЖЕЊЕ ( I-II ) -338,301.00 -484,620.00 -460,000.00 94.92% 

920000 

I. Примици од краткорочног и 

дугорочног задужења 0.00 0.00 0.00 
  

921000 
 Примици од краткорочног и дугорочног 
задужења 0 0 0 

  

620000 II. Издаци за отплату дугова 338,301.00 484,620.00 460,000.00 94.92% 

621000 Издаци за отплату дугова 338,301.00 484,620.00 460,000.00 94.92% 

   З. Нето примици  ( I-II )     1,000.00   

930000 I - Остали примици     22,000.00   

630000 II -  Остали издаци     21,000.00   

  
И. РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА 

РАНИЈЕГ ПЕРИОДА 0 
                       

-    

                        

-    
  

  РАЗЛИКА У ФИНАНСИРАЊУ (Д+Ђ ) 

       

669,741.00  

                       

-    

                        

-    
  

 

 

 

   



 

Буџетски приходи и примици за нефинансијску имовину 

Економски 

код ОПИС 

Остварно 

01.01. до 

30.09.2016.г. 

Буџет за 

2016 

 

Буџет за 

2017.г 

Индекс 

5/4 

1 2 
3 4 5   

БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ 

         

6,359,895.00  

      

8,043,419.00  

      

8,104,750.00  
100.76% 

710000 Порески приходи 

         

2,805,657.00  

      

3,702,225.00  

      

3,758,650.00  
101.52% 

711000 Приходи од пореза на дододак и добит 162 0 0   

711100 Порези на дохдак 162.00 0.00 0.00   

711200 Порези на добит правних лица         

711300 
Порези на приходе од капиталних 
добитака       

  

713000 

Порези на лична примања и приходе 

од самосталних дјелатности. 

            

328,226.00  

         

435,525.00  

        

442,000.00  
101.49% 

713100 
Порези на лична примања и приходе од 
самосталних дјелатности. 

328,226.00 435,525.00 442,000.00 101.49% 

71400 Порез на имовину 

            

134,973.00  

         

178,500.00  

         

173,000.00  
96.92% 

714100 Порез на имовину 134,973.00 178,500.00 173,000.00 96.92% 

715000 Порези на промет производа и услуга 
                   

188.00  
             

6,200.00  
               

3,600.00  
58.06% 

715100 Порези на промет производа и услуга 188.00 6,200.00 3,600.00 58.06% 

717000 Индиректни порези дозначени од УИО 

         

2,342,108.00  

      

3,081,900.00  

        

3,140,000.00  
101.89% 

717000 Индиректни порези дозначени од УИО 2,342,108.00 3,081,900.00 3,140,000.00 101.89% 

719000 Остали порески приходи 

                           

-    

                

100.00  

                    

50.00  
50.00% 

719100 Остали порески приходи 0.00 100.00 50.00 50.00% 

            

720000 Непорески приходи 

         

3,293,053.00  

      

4,041,194.00  

        

4,046,100.00  
100.12% 

721000 

Приходи од финансијске и 

нефинансијске имовине 

              

91,086.00  

         

162,500.00  

           

159,200.00  
97.97% 

721100 Приходи од дивиденде   0 0   

721200 Приходи од закупа и ренте 90,103.00 155,000.00 155,000.00 100.00% 

721300 
Приходи од камата на готовину и 
готовинске еквиваленте 983.00 4,500.00 1,200.00 

26.67% 

721400 Приходи од хартија од вриједности   0 0   

721500 
Приходи од камата и соталих накнада на 
дате зајмове 0.00 3,000.00 3,000.00 

100.00% 

721600 
Приходи од ефективних позитивних 
курсних разлика   0 0 

  

722000 

Накнаде таксе и приходи од пружања 

јавних услуга 

         

3,066,847.00  

      

3,848,494.00  

        

3,856,900.00  
100.22% 

722100 Административне таксе и накнаде 41,198.00 75,000.00 70,000.00 93.33% 

722200 Судске накнаде и таксе         

722300 Комуналне накнаде и таксе 265,970.00 315,600.00 317,000.00 100.44% 

722400 Накнаде по разним основама 2,665,622.00 3,338,094.00 3,339,600.00 100.05% 

722500 Приходи од пружања јавних услуга 94,057.00 119,800.00 130,100.00 108.60% 

723000 Новчане казне 

                     

80.00  

                

200.00  

                  

200.00  
100.00% 

723100 Новчане казне 80.00 200.00 200.00 100.00% 

729000 Остали непорески приходи                                     100.00% 



135,040.00  30,000.00  30,000.00  

729100 Остали непорески приходи 135,040.00 30,000.00 30,000.00 100.00% 

730000 Грантови 

              

29,970.00  0 0 
  

731100 Грантови из иностранства 0.00 0.00 0.00   

731200 Грантови из земље 29,970.00 0.00 0.00   

780000 

 Трансфери између или унутар 

јединица власти 

            

231,215.00  

         

300,000.00  

           

300,000.00  
100.00% 

787000 
Трансфери између буџетских јединица, 
различитих нивоа власти 231,215.00 300,000.00 300,000.00 

100.00% 

ПРИМИЦИ ЗА НАФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 

              

70,537.00  

           

85,000.00  

             

85,000.00  
100.00% 

810000 Примици за нефинансијску имовину 

              

70,537.00  

           

85,000.00  

             

85,000.00  
100.00% 

814100 
Примици од продаје сталне имовине 
намјењене продаји 52,406.00 65,000.00 85,000.00 

130.77% 

817000 

Примици по основу пореза на додату 

вриједност 

              

18,131.00  

           

20,000.00  

                          

-    
0.00% 

817100 
Примици по основу пореза на додату 
вриједност 18,131.00 20,000.00 0.00 

0.00% 

  

УКУПНИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И 

ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ 

ИМОВИНУ 

         

6,430,432.00  

      

8,128,419.00  

      

8,189,750.00  
100.75% 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Буџетски расходи и издаци за нефинансијску имовину    

Економски 

код 
ОПИС 

Остварно 

01.01. до 

30.09.2016.г. 

Буџет за 

2016 

Буџет за 

2017.г 

Индекс 

5/4 

1 2 3 4 5  6 

БУЏЕТСКИ РАСХОДИ    4,782,876.00  6,525,519.00  6,420,950.00  98.40% 

410000 Текући Расходи    4,782,876.00  6,437,019.00  6,303,390.00  97.92% 

411000 Расходи за лична примања    1,823,764.00  2,480,804.00  2,489,840.00  100.36% 

411100 Расходи за бруто плате 1,408,064.00 1,988,100.00 1,980,100.00 99.60% 

411200 

Расходи за накнаде и остала 

примања запослених 415,700.00 492,704.00 509,740.00 
103.46% 

412000 

Расходи по основу коришћења 

роба и услуга 

       

1,221,613.00  

    

1,604,350.00  

        

1,588,750.00  
99.03% 

412100 Расходи по основу закупа 2,400.00 2,000.00 500.00 25.00% 

412200 

Расходи по основу утрошка 

енергије, комуналних, 

комуникационих, и тренспортних 

услуга 

183,818.00 265,000.00 295,500.00 111.51% 

412300 Расходи за режијски материјал 21,483.00 34,700.00 41,300.00 119.02% 

412400 

Расходи за материјал за посебне 

намјене 17,631.00 30,000.00 30,000.00 
100.00% 

412500 Расходи за текуће одржавање 166,678.00 191,900.00 208,100.00 108.44% 

412600 

Расходи по основу путовање и 

смјештаја 28,642.00 62,450.00 43,300.00 
69.34% 

412700 Расходи за стручне услуге 106,229.00 133,550.00 142,000.00 106.33% 

412800 

Расходи за услуге одржавања 

јавних површина 339,464.00 478,000.00 485,000.00 
101.46% 

412900 

Остали расходи по основу 

кориштења роба и услуга 355,268.00 406,750.00 343,050.00 
84.34% 

413000 

Расходи финансирања и други 

финансијски трошкови 
     134,235.00     175,000.00     155,000.00  88.57% 

413300 
Расходи по основу камата за 
примљене зајмове у земљи 134,235.00 175,000.00 155,000.00 

88.57% 

414000 Субвенције 

          

152,376.00  

       

270,000.00  

           

185,000.00  
68.52% 

414100 Субвенције 152,376.00 270,000.00 185,000.00 68.52% 

415000 Грантови 

          

636,832.00  

       

849,865.00  

           

799,800.00  
94.11% 

415100 Грантови у иностранство   0.00 0.00   

415200 Грантови у земљи 636,832.00 849,865.00 799,800.00 94.11% 

416000 

Дознаке на име социјалне 

заштите које се исплаћују из 

буџета републике 

          

814,056.00  

    

1,057,000.00  

        

1,075,000.00  

101.70% 

416100 Дознаке грађанима 245,557.00 300,000.00 318,000.00 106.00% 

416300 

Дознаке пружаоцима услуга 

социјалне заштите 568,499.00 757,000.00 757,000.00 
100.00% 

480000 

Трансфеи између буџетских 

јединица 0 0 0 
  



419100 Расходи по судским рјешењима     10,000.00   

**** БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА 0.00 88,500.00 117,560.00 132.84% 

ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 

          

833,647.00  

    

1,268,280.00  

        

1,409,800.00  
111.16% 

510000 

Издаци за нефинансијску 

имовину 

          

833,647.00  

    

1,268,280.00  

        

1,409,800.00  
111.16% 

511000 
Издаци за произведену сталну 

имовину 

          

814,582.00  

    

1,247,280.00  

        

1,409,800.00  
113.03% 

511100 

Издаци за прибављање зграда и 

објеката 774,451.00 1,236,980.00 1,204,000.00 
97.33% 

511200 

Издаци за инвестиционо 

одржавање,  19,412.00 0.00 0.00 
  

511300 

Издаци за набавку постројења и 

опреме 20,719.00 10,300.00 205,800.00 
1998.06% 

511700 

Издаци за нематеријалну 

произведену имовину 0 0 0 
  

513000 

Издаци за непроизведену сталну 

имовину 0 0 0 
  

513100 Издаци за прибављање земљишта 0.00 0.00 0.00   

517000 

Издаци по основу пореза на 

додату вриједност 19065 

         

21,000.00  

                          

-    
0.00% 

517100 

Издаци по основу пореза на додату 

вриједност 19,065.00 21,000.00 0.00 
0.00% 

  

Укупни буџетски расходи и 

издаци за нефинансијску 

имовину 

  5,616,523.00  7,793,799.00  7,830,750.00  100.47% 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Финансирање    

Економски 

код 
Опис 

Остварно 

01.01. до 

30.09.2016.г. 

Буџет за 2016 Буџет за 2017.г 

  ФИНАНСИРАЊЕ  А+Б+В 

                  

(144,168.00) 

             

(334,620.00) 

          

(359,000.00) 

  
А.  НЕТО ПРИМИЦИ ОД 

ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 1-2 

                    

194,133.00  

               

150,000.00  

            

100,000.00  

910000 1. Примици од финансијске имовине 

                    

194,133.00  

               

150,000.00  

            

100,000.00  

911400 Примици од наплате датих зајмова 194,133.00 150,000.00 100,000.00 

610000 2.  Издаци за финансијску имовину 0.00 0.00 0.00 

611200 Издаци за акције и учешће у капиталу 0.00 0.00 0.00 

611400 Издаци за дате зајмове 0.00 0.00 0.00 

  Б. НЕТО ЗАДУЖЕЊЕ  3-4 

                  

(338,301.00) 

             

(484,620.00) 

          

(460,000.00) 

920000 3. Примици од задуживања 0 0 0 

921000 Примици од задуживања 0.00 0.00 0.00 

620000 4. Издаци за отплату дугова 

                    

338,301.00  

               

484,620.00  

            

460,000.00  

621000 Издаци за отплату дугова 

                    

338,301.00  

               

484,620.00  

            

460,000.00  

621300 

Издаци за отплату главнице 

примљених зајмова у земљи 338,301.00 481,620.00 460,000.00 

621900 Издаци за отплату осталих дугова 0.00 3,000.00 0.00 

  Остали нето примици   0.00 1,000.00 

930000 Остали примици     22,000.00 

630000 Остали издаци     21,000.00 

**** 

В.  РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА 

РАНИЈЕГ ПЕРИОДА       

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Функци. класифи. расхода и нето издатака за нефинанс. имовину 

Функц.код Назив функције Буџет за 2017.г 

01 
Опште јавне услуге                 4,154,940.00  

02 
Одбрана   

03 
Јавни ред и сигурност   

04 
Економски послови   

05 
Заштита животне средине 300,000.00 

06 
Стамбени изаједнички послови 1,426,800.00 

07 
Здравство 62,000.00 

08 
Рекреација, култура и религија                    522,750.00  

09 
Образовање 221,200.00 

10 
Социјална заштита 925,000.00 

11 
  0.00 

  
У К У П Н О                  7,612,690.00  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ПО ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ   

Економск

и код 

ОПИС 

Остварно 

01.01. до 

30.09.2016.г. 

Буџета за 

2016 

Буџета за 

2017.г 

Индекс 

5/4 

1 2 3 4 5 6 

  I -БУЏЕТСКИ    П Р И Х О Д И   А+Б+В+Г 6,359,895.00 8,043,419.00 8,104,750.00 100.76% 

  A. Порески приходи 2,805,657.00 3,702,225.00 3,758,650.00 101.52% 

711 Приходи од пореза на доходак и добит 162.00 0.00     

7111 Порез на доходак 162.00 0.00     

713 Порези на лична примања и приходе од 

самосталних дјелатности 

328,226.00 435,525.00 442,000.00 101.49% 

713111 Порез на приход од самосталне дјелатности 28,557.00 23,500.00 30,000.00 127.66% 

713112 Порез на приход од самосталне дјелатности у 
паушалном износу 

  10.00     

713113 Порез на лична примања 299,669.00 412,000.00 412,000.00 100.00% 

713114 Порез на лична примања од самостално 
обављане дјелатности 

  15.00     

714 Порези на имовину 134,973.00 178,500.00 173,000.00 96.92% 

714111 Порези на имовину 133,155.00 170,000.00 170,000.00 100.00% 

714211 Порез на насљеђе и поклоне   500.00     

714311 Порез на промет непокретности и права 1,818.00 8,000.00 3,000.00 37.50% 

715 Порези на промет производа и услуга 188.00 6,200.00 3,600.00 58.06% 

7151 Порез на промет производа 168.00 200.00 100.00 50.00% 

7152 Порез на промет услуга 20.00 0.00     

7153 Aкциза на деривате нафте   6,000.00 3,500.00 58.33% 

717111 Идниректни порези  дозначени од УИО 2,342,108.00 3,081,900.00 3,140,000.00 101.89% 

717112 Идниректни порези  дозначени од УИО-

Поравнање 

        

719 Остали порески приходи 0.00 100.00 50.00 50.00% 

719000 Остали порези 0.00 100.00 50.00 50.00% 

  Б. Непорески приходи 3,293,053.00 4,041,194.00 4,046,100.00 100.12% 

721 Приходи од финансијске и нефинансијске 

имовине и позитивних курсних разлика 

91,086.00 162,500.00 159,200.00 97.97% 

721500 Приходи од камата на дате зајмове 0.00 3,000.00 3,000.00 100.00% 

721300 Приход од камата на новч.ср.на рачунима 

банака 

983.00 4,500.00 1,200.00 26.67% 

721222 Приходи од давања у закуп објеката општине 85,609.00 120,000.00 120,000.00 100.00% 



721223 Приходи од земљишне ренте 4,494.00 35,000.00 35,000.00 100.00% 

722 Накнаде и таксе и приходи од пружање 

јавних услуга 

3,066,847.00 3,848,494.00 3,856,700.00 100.21% 

722121 Општинске административне таксе 41,198.00 75,000.00 70,000.00 93.33% 

7223 Комуналне наканде таксе         
 

722312 Комуналне таксе на фирму 174,052.00 190,000.00 190,000.00 100.00% 

722318 Комунална такса за кориштење рекламних 
паноа 

38,775.00 20,000.00 40,000.00 200.00% 

722313 Комунална такса за држање моторних возила 0.00 200.00 500.00 250.00% 

722314 Комуналне таксе на кориштене просторе на 
јавним површинама 

9,552.00 13,000.00 13,000.00 100.00% 

722315 Комуналне таксе за држање игара на срећу 0.00 200.00 5,000.00 2500.00

% 

722316 Комунална такса за приређивање музике у 
угост.објектима 

99.00 200.00 1,500.00 750.00% 

722319 Комунална такса за паркирање возила 23,715.00 60,000.00 35,000.00 58.33% 

722321 Боравишна такса 19,876.00 32,000.00 32,000.00 100.00% 

7224 Накнаде по разним основама 2,665,622.00 3,338,094.00 3,339,600.00 100.05% 

722411 Накнада за уређење грађевинског земљишта 5,880.00 40,000.00 40,000.00 100.00% 

722412 Накнаде за коришћење градског грађевинског 
земљишта 

  300.00     

722461 Накнада за кориштење комуналних добара од 

општег интереса 

984.00 2,000.00 15,000.00 750.00% 

722491 Концециона накнада за кориштење природних 
добара општег интереса 

  15,000.00 15,000.00 100.00% 

722425 Накнада за промјену намјене пољопривредног 
земљишта 

2,120.00 3,500.00 3,500.00 100.00% 

722426 Накнада за изградњу склоништа   0.00     

722437 Накнада за шуме у приватној својини 844.00 1,500.00 1,500.00 100.00% 

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

дјелова општине. 

224,155.00 270,000.00 260,000.00 96.30% 

722467 Средства за финансирање посебних мјера 
заштите од пожара 

15,515.00 20,000.00 20,000.00 100.00% 

722468 Накнада остварена на основу Закона о 
накнадама због коришћења природних ресурса 

у сврху производње електричне енергије 

2,149,167.00 2,700,000.00 2,700,000.00 100.00% 

722465 Остале накнаде 324.00 200.00 600.00 300.00% 

722442 Накнада за воде за пиће у јавном 
водоснадбјевању 

941.00 1,100.00 1,000.00 90.91% 

722448 Накнаде за производњу ел.енергије добијене 
коришћењем хидроенергијe 

248,390.00 266,494.00 265,000.00 99.44% 

722447 Накнада за испуштенње отпадних вода 6,318.00 7,000.00 7,000.00 100.00% 

722446 Накнада за воду која се плаћа при регистрацији 
моторних возила 

10,984.00 11,000.00 11,000.00 100.00% 



722500 Приходи општинских органа управе 13,805.00 12,000.00 12,000.00 100.00% 

722591 Властити приходи буџетских корисника 94,057.00 119,800.00 130,100.00 108.60% 

722591 Јавна спортска установа "Дрина" 1,700.00 10,000.00 10,000.00 100.00% 

722591 ЈУ за предшколско васпитање  и образовање  " 

Невен " 

37,521.00 40,000.00 45,000.00 112.50% 

722591 ЈУ Центар за социјални рад Вишеград 11,153.00 12,000.00 15,000.00 125.00% 

722591 ЈУ за културне дјелатности Дом културе 
Вишеград 

19,609.00 25,000.00 25,000.00 100.00% 

722591 ЈУ "Градска галерија" 0.00 0.00     

722591 ЈУ "Туристичка организација општине 
Вишеград" 

2,132.00 200.00 2,500.00 1250.00

% 

722591 ЈУ Народна библиотека " Иво Андрић" 400.00 600.00 600.00 100.00% 

722591 ЈУ Средњошколски центар "Иво Андрић" 
Вишеград 

7,737.00 20,000.00 20,000.00 100.00% 

72300 Новчане казне 80.00 200.00 200.00 100.00% 

723118 Средства добијена продајом одузетих предмета         

723121 Новчане казне изречене у прекршајном 
поступку за прекршаје прописане актом СО-е 

80.00 200.00 200.00 100.00% 

729 Остали непорески приходи 135,040.00 30,000.00 30,000.00 100.00% 

729124 Остали општински непорески приходи 135,040.00 30,000.00 30,000.00 100.00% 

  II  ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ 

ИМОВИНУ 

70,537.00 85,000.00 85,000.00 100.00% 

813112 Примици за градско грађевинско земљиште   15,000.00 15,000.00 100.00% 

814111 Примици од продаје сталне имовине намјењене 
продаји 

52,406.00 50,000.00 70,000.00 140.00% 

817112 Примици по основу излазног ПДВ-а 18,131.00 20,000.00 0.00   

  V. Г Р А Н Т О В И  29,970.00 0.00     

7311000 Грантови из иностранства   0.00     

731200 Грантови из земље 15,100.00 0.00     

731200 Учешће корисника у реализацији пројекта 
Малинарства 

10,300.00       

731211 Министарство породице.омл. и спорта 4,570.00       

780000 Г.  ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ 

ЈЕДИНИЦА 

231,215.00 300,000.00 300,000.00 100.00% 

787000 Трансвери између буџетских јединица-

различитих нивоа власти 

231,215.00 300,000.00 300,000.00 100.00% 

787200 Помоћ министарства здравља и социјалне 
заштите 

209,412.00 300,000.00 300,000.00 100.00% 

787200 Министарство просвјете, за обданисте   0.00     

787200 Oстале помоћи Пројекат Малинарства 21,803.00 0.00     

  III  ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ  

ИМОВИНЕ 

194,133.00 150,000.00 100,000.00 66.67% 



911441 Примљене отплате датих зајмова и поврат 
учешћа у капиталу 

194,133.00 150,000.00 100,000.00 66.67% 

  IV - ПРИМИЦИ  ОД   ЗАДУЖЕЊА 0.00 0.00     

921919 Примици од осталог задужења   0.00     

  V.-Остали примици     22,000.00   

931000 Примици по основу  ПДВ-а     22,000.00   

  НЕРАСПОРЕЂЕНА СРЕДСТВА    0.00 0.00   

  Воде   2014   0.00 0.00   

  (I + II + III+IV) БУЏЕТСКА СРЕДСТВА  6,624,565.00 8,278,419.00 8,311,750.00 100.40% 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПО ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ 
   

Економск

и код 

ОПИС 

Остварно 

01.01. до 

30.9.2016.г. 

Буџет за 

2016 

Буџет за 

2017.г 

Индекс 

5/4 

1 2 3 4 5   

  I - РАСХОДИ  И ИЗДАЦИ ПО  

ЕКОНОМСКИМ КАТЕГОРИЈАМА 
5,616,523.00 7,705,299.00 7,713,190.00 100.10% 

41 A. Текући расходи осим расхода обрачунског 

карактера 
4,782,876.00 6,437,019.00 6,303,390.00 97.92% 

411 Расходи за лична примања 
1,823,764.00 2,480,804.00 2,489,840.00 100.36% 

4111 Расходи за бруто плате запослених у општини 
977,445.00 1,404,000.00 1,396,000.00 99.43% 

4111 Расходи за бруто плате приправника 
0.00 0.00 0.00   

4111 Расходи за бруто плате буџетских корисника 
који су на Трезору општине 430,619.00 584,100.00 584,100.00 100.00% 

41122 Расходи за нето накнаде трошкова и осталих 
личних примања запослених у општини 242,377.00 281,304.00 289,920.00 103.06% 

41122 Расходи за нето накнаде трошкова и осталих 
личних примања запослених буџ.кор.који су на 
Трезору општине 

21,221.00 26,400.00 33,320.00 126.21% 

41129 Расход за порези и доприноси на накнаде 
152,102.00 185,000.00 186,500.00 100.81% 

41129 Расход за порези и доприноси на накнаде 
152,102.00 185,000.00 186,500.00 100.81% 

412 Расходи по основу коришћења роба и услуга  
1,221,613.00 1,604,350.00 1,588,750.00 99.03% 

41261 Расходи по основу путовања и смјештаја 
11,813.00 22,200.00 5,500.00 24.77% 

41221 Расходи по основу утрошка енергије 
70,716.00 141,400.00 158,400.00 112.02% 

41224 
Расходи за услуге превоза 17,295.00 16,000.00 26,000.00 162.50% 

41223 Расходи комуналних и комуникационих услуга 
95,807.00 107,600.00 111,100.00 103.25% 

41231 Расходи за канцеларијски материјала 21,483.00 34,700.00 41,300.00 119.02% 

412440 Расходи за специјални материјал 0.00 10,000.00 10,000.00 100.00% 

41249 Материјал за остале намјене 17,631.00 20,000.00 20,000.00 100.00% 

41263 Расходи по основу утрошка  горива 
16,829.00 40,250.00 37,800.00 93.91% 

41211 Расходи по основу закупа 
2,400.00 2,000.00 500.00 25.00% 

41251 Расходи за текуће одржавање 
166,678.00 191,900.00 208,100.00 108.44% 

41271-2 Расходи за услуге финансијског посредовања и 
осигурања 6,288.00 14,150.00 14,650.00 103.53% 

4127+4128 Расходи за стручне услуге и услуген 

одрж.јавних површ. и заштит.живот.средине 
439,405.00 597,400.00 612,350.00 102.50% 

4127 Расходи за стручне услуге 
99,941.00 119,400.00 127,350.00 106.66% 



4128 Расходи за услуге одржавања јавних површина 
и заштите животне средине 339,464.00 478,000.00 485,000.00 101.46% 

4129 Остали непоменути расходи 
355,268.00 406,750.00 343,050.00 84.34% 

4141 Субвенције 
152,376.00 270,000.00 185,000.00 68.52% 

415 Грантови 
636,832.00 849,865.00 799,800.00 94.11% 

  Буџетска резерва 
0.00 88,500.00 117,560.00 132.84% 

4152 Текући грантови непрофитним субјектима у 
земљи. 

636,832.00 849,865.00 799,800.00 94.11% 

4161 Дознаке грађанима 
245,557.00 300,000.00 318,000.00 106.00% 

4163 Дознаке на име социјалне заштите 
568,499.00 757,000.00 757,000.00 100.00% 

4133 Расходи за камате  
134,235.00 175,000.00 155,000.00 88.57% 

4133 Расходи по основу камата на примљене зајмове 
од дом.фин.субјеката 134,235.00 175,000.00 155,000.00 88.57% 

41911 Расходи по судским рјешењима 
    10,000.00   

51 Б. Издаци за нефинансијску имовину 
833,647.00 1,268,280.00 1,409,800.00 111.16% 

511 Издаци за произведену сталну имовину 
833,647.00 1,268,280.00 1,409,800.00 111.16% 

5131 Набавка земљишта, шума и вишегодишњих 

засада 
        

5111 Издаци за изградњу и прибављање стамбених 
објеката и јединица 774,451.00 1,236,980.00 1,204,000.00 97.33% 

5113 Издаци за набавку постројења и опреме 
20,719.00 10,300.00 205,800.00 1998.06% 

5113           

517100 
Издаци по основу пореза на додату вриједност 

19,065.00 21,000.00 0.00   

5112 Издаци за инвестиционо одржавање, 
реконструкцију и адаптацију зграда и објеката 19,412.00 0.00     

  В. ИЗДАЦИ ЗА ФИНАНСИЈСКУ 

ИМОВИНУ  
0.00 0.00     

611200 Издаци за акције и учешће у капиталу 
        

61144 Издаци за зајмове  
0.00 0.00     

  II  ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТА ДУГОВА 
338,301.00 484,620.00 460,000.00 94.92% 

62134 Издаци за отплату главнице зајмова 

примљених од банака 
338,301.00 481,620.00 460,000.00 95.51% 

62199 Издаци за отплату осталих дугова 
0.00 3,000.00 0.00   

630000 III Остали издаци 
    21,000.00   

631000 Издаци по основу пореза на додату 

вриједност 
    21,000.00   

  

(I+II) УКУПНО БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ 
5,954,824.00 8,278,419.00 8,311,750.00 100.40% 

 
 
 

 
     



Организациона јединица: Стручна служба 

начелника, бр.пот.јед 120         

Економски 

код 
ОПИС 

Остварно 

01.01. до 

30.9.2016.г. 

Приједлог 

буџета за 

2016 

Приједлог 

буџета за 

2017.г 

Индекс 

5/4 

1 2 3 4 5   

  Укупно расходи и издаци 
2,035,739.00 2,899,020.00 2,956,680.00 101.99% 

41 Текући расходи 870,187.00 1,064,920.00 964,620.00 90.58% 

51 Издаци за нефинансијску имовину 827,251.00 1,260,980.00 1,414,500.00 112.17% 

61 

Издаци за дате зајмове домаћим 

финансијским субјектима 
0.00 0.00   

  

62 Издаци за отплату дугова 338,301.00 484,620.00 460,000.00 94.92% 

411100 Бруто плате  71,070.00 99,000.00 96,800.00 97.78% 

411111 Расходи за основну плату 45,065.00 61,000.00 60,000.00 98.36% 

411191 Расходи за порез на плату 4,075.00 5,500.00 5,300.00 96.36% 

411192 Расходи за доприносе на плату 21,930.00 32,500.00 31,500.00 96.92% 

41122 Расходи за накнаде нето 5,332.00 6,220.00 6,220.00 100.00% 

411221 Расходи за накнаде за топли оброк нето 3,112.00 4,000.00 4,000.00 100.00% 

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

411239 
Расходи за остале награде и једнократне 
помоћи 

      
  

411239 
Расходи за остале награде и једнократне 
помоћи-пензионисани радници општине 

0.00 0.00   
  

41129 Расходи за порезе и доприноси на накнаде 3,021.00 4,000.00 4,000.00 100.00% 

411291 Расходи за порези на накнаде 541.00 700.00 700.00 100.00% 

411292-8 Расходи за доприносе на накнаде 2,480.00 3,300.00 3,300.00 100.00% 

412 Расходи на основу коришћења роба и услуга 258,596.00 270,700.00 279,600.00 103.29% 

41126 Расходи по основу путовања и смјештаја 2,805.00 5,000.00 5,000.00 100.00% 

412249 Расходи за услуге превоза 17,295.00 16,000.00 26,000.00 162.50% 

412231 Расходи за услуге коришћења фикс.. Телефона 113.00 600.00 600.00 100.00% 

412232 Расходи за услуге коришћења моб. Телефона 2,633.00 3,500.00 3,500.00 100.00% 

412999 Остали непоменути расходи 4,190.00 2,000.00 2,000.00 100.00% 

4123 Остали материјал 0.00 500.00 500.00 100.00% 

41263 Расходи по основу утрошка горива 8,287.00 15,000.00 14,400.00 96.00% 

412521 

Расходи за текуће одрж. објеката друмског 

саобраћаја 
91,744.00 100,000.00 110,000.00 

110.00% 

412521 
Расходи за текуће одржавање- водовод у 
Глоговој 

      
  

41294 Трошкови репрезентације 23,652.00 25,000.00 25,000.00 100.00% 

41294 а-ж Трошкови репрезентације-манифестације 73,447.00 73,000.00 60,000.00 82.19% 

а Дани братских општина и градова 3,455.00 10,000.00 2,000.00 20.00% 

б Прослава и дочек Српске Нове године 9,098.00 10,000.00 10,000.00 100.00% 

в Дан Републике и др.  2,964.00 5,000.00 5,000.00 100.00% 

г Расходи "Скокови са ћуприје" 5,100.00 6,000.00 0.00   

д 

Расходи за остале манифестације-Дрински 
котлић, Златне руке Подриња 

5,551.00 5,000.00 0.00 
  

ђ Расходи за организовање "Моторијаде"   4,000.00 0.00   

е Спортске манифестације 33,697.00 23,800.00 23,000.00 96.64% 

ж Организовање ликовног саборовања 9,793.00   10,000.00 #DIV/0! 

з Расходи за Вишеградску стазу 3,789.00 10,000.00 10,000.00 100.00% 



  Трошак репрезентације-слава општне 22,246.00 15,000.00 15,000.00 100.00% 

41279 
Остале стручне услуге ( превенција за дрогу и 
алкохол) 

      
  

412999 Остали расходи-свештена лица слава општине 0.00 600.00 600.00 100.00% 

41297 Остали расходи- 148.00 1,000.00 1,000.00 100.00% 

412945 Расходи за поклоне 12,036.00 3,500.00 6,000.00 171.43% 

41279 Израда хоризонталне сигнализације 0.00 10,000.00 10,000.00 100.00% 

4125 

Израда бројчаних ознака на стамбеним 

објектима 
      

  

4141 

субвенције комуналном предузећу-нававка 

возила и опреме 
82,683.00 110,000.00 5,000.00 

4.55% 

4141 Подстицај развоја пољопривреде и села 69,693.00 100,000.00 100,000.00 100.00% 

  Буџетска резерва 0.00 88,500.00 117,560.00 132.84% 

416 Дознаке грађанима 245,557.00 300,000.00 318,000.00 106.00% 

4161 Стипендије 98,190.00 130,000.00 130,000.00 100.00% 

  Нграде за ученике основне и средње школе 6,530.00 7,000.00 8,000.00 114.29% 

  Помоћ за повратак и реконструкцију 25,000.00 25,000.00 25,000.00 100.00% 

  Помоћ за превоз ученика основне школе 0.00 2,000.00 2,000.00 100.00% 

  За остале помоћи 31,104.00 28,000.00 28,000.00 100.00% 

  Средства за подстицај наталитета 75,683.00 83,000.00 100,000.00 120.48% 

  Капиталне помоћи 9,050.00 10,000.00 10,000.00 100.00% 

  

Остале дознаке грађанима ( фонд накнаде 
штета од елементарних непогода) 

0.00 15,000.00 15,000.00 
100.00% 

413341 

Расходи по основу камата на кредите од 

домаћих банака 
134,235.00 175,000.00 155,000.00 

88.57% 

413900 Расхохи за затезне камате         

51 Издаци за нефинансијску имовину 827,251.00 1,260,980.00 1,414,500.00 112.17% 

513 Издаци за непроизведену сталну имовину 0.00       

5111 

Издаци за изградњу и прибављање зграда и 

објеката 
774,451.00 1,236,980.00 1,204,000.00 

97.33% 

  

Нераспоређена средства по Закону о водама 
план 2017 

0.00   284,000.00 
#DIV/0! 

  Заштитна ограда у насељу Гарча 0.00   10,000.00 #DIV/0! 

  Израда пројектне документације  5,265.00 40,000.00 31,000.00 77.50% 

  

Нераспоређена средства Зоакон о шумама план 
2017 

0.00   250,000.00 
#DIV/0! 

  

Нераспоређена средства Зоакон о шумама, 
МЛК 2016 

    0.00 
  

  
Набавка имовине по уговору са 
Србињепутевима 

429,786.00 573,000.00 573,000.00 
100.00% 

  Инфраструктура у насељу Гарча-саобраћајница 53,104.00 133,980.00     

  Градња базенског комплекса-аква парк 90,827.00 231,000.00     

  
Реконструкција дијела пута Сасе Вишеградска 
Бања 

2,000.00 150,000.00   
  

  Санација спомен костурнице у Вардишту 12,745.00 5,000.00     

  

Удеђење десне обале ријеке Дрине  у подручју 

Хртар града-Поље 
  4,000.00   

  

  Изградња јавне расвјете-Душче 39,190.00 50,000.00     

  
Постављање принудних успориваца брзине 
саобраћаја 

    6,000.00 
#DIV/0! 

  
Изградња објекта и воденог парка-Бетонска 
силазна рампа 

46,410.00     
  

  
Инфраструктура, асфалтирање савременим 
асфалтним застором 

53,051.00     
  

  Јавна расвјета         



  
Наставак изградње транспортног цјевовода 
Прелово-Клашник 

42,073.00     
  

  Санација плочника и тротоара     50,000.00 #DIV/0! 

  
Средства за суфинансирање пројеката са 
домаћим и међународним институцијама 

0.00 50,000.00   
  

5113 Издаци за набавку постројења и опреме 14,323.00 3,000.00 189,500.00 6316.67% 

  Рацунарска  опрема 7,275.00 3,000.00 8,500.00 283.33% 

  Мрежна опрема     6,000.00   

  Парковске клупе 1,100.00       

  Намјештај     60,000.00 #DIV/0! 

  
Ватрогасно возило, учепће у финансирању 
набавке 

    100,000.00 
#DIV/0! 

  Набавка возила за потребе комуналне полиције     15,000.00   

  Набавка контејнера 5,948.00       

5117 Остала стална средства 
0.00     

  

  

Израда Шумскопривредне основе за приватне 
шуме на подручју општине Вишеград за 
период од 01.01.2016.-31.12.2025. године 

0.00     

  

5137 Набавка сталних средстава у облику права         

5137 

Израда пројектне и просторно планске 

документације  
      

  

5112 

Издаци за инвестиционо одржавање, 

реконструкцију и адаптацију  зграда и 

објеката 

19,412.00     

  

  
Извођење радова на санацији зграде Дома 
културе у Вишеграду 

19,412.00     
  

631000 

Издаци по основу пореза на додату 

вриједност 
19,065.00 21,000.00 21,000.00 

100.00% 

614400 

Издаци за дате зајмове домаћим 

финансијским субјектима 
0.00     

  

621341 Издаци за отплату дугова 338,301.00 484,620.00 460,000.00 94.92% 

621341 Враћање кредита домаћим банкама         

621341 Враћање кредита домаћим банкама 338,301.00 481,620.00 460,000.00 95.51% 

62161 
Издаци за отплату зајмова по издатим 
гаранцијама 

                                 
-    

                    
3,000.00  

                             
-      

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 Организац. јединица: Општинска управа, бр.пот.јед 130    

Економски 

код 

ОПИС Остварно 

01.01. до 

30.9.2016.г. 

Приједлог 

буџета за 2016 

Приједлог 

буџета за 

2017.г 

Индекс 

5/4 

1 2 3 4 5  

 I - РАСХОДИ  ПО  ЕКОНОМСКИМ 

КАТЕГОРИЈАМА 

2,539,849.00 3,483,049.00 3,459,950.00 99.34% 

41 A.     Текући трошкови 2,539,849.00 3,483,049.00 3,455,950.00 99.22% 

411100 Бруто плате  855,379.00 1,233,000.00 1,230,000.00 99.76% 

411111 Расходи за основну плату 555,553.00 748,000.00 745,000.00 99.60% 

411191 Расходи за порез на плату 34,721.00 80,000.00 80,000.00 100.00% 

411192-8 Расходи за доприносе на плату 265,105.00 405,000.00 405,000.00 100.00% 

411112 Расходи за основну плату-приправника 0.00 0.00    

411000 Накнаде трошкова запослених 234,293.00 271,384.00 270,000.00 99.49% 

411211 Трошкови превоза са посла и на посао 4,307.00 8,000.00 6,000.00 75.00% 

411221 Накнаде за топли оброк 117,912.00 150,000.00 150,000.00 100.00% 

411222 Регрес за годишњи одмор . 95,460.00 96,500.00 95,500.00 98.96% 

411251 Јубиларне награде 1,418.00 2,384.00 5,000.00 209.73% 

411411 Отпремнина у пензију, престанак радног односа 5,715.00 5,000.00 7,000.00 140.00% 

411414 Помоћ у случају смрти или теже инвалидности 4,966.00 8,000.00 5,000.00 62.50% 

411419 Остале накнаде  4,515.00 1,500.00 1,500.00 100.00% 

41293 Накнада за повремене и привремене послове 0.00 1,000.00 1,000.00 100.00% 

41293 Накнаде по уговору о дјелу 9,303.00 6,500.00 6,500.00 100.00% 

41293 Расходи за бруто накнаде члановима комисија 

и радних група 

6,589.00 17,000.00 9,000.00 52.94% 

41299 Остали расходи 8,108.00 2,500.00 2,500.00 100.00% 

41297 Расходи по основу пор.и доприноса на терет 

послодавца 

2,154.00 12,000.00 9,000.00 75.00% 

41129 Расходи за порезе и доприноси на накнаде 121,312.00 151,000.00 151,000.00 100.00% 

411291 Расходи за порези на накнаде 22,216.00 26,000.00 26,000.00 100.00% 

411292-8 Расходи за доприносе на накнаде 99,096.00 125,000.00 125,000.00 100.00% 

412 Расходи на основу коришћења роба и услуга 692,033.00 907,800.00 915,150.00 100.81% 

4126 Расходи по основу путовања и смјештаја 3,705.00 9,500.00 5,500.00 57.89% 

41261 Трошкови превоза у земљи јавним средствима 0.00 0.00    

41261 Путовања, лично возило 0.00 1,500.00 1,500.00 100.00% 



41261 Трошкови смјештаја за службени пут у земљи 250.00 2,500.00 2,500.00 100.00% 

411261 Трошак дневница у земљи 2,225.00 2,500.00 2,500.00 100.00% 

41262 Трошак смјештаја за службени пут у 
иностранство 

702.00 1,500.00 1,500.00 100.00% 

411262 Трошкови дневница у иностранству 528.00 1,500.00 1,500.00 100.00% 

41221 Расходи по основу утрошка енергије 32,838.00 63,500.00 66,500.00 104.72% 

41221 Трошкови за ел енергију. 23,148.00 40,000.00 43,000.00 107.50% 

41221 Трошкови енергије ( пелет ) 0.00 3,500.00 3,500.00 100.00% 

41221 Трошкови централног гријања 9,690.00 20,000.00 20,000.00 100.00% 

4122-3 Расходи за комуналне комуникационе услуге 64,593.00 66,500.00 72,000.00 108.27% 

4122-3 Трошкови за воду и канализацију 12,128.00 6,000.00 10,000.00 166.67% 

41223 Трошак телефонских и поштанских услуга 34,585.00 44,000.00 44,000.00 100.00% 

41222 Трошкови за услуге одржавања чистоће 8,979.00 10,000.00 11,000.00 110.00% 

41222 Услуге дератизације 6,451.00 6,000.00 6,500.00 108.33% 

41222 Остале комуналне и комуникационе услуге 2,450.00 500.00 500.00 100.00% 

4123 Набавка материјала 15,039.00 23,100.00 29,700.00 128.57% 

41231 Трошкови за образце и папир 2,340.00 6,000.00 6,000.00 100.00% 

41231 Трошкови за компјутерски материјал 0.00 1,000.00 1,000.00 100.00% 

41231 Трошкови стручне литературе 1,692.00 1,500.00 1,700.00 113.33% 

41231 Расходи за службене гласнике 2,457.00 3,000.00 3,000.00 100.00% 

41231 Канцеларијски материјал 4,865.00 6,000.00 6,000.00 100.00% 

41231 Трошкови за одјећу униформе и платно 0.00 2,100.00 7,500.00 357.14% 

41231 Материјал за чишћење 3,685.00 3,500.00 4,500.00 128.57% 

41231 Остали материјал 0.00 0.00    

412440 Расходи за материјал за потербе цивилне 

заштеие 

0.00 10,000.00 10,000.00 100.00% 

41263 Трошкови услуга превоза и горива 4,778.00 15,850.00 16,000.00 100.95% 

41263 Нафта 4,001.00 11,000.00 11,000.00 100.00% 

41263 Бензин 546.00 4,500.00 4,500.00 100.00% 

41263 Остали трошкови превоза 231.00 350.00 500.00 142.86% 

412111 Расходи по основи закупа 0.00 500.00 500.00 100.00% 

4125 Расходи за текуће одржавање 58,945.00 67,000.00 73,600.00 109.85% 



4125 Материјал за оправку и одржавање зграда 1,582.00 5,500.00 5,500.00 100.00% 

4125 Материјал за оправку опреме 675.00 1,000.00 1,000.00 100.00% 

4125 Материјал за оправку и одрж.возила 3,000.00 3,000.00 3,000.00 100.00% 

4125 Расходи за остало текуће одржавање 0.00 1,500.00 1,500.00 100.00% 

4125 Расходи за уређење зелених површина, паркова и 
тргова 

12,804.00  10,100.00 #DIV/0! 

4125 Услуге оправки и одржавања зграда 0.00 1,500.00 1,500.00 100.00% 

4125 Услуге оправки и одржавања опреме 2,164.00 5,000.00 5,000.00 100.00% 

4125 Услуге оправки и одржавања возила 3,089.00 1,500.00 1,500.00 100.00% 

4125 Остале услуге оправки и одржавања-Јавна 
Расвјета 

35,631.00 48,000.00 44,500.00 92.71% 

41271-2 Трошкови осигурања, банкарских и услуга 

платног промета 

3,343.00 8,350.00 8,850.00 105.99% 

41271 Трошкови банкарских услуга 739.00 850.00 850.00 100.00% 

41272 Осигурање возила 2,604.00 3,500.00 3,500.00 100.00% 

41271 Регистрација моторних возила 0.00 1,500.00 1,500.00 100.00% 

41271 Осигурање радника 0.00 2,500.00 3,000.00 120.00% 

4127+4128 Уговорене услуге 436,583.00 580,000.00 595,000.00 102.59% 

4127 Услуге медија 29,181.00 36,000.00 18,000.00 50.00% 

4127 Услуге штампања 2,719.00 3,500.00 3,500.00 100.00% 

4127 Услуге јавног информисања 3,785.00 10,000.00 7,000.00 70.00% 

4127 Услуге стручног образовања      

4127 Расходи за одржавање рачунарских програма 3,650.00 4,500.00 4,500.00 100.00% 

4127 Остале уговорене услуге 2,042.00 3,000.00 3,000.00 100.00% 

4127 Услуге израде студије      

4127 Остале стручне услуге-Мртвозорништво 1,880.00 4,000.00 4,000.00 100.00% 

4127 Остале непоменуте услуге 53,862.00 41,000.00 70,000.00 170.73% 

4128 Трошкови зимске службе одржавања путева 0.00 20,000.00 20,000.00 100.00% 

4128 Трошкови јавне расвјете-електричне енергије 112,669.00 158,000.00 165,000.00 104.43% 

4128 Трошкови комунален инфраструктуре 226,795.00 300,000.00 300,000.00 100.00% 

4128 Расходи за новогодишње уређење-кићење      

4129 Услуге репрезентације 3,833.00 5,000.00 5,000.00 100.00% 

4129 Расходи за стручно усавршавање запослених 800.00 2,500.00 2,500.00 100.00% 



4129 Расходи по основу поврата и прекњижавања 

пореза и доприноса 

4,992.00 2,000.00 2,000.00 100.00% 

419000 Расходи по основу судских извршења 36,430.00 25,000.00 10,000.00 40.00% 

4152 Текући грантови непровитним субјектима 636,832.00 849,865.00 799,800.00 94.11% 

415100 Грантови у иностранство-помоћ општини Обреновац     

 Општинска борачка организација Вгд 112,000.00 190,000.00 193,500.00 101.84% 

 ЈУ Рехабилитациони центар "Вилина влас" 0.00 25,000.00 0.00   

 Удружење породица погинулих и несталих бораца 
РС 

5,800.00 7,000.00 7,000.00 100.00% 

 Црвени крст Вишеград 18,900.00 26,500.00 26,500.00 100.00% 

 Средства за спорт 229,665.00 275,965.00 227,000.00 82.26% 

   0.00    

 Џудо клуб 7,500.00 7,480.00    

 ФК "Дрина ХЕ" 83,000.00 104,125.00    

 КК ВАРДА 84,000.00 97,750.00    

 Одбојкашки клуб ХЕ на Дрини 38,300.00 47,260.00    

 Шаховски клуб 2,800.00 340.00    

 Стрељачки клуб 780.00 1,040.00    

 Планинари 2,423.00 3,230.00    

 Веслачки клуб 0.00 1,035.00    

 Расходи за организовање "Моторијаде" 6,000.00 0.00 4,000.00 #DIV/0! 

 Рукометни клуб Вишеград 3,062.00 4,250.00    

412900 Спортске манифестације 0.00 0.00 0.00   

 Карате клуб "Дрина" 7,800.00 7,480.00    

 Резервна средства 0.00 2,210.00    

 Удружење пензионера Вишеград 17,250.00 35,000.00 35,000.00 100.00% 

 Дом здравља Вишеград 41,498.00 50,000.00 62,000.00 124.00% 

 Превентивна здравствена заштита 41,498.00 50,000.00 62,000.00 124.00% 

 Храм Исуса Христа у Бијелој 2,000.00 1,000.00 2,000.00 200.00% 

 РТВ Вишеград 79,026.00 110,000.00 100,000.00 90.91% 

 Синдикат ОАС 2,250.00 3,000.00 3,500.00 116.67% 

 ОШ "Вук Караџић" 6,550.00 9,000.00 10,000.00 111.11% 

 Политичке партије 10,404.00 15,000.00 15,000.00 100.00% 



 Синдикални центар регије - Вишеград 0.00 3,000.00 4,000.00 133.33% 

 Манастир Вардиште 3,750.00 5,000.00 5,000.00 100.00% 

 Манастир Успенија Пресвете Богородице Добрун 6,000.00 8,000.00 8,000.00 100.00% 

 Српска православна црква Вишеград 6,000.00 8,000.00 8,000.00 100.00% 

 Манастир на Лијески 0.00 1,000.00 1,500.00 150.00% 

 Црква светог Јована  2,000.00 2,000.00 1,500.00 75.00% 

 Црква на Блацама 1,000.00 1,000.00 1,500.00 150.00% 

 Црква светог кнеза Лазара   3,500.00  

 Манастир Свети Никола Добрунска ријека 4,500.00 6,000.00 6,000.00 100.00% 

 Исламска вјерска заједница Вишеград 1,000.00 4,000.00 4,000.00 100.00% 

 Гусларско друство Вожд Карађорђе Вишеград 1,000.00 1,250.00 125.00% 

 Просвјета И.Сарајево  500.00    

 Синдикат ЈУ "НЕВЕН" Вишеград 2,000.00     

 Невладине организације и удружења грађана 100.00 0.00    

 Удружење предузетника-Вишеград 0.00 3,000.00 3,000.00 100.00% 

 Цивилне жртве рата 0.00 200.00    

 ССД Соко 4,000.00 5,000.00 6,000.00 120.00% 

 КУД  краљ Петар I ујединитељ 3,500.00 5,000.00 5,000.00 100.00% 

 КУД Бикавац 2,500.00 5,000.00 5,000.00 100.00% 

 Фестивал фолклора 5,302.00 8,000.00 8,000.00 100.00% 

 Удружење логораша Вишеград 4,375.00 9,500.00 11,500.00 121.05% 

 Удружење грађана " АСКА"  2,000.00 2,000.00 100.00% 

 Еко удружење "Дрим тим" Вишеград-орган.регате 2,000.00 2,000.00 0.00   

 Еколошко удрзжење " Еко зона"- за Вишеградску регату  0.00  

 Организација слијепих Вишеград 0.00 500.00 500.00 100.00% 

 Регионално кинолошко удрижење "Дрина" Вишеград  2,000.00 #DIV/0! 

 Демократски центар " Нове наде"   2,500.00 #DIV/0! 

 Средства за Полицијску станицу Вишеград-
Гориво 

0.00 500.00 1,000.00 200.00% 

 Равногорски покрет 0.00 500.00 500.00 100.00% 

 Чланарина СОГ РС 0.00 3,200.00 3,200.00 100.00% 



 Удружење " Моје жеље" 2,150.00 2,000.00 2,500.00 125.00% 

 Удрузење особа са потешкоћама у развоју "Мој 
пријатељ" 

2,150.00 2,000.00 2,500.00 125.00% 

 Гусларско друсво " Раде Јамина" 5,200.00 1,500.00 1,250.00 83.33% 

 СКПД Просвјета 7,480.00 2,000.00 1,500.00 75.00% 

 Добровољни даваоци крви "Стара херцеговина " 500.00 800.00 1,300.00 162.50% 

 Удружење породица са четворо и више дјеце 6,000.00 8,000.00 8,000.00 100.00% 

 Удружење малинара "Ластер" Вишеград   600.00  

 Ловачко удружење-хајке на вукове и набавка 
хране за дивљач 

900.00 2,200.00 2,200.00 100.00% 

414 Субвенције  за подстицај запошљавања 0.00 60,000.00 80,000.00 133.33% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Организациона јединица: Скупштина, бр.пот.јед :110   

Економски 

код 
ОПИС 

Остварно 

01.01. до 

30.9.2016.г. 

Буџет за 

2016 

Буџет за  

2017.г 

Индекс 

5/4 

1 2 3 4 5 6  

41 Текући трошкови  144,551.00 226,500.00 193,700.00 85.52% 

411 Плате и накнаде трошкова запослених  56,082.00 78,200.00 75,400.00 96.42% 

411100 Бруто плате  
50,996.00 72,000.00 69,200.00 96.11% 

411111 Расходи за основну плату 
32,756.00 44,000.00 42,000.00 95.45% 

411191 Расходи за порез на плату 
2,612.00 4,000.00 3,900.00 97.50% 

411192-8 Расходи за доприносе на плату 
15,628.00 24,000.00 23,300.00 97.08% 

41293 Накнаде скупштинских одборника-бруто                        

69,270.00  

                        

94,500.00  

                        

94,500.00  

100.00% 

41122 Накнада за топли оброк 2,752.00 3,700.00 3,700.00 100.00% 

41293 Накнаде бирачким одборима бруто   22,000.00     

41293 Накнаде скупштинских комисија бруто 14,936.00 24,000.00 20,000.00 83.33% 

41129 
Расходи за порезе и доприноси на накнаде 

2,334.00 2,500.00 2,500.00 100.00% 

41129 
Расходи за порезе и доприноси на накнаде 

2,334.00 2,500.00 2,500.00 100.00% 

412 
Расходи на основу коришћења роба и услуга 

4,263.00 7,800.00 3,800.00 48.72% 

41126 Расходи по основу путовања и смјештаја 110.00 1,000.00 1,000.00 100.00% 

41223 Расходи за услуге коришћења Телефона 1,535.00 2,000.00     

  Набавка материјала   600.00 600.00 100.00% 

  Трошкови превоза и горива   500.00     

  Закуп простора 2,400.00 1,500.00     

4129 Трошкови репрезентације 112.00 700.00 700.00 100.00% 

  Репрезентација 112.00 700.00 700.00 100.00% 

41297 Расходи по основу доприноса на терет 
послодавца 

106.00 1,500.00 1,500.00 100.00% 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ЈАВНА СПОРТСКА УСТАНОВА " ДРИНА", бр.пот јед. 930   

            

            

Економск

и код 

ОПИС 

Остварно 

01.01. до 

30.9.2016.г. 

Буџет за 

2016 

Буџет за 

2017.г 

Индекс 

5/4 

1 2 3 4 5   

41 Укупно текући трошкови  161,860.00 218,700.00 223,700.00 
102.29% 

4111 Плате  запослених 124,185.00 164,000.00 164,000.00 100.00% 

411111 Нето плате 78,872.00 99,000.00 99,000.00 100.00% 

411121 Порез на плату 4,844.00 11,000.00 11,000.00 100.00% 

411131 Доприноси на плату 40,469.00 54,000.00 54,000.00 100.00% 

41122 Накнаде трошкова запослених 0.00 0.00     

412 Трошкови материјала и услуга  37,675.00 54,700.00 59,700.00 109.14% 

41221 Трошкови енергије (ел.ен. угалј.дрва) 14,036.00 28,000.00 33,000.00 117.86% 

41222 Трош.комуналних и комуникационих услуга 6,363.00 5,500.00 5,500.00 
100.00% 

4123 Набавка канц.материјала 897.00 1,200.00 1,200.00 100.00% 

4125 Расходи за текуће одржавање 7,059.00 10,000.00 10,000.00 100.00% 

4126 Гориво 980.00 1,000.00 1,000.00 100.00% 

4129 Расходи доприноса на терет послодавца   1,500.00 1,500.00 100.00% 

41295 Расходи судских извршења         

4129 
Накнаде за рад ван радног односа 

         8,340.00  
              
7,500.00  

         
7,500.00  

100.00% 

511300 Набавка опреме          1,310.00        
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 ЈУ Средњошколски центар "Иво Андрић" Вишеград, бр.пот јед 815074   

Економски 

код 
ОПИС 

Остварно 

01.01. до 

30.9.2016.г. 

Буџет за 

2016 

Буџет за 

2017.г 

Индекс 

5/4 

1 2 3 4 5 6  

  
Укупно расходи и издаци 

47,592.00 70,950.00 73,200.00 103.17% 

41 
Текући трошкови  43,742.00 65,950.00 64,200.00 

97.35% 

51 
Издаци за нефинансијески имовини 3,850.00 5,000.00 9,000.00 

180.00% 

4112 
Накнаде трошкова запослених 1,500.00 1,500.00 1,000.00 

66.67% 

4112 
Накнаде трошкова запослених 1,500.00 1,500.00 1,000.00 

66.67% 

41129 
Порез и доприноси на накнаде  556.00 700.00 500.00 

71.43% 

41129 
Порез и доприноси на накнаде  556.00 700.00 500.00 

71.43% 

412 
Трошкови материјала и услуга 41,686.00 63,750.00 62,700.00 

98.35% 

41126 Путни трошкови у земљи 2,754.00 3,000.00 2,000.00 66.67% 

41221 Трошкови енергије 10,028.00 24,000.00 28,000.00 116.67% 

41222 Трошкови комуналних услуга 8,859.00 10,000.00 10,000.00 100.00% 

41233 Расходи за стрчну литературу 875.00 1,100.00 1,100.00 100.00% 

41231 Набавка материјала 3,117.00 3,000.00 3,000.00 100.00% 

41263 
Трошкови услуга превоза и горива 2,338.00 4,500.00 3,000.00 

66.67% 

41251 Трошкови текућег одржавања 1,780.00 3,500.00 3,500.00 100.00% 

41271 Трошкови осигурања и банкарских услуга 2,024.00 2,800.00 2,800.00 100.00% 

41121 Расходи за превоз на посао и са посла   500.00 0.00   

41123 Расходи заостале награде и једнок.помоћи   0.00     

41277 
Расходи за компјутерске услуге 448.00 500.00 500.00 

100.00% 

41273 Расходи за остале услуге  158.00 300.00 300.00 
100.00% 

41274 Уговорене услуге 167.00 50.00     

41292 
Расходи за стручно усаврсавање 1,093.00 500.00 500.00 

100.00% 

41294 
Расходи по основу репрезентац 2,790.00 7,000.00 5,000.00 

71.43% 

41293 
Расходи за бруто накнаде ван радног односа 0.00 1,000.00 1,000.00 

100.00% 

4129 Остали непоменути расходи 4,968.00 500.00 500.00 100.00% 

412999 
Расходи за организовање стонотениског 
турнира 

      
  

412973 
Расходи за таксе и накнаде за регистрацију 
возила 

287.00 1,500.00 1,500.00 
100.00% 

4161 Помоци појединцима - за екскурзију         

51 
Издаци за нефинансијески имовини 3,850.00 5,000.00 9,000.00 

180.00% 

5113 
Набавка опреме 3,850.00 5,000.00 9,000.00 

180.00% 



 ЈУ Центар за социјални рад Вишеград , бр.пот.јед 300   

Економски 

код 
ОПИС 

Остварно 

01.01. до 

30.9.2016.г. 

Буџета за 

2016 

Буџета за 

2017.г 

Индекс 

5/4 

1 2 3 4 5 6 

  Укупно расходи и издаци 678,068.00 927,300.00 926,800.00 99.95% 

51 Издаци за нефинансијску имовину 0.00 300.00 300.00 100.00% 

4111 Плате и накнаде трошкова запослених 72,913.00 113,500.00 113,500.00 100.00% 

411111 Расходи за основну плату 44,640.00 69,000.00 69,000.00 100.00% 

41112 Расходи за основну плату приправника 0.00 0.00     

411191 Расходи за порез на плату 3,699.00 5,500.00 5,500.00 100.00% 

411192-8 Расходи за доприносе на плату 24,574.00 39,000.00 39,000.00 100.00% 

41122 Накнаде трошкова запослених 14,682.00 20,400.00 20,400.00 100.00% 

41122 Накнаде за  топли оброк 8,082.00 13,800.00 13,800.00 100.00% 

4193 Накнаде за привремене и повремене послове 1,527.00 3,000.00 3,000.00 100.00% 

41122 Регрес 6,600.00 6,600.00 6,600.00 100.00% 

41123 Расходи за отпремнине   0.00     

41129 Расходи за порезе и доприносе на накнаде 9,666.00 13,700.00 13,700.00 100.00% 

412 Трошкови материјала и услуга 10,781.00 19,400.00 18,900.00 97.42% 

41262 Путни трошкови у земљи         

41221 Трошкови енергије 1,066.00 2,000.00 2,000.00 100.00% 

41222 Трошкови комуналних услуга 3,172.00 5,200.00 5,200.00 100.00% 

41231 Набавка материјала 1,038.00 1,500.00 1,500.00 
100.00% 

41263 Трошкови услуга превоза и горива  316.00 1,000.00 1,000.00 100.00% 

41251 Трошкови текућег одржавања 352.00 1,000.00 500.00 50.00% 

41271 Трошкови осигурања и банкарских услуга 28.00 700.00 700.00 100.00% 

41279 Остале уговорене услуге 0.00 500.00 500.00 100.00% 

4129 Накнаде за рад ван радног односа 4,809.00 7,500.00 7,500.00 100.00% 

4129 Расходи по основу судских пресуда   0.00     

416 Дознаке на име социјалне заштите 568,499.00 757,000.00 757,000.00 
100.00% 

4163 Дознаке на име социјалне заштите 370,812.00 445,000.00 445,000.00 100.00% 

4163 
Дознаке на име социјалне заштите из средстава 
гранта Министарства 

186,534.00 300,000.00 300,000.00 
100.00% 

4163 
Дознаке на име социјалне заштите из уплата 
сродника 

       11,153.00            
12,000.00  

          
12,000.00  

100.00% 

51 Издаци за нефинансијску имовину 0.00 300.00 300.00 100.00% 

5113 Набавка опреме 0.00 300.00 300.00 100.00% 

621900 
Издаци за отплату догова       

  

  
Издаци за отплату догова       

  



  ЈУ за предшколско васпитање  и образовање  " Невен ", бр.пот јед 400   

Економски 

код ОПИС 

Остварно 

01.01. до 

30.9.2016.г. 

 

Буџет за 

2016 

 

Буџет за 

2017.г 

Индекс 

5/4 

1 2 3 4 5   

41 Укупно текући трошкови  176,522.00 229,300.00 237,800.00 
103.71% 

4111 Плате  запослених 118,908.00 159,100.00 159,100.00 
100.00% 

411111 Нето плате 74,211.00 98,000.00 98,000.00 
100.00% 

411191 Порез на плату 5,467.00 8,600.00 8,600.00 
100.00% 

411100 Доприноси на плату 39,230.00 52,500.00 52,500.00 
100.00% 

41122 Накнаде трошкова запослених Регрес 7,172.00 6,600.00 6,600.00 
100.00% 

41129 
Расходи за порезе и доприноси на накнаде 

4,740.00 4,500.00 4,500.00 
100.00% 

412 Трошкови материјала и услуга  45,702.00 59,100.00 62,600.00 
105.92% 

41126 Дневнице за службена путовање у земљи 60.00 200.00 200.00 100.00% 

41221 Трошкови енергије 7,045.00 13,000.00 16,000.00 
123.08% 

41222 Трош.комуналних и комуникационих услуга 2,444.00 4,500.00 4,500.00 
100.00% 

41249 Набавка материјала 17,631.00 20,000.00 20,000.00 
100.00% 

41263 Гориво 60.00 200.00 200.00 
100.00% 

41251 Трошкови текућег одржавања 4,450.00 5,000.00 5,500.00 
110.00% 

41271 Осигурање 238.00 500.00 500.00 
100.00% 

41271 Остале услуге 174.00 1,200.00 1,200.00 
100.00% 

41279 Остале услуге       
  

412979 

Расходи по основу пор.и доприноса на терет 

послодавца   

             

1,500.00  

             

1,500.00  
100.00% 

412900 

Накнаде за рад ван радног односа 

       13,600.00  
          
13,000.00  

          
13,000.00  

100.00% 

621999 
 Издаци за отплату догова  

        

511300  Набавко опреме      
             
5,000.00  

#DIV/0! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

ЈУ за културне дјелатности Дом културе Вишеград, бр.пот.јед. 500 
            

Економски 

код 

ОПИС 

Остварно 

01.01. до 

30.9.2016.г. 

Буџет за 

2016 

Буџет за 

2017.г 

Индекс 

5/4 

1 2 3 4 5   

  Укупно расходи 
        

99,361.00  

       

128,750.00  

       

130,750.00  
101.55% 

51 Набавка основних средстава 
             

902.00  

                      

-    
    

41 Укупно текући трошкови  98,459.00 128,750.00 130,750.00 101.55% 

4111 Плате  запослених 81,832.00 107,000.00 107,000.00 100.00% 

411111 Нето плате 50,920.00 62,000.00 62,000.00 100.00% 

411121 Порез на плату 3,875.00 4,400.00 4,400.00 100.00% 

411131 Доприноси на плату 27,037.00 40,600.00 40,600.00 100.00% 

41122 Накнаде трошкова запослених-топли оброк         

412 Трошкови материјала и услуга  16,627.00 21,750.00 23,750.00 109.20% 

41221 Трошкови енергије (ел.ен. угалј.дрва) 3,846.00 7,000.00 9,000.00 
128.57% 

41222 Трош.комуналних и комуникационих услуга 3,072.00 5,000.00 5,000.00 100.00% 

4123 Набавка канц.материјала 64.00 700.00 700.00 100.00% 

4125 расходи за текуће одржавање 598.00 1,000.00 1,000.00 100.00% 

4126 Гориво 70.00 200.00 200.00 100.00% 

4127 Расходи за стручне услуге 33.00 100.00 100.00 100.00% 

4129 Расходи за прославу Српске нове године 0.00 0.00     

4129 Расходи за Вишеградску стазу 0.00 0.00     

4129 Остали непоменути расходи   250.00 250.00 100.00% 

4129 Накнаде за рад ван радног односа 8,944.00 7,500.00 7,500.00 100.00% 

511300 Набавка опреме 

             

902.00      
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

Мјесне заједнице, бр.пот.јед 200         

            

Економски 

код 
ОПИС 

Остварно 

01.01. до 

30.9.2016.г. 

Буџет за 

2016 

Буџет за 

2017.г 

Индекс 

5/4 

1 2 3 4 5   

41 Укупно текући трошкови  0.00 6,000.00 6,000.00 100.00% 

412 Трошкови материјала и услуга  0.00 6,000.00 6,000.00 100.00% 

41221 Трошкови енергије (ел.ен. угалј.дрва)         

41222 Трош.комуналних и комуникационих услуга         

4123 Набавка канц.материјала 0.00 1,500.00 1,500.00 100.00% 

4125 расходи за текуће одржавање 0.00 2,500.00 2,500.00 100.00% 

4126 Расходи за гориво 0.00 2,000.00 2,000.00 100.00% 

 
 

ЈАВНА УСТАНОВА НАРОДНА БИБЛИОТЕКА " ИВО АНДРИЋ"   

            

Број потрошачке јединице 818013         

            

Економски 

код 

ОПИС 

Остварно 

01.01. до 

30.9.2016.г. 

Буџет за 

2016 

Буџет за 

2017.г 

Индекс 

5/4 

1 2 3 4 5   

41+51 Укупно расходи и издаци 10,066.00 15,500.00 15,500.00 100.00% 

41 Укупно текући трошкови  9,732.00 13,500.00 13,500.00 100.00% 

51 Издаци за нефинансијску имовину 334.00 2,000.00 2,000.00 100.00% 

4111 Плате  запослених         

412 Трошкови материјала и услуга  9,732.00 13,500.00 13,500.00 100.00% 

41221 Трошкови енергије (ел.ен. угалј.дрва) 1,393.00 2,700.00 2,700.00 100.00% 

41222 Трош.комуналних и комуникационих услуга 1,497.00 2,300.00 2,300.00 
100.00% 

4123 Набавка канц.материјала 91.00 500.00 500.00 100.00% 

4125 Расходи за текуће одржавање 1,499.00 1,000.00 1,000.00 100.00% 

41126 Расходи служб.путовања 744.00 500.00 500.00 100.00% 

4127 Расходи за остале.струцне услуге       
  

41279 Остали расходи 0.00 500.00 500.00 100.00% 

4129 Расходи за рад ван радног односа 4,508.00 6,000.00 6,000.00 100.00% 

51212 Набавка књига за библиотеку 

               

334.00  

                  

2,000.00  

           

2,000.00  
100.00% 

 
 
 



ЈУ "Туристичка организација општине Вишеград"   

Број потросацке јединице 920         

Економски 

код 
ОПИС 

Остварно 

01.01. до 

30.9.2016.г. 

Буџет 

 за 2016 

Буџет за 

2017.г 

Индекс

5/4 

1 2 3 4 5   

41 Укупно текући трошкови  59,350.00 73,350.00 87,670.00 119.52% 

4111 Плате  запослених 32,781.00 40,500.00 40,500.00 100.00% 

411111 Нето плате 20,451.00 24,800.00 24,800.00 100.00% 

411121 Порез на плату 1,512.00 2,000.00 2,000.00 100.00% 

411131 Доприноси на плату 10,818.00 13,700.00 13,700.00 100.00% 

411200 Накнаде трошкова запослених-Регрес 2,228.00   2,220.00 
#DIV/0! 

41122 Накнаде трошкова запослених-топли оброк 2,811.00 4,000.00 4,000.00 100.00% 

41129 Расходи за порезе и доприноси на накнаде 3,301.00 2,700.00 4,200.00 155.56% 

412 Трошкови материјала и услуга  18,229.00 26,150.00 36,750.00 140.54% 

41221 Трошкови енергије (ел.ен. угалј.дрва) 464.00 1,200.00 1,200.00 100.00% 

41222 Трош.комуналних и комуникационих услуга 1,526.00 2,500.00 2,500.00 100.00% 

4123 Набавка канц.материјала 362.00 1,000.00 1,000.00 100.00% 

4125 Расходи за текуће одржавање 251.00 900.00 500.00 
55.56% 

41126 Расходи путовања на сајмове 1,635.00 3,000.00 3,000.00 
100.00% 

4127 Расходи за осигурање запослених   50.00 50.00 100.00% 

4127 Расходи за израду брошура и др.пропагандног 
материјала 

2,497.00 6,000.00 6,000.00 
100.00% 

4129 Остали троскови пропаганде 0.00 3,000.00 3,000.00 100.00% 

4129 Расходи "Скокови са ћуприје" 0.00 0.00 6,000.00 #DIV/0! 

4129 Расходи за остале манифестације-Дрински 
котлић, Златне руке Подриња, и др. 

0.00 0.00 5,000.00 
#DIV/0! 

4129 Накнаде за рад ван радног односа 
    11,494.00  

        
8,500.00  

      
8,500.00  

100.00% 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ЈУ "Туристичка организација општине Вишеград"   

Број потросацке јединице 920         

Економс

ки код 
ОПИС 

Остварно 

01.01. до 

30.9.2016.г. 

Буџета 

за 2016 

Буџет за 

2017.г 

Индекс5/

4 

1 2 3 4 5  6 

41 Укупно текући трошкови  59,350.00 73,350.00 87,670.00 119.52% 

4111 Плате  запослених 32,781.00 40,500.00 40,500.00 100.00% 

411111 Нето плате 20,451.00 24,800.00 24,800.00 100.00% 

411121 Порез на плату 1,512.00 2,000.00 2,000.00 100.00% 

411131 Доприноси на плату 10,818.00 13,700.00 13,700.00 100.00% 

411200 Накнаде трошкова запослених-Регрес 2,228.00   2,220.00 
#DIV/0! 

41122 Накнаде трошкова запослених-топли 

оброк 

2,811.00 4,000.00 4,000.00 
100.00% 

41129 Расходи за порезе и доприноси на 

накнаде 

3,301.00 2,700.00 4,200.00 
155.56% 

412 Трошкови материјала и услуга  18,229.00 26,150.00 36,750.00 140.54% 

41221 Трошкови енергије (ел.ен. угалј.дрва) 464.00 1,200.00 1,200.00 100.00% 

41222 Трош.комуналних и комуникационих 

услуга 

1,526.00 2,500.00 2,500.00 
100.00% 

4123 Набавка канц.материјала 362.00 1,000.00 1,000.00 100.00% 

4125 Расходи за текуће одржавање 251.00 900.00 500.00 
55.56% 

41126 Расходи путовања на сајмове 1,635.00 3,000.00 3,000.00 
100.00% 

4127 Расходи за осигурање запослених   50.00 50.00 100.00% 

4127 Расходи за израду брошура и 

др.пропагандног материјала 

2,497.00 6,000.00 6,000.00 
100.00% 

4129 Остали троскови пропаганде 0.00 3,000.00 3,000.00 100.00% 

4129 Расходи "Скокови са ћуприје" 0.00 0.00 6,000.00 
#DIV/0! 

4129 Расходи за остале манифестације-Дрински 

котлић, Златне руке Подриња, и др. 

0.00 0.00 5,000.00 
#DIV/0! 

4129 Накнаде за рад ван радног односа 
    11,494.00    8,500.00     8,500.00  100.00% 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Структура буџетске потрошње 

    
Индекс Структура 

Буџет за 2016 
Буџета за 

2017.г 
Приј. 17 /план 16 

Буџета за 

2017.г 

1 2 3 
4 5 

Управа 3,483,049.00 3,459,950.00 99.34% 42% 

Кабинет начелника 2,899,020.00 2,956,680.00 101.99% 36% 

Скупштина 226,500.00 193,700.00 85.52% 2% 

Центар за социјални рад      927,300.00     926,800.00  99.95% 11% 

Средња школа        70,950.00       73,200.00  103.17% 1% 

Дјечије обданиште      229,300.00     237,800.00  103.71% 3% 

ЈСУ Дрина      218,700.00     223,700.00  102.29% 3% 

Дом културе      128,750.00     130,750.00  101.55% 2% 

Градска галерија                      -                       -      0% 

Мјесне заједнице           6,000.00         6,000.00  100.00% 0% 

Туристичка организација        73,350.00       87,670.00  119.52% 1% 

Библиотека        15,500.00       15,500.00  100.00% 0% 

ТОТАЛ 8,278,419.00 8,311,750.00 100.40% 100% 

 
 

На основу члана 33. став 2. Закона о буџетском 

систему Републике Српске („Слижбени гласник 

Рeпублике Српске“, број 121/12, 52/14, 103/15 и 

15/16) и члана 35. Статута Општине Вишград 

(„Службени гласник Општине Вишеград“, број: 

6/14), Скупштина општине Вишеград на сједници 

одржаној 29.12.2016. године, д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о извршењу Буџета општине Вишеград  

за 2017. годину 

 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

Овом одлуком прописује се начин извршења 

Буџета општине Вишеград за 2017. годину. 

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 8.311.750,00 

КМ, од чега 6.277.890,00 КМ на текуће расходе, 

1.404.800,00 КМ на издатке за нефинансијску 

имовину, отплату кредитног задужења 460.000,00 

КМ, буџетску резерву у износу од 148.060,00 КМ, 

и издатке по основи пореза на додату вриједност 

21.000,00 КМ 

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  прихода, примитака, грантова, 

трансвера и финансирања те расхода и издатака, са 

распоредом расхода и издатака корисника и 

примаоца грантова. 

Буџетски корисници могу сходно одредбама 

Закона о буџетском систему Републике Српске 

користити властите приходе у износу како слиједи:
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а) институције средњег образовања у 100%  

износу, за расходе планиране буџетом 

б) институције културе у 100 % износу, за расходе 

планиране буџетом                                                             

в) институције социјалне (Центар за социјални 

рад) и дјечије заштите (Дјечијег обданиште) у 

100% износу, за расходе планиране буџетом  

г) организационе јединице ОУ у 100% износу 
уплата на РЈП, за расходе планиране буџетом и  

д) Туристичка организација у 100% износу, за 

расходе планиране буџетом 

 

Члан 4. 

Буџетски издаци су: 

          а) текући трошкови и дознаке нижим 

потрошачким јединицама, 

          б) капитални трошкови, позајмљивања и 

отплате дугова, 

           

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. 

Корисницима буџетских средстава за 2017.годину, 
одобраваће се средства за материјалне трошкове, 

умањена за 5% у односу на усвојени буџет за 

сваког корисника. Умањење ће се кориговати 

приликом усвајања ребаланса буџета за 

2017.годину, или у складу са остверењем прихода 

у буџету општине. 

 

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, 

водећи рачуна о ограничењу из става 2 предходног 

члана. 

Одјељење за финансије даје сагласност буџетским 

корисницима на поднесене кварталне финансијске 

планове за извршење буџета, а у складу са 

процијењеним остварењем буџетских 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. 

За буџетске  кориснике  који су у локалном 

трезору плаћање се врши на основу образаца 
прописаних за трезорско пословање. Подаци 

унесени у обрасце за трезорско пословање 

буџетских корисника морају бити сачињени на 

основу вјеродостојних књиговодствених исправа. 

Исправама се сматрају: 

а) обрачунске листе плата и накнада, 

б) предрачуни и уговори 

в) рачуни за набавку средстава, материјала, робе и 

услуга, 

г) одлуке и рјешења надлежних органа из којих 

проистичу финансијске обавезе    и 
д) остале финансијске исправе. 

 

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 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. 

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 43. и 44. Закона о буџетском систему 

Републике Српске и чини 2,5% од  планираних 
буџетских прихода, умањених за планиране 

грантове за текућу фискалну годину. 

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, (осим корисника грантова) 

врши се преносом средстава са Јединственог 

рачуна трезора на текуће рачуне запослених код 

буџетских корисника у одговарајућим банкама. 
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Буџетски корисници су обавезни да правилно 

обрачунају плате и друга нето лична примања за 

све запослене, обрачунају порезе и доприносе за 

запослене и за друга лица која ангажују и 

обрачунавају накнаду. 

 

Члан 13. 

Обавезе по основу кредита извршаваће се у 
износима који су доспјели за плаћање. 

Обавезе по основу осталих расхода Буџета 

измириваће се по сљедећим 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, 

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 доноси 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 Буџету за 

2017. годину, обавезно се примјењују одредбе и 

планирани износи предвиђени овом одлуком и 

Одлуком о Буџету за 2017. 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 

објевиће се у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

         

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД  

                     ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Број: 01-022-145/16     

Датум: 29.12.2016. год.    др Билал Мемишевић,с.р. 

 

На основу члана 6. а у вези са чланом 50. став (1) 

Закона о гробљима и погребној дјелатности 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 

31/13 и 6/14), члана 39. став (2) тачка 2) а у вези са 

чланом 20. тачка 8) Закона о локалној самоуправи  

(„Службени гласник Републике Српске“, број 

97/16) и члана 35. Статута општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 
6/14) Скупштина општине Вишеград на сједници 

одржаној 29.12.2016. године, д о н о с и 

 

НАЦРТ ОДЛУКЕ  

o гробљима и погребној дјелатности 

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

Овом одлуком прописују се услови за изградњу 

гробља, гробница и надгробних споменика и упису 

података на њима, начин управљања, уређивања и 
одржавања гробља, услови за изградњу 

мртвачница и хладњача на гробљима, начин 

формирања цијене и продаја гробних мјеста и 

начин формирања и плаћања трошкова за 

одржавање гробља која су у власништву Општине 

Вишеград (у даљем тексту: Општина), услови за 

пренос посмртних остатака до гробља и са гробља, 

начин сахране и ископавања умрлих лица, услови 

о временским размацима сахрањивања у попуњена 

гробна мјеста, начин сахране непознатих лица и 

услови за сахрану ван гробља у употреби, вршење 
надзора над примјеном ове одлуке као и друга 

питања од значаја. 
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Члан 2.  

(1) Гробљем као комуналним објектом, у смислу 

ове одлуке, сматра се земљиште које је актом 

Скупштине општине Вишеград (у даљем тексту: 

Скупштина) одређено за сахрањивање умрлих, као 

и објекти и уређаји који се налазе на том 

земљишту а служе за сахрањивање, коришћење, 

уређење и управљање гробљем. 
(2) Гробљем у употреби сматра се земљиште из 

претходног става на коме се врши сахрањивање. 

(3) Гробљем ван употребе сматра се земљиште на 

коме је одлуком Скупштине обустављено даље 

сахрањивање. 

 

Члан 3. 

(1) На подручју општине Вишеград могу се 

оснивати јавна и посебна гробља, у складу са 

Законом о гробљима и погребној дјелатности и 

овом одлуком. 
(2) Јавна гробља су у власништву општине и 

намјењена су за сахрану свих лица, без обзира на 

њихову вјерску и националну припадност.  

(3) Посебна гробља могу бити у власништву 

општине или у власништву јавног комуналног 

предузећа, привредног друштва, вјерске заједнице 

или удружења грађана ако су регистровани за 

обављање погребне дјелатности у складу са 

посебним прописима.  

(4) Гробљима у употреби, која се налазе на 

подручју општине Вишеград, може управљати 
јавно комунално предузеће, привредно друштво, 

вјерска заједница, мјесна заједница или удружење 

грађана (у даљем тексту: Управа гробља).  

 

Члан 4. 

(1) Јавна гробља намијењена су за сахрањивање 

свих лица без обзира на њихову вјерску и 

националну припадност. 

(2) Посебна гобља намијењена су за сахрану лица 

која су стекла одређени статус у складу са 

посебним прописима или лица одређене вјерске 

припадности.  
   
II ИЗГРАДЊА ГРОБАЉА, ГРОБНИЦА И 

НАДГРОБНИХ СПОМЕНИКА И УПИС 

ПОДАТАКА НА ЊИМА 

  

1. Услови за изградњу гробља      

Члан 5.  

(1) Изградња нових и проширење постојећих 

гробаља врши се на мјестима која су за то 

одређена документима просторног уређења, на 

основу одлуке надлежног органа општине. 

(2) За изградњу новог гробља морају бити 

испуњени сљедећи услови: 

1. да је земљиште документом просторног 

уређења намијењено за изградњу и   

проширење гробља; 

2. да је земљиште равно или са благим 

нагибом, суво или оцједито, јужно 

експонирано, ван депресија, тако да 

подземне воде не допру до гробова; 

3. да је земљиште добро саобраћајно повезано 

са насељем; 

4. да подземне воде гробља не угрожавају 

објекте за снабдијевање становништва 
водом за пиће и друге потребе;  

5. да правац доминантних вјетрова не иде од 

гробља ка насељу; 

6. да гробље по својој величини може бити у 

употреби најмање 50 година, за изградњу 

новог гробља, односно најмање 20 година за 

проширење постојећег гробља; 

7. да су ријешени имовинско-правни односи.   

 

Члан 6.  

Одлуку о изградњи новог гробља, односно 
проширењу постојећег гробља, као и одлуку о 

проглашењу постојећих гробаља у употреби или 

нових гробаља или њихових дијелова посебним 

гробљем доноси Скупштина. 

 

Члан 7. 

(1) Изградња објеката на гробљу врши се само ако 

је то предвиђено спроведбеним документом 

просторног уређења општине. 

(2) Гробље мора бити ограђено чврстом оградом. 

(3) Гробље мора имати простор за паркирање 
возила-паркинг простор. 

 

Члан 8. 

На простору одређеном за изградњу гробља није 

дозвољена изградња било каквих објеката који 

нису везани за изградњу, коришћење, уређење и 

одржавање гробља, управљање гробљем, подизање 

надгробних споменика или за израду вијенаца. 

 

Члан 9. 

(1) Када се утврди да у гробљу не постоји 

могућност оснивања нових гробних мјеста, али 
постоји могућност сахрањивања у постојећа 

гробна мјеста, Скупштина  ће донијети одлуку о 

затварању гробља.  

(2) До попуне постојећих гробних мјеста 

сахрањивање ће се одвијати несметано. 

(3) Када се утврди да у постојећем гробљу или 

дијелу гробља више нема могућности за сахрану 

умрлих, или ако је напуштање гробља неопходно 

због просторних, санитарних и других услова, 

Скупштина ће донијети одлуку о стављању гробља 

или дијела гробља ван употребе, а овом одлуком 
утврдиће се да ли је неопходно извршити пренос 

посмртних остатака и услови преноса. 

(4) Гробља у којима током последњих 20 година 

није вршено сахрањивање, а налазе се у насељеним 

мјестима, сматрају се напуштеним гробљима. 
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(5) Напуштено гробље или дио гробља, може се 

привести другој намјени по истеку рока из 

претходног става, а посмртни остаци ће се 

пренијети у друго гробље или у заједничку 

гробницу у другом гробљу. 

(6) Одлуку о привођењу напуштеног гробља другој 

намјени, односно преносу посмртних остатака 

доноси Скупштина. 

2. Подизање гробница 

 

Члан 10. 

(1) У јавним гробљима изградњу темеља и 

гробница изводи управа гробља, док остале радове 

(облагање темеља гробнице, постављање и замјена 

надгробног споменика и друго) могу изводити 

предузетник или привредно друштво регистровано 

за ту врсту дјелатности у складу са законом, само 

уз претходно прибављено одобрење управе 

гробља.  
(2) Извођење радова из претходног члана у 

посебним гробљима изводи се у складу са 

правилима која одређује управа посебног гробља. 

(3) Радови из става (1) овог члана у сеоским 

гробљима изводе се у складу са мјесним 

обичајима. 

 

Члан 11. 

Ширина гробнице може износити највише 2,20 

метара, а висина заједно са надгробним 

спомеником 2,50 метара. 
 

3. Подизање надгробних споменика и упис 

одређених података на њима  

 

Члан 12. 

(1) На гроб се поставља надгробни споменик или 

знак. 

(2) Одобрење за постављање или уклањање, 

односно за замјену надгробног споменика или 

знака даје управа гробља. 

(3) О облику надгробног споменика и материјалу 

за изградњу надгробног споменика одлучују 
сродници умрлог, с тим да споменик мора бити 

израђен од уобичајеног материјала и према 

утврђеним техничким мјерама.  

(4) Поред личних података умрлог и имена 

ожалошћених натпис може да садржи и неки други 

пригодан текст, цртеж или орнамент. 

(5) Управа гробља може дозволити спајање 

гробова ради постављања надгробног споменика, 

односно изградње гробнице.  

 

Члан 13.  
(1) На гробљу се не могу постављати предмети, 

односно истицати натписи који су у супротности 

са природом гробља, или којим би се могао 

повриједити пијетет према умрлим.  

(2) На гробљу је забрањено подизање и 

постављање обиљежја или других ознака које нису 

у вези са сахрањеним лицима на гробљу.  

(3) Забрањено је стављање натписа и знакова: 

- којима се оптужује (вријеђају) жива или 

умрла лица; 

- којима се вријеђају патриотска, вјерска, 

национална и друга осјећања грађана; 
- који су у грубом нескладу са општим 

прописима (правилима) о гробљима. 

 

Члан 14. 

(1) Лице које подигне споменик дужно га је 

одржавати и поправљати. 

(2) Уколико се споменик или други надгробни знак 

и надземни оквир оштети или пријети опасност од 

рушења, управа гробља наложиће у писаној форми 

најближим сродницима умрлог да изврше 

поправку. 
(3) Ако лица из претходног става у одређеном року 

не поступе по налогу, управа гробља уклониће 

такав споменик или други надгробни знак о 

трошку најближег сродника.  

 

Члан 15. 

(1) На гробљу, осим надгробних споменика, није 

дозвољено постављање других споменика, спомен-

обиљежја, спомен-костурница, спомен-плоча, 

спомен-кућа, односно било каквих других 

обиљежја.  
(2) Изузетно, од претходног става овог члана, 

Скупштина може донијети одлуку о изградњи 

таквог објекта, с тим да је инвеститор обавезан да 

приложи идејно рјешење са текстом и знацима 

који ће се на њему налазити, које се прилаже уз 

одлуку и чини њен саставни дио. 

 

III НАЧИН УПРАВЉАЊА, УРЕЂИВАЊА И 

ОДРЖАВАЊА ГРОБЉИМА 

 

1. Управљање гробљем 

 

Члан 16. 

(1) Управљање гробљем подразумијева продају 

гробних мјеста, уређење, одржавање и 

реконструкцију гробља, промјену намјена 

површина и слично. 

(2) Продају гробног мјеста врши управа гробља. 

(3) По пријави за сахрањивање, управа гробља 

одређује гробно мјесто за сахрањивање и о продаји 

гробног мјеста закључује уговор са подносиоцем 

пријаве, односно купцем. 

(4) По захтјеву заинтересованог лица управа 
гробља може прихватити резервацију одређених 

гробних мјеста у гробљима. 

(5) У одобрењу за резервацију одређеног гробног 

мјеста наводи се број гробног мјеста и накнада за 

резервацију гробног мјеста. 
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Члан 17. 

Управа гробља дужна је да: 

- врши укоп посмртних остатака у складу са 

правом коришћења гробља; 

- уступа и даје у закуп парцеле за једно или 

више гробних мјеста, које може наплаћивати 

само по гробном мјесту, а не по дубини 

гробнице; 
- обавља све послове везане за сахрањивање 

посмртних остатака (припремање гробних 

мјеста, одржавање и уређење гробова и 

друго); 

- даје одобрење за постављање надгробних 

споменика и градњу гробница и одређује 

начин извођења радова; 

- одвози ископани материјал, депонује 

материјал за изградњу итд.; 

- одржава гробље; 

- води гробишну евиденцију и води регистар 
сахрањених лица у складу са посебним 

правилником. 

 

2. Уређивање и одржавање гробља  

 

Члан 18.  

(1) Под уређењем гробља подразумијева се 

одржавање и чишћење земљишта, путева и стаза 

на гробљу, одржавање и чишћење пратећих 

грађевина, те садња и одржавање зеленила и 

зелених површина. 
(2) Гробље се уређује и одржава у уредном стању, 

у складу са планом уређења гробља, распоредом 

гробних парцела, урбанистичким и санитарним 

прописима, тако да се пази на естетски изглед 

гробља (гробних парцела) и на поштовање према 

умрлим. 

(3) О уређењу и одржавању гробља стара се управа 

гробља. 

(4) Гробови, споменици, односно надгробни знаци 

и гробнице морају се непрекидно одржавати у 

уредном и чистом стању. 

(5) О одржавању гробних мјеста брину се 
власници и сродници умрлих и друга 

заинтересована лица, у складу са правилима 

прописаним од управе гробља. 

(6) На гробовима се може његовати цвијеће или 

украсно шибље, а могу се постављати и посуде са 

цвијећем. 

 

Члан 19. 

(1)Власник гробног мјеста дужан је да управи 

гробља плаћа годишњу накнаду за одржавање и 

уређење заједничких дијелова гробља. 
(2) Годишња накнада за одржавање и уређење 

заједничких дијелова гробља плаћа за календарску 

годину на период од 1 до 5 година, по жељи 

власника гробног мјеста. 

 

Члан 20.  

(1) Управа гробља дужна је у писаној форми 

упозорити власника гробног мјеста на његову 

обавезу, уколико не уређује и не одржава гробно 

мјесто, односно гробницу.  

(2) Ако ни послије упозорења не уреди гроб, 

односно гробницу, управа гробља ће то учинити о 

трошку власника, односно најближег сродника. 
 

Члан 21. 

Управа гробља дужна је да уз накнаду, на захтјев 

сродника или других заинтересованих лица, 

преузме старање о појединим гробовима или 

гробницама на гробљима којима управља. 

 

Члан 22. 

(1) Радови на уређењу гробова и гробља морају се 

изводити на начин којим се, у највећој мјери, чува 

мир и достојанство на гробљу, а могу се вршити 
само у дане које одреди јавно предузеће, вјерска 

или мјесна заједница или удружење грађана које 

управља гробљем. 

(2) Извођач радова дужан је прекинути радове 

прије почетка спровода, односно сахране умрлог 

лица, до завршетка спровода и одласка породице 

покојника са гробља, ако би извођење радова 

буком или на други начин ометало или 

нарушавало одвијање сахране. 

(3) Грађевински материјал (цигла, камен, шљунак, 

пијесак, креч и друго) може се држати на гробљу 
само за вријеме вршења радова и само на начин 

којим се не закрчују путеви или стазе и ако се не 

оштећују гробови, објекти или насади. 

(4) Послије сваког прекида, односно послије 

завршених радова на гробљу, извођач је дужан 

уредити мјесто на којем се радило. 

 

Члан 23. 

(1) Ако приликом уређења гробља, постављања, 

односно замјене надгробног споменика или знака, 

изградње гробнице или извођења других радова 

дође до оштећења других гробова, споменика, 
односно надгробних знакова или гробница, лице 

по чијем захтјеву су радови вршени дужно је 

најкасније у року од 15 дана од дана настанка 

оштећења да отклони насталу штету о свом 

трошку. 

(2) Уколико послове из претходног става овог 

члана не изврши лице по чијем захтјеву су радови 

вршени, послове ће извршити управа гробља о 

трошку овог лица. 

 

Члан 24. 
(1) Грађани могу чистити и уређивати гробове, 

засађивати цвијеће и украсно дрвеће (грмље) без 

посебног одобрења управе гробља.  
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(2) Код засађивања украсног цвијећа (грмља) мора 

се водити рачуна о томе да оно својим развојем не 

смије оштетити сусједне гробове (гробнице). 

(3) Управа гробља овлашћена је да одреже или 

уклони украсно дрвеће (грмље) које оштећује 

сусједне гробове (гробнице). 

 

Члан 25. 
Клупе, столице и столови, крај гробних парцела, 

могу се постављати само уз одобрење управе 

гробља. 

 

Члан 26. 

(1) Посјетиоци гробља дужни су, за вријеме 

посјете, понашати се како одговара мјесту које 

посјећују, поштујући пијетет према умрлим. 

(2) Управа гробља дужна је да донесе акт о 

правилима понашања на гробљу и изложи га на 

видном мјесту, а нарочито на свакој капији 
гробља.  

 

Члан 27. 

На гробљу су забрањени : 

1. викање, галама, стварање буке и свако 

друго непристојно или недолично 

понашање којим се нарушава мир; 

2. пјевање и свирање ако није у вези с 

погребним обредом; 

3. гажење гробова и насада и кидање 

цвијећа; 
4. шарање по надгробним споменицима, 

ознакама, клупама и друго, као и свако 

њихово оштећивање; 

5. неовлашћено одношење цвијећа и 

вијенаца са гробова; 

6. рекламирање било чега и у било којем 

облику; 

7. просјачење; 

8. свако трговање; 

9. довођење животиња и напасање стоке; 

10. бацање увенулих вијенаца, цвијећа и 

других отпадака изван мјеста које је за то 
посебно одређено. 

 

Члан 28. 

На гробљу се могу одржавати скупови само који су 

везани за сахрану, као и уобичајени помени или 

комеморације. 

 

IV ИЗГРАДЊА МРТВАЧНИЦА И 

ХЛАДЊАЧА НА ГРОБЉИМА 

 

Члан 29. 
(1) На постојећим гробљима управа гробља ће 

настојати да изгради мртвачнице. 

(2) Мртвачница мора бити прикључена на објекте 

инфраструктуре (електрична енергија, водовод и 

одводња оборинских и отпадних вода).  

(3) Просторије мртвачница морају се повремено 

опрати и дезинфиковати. 

 

Члан 30. 

(1) Протокол корићења мртвачнице утврђује 

управа. 

(2) Протокол коришћења мртвачнице мора бити 

изложен у просторији мртвачнице.  
 

Члан 31. 

(1) До изградње мртвачница из члана 29. ове 

одлуке користиће се мртвачница у Дому здравља 
Вишеград.  

(2) Могу се користити и мртвачнице у власништву 

предузетника или привредног друштва који су 

регистровани за ту врсту дјелатности.  
 

V КРЕМИРАЊЕ ПОСМРТНИХ ОСТАТАКА 
 

Члан 32. 

(1) Спаљивање посмртних остатака може се 

вршити ако је такву жељу за живота изразило 
умрло лице или по налогу лица које је дужно да 

сахрани умрлог. 

(2) Спаљивање посмртних остатака не може се 

вршити ако је умрло лице за живота изразило 

жељу да се његови посмртни остаци не спаљују.  

(3) Спаљивање посмртних остатака лица која нису 

умрла природном смрћу може се извршити само 

по одобрењу органа надлежног за покретање или 

вођење кривичног поступка. 

(4) Спаљивање посмртних остатака врши се у 

крематоријумима који су регистровани за 
обављање такве дјелатности у складу са техничким 

условима за кремирање.  

 

Члан 33. 

(1) Расипање пепела спаљених посмртних остатака 

може се расипати само у гробљима.  

(2) Уколико у гробљу нису изграђени посебни 

објекти за смјештај спаљених посмртних остатака 

умрлог (урни), управа гробља је дужна да одреди 

посебно мјесто за расипање пепела кремираних 

посмртних остатака-врт сјећања. 

(3) Подаци о лицима чија је пепео расута морају 
бити урезана на посебној плочи која се налази на 

овом дијелу гробља.  
 

VI НАЧИН ФОРМИРАЊА ЦИЈЕНЕ И 

ПРОДАЈА ГРОБНИХ МЈЕСТА И НАЧИН 

ФОРМИРАЊА И ПЛАЋАЊА ТРОШКОВА ЗА 

ОДРЖАВАЊЕ ГРОБАЉА  
 

Члан 34. 
(1) Цијене погребних услуга формира управа 

гробља.  

(2) Сагласност на акт о формирању цијена даје 

Скупштина. 
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Члан 35. 

Акт о формирању цијена треба да садржи цијену 

погребних услуга које се односе на накнаду за 

гробно мјесто, накнаду за резервацију гробног 

мјеста, накнаду за одржавање гробља, као и 

накнаду за друге услуге које се односе на 

управљање гробљем. 
 

VII ПРЕНОС ПОСМРТНИХ ОСТАТАКА ДО 

ГРОБЉА И СА ГРОБЉА 
 

Члан 36. 

(1) Посмртни остаци до сахране у граду, чувају се 

у мртвачници или на уобичајен начин. 

(2) Посмртни остаци до сахране на селу, чувају се 

на уобичајен начин.  

(3) Посмртни остаци могу се са одобрењем вјерске 
заједнице чувати и у црквама, капелама и другим 

објектима који су намијењени за вршење вјерских 

обреда до сахране, под условом да је тијело 

смјештено у херметички затворен лимени сандук. 
 

Члан 37. 

(1) Превоз умрлог врши се возилом које је 

регистровано за ту намјену или возилом за које је 

претходно прибављено одобрење санитарне 

инспекције.  

(2) Тијело умрлог превози се у затвореном 

дрвеном, металном или сандуку другог отпорног 

материјала.  

(3) Тијело умрлог мора бити одјевено, или увијено 

у тканину и смјештено у ковчег (сандук) који је, у 

правилу, затворен. 
(4) При превозу умрлог до мјеста сахране може се 

формирати посебна поворка (пратња). 

(5) Пјешачка погребна поворка на градском 

подручју може се кретати само од капије гробља и 

у оквиру гробља до гробног мјеста. 

(6) Изузетно, на основу одобрења органа управе 

надлежног за унутрашње послове, пјешачка 

погребна поворка се може кретати и са другог 

мјеста, односно кретати се улицама града.  

(7) Прије сахране посмртни остаци могу бити 

изложени на одређеноом мјесту ван гробља, ради 

указивања посебних посмртних почасти, ако 
сахрану организује друштвено политичка 

заједница или по одобрењу надлежног органа 

општине.  
 

VIII НАЧИН САХРАНЕ И ИСКОПАВАЊА 

УМРЛИХ ЛИЦА 
 

Члан 38. 

(1) Под сахрањивањем у смислу ове одлуке 
подразумијева се покопавање посмртних остатака 

умрлих, односно спаљивање посмртних остатака и 

остављање или расипање пепела на одређена 

мјеста, као и друге радње које се у том циљу 

предузимају. 

(2) Сахрањивање се обавља само на гробљу, након 

утврђивања смрти на начин прописан законом и 

овом одлуком. 

(3) Одобрење за обављање сахране на одређеном 

гробљу даје управа гробља. 

 

Члан 39. 

Вјерска заједница може вршити религиозне обреде 
приликом сахране умрлог лица, у складу са 

прописима о правном положају вјерских заједница. 

 

(Ископавање посмртних остатака из гробља-

ексхумација) 

 

Члан 40. 

(1) Ископавање (ексхумација) посмртних остатака 

умрлог може се вршити ради преноса посмртних 

остатака умрлог у друго гробно мјесто или ради 

тужилачког односно судског увиђаја. 
(2) Ископавање (ексхумација) умрлог може се 

одобрити на захтјев нјближе родбине умрлог или 

по наредби тужилаштва, односно суда. 

(3) Лице које тражи ископавање или преношење 

посмртних остатака умрлог мора доставити доказе 

о родбинском сродству са умрлим, односно 

службену наредбу државног органа за 

(ексхумацију). 

(4) Ископавање (ексхумација) посмртних остатака 

из става (1) овог члана не може се вршити у 

периоду од 1. јуна до 31. августа, осим по 
одобрењу надлежног органа. 

(5) Ако је узрок смрти била заразна болест, 

ископавање (ексхумација) се не може извршити 

прије истека једне године дана. 

 

Члан 41. 

(1)Умрло лице које је било покопано може се 

преносити само у металном залемљеном сандуку. 

(2) Ако је умрло лице било покопано у дрвеном 

сандуку, након ископавања ставља се у метални 

сандук који се мора залемити и ставити у дрвени 

сандук тако да се не може помицати. 
 

 

Члан 42. 

Одобрење за ископавање (ексхумацију) даје орган 

надлежан за послове санитарне инспекције, осим у 

случају наредбе тужилаштва, односно суда.  

 

Члан 43. 

Трошкове ископавања и преношења посмртних 

остатака сноси лице по чијем је захтјеву одобрено 

ископавање и пренос посмртних остатака, а ако је 
то у општем интересу трошкове сноси општина. 
 

IX ВРЕМЕНСКИ РАЗМАЦИ САХРАЊИВАЊА 

У ПОПУЊЕНА ГРОБНА МЈЕСТА 
 

 



30.12.2016.                                 Службени гласник oпштине Вишеград - Број 14                                    43

Члан 44. 

Попуњена гробна мјеста су додијељена гробна 

мјеста у којима су извршени укопи. 

 

Члан 45. 

(1) У попуњена гробна мјеста може се одобрити 

укоп након протека 15 година. 

(2) Изузетно, укоп у попуњено гробно мјесто може 
се обавити и прије истека рока из претходног става 

овог члана, уз сагласност санитарне инспекције. 

 

X НАЧИН САХРАНЕ НЕПОЗНАТИХ ЛИЦА 

 

Члан 46. 

Непознате особе сахрањују се на гробљу на начин 

уобичајен мјесним обичајима, настојећи при том 

утврдити све доступне податке о непознатој особи 

(пол, старосна доб, датум смрти и сл.) 

 

Члан 47. 

(1) Сахрањивање неидентификованих умрлих лица 

обавља управа гробља коју одреди орган 

општинске управе надлежан за послове опште 

управе. 

(2) Сахрањивање лица из претходног става овог 

члана врши се на основу рјешења надлежног 

органа из претходног става, којим је утврђена 

чињеница да је лице неидентификовано. 

(3) Трошкове сахране сноси општина.                   
 

XI САХРАЊИВАЊЕ ВАН ГРОБЉА У 

УПОТРЕБИ 
 

Члан 48. 

(1) Не може се вршити сахрањивање ван гробља у 

употреби.   

(2) Изузетно, сахрањивање се може вршити изван 

гробља у употреби, на основу издатог одобрења 

органа општинске управе надлежног за комуналне 

послове, уз претходно прибављено мишљење 
санитарног инспектора.  

 

 

Члан 49. 

(1) Остаци лица покопаног изван гробља у 

употреби, могу се пренијети у гробље у употреби, 

уколико се томе не противи породица умрлог, 

односно лице које се стара о гробу. 

(2) Рјешење о ископавању и поновном укопу 

посмртних остатака доноси општински орган 

управе надлежан за послове санитарне инспекције. 
(3) Трошкове ископавања и поновног укопа 

посмртних остатака сноси породица умрлог, 

односно лице које се стара о гробу, а ако нема ових 

лица трошкове сахране сноси општина. 
 

XII НАДЗОР  
 

 

Члан 50. 

(1) Орган општинске управе надлежан за 

комуналне послове прати обављање погребне 

дјелатности и спровођење одредаба ове одлуке 

које се односе на изградњу гробаља и обављање 

погребне дјелатности.  

(2) Инспекцијски надзор над спровођењем ове 
одлуке врши комунална полиција.  

(3) По указаној потреби или на захтјев органа из 

става. 1. и 2. овог члана, инспекцијски надзор може 

извршити и друга инспекција. 
 

Члан 51. 

Комунална полиција, поред овлашћења утврђених 

законом, овлашћена је да: 

1. донесе рјешење о уклањању натписа или 

других обиљежја или ознака на гробницама 

и гробовима којима се вријеђају патриотска, 

вjерска, национална и друга осjећања 

грађана, 

2. предузима и друге мjере у складу са законом 

и овом одлуком, које су неопходне за 

обављање погребне делатности. 
 

XIII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 52. 

(1) Новчаном казном у износу од 4.000 до 8.000 

КМ казниће се јавно предузеће, привредно 
друштво, вјерска заједница или удружење грађана 

које као правно лице управља гробљем, ако: 

1. изгради ново или прошири постојеће гробље 

супротно члану 5. ове одлуке; 

2. постави надгробни споменик, односно други 

споменик, спомен-обиљежје, спомен-

костурницу, спомен-плочу, спомен-кућу, 

односно било какво друго обиљежје 

супротно члану 15. ове одлуке;  

3. изврши ископавање (ексхумацију) супротно 

члану 42. ове одлуке. 

(2) Новчаном казном у износу од 1.200 КМ до 

5.000 КМ казниће се јавно предузеће, привредно 

друштво, вјерска заједница или удружење грађана 

које као правно лице управља гробљем, ако: 

1) на простору одређеном за изградњу гробља 

сагради објекте за које није дозвољена 

изградња, односно који нису везани за 
изградњу, коришћење, уређење и одржавање 

гробља, управљање гробљем, подизање 

надгробних споменика или за израду 

вијенаца супротно члану 8. ове одлуке; 

2) подигне и постави обиљежја или друге 

ознаке   које   нису  у   вези   са   сахрањеним  
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лицима на гробљу супротно члану 13. ове 

одлуке; 

3) не одржава гробље у уредном стању у 

складу са планом уређења гробља, 

распоредом гробних парцела урбанистичким 

и санитарним прописима  супротно члану 

18. ове одлуке; 

4) одржава скупове који нису везани за 
сахрану, односно ако одржава помене и 

комеморације који нису уобичајени 

супротно члану 28. ове одлуке; 

5) обавља спаљивање посмртних остатака 

супротно члану 32. став (4) ове одлуке; 

6) врши превоз умрлог возилом које није 

регистровано за ту намјену или возилом за 

које није прибављено одобрење санитарне 

инспекције, односно сахрану умрлог 

супротно члану 37. ове одлуке; 

7) изврши сахрањивање умрлог супротно 
члану 48. ове одлуке; 

(3) За прекршаје из става (1) овог члана казниће се 

и одговорно лице у правном лицу из става (1) овог 

члана, новчаном казном од 600 КМ до 1.200 КМ. 

(4) За прекршаје из става (2) овог члана казниће се 

и одговорно лице у правном лицу из става (2) овог 

члана, новчаном казном од 100 КМ до 500 КМ. 
 

Члан 53. 

(1) Новчаном казном у износу од од 600 КМ до 

1.200 КМ казниће се предузетник, ако постави 

надгробни споменик, односно други споменик, 

спомен-обиљежје, спомен-костурницу, спомен-

плочу, спомен-кућу, односно било какво друго 

обиљежје супротно члану 15. ове одлуке.  

(2) Новчаном казном у износу  од 100 КМ до 500 
КМ казниће се предузетник, ако: 

1) на простору одређеном за изградњу гробља 

сагради објекте за које није дозвољена 

изградња, односно који нису везани за 

изградњу, коришћење, уређење и одржавање 

гробља, управљање гробљем, подизање 

надгробних споменика или за израду 

вијенаца супротно члану 8. ове одлуке; 

2) подигне и постави обиљежја или друге 

ознаке које нису у вези са сахрањеним 

лицима на гробљу супротно члану 13. ове 

одлуке; 
3) врши превоз умрлог возилом које није 

регистровано за ту намјену или возилом за 

које није прибављено одобрење санитарне 

инспекције, односно сахрану умрлог 

супротно члану 37. ове одлуке. 
 

Члан 54. 

Новчаном казном у износу од 50 КМ до 700 КМ 

казниће се физичко лице, ако: 

1) стави натпис односно знак супротно члану 

13. став (3) ове одлуке; 

2) постави столове и столице крај гробних 

парцела без одобрења управе гробља 

супротно члану 25. ове одлуке; 

3) се понаша супротно члану 27. ове одлуке; 

4) расипа пепео спаљених посмртних 

остатака изван гробља супротно члану 33. 

ове одлуке; 

5) изврши ископавање (ексхумацију) 
супротно члану 42. ове одлуке; 

6) изврши сахрањивање умрлог изван гробља 

у употреби супротно члану 48 ове одлуке. 
 

IV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 55. 

Управа гробља дужна је да у року од шест мјесеци 

од дана ступања на снагу ове одлуке усклади своја 
општа акта са Законом о гробљима и погребној 

дјелатности и овом одлуком.  

 

Члан 56. 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи 

Одлука о изградњи, уређењу и одржавању гробаља 

на подручју општине Вишеград („Службени 

гласник општине Вишеград“, број 6/02) 

 

Члан 57. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Општине 
Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД  

                     ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-150/16     

Датум: 29.12.2016. год.    др Билал Мемишевић,с.р. 

 

На основу члана 39. став (2) тачка 2), а у вези са 

чланом 82. Закона о локалној самоуправи  

(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) 

и члана 35. Статута општине Вишеград („Службени 
гласник Општине Вишеград“, број 6/14), Скупштина 

општине Вишеград на сједници одржаној 29.12.2016. 

године, д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о престанку важења Одлуке о приступању изради  

Просторног плана општине Вишеград 

 

Тачка 1. 

Престаје да важи Одлука о приступању изради 

Просторног плана општине Вишеград број 01-022-
248/10 од 30.12.2010. године која је објављена у 

(“Службеном гласнику Општине Вишеград», број 

12/10). 

 

Тачка 2. 

Ова oдлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Општине 

Вишеград“. 
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД  

                     ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-151/16     

Датум: 29.12.2016. год.    др Билал Мемишевић,с.р. 

 

На основу члана 39. став 3. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16,) и члана 35. Статута општине 
Вишеград („Службени гласник општине 

Вишеград“ број 6/14), Скупштина општине 

Вишеград на сједници одржаној  29.12.2016. 

године, д о н о с и  
 

О Д Л У К У 

о измјени и допуни Одлуке o стипендирању 

студената са подручја општине Вишеград 

 

Члан 1. 

У Одлуци o стипендирању студената са подручја 

општине Вишеград („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 2/13 и 11/13) члан 2. мијења се и 

гласи: 

„Средства за стипендије обезбјеђују се у буџету 

општине Вишеград. Стипендије се додјељују за 
једну школску годину, за десет мјесеци, у 

мјесечном износу од 120,00 КМ.“ 

 

Члан 2. 

Члан 3. брише се. 

 

Члан 3. 

У члану 4. став 1. мијења се и гласи: 

„За додјелу стипендије могу конкурисати 

студенти:  

- који су држављани Републике Српске и 
Босне и Херцеговине; 

- који имају стално мјесто пребивалишта у 

општини Вишеград; 

- који су први пут уписали годину основних 

(додипломских) студија; 

- који не примају стипендије из других 

јавних извора финансирања. 

- који нису у статусу апсолвента; 

- који су уписали прву годину студија, а 

имају просјек оцјена током школовања у 

средњој школи најмање 3,8; 

- који нису старији од 26 година. 
- За додјелу стипендије не могу конкурисати 

студенти који су уписали постдипломске 

студије.“ 

 

Члан 4. 

У члану 11. тачка а) и тачка в) мијењају се и 

гласе: 

а) Просјечан успјех у току претходног 

школовања: бодовање по овом критеријуму врши 

се тако што се просјек оцјена у претходном 

школовању помножи са 3. а за студенте прве 
године са 4. 

Члан 5. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД  

                     ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-153/16     
Датум: 29.12.2016. год.    др Билал Мемишевић,с.р. 

 

На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 

97/16) и члана 35. Статута oпштине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 

6/14), Скупштина општине Вишеград на сједници 

одржаној 29.12.2016. године, д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о измјенама и допунама Одлуке о утврђивању 

услова и критеријума за остваривање права  

на стимулисање наталитета 

 

Члан 1. 

У Одлуци о утврђивању услова и критеријума за 

остваривање права на стимулисање наталитета 

(„Службени гласник општине Вишеград“ број 

2/13) члан 1. мијења се и гласи: „Овом oдлуком 

утврђују се услови и критеријуми за остваривање 

права на стимулисање наталитета. 

За реализацију ове одлуке у буџету општине 
обезбијеђена су новчана средства у износу од 

100.000,00 КМ.“ 

 

Члан 2. 

У члану 3. став 1. мијења се и гласи: 

„За треће и свако наредно рођено дијете у текућој 

години родитељи остварују право на једнократну 

новчану помоћ у износу од 800,00 КМ.“ 

 

Члан 3. 

Члан 6. мијења се и гласи:  

„За финансирање процедуре асистиране 
репродукције (вантјелесне оплодње) овом 

Одлуком предвиђена су новчана средства у износу 

од 20.000.00 КМ. 

Право на новчана средства из става 1. овог члана, 

брачни парови остварују у износу до 5.000,00 КМ, 

а на основу медицинске документације и 

приложених рачуна.“  

 

Члан 4 

Члан 7. брише се.  

                                                                

Члан 5. 

У члану 13. у ставу 2. ријечи „Административне 

службе“ замијењују се ријечима „Општинске 

управе“. 
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Члан 6. 

Послије члана 14. додаје се нови члан 14 а. који 

гласи: 

„Права прописана овом Одлуком  оствариваће се 

до износа  расположивих средстава.“ 

 

Члан 7. 

Ова Oдлука ступа на снaгу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД  

                     ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-154/16     

Датум: 29.12.2016. год.    др Билал Мемишевић,с.р. 

 

На основу члана 7. Закона о министарским, 

владиним и другим именовањима Републике 

Српске („Службени гласник Републике Српске“, 
број 41/03), члана 87. став (2) и члана 91 став (1) и 

(2) Закона о социјалној заштити („Службени 

гласник Републике Српске“, број 37/12), члана 18 

став (4) Закона о систему јавних служби 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 

68/07, 109/12 и 44/16) и члана 35 Статута општине 

Вишеград („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 6/14), Скупштина општине 

Вишеград на сједници одржаној 29.12.2016. 

године, д о н о с и 

 

О Д Л У К У  

о утврђивању стандарда и критеријума за избор 

и именовање директора Јавне установе  

„Центар за социјални рад“ Вишеград 

 

Члан 1. 

Овом одлуком ближе се одређују стандарди и 

критеријуми за избор и именовање директора 

Јавне установе „Центар за социјални рад“ 

Вишеград. 

Под критеријумима за избор и именовање из 

претходног става сматрају се општи и посебни 
услови одређени овом одлуком. 

 

Члан 2. 

Кандидати за директора Јавне установе „Центар за 

социјални рад“ Вишеград, поред услова 

прописаних Законом о министарским, владиним и 

сругим именовањима Републике Српске, морају 

испуњавати опште и посебне критеријуме и услове 

одређене овом одлуком. 
 

Општи услови: 

1. да су држављани Републике Српске односно 

Босне и Херцеговине; 

2. да су старији од 18 година; 

3. да нису отпуштени из државне службе на 

основу дисциплинске мјере на било којем 

нивоу власти у периоду од 3 (три) године 

прије дана објављивања конкурса; 

4. да нису осуђивани за кривично дјело које их 

чини неподобним за обављање послова у 

наведеном органу; 

5. да се против њеих неводи кривични поступак 

6. да се на њих не односи члан 9. став 1. Устава 

Босне и Херцеговине. 
 

Посебни услови: 

7. Завршен први циклус образовања у трајању од 

најмање три, а највише четири године које се 
вреднује са најмање 180, односно 240 ЕСТЅ 

бодова, односно стручна спрема стечена према 

закону који регулише високо образовање, 

одговарајућег усмјерења: дипломирани 

социјални радник, дипломирани правник, 

дипломирани психолог, дипломирани 

социолог, дипломирани педагог, дипломирани 

социјални педагог и дипломирани дефектолог 

(дипломирани специјални едукатор и 

рехабилитатор) 

8. Најмање 5 (пет) година радног искуства у 

струци 
9. Положен стручни испит за рад у органима 

управе 
 

Члан 3. 

Директора Јавне установе „Центар за социјални 
рад“ Вишеград, на основу спроведеног јавног 

конкурса и приједлога Комисије за избор, именује 

Скупштина општине Вишеград, у складу са 

критеријумима утврђеним овом одлуком. 
 

Члан 4. 

Комисију за избор чини 5 (пет) члнова од којих су 

3 (три) члана општински службеници, а именоваће 

се лица која имају професионално знање на истом 

или на вишем нивоу за које се спроводи поступак, 

те лица која су упозната са одредбама Закона о 

министарским, владиним и другим именовањима 

Републике Српске. 
 

Члан 5. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД  

                     ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-157/16     

Датум: 29.12.2016. год.    др Билал Мемишевић,с.р. 
 

На основу члана 8. Закона о министарским, 

владиним и другим именовањима Републике 

Српске („Службени гласник Републике Српске“, 

број 41/03) и члана 35 Статута општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 

6/14), Скупштина општине Вишеград на сједници 
одржаној 29.12.2016. године, д о н о с и 
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О Д Л У К У 

о расписивању Јавног конкурса за ибор и 

именовање директора Јавне установе  

„Центар за социјални рад“ Вишеград 

 

Члан 1. 

Расписује се Јавни конкурс за избор и именовање 

директора Јавне установе „Центар за социјални 
рад“ Вишеград. 

 

Члан 2. 

Општи и посебни услови и критеријуми за избор и 

именовање директора Јавне установе „Центар за 

социјални рад“ Вишеград прописани су Одлуком 

скупштине општине Вишеград о утврђивање 

стандарда и критеријума за ибор и именовање 

директора Јавне установе „Центар за социјални 

рад“ Вишеград. 

 

Члан 3. 

Рок за подношење пријава на конкурс из члана 1. 

ове одлуке је 15 (петнаест) дана од дана 

расписивања  Јавног конкурса. 

Јавни конкурс за избор и именовање директора 

Јавне установе „Центар за социјални рад“ 

Вишеград објавиће се у „Службеном гласнику 

Републике Српске“ и дневном листу „Глас 

Српске“. 

 

Члан 4. 
Поступак избора, укључујући преглед приспјелих 

пријава на конкурс и прегледање кандидата у 

складу са утврђеним критеријумима, извршиће 

Комисија за избор директора Јавне установе 

„Центар за социјални рад“ Вишеград. 

 

Члан 5. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД  
                     ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-158/16     

Датум: 29.12.2016. год.    др Билал Мемишевић,с.р. 

 

На основу члана 5. Закона о Јавним предузећима 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 

75/04), Члана 35 Статута општина Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 

6/14), а у вези са чланом 14. Одлуке о оснивању 

акционарског друштва КП „Комуналац“ Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 
11/11, 6/13 и 11/13), Скупштина општине 

Вишеград у функцији Скупштине акционара 

Комуналног предузећа „Комуналац“ а.д. 

Вишеград, на сједници одржаној 29.12.2016. 

године, д о н о с и 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу чланова Надзорног одбора  

Комуналног предузећа „Комуналац“  

а.д. Вишеград  

 

1. Разрјешавају се чланови Надзорног одбора 

Комуналног предузећа „Комуналац“ а.д. 

Вишеград, 
– Милан Цвијетић 

– Рената Драшковић 

 

2. Овo рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Вишеград“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Одлуком начелника општине Вишеград број: 02-

013-274/12 од 05.10.2012. године Милан Цвијетић 

и Рената Драшковић именовани су за чланове 
Надзорног одбора Комуналног предузећа 

„Комуналац“ а.д. Вишеград на период од четири 

године. 

Како је мандат именованих чланова Надзорног 

одбора истекао, Скупштина Вишеград је у 

функцији Скупштине акционара Комуналног 

Предузећа „Комуналац“ а.д. Вишеград , а у складу 

са чланом  5. Закона о Јавним предузећима 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 

75/04) одлучила као у диспозитиву рјешења.  

 
Ово рјешење је коначно и против њега није 

дозвољена жалба, али се може покренути управни 

спор тужбом Окружном суду у Источном Сарајеву 

у року од 30 дана од дана дистваљања овог 

рјешења. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД  

                     ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-155/16     

Датум: 29.12.2016. год.    др Билал Мемишевић,с.р. 

 

На основу члана 5. Закона о Јавним предузећима 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 

75/04), члана 4. став 2. Закона о министарстким, 

владиним и другим именовањима Републике 

српске („Службени гласник Републике Српске“, 

број 41/03), и члана 35. Статута општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 

6/14), а у вези са чланом 14. Одлуке о оснивању 

акционарског друштва КП „Комуналац“ Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 

11/11, 6/13 и 11/13), Скупштина општине 

Вишеград у функцији Скупштине акционара 
Комуналног предузећа „Комуналац“ а.д. 

Вишеград, на сједници одржаној 29.12.2016. 

године доноси 
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Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању в.д. чланова Надзорног одбора  

Комуналног предузећа „Комуналац“  

а.д. Вишеград  

 

1. Именују се в.д. чланови Надзорног одбора 

Комуналног предузећа „Комуналац“ а.д. 

Вишеград, до завршетка поступка јавне 
конкуренције и то: 

–  Тања Јевтић-Рацковић 

–  Владимир Гладанац 

 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД  

                      ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-156/16     
Датум: 29.12.2016. год.    др Билал Мемишевић,с.р. 

                                                                          

На основу члана 9. Закона о министарским, 

владиним и другим именовањима Републике 

Српске („Службени гласник Републике Српске“, 

број 41/03) и члана 35 Статута општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 

6/14), Скупштина општине Вишеград на сједници 

одржаној 29.12.2016. године, д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о избору Комисије за избор директора Јавне 

установе „Центар за социјални рад“ Вишеград 

 

1. Именује се Комисија за избор директора 

Јавне установе „Центар за социјални рад“ 

Вишеград, у саставу: 

1) Милан Ђукић, предсједник, 

2) Радмило Михајловић, члан, 

3) Његош Танасковић, члан, 

4) Ивана Ђурић, члан, 

5) Горан Ћећез, члан. 

 
2. Задатак Комисије за избор је да размотри 

све пријаве приспјеле на конкурс, сачини листу са 

ужим избором кандидата који испуњавају 

критеријуме за именовање, по потреби прикупи 

додатне информације о кандидатима, обави 

интервјуе са кандидатима и након тога предложи 

ранг листу са кандидатима Скупштини општине. 

 

3. Административне и техничке послове за 

потребу комисије обавиће стручна служба 

Скупштине општине. 
 

4. Комисија престаје са радом даном 

именовања директора Јавне установе „Центар за 

социјални рад“ Вишеград. 

 

5. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Служеном гласнику 

општине Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД  

                      ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-159/16     

Датум: 29.12.2016. год.    др Билал Мемишевић,с.р. 
 

На основу члана 39. и члана 82. Закона о локалној 

самоуправи  („Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16) и члана 35. Статута општине 
Вишеград („Службени гласник Општине Вишеград“, 

број 6/14), Скупштина општине Вишеград на 

сједници одржаној 29.12.2016. године, д о н о с и 

 

З А К Љ У Ч А К 

  

Тачка 1. 

Скупштина општине Вишеград усваја Извјештај о 

стању простора на подручју општине Вишеград 

поднијет од стране Одјељења за просторно 

уређење и стамбено-комуналне послове 

Општинске управе Општине Вишеград. 
 

Тачка 2. 

Саставни дио овог закључка је извјештај из тачке 

1. овог закључка. 

 

Тачка 3. 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Општине 

Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД  
                      ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-147/16     

Датум: 29.12.2016. год.    др Билал Мемишевић,с.р. 

 

На основу члана 39. и члана 82. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16) и члана 35. Статута општине Вишеград 

(„Службени гласник Општине Вишеград“, број 6/14), 

Скупштина општине Вишеград на сједници 

одржаној 29.12.2016. године, д о н о с и 

 

З А К Љ У Ч А К 

  

Taчка 1. 

Скупштина општине Вишеград усваја Извјештај о 

реализацији Програма мјера и активности за 

утврђивање стања и уређења простора у Општини 

Вишеград за период 2015/16. година („Службени 

гласник oпштине Вишеград“, број 4/15) Одјељења 

за просторно уређење и стамбено-комуналне 

послове Општинске управе Општине Вишеград. 
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Тачка 2. 

Саставни дио овог закључка је извјештај из тачке 

1. овог закључка. 

 

Тачка 3. 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Општине 

Вишеград“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД  

                      ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-148/16     

Датум: 29.12.2016. год.    др Билал Мемишевић,с.р. 

 

На основу члана 35. и 118. Статута општине 

Вишеград („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 6/14) и члана 151. и 160. 

Пословника Скупштине општине Вишеград-

Пречишћен текст („Службени гласник општине 
Вишеград“, број 13/14 ), а након разматрања 

Нацрта одлуке о гробљима и погребној 

дјелатности, Скупштина општине Вишеград на 

сједници одржаној 29.12.2016. године, д о н о с и 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Скупштина општине Вишеград 

одлучила је да се Нацрт Одлуке о гробљима и 

погребној дјелатности упути на јавну расправу, јер 

се наведеним Нацртом уређују питања која су од 
посебног значаја за грађане и о којима је 

неопходно да се консултују сви заинтересовани 

грађани и други органи и организације. 
 

2. Нацрт Одлуке о гробљима и погребној 
дјелатности биће објављен је на званичној 

интернет страници Општине Вишеград 

www.opstinavisegrad.com. 
 

3. Јавна расправа ће се провести у року од 
30 дана.  
 

4. За организовање и спровођење јавне 

расправе задужује се Oдјељење за просторно 

уређење и стамбено-комуналне послове, које се 
истовремено обавезује да достави Скупштини 

општине, уз приједлог одлуке, извјештај о 

резултатима јавне расправе са мишљењима и 

приједлозима изнесеним у истој. 
 

5. Овај закључак ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД  

                      ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-149/16     

Датум: 29.12.2016. год.    др Билал Мемишевић,с.р. 

 

На основу члана члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16), члана 35. Статута општине 

Вишеград („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 6/14) и члана 151. Пословника 

Скупштине општине Вишеград-Пречишћен текст 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 

13/14), а након разматрања Извјештаја о 
реализацији Стратегије развоја општине Вишеград 

2012.-2016. године, Скупштина општине Вишеград 

на сједници одржаној 29.12.2016. године,                     

д о н о с и  

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Скупштина општине Вишеград не 

прихвата Извјештај о реализацији Стратегије 

развоја општине Вишеград 2012.-2016. године. 

 
2. Овај закључак ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Вишеград“.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД  

                      ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-152/16     

Датум: 29.12.2016. год.    др Билал Мемишевић,с.р. 

 

На основу члана 85. Пословника Скупштине 

општине Вишеград-Пречишћени текст („Службени 
гласник општине Вишеград“, број 13/14), 

Скупштина општине Вишеград на сједници 

одржаној 29.12.2016. године, д о н о с и  

 

П Р О Г Р А М   Р А Д А 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД  

ЗА 2017. ГОДИНУ 

 

I-УВОДНИ ДИО 

 

Програм рада Скупштине општине Вишеград за 

2017. годину утврђује питања која ће Скупштина 
општине разматрати у 2017. години, рокове у 

којима ће се поједина питања разматрати, као и 

обрађиваче материјала. 

Поред прoисаних 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, у складу са овим 

програмом и својим надлежностима, разматраће 

материјале  припремљене за Скупштину, о чему ће  

http://www.opstinavisegrad.com/
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у оквиру својих надлежности давати мишљења, 

подносити приједлоге и одговарајуће извјештаје. 

Скупштина општине ће редовно захтијевати од 

начелника и Општинске управе, те других органа, 

институција и установа да поднесе извјештаје и 
информације о реализацији одлука, закључака и 

других аката донесених на сједницама Скупштине.  

У оквиру својих надлежности Скупштина општине 

ће стварати што повољнији амбијент за улагање 

домаћег и страног капитала као и подстицајно 

дјеловати на привредни развој општине кроз 

пласман сдредстава остварених по основу закона. 

Скупштина општине ће и даље редовно сарађивати 

са средствима јавног информисања, у циљу бољег 

информисања грађана о раду Скупштине и њених 

радних тијела. 

Поред питања садржаних у овом програму, 
Скупштина ће, у складу са својим надлежностима 

и према указанпј потреби, разматрати и друга 

питања која нису предвиђена овим програмом 

рада, а за чијим разматрањем се укаже потреба. 

Приграм рада Скупштине општине Вишеград за 

2017. годину је основа за благовремено и редовно 

планирање сједница Скупштине и њених радних 

тијела. 

 

II-САДРЖАЈ ПРОГРАМА 
 

Прво тромјесечје (јануар-март) 

 

1. Информација о раду Скупштине општине 

Вишеград за 2016. годину 

Обрађивач: Стручна служба СО-е 
 

2. Извјештај о раду начелника општине и 

Општинске управе општине Вишеград за 

2016. годину 

Обрађивач: начелник општине и 

Општинска управа општине Вишеград 

 

3. Приједлог плана капиталних улагања за 

2017. годину 

Обрађивач: Стручна служба начелника 

општине  
 

4. Информација о раду Републичког јавног 

правобранилаштва-сједиште Фоча за 2016. 

годину  

 Обрађивач: РЈП-сједиште Фоча 

 

5. Информација о стању у области заштите 

од пожара у општини Вишеград у 2016. 

години  

Обрађивач: Одјељење за општу управу 

ТВЈ Вишеград 

 
6. Извјештај о пословању ЈП „РТВ 

Вишеград“ д.о.о. Вишеград за 2016. 

годину 

Обрађивач: ЈП „РТВ Вишеград“ д.о.о. 
 

7.  Извјештај о пословању КП „Комуналац“ 

а.д. Вишеград за 2016. годину 

Обрађивач: КП „Комуналац“ а.д. 

Вишеград 
 

8.  Извјештај о пословању привредног друштва 

„Андрићев конак“ д.о.о. Вишеград за 

2016. годину 

Обрађивач: привредно друштво 

„Андрићев конак“ д.о.о. Вишеград 
 

9 Извјештај о раду начелника општине у 

Скупштини Предузећа за водовод и 

канализацију „15. април“ а.д. Вишеград у 

2016. години 

           Обрађивач: начелник општине 
 

10. Извјештај о раду ОО Црвени крст 

Вишеград  

Обрађивач: ОО Црвени крст 
 

11. Приједлог одлуке о усвајању програма 

коришћења средстава уплаћених по 

основу Закона о накнадама за коришћење 

природних ресурса у сврху производње 

електричне нергије за 2017. године 

Обрађиач: Одјељење за финансије  
 

12. Приједлог Одлуке о усвајању програма 

потршње средстава по основу Закона о 

водама за 2017 године:  

Обрађиач: Одјељење за финансије  
 

13. Приједлог Одлуке о усвајању програма 

потршње средстава по основу Закона о 

шумама за 2017 године:  

Обрађиач: Одјељење за финансије  
 

14. Годишњи програм рада и финансијски 

план за 2017. годину јавних установа чији 

је оснивач општина Вишеград   

Обрађивачи: јавне установе 

 

15. План пословања ЈП „РТВ Вишеград“ д.о.о. 

Вишеград за 2017. годину 

Обрађивач: ЈП „РТВ Вишеград“ д.о.о. 

Вишеград 
 

16. План пословања КП „Комуналац“ а.д. 

Вишеград за 2017. годину 

Обрађивач: КП „Комуналац“ а.д. 

Вишеград 
 

17. План пословања привредног друштва 

„Андрићев конак“ д.о.о. Вишеград за 

2017. годину 

Обрађивач: привредно друштво 

„Андрићев конак“ д.о.о. Вишеград 
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18. Извјештај о раду представника општине у 

Скупштини „Андрићград“ д.о.о. Вишеград 
у 2016. години 

Обрађивач: представник општине у 

Скупштини „Андрићград“ д.о.о. Вишеград 
 

19. Приједлог oдлуке о висини стопе пореза 
на непокретности на подручју општине 

Вишеград за 2016. годину 

Обрађивач: Одјељење за привреду и 

друштвене дјелатности 
 

20. Приједлог Статута општине Вишеград 

Обрађивач: Стручна служба СО 
 

21. Приједлог Пословника општине Вишеград  
       Обрађивач: Стручна служба СО 
 

22. Приједлог стратегије безбједности 

друмског саобраћаја за општину Вишеград 

Обрађивач: Одјељење за просторно 
уређење и стамбено-комуналне послове 

            
23. Приједлог одлуке о усвајању програма 

заједничке комуналне потрошње за 2017. 

годину. 
Обрађивач: Одјељење за просторно 

уређење и стамбено-комуналне послове 
 

24. Програм мјера и активности за 
утврђивање стања и уређење простора за 

период 2017. -2018. 

Обрађивач: Одјељење за просторно 

уређење и стамбено-комуналне послове 
 

25. Приједлог одлуке о утврђивању  

површина и висиа објеката за које није 

потребна грађевинска дозвола.   

Обрађивач: Одјељење за просторно 

уређење и стамбено-комуналне послове 
 

26. Приједлог одлуке о гробљима и погребној 

дјелатности. 

Обрађивач: Одјељење за просторно 

уређење и стамбено-комуналне послове 
 

27. Приједлог програма уређења градског 

грађевинског земљишта за 2017. годину. 

Обрађивач: Одјељење за просторно 

уређење и стамбено-комуналне послове 
 

28. Приједлог одлуке о просјечној коначној 

грађевинској цијени једног квадратног 

метра корисне површине стамбеног и 

пословног простора из претходне године. 

Обрађивач: Одјељење за просторно 

уређење и стамбено-комуналне послове 

 

29. Приједлог одлуке о утврђивању просјечних 

јединичних цијена радова комуналне и 
друге јавне инфраструктуре и уређења 

јавних површина. 

Обрађивач: Одјељење за просторно 

уређење и стамбено-комуналне послове 
 

30. Приједлог одлуке о висини трошкова 

уређења градског грађевинског 

земљишта за 2017. годину. 

Обрађивач: Одјељење за просторно 

уређење и стамбено-комуналне послове 

 

31. Приједлог одлуке о утврђивању 

просјечно остварене накнаде трошкова 

уређења градског  грађевинског 

земљишта за 2017. годину.  

Обрађивач: Одјељење за просторно 
уређење и стамбено-комуналне послове 

 

32 Приједлог одлуке о усвајању плана 

одржавања, заштите, реконструкције и 

изградње локалних и некатегорисаних 

путева за 2017. годину. 

Обрађивач: Одјељење за просторно 

уређење и стамбено-комуналне послове 

 

Друго тромјесечје (април-јун) 

 
1. Извјештај о утрошку средстава за 2016. 

годину по основу Закона о заштити од 

пожара 

Обрађивач: Одјељење за општу управу, 

ТВЈ Вишеград 
 

2.   План утрошка средстава по основу Закона 

о заштити од пожара за 2017. годину 

Обрађивач: Одјељење за општу управу, 

ТВЈ Вишеград 
 

3. Извјештај о реализацији кредитних 

средстава датих по основу Закона о 

накнадама за кориштење природних 

ресурса у сврху производње електричне 

енергије за 2016. годину 

Обрађивач: Одјељење за привреду и 

друштвене дјелатности 
 

4. Извјештај о расподјели и утрошку 

новчаних средстава датих на основу 

Одлуке о условима и начину остваривања 

новчаних подстицаја за развој 

пољопривреде и села у 2016. години 

Обрађивач: Одјељење за привреду и 

друштвене дјелатности 
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5. Информација о остваривању здравствене 

заштите становништва на подручју 

општине Вишеград  

Обрађивач: Одјељење за привреду и 

друштвене дјелатности 
 

6. Информација о стању спорта на подручју 

општине Вишеград  

Обрађивач: Одјељење за привреду и 

друштвене дјелатности 
 

7. Информација о положају младих на 

подручју општине Вишеград  

Обрађивач: Одјељење за привреду и 

друштвене дјелатности 
 

8. Информација о стању путне 

инфраструктуре на подручју општине 

Вишеград 

Обрађивач: Одјељење за просторно 

уређење и стамбено-комуналне послове 
 

9. Информација о извршењу буџета општине 

Вишеград за период 01.01-31.3.2017. 

године 

Обрађивач: Одјељење за финансије 
 

10. Извјештај о утрошку средстава корисника 

грантова из буџета општине Вишеград са 

аналитичким приказом прихода и расхода 
на дан 31.12.2016. године 

Обрађивач: Одјељење за финансије и 

корисници грантова  
 

11. Извјештај о стању у области цивилне 
заштите и реализацији мјера 

противпожарне заштите на подручју 

општине Вишеград 

Обрађивач: Одјељење за општу управу-

ТВЈ Вишеград 
    

12. Информација о водоснабдијевању 

становништва на подручју општине 

Вишеград 

Обрађивач: Предузеће за водовод и 

канализацију „15. април“ а.д. Вишеград 
 

Треће тромјесечје (јул-септембар) 

1. Информација о раду основне и средње 

школе са посебним освртом на успјех 

ученика у школској 2016/2017. години 

Обрађивач: Одјељење за привреду и 

друштвене дјелатности 
 

2. Извјештај о извршењу буџета општине 

Вишеград за период 01.01-30.06.2017. 

године 

Обрађивач: Одјељење за финансије 
 

3. Информација о упису ученика у школску 

2017/2018. годину 

Обрађивач: Одјељење за привреду и 

друштвене дјелатности 
 

4. Информација о стању криминалитета и 

јавног реда и мира на подручју општине 

Вишеград       

Обрађивач: Полицијска станица Вишеград     
 

5. Информација о безбједности јавног 

саобраћаја на подручју општине Вишеград       

Обрађивач: Полицијска станица за 

безбједност саобраћаја Вишеград    
 

6. Извјештај о годишњем пословању и 

годишњем обрачуну за радну 2016/17 

годину Јавне установе за предшколско 

васпитање и образовање „Невен“ 

Вишеград   

Обрађивач: Јавна установе за 
предшколско васпитање и образовање 

„Невен“ Вишеград 
 

7. Годишњи програм рада и финансијски 
план за радну 2017/18  годину Јавне 

установе за предшколско васпитање и 

образовање „Невен“ Вишеград   

Обрађивач: Јавна установa за 

предшколско васпитање и образовање 

„Невен“ Вишеград  
 

8. План зинског одржавања путева и јавних 

површина за 2017/18 годину: 

Обрађивач: Одјељење за просторно 

уређење и стамбено-комуналне послове 
 

Четврто тромјесечје (октобар-децембар) 

1. Информација о извршењу буџета за 

период 01.01-30.9.2017. године 

Обрађивач: Одјељење за финансије  
 

2. Информација о стању електроенергетске 

мреже на подручју општине Вишеград и  

припремама за зимски  период 

Обрађивач: „Електродистрибуција“ Пале-

РЈ Вишеград  
 

3. Информација о остваривању права из 

области борачко-инвалидске заштите  

Обрађивач: Одјељење за општу управу 
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4. Информација о насиљу у породици 

Обрађивач: Одјељење за привреду и 

друштвене дјелатности 
 

5. Информација о коришћењу, узгоју и 

заштити шума на подручју општине 

Вишеград 

Обрађивач: Одјељење за привреду и 

друштвене дјелатности 
 

6. Приједлог Програма заједничке 

комуналне потрошње за 2018. годину 

Обрађивач: Одјељење за просторно 

уређење и стамбено-комуналне послове 
  

7. Нацрт буџета општине Вишеград за 2018. 

годину 

Обрађивач: Одјељење за финансије 
 

8. Приједлог одлуке о усвајању буџета 

општине Вишеград за 2018. годину 

Обрађивач: Одјељење за финансије 
 

9. Приједлог одлуке о извршењу буџета 

општине Вишеград за 2018. годину 

Обрађивач: Одјељење за финансије  
 

10. Приједлог плана капиталних улагања за 

2018. годину 

Обрађивач: Стручна служба начелника 

општине  
 

11. Приједлог програма рада Скупштине 

општине Вишеград за 2018. годину 

Обрађивач: Стручна служба СО 
        

Стручни обрађивачи и предлагачи материјала, 

одређени овим програмом, одговорни су за 

благовремену, квалитетну и стручну припрему 

материјала, као и за законитост поднесених 

приједлога аката. 
 

Материјал се доставља Стручној служби 

Скупштине општине у остављеном року у писаном 

и електронском облику, умножен у 35 примјерака.  

Предсједник Скупштине општине стараће се о 

спровођењу овог програма, а уколико се укаже 

потреба, може помјерати рокове разматрања 

појединих питања утврђених овим програмом. 
 

III-ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Овај програм ће се објавити у „Службеном 

гласнику општине Вишеград“. 
 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД  

                      ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-146/16     

Датум: 29.12.2016. год.    др Билал Мемишевић,с.р. 

    

На основу члана 82. став (3) Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16), члана 17. став (1) Закона о 

јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, 

број 39/14) и члана 6. Правилника о јавним 

набавкама роба, услуга и радова („Службени 

гласник Општине Вишеград“, број 14/14), 

начелник општине,  д о н о с и 

 

О Д Л УК У  

О ДОПУНИ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ 

 ЗА 2016. ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

Одобрава се допуна Плана јавних набавки за 2016. 

годину, као у прилогу. 

 

Члан 2. 

Одлуком о доношењу Плана јавних набавки за 

2016. годину број 02-404-61/15 од 15.01.2016. 

године донесен је План јавних набавки за 2016. 

годину. 

 

Члан 3. 
Током реализације Плана јавних набавки за 2016. 

годину јавила се потреба за набавком робе, која се 

није могла предвидјети у вријеме доношења Плана 

јавних набавки, те је из тог разлога донесена 

допуна Плана набавки. 

 

Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

иста ће заједно са допуном Плана набавки бити 

објављена у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 
ОПШТИНА ВИШЕГРАД 

            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  

Број: 02-404-72/16 

Датум: 21.12.2016.год.      Младен Ђуревић ,с.р. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



  

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА ВИШЕГРАД 

-Начелник општине- 

Број: 02-404-72 /16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Датум: 21.12.2016. године 

 
На основу члана 17. став (1) Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број 39/14) и члана 4. Правилника о јавним набавкама 

роба, услуга и радова („Службени гласник Општине Вишеград“, број 14/14), начелник општине Вишеград  д о н о с и 

 

ДОПУНУ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД ЗА 2016. ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

У Плану јавних набавки Општине Вишеград за 2016. годину број 02-404-61/15 од 15.01.2016. године у дијелу табеле под називом „РОБЕ“ 

додаје се нова ставка под редним бројем 18 која гласи: 

 

Ред. 

број 
Предмет набавке 

Шифра 

ЈРЈН 

Процијењена 

нето 

вриједност 

набавке 

Врста 

поступка 

набавке 

Оквирни 

период 

покретања 

поступка 

набавке 

Оквирни 

период 

закључења 

уговора 

Склапа 

ли се 

уговор 

или 

оквирни 

споразум 

Планирано 

трајање 

уговора 

или 

оквирног 

споразума 

Извор 

финансирања 

(конто) 

Назив 

одјељења 

које покреће 

набавку 

 

РОБЕ 

18. 

Набавка 

новогодишњих 

украса за кићење 

града 

39298500-2 
5.000,00  

КМ 
директни 

децембар 

2016. 

децембар 

2016. 
уговор 

3 (три) дана 

од дана 

потисивања 

уговора 

511300 

Одјељење 

за 

просторно 

уређење и 

стамбено-

комуналне 

послове 

     

 

 
 

                                                                                                                                                                                НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

 

                                                                                                                                                                           Младен Ђуревић, инж. геодезије,с.р. 
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И з д а в а ч: Скупштина општине Виешград – Стручна служба Скупштине општине Улица краља Петра I  

број 7, 73240 Вишеград, телефон: 058/620-823. Излази у складу са потребама.   

  


