
 
 
 

Година 26                     Службени гласник општине Вишеград - Број 17                30 новембар 2017 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 36. став (2) Статута 
општине Вишеград („Службени гласник општине 
Вишеград“, број 6/17), Скупштина општине 
Вишеград на сједници одржаној 28.11.2017. године, 
д о н о с и 
 

О Д Л У К У  
о усвајању ребаланса буџета општине  

Вишеград за 2017. годину 
 

Члан 1. 
Скупштина општине Вишеград усваја ребаланс 
буџета општине Вишеград за 2017. годину у износу 
од 13.541.330,00 КМ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Члан 2. 

Саставни дио ове одлуке је табеларни преглед 
ребаланса 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: 01-022-269/17    
Датум: 28.11.2017. године   др Билал Мемишевић,с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

           

         

         

           
РЕБАЛАНСА БУЏЕТА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

ЗА 2017.ГОДИНУ 
    

 

         

         

        

  I.  Приходи и добици                                             13,541,330.00 КМ  

           II. Расходи и издаци  
                                             
                                            13,541,330.00 КМ 

                                   0.00   

         

         

ВИШЕГРАД  НОВЕМБАР  2017. ГОДИНЕ 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ребаланс буџета за  2017.г.- општи дио    

Економски 
код ОПИС 

Остварно 01.01. до 
30.06.2017.г. 

Буџет за 2017.г Ребаланс 2017 
Индекс 

5/4 

1 2 3 4 5   

  А. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ = 1+2+3+4               4,054,454.00                8,104,750.00              8,502,425.00  104.91% 

            

710000 1. Порески приходи              1,680,242.00                 3,758,650.00               3,656,105.00  97.27% 

711000 Приходи од пореза на доходак и добит                                   -                                     -                                   -     

712000 Доприноси за социјално осигурање                                   -                                     -                                  -     

713000 Порези на лична примања                  202,868.00                    442,000.00                  422,000.00  95.48% 

714000 Порези на имовину                    68,779.00                   173,000.00                  167,500.00  96.82% 

715000 Порез на промет производа и услуга                           58.00                        3,600.00                      3,600.00  100.00% 

716000 Царине и увозне даџбине                                   -                                     -                                   -     

717000 Индиректни порези и ПДВ, дозначени од УИО               1,408,537.00                 3,140,000.00               3,062,955.00  97.55% 

719000 Остали порески приходи                                   -                             50.00                           50.00  100.00% 

720000 2 .Непорески приходи               2,213,928.00                4,046,100.00               3,947,850.00  97.57% 

721000 
Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних 
курсних разлика                 283,244.00                   159,200.00                  391,000.00  

245.60% 

722000 Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга               1,930,093.00                3,856,700.00               3,541,650.00  91.83% 

723000 Новчане казне                                   -                            200.00                         200.00  100.00% 

729000 Остали непорески приходи                         591.00                      30,000.00                    15,000.00  50.00% 

730000 3. Грантови 18,963.00 0.00 567,470.00   

731000 Грантови 18,963.00 0.00 567,470.00   

780000 4. Трансфери између или унутар јединица власти 141,321.00 300,000.00 331,000.00 110.33% 

787000 Трансфери између буџ. јединица, различитих нивоа власти 141,321.00 300,000.00 331,000.00 110.33% 

788000 Тарансфери између буџетских јединица истог нивоа власти 0 0 0   

            

  Б. РАСХОДИ = 1+2+3     3,135,956.00      6,420,950.00     6,690,838.00  104.20% 

410000 1. Текући расходи               3,135,956.00                6,303,390.00               6,659,338.00  105.65% 

411000 Расходи за лична примања 1,198,479.00 2,489,840.00 2,524,590.00 101.40% 

412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 748,364.00 1,588,750.00 1,734,198.00 109.15% 

413000 Расходи финансирања и др. финансијски трошкови 117,871.00 155,000.00 213,000.00 137.42% 

414000 Субвенције 80,832.00 185,000.00 140,000.00 75.68% 

415000 Грантови 434,887.00 799,800.00 841,550.00 105.22% 

416000 
Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета 
Републике општина и  градова 555,523.00 1,075,000.00 1,158,000.00 

107.72% 

419000 Расходи по основу судских рјешења   10,000.00 48,000.00 480.00% 

480000 2. Траансфери између буџетских јединица 0 0 0   



481000 Трансфери између буџетских јединица, различитих нивоа власти 0       

*** 3. Буџетска резерва 54,077.00 117,560.00 31,500.00 26.79% 

            

  В. БРУТО БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ   ( А-Б )        918,498.00      1,683,800.00      1,811,587.00  107.59% 

  Г. НЕТО ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ I-II      (432,294.00)   (1,324,800.00)   (3,377,492.00) 254.94% 

810000 I.  Примици за нефинансијску имовину 
                      

74,340.00  
                      

85,000.00  
                    

290,000.00  
341.18% 

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 42,780.00 15,000.00 220,000.00 1466.67% 

814000 Примици од сталне имовине намјенјене продаји 31,560.00 70,000.00 70,000.00 100.00% 

817000 Примици по основу пореза на додату вриједност 0.00 0.00 0.00   

510000 II. Издаци за нефинансијску имовину 
                    

506,634.00  
                 

1,409,800.00  
                 

3,667,492.00  
260.14% 

511000 Издаци за произведену сталну имовину 506,634.00 1,409,800.00 3,667,492.00 260.14% 

517000 Издаци по основу пореза на додатну вриједност 0.00 0.00 0.00   

  Д. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ   (В+Г )        486,204.00         359,000.00    (1,565,905.00) -436.19% 

  Ђ. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ  ( Е+Ж+З+И ) 1,881,604.00 -359,000.00 1,565,905.00 -436.19% 

  
Е. НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ          ( I-II 
) 38,426.00 100,000.00 85,000.00 

85.00% 

910000 I. Примици од финансијске имовине 38,426.00 100,000.00 85,000.00 85.00% 

911000 Примици од финансијеке имовине 38,426.00 100,000.00 85,000.00 85.00% 

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 ) 1,843,178.00 -460,000.00 838,000.00 -182.17% 

920000 I. Примици од краткорочног и дугорочног задужења 4,000,000.00 0.00 4,000,000.00 
  

921000  Примици од краткорочног и дугорочног задужења 0 0 0 
  

620000 II. Издаци за отплату дугова 2,156,822.00 460,000.00 3,162,000.00 687.39% 

621000 Издаци за отплату дугова 2,156,822.00 460,000.00 3,162,000.00 687.39% 

   З. Нето примици  ( I-II ) 3,853.00 1,000.00 4,000.00 400.00% 

930000 I - Остали примици 11,760.00 22,000.00 25,000.00 113.64% 

630000 II -  Остали издаци 7,907.00 21,000.00 21,000.00 100.00% 

  
И. РАСПОДЈЕЛА ОПРИХОДОВАНИХ А НЕУТРОШЕНИХ 
СРЕДСТАВА РАНИЈЕГ ПЕРИОДА                                   -                                     -    

                    
638,905.00  

  

   РАЗЛИКА У ФИНАНСИРАЊУ    ( Д+Ђ )     2,371,661.00                          -                            -     

 
 
   



 
Ребаланс буџета општине Вишеград за 2017.г 

буџетски приходи и примици за нефинансијску имовину    

Економски 
код ОПИС 

Остварно 01.01. 
до 30.06.2017.г. 

Буџет за 2017.г Ребаланса 2017 
Индекс 

5/4 

1 2 3 4 5   

БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ          4,054,454.00             8,104,750.00             8,502,425.00  104.91% 

710000 Порески приходи          1,680,242.00             3,758,650.00             3,656,105.00  97.27% 

711000 Приходи од пореза на дододак и добит 0 0 0   

711100 Порези на дохдак 0.00 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.             202,868.00                442,000.00                422,000.00  
95.48% 

713100 Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности. 202,868.00 442,000.00 422,000.00 
95.48% 

71400 Порез на имовину               68,779.00                173,000.00                167,500.00  96.82% 

714100 Порез на имовину 68,779.00 173,000.00 167,500.00 96.82% 

715000 Порези на промет производа и услуга                      58.00                    3,600.00                    3,600.00  100.00% 

715100 Порези на промет производа и услуга 58.00 3,600.00 3,600.00 100.00% 

717000 Индиректни порези дозначени од УИО          1,408,537.00             3,140,000.00             3,062,955.00  97.55% 

717000 Индиректни порези дозначени од УИО 1,408,537.00 3,140,000.00 3,062,955.00 97.55% 

719000 Остали порески приходи                           -                          50.00                         50.00  100.00% 

719100 Остали порески приходи 0.00 50.00 50.00 100.00% 

            

720000 Непорески приходи          2,213,928.00             4,046,100.00             3,947,850.00  97.57% 

721000 Приходи од финансијске и нефинансијске имовине             283,244.00                159,200.00                391,000.00  245.60% 

721100 Приходи од дивиденде 0 0     

721200 Приходи од закупа и ренте 56,729.00 155,000.00 160,000.00 103.23% 

721300 Приходи од камата на готовину и готовинске еквиваленте 226,515.00 1,200.00 228,000.00 19000.00% 

721400 Приходи од хартија од вриједности 0 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          1,930,093.00             3,856,900.00             3,541,850.00  91.83% 

722100 Административне таксе и накнаде 35,544.00 70,000.00 70,000.00 100.00% 

722200 Судске накнаде и таксе         

722300 Комуналне накнаде и таксе 200,652.00 317,000.00 296,150.00 93.42% 

722400 Накнаде по разним основама 1,632,487.00 3,339,600.00 3,036,400.00 90.92% 



722500 Приходи од пружања јавних услуга 61,410.00 130,100.00 139,100.00 106.92% 

723000 Новчане казне                           -                        200.00                       200.00  100.00% 

723100 Новчане казне 0.00 200.00 200.00 100.00% 

729000 Остали непорески приходи                    591.00                  30,000.00                  15,000.00  50.00% 

729100 Остали непорески приходи 591.00 30,000.00 15,000.00 50.00% 

730000 Грантови     18,963.00  0    567,470.00    

731100 Грантови из иностранства 11,388.00 0.00 557,470.00   

731200 Грантови из земље 7,575.00 0.00 10,000.00   

780000  Трансфери између или унутар јединица власти             141,321.00                300,000.00                331,000.00  110.33% 

787000 Трансфери између буџетских јединица, различитих нивоа власти 141,321.00 300,000.00 331,000.00 
110.33% 

ПРИМИЦИ ЗА НАФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ               74,340.00                  85,000.00                290,000.00  341.18% 

810000 Примици за нефинансијску имовину               74,340.00                  85,000.00                290,000.00  341.18% 

813-4 Примици од продаје сталне имовине намјењене продаји 74,340.00 85,000.00 290,000.00 
341.18% 

817000 Примици по основу пореза на додату вриједност                           -                                -                                -     

817100 Примици по основу пореза на додату вриједност 0.00 0.00 0.00   

  
УКУПНИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА 
НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ          4,128,794.00             8,189,750.00             8,792,425.00  

107.36% 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Ребаланса буџета општине Вишеград за 2017.г   

                       буџетски расходи и издаци за нефинансијску имовину   

Економски 
код 

ОПИС 
Остварно 01.01. 
до 30.06.2017.г. 

Буџет за 2017.г Ребаланс 2017 Индекс 5/4 

1 2 3 4 5   

БУЏЕТСКИ РАСХОДИ     3,190,033.00          6,420,950.00       6,690,838.00  104.20% 

410000 Текући Расходи     3,135,956.00          6,303,390.00       6,659,338.00  105.65% 

411000 Расходи за лична примања     1,198,479.00          2,489,840.00       2,524,590.00  101.40% 

411100 Расходи за бруто плате 1,027,116.00 1,980,100.00 2,073,450.00 104.71% 

411200 Расходи за накнаде и остала примања запослених 171,363.00 509,740.00 451,140.00 88.50% 

412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга        748,364.00          1,588,750.00       1,734,198.00  109.15% 

412100 Расходи по основу закупа 0.00 500.00 500.00   

412200 
Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, 
комуникационих, и тренспортних услуга 135,088.00 296,100.00 282,600.00 

95.44% 

412300 Расходи за режијски материјал 24,026.00 40,700.00 41,500.00 101.97% 

412400 Расходи за материјал за посебне намјене 13,993.00 30,000.00 32,000.00 106.67% 

412500 Расходи за текуће одржавање 67,285.00 208,100.00 266,200.00 127.92% 

412600 Расходи по основу путовање и смјештаја 17,397.00 43,300.00 45,800.00 105.77% 

412700 Расходи за стручне услуге 84,657.00 142,000.00 183,848.00 129.47% 

412800 Расходи за услуге одржавања јавних површина 204,096.00 485,000.00 520,000.00 107.22% 

412900 Остали расходи по основу кориштења роба и услуга 201,822.00 343,050.00 361,750.00 105.45% 

413000 Расходи финансирања и други финансијски трошкови        117,871.00             155,000.00          213,000.00  
137.42% 

413300 Расходи по основу камата за примљене зајмове у земљи 117,871.00 155,000.00 213,000.00 137.42% 

414000 Субвенције          80,832.00             185,000.00          140,000.00  75.68% 

414100 Субвенције 80,832.00 185,000.00 140,000.00 75.68% 

415000 Грантови        434,887.00             799,800.00          841,550.00  105.22% 

415100 Грантови у иностранство 0.00 0.00 0.00   



415200 Грантови у земљи 434,887.00 799,800.00 841,550.00 105.22% 

416000 
Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из 
буџета републике        555,523.00          1,075,000.00       1,158,000.00  

107.72% 

416100 Дознаке грађанима 175,810.00 318,000.00 361,000.00 113.52% 

416300 Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите 379,713.00 757,000.00 797,000.00 105.28% 

480000 Трансфеи између буџетских јединица 0 0 0   

419100 Расходи по судским рјешењима   10,000.00 48,000.00   

**** БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА 54,077.00 117,560.00 31,500.00 26.79% 

ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ        506,634.00          1,409,800.00       3,667,492.00  260.14% 

510000 Издаци за нефинансијску имовину        506,634.00          1,409,800.00       3,667,492.00  260.14% 

511000 Издаци за произведену сталну имовину        506,634.00          1,409,800.00       3,667,492.00  260.14% 

511100 Издаци за прибављање зграда и објеката 353,371.00 1,204,000.00 3,335,509.00 277.04% 

511200 Издаци за инвестиционо одржавање,  0.00 0.00 0.00   

511300 Издаци за набавку постројења и опреме 153,263.00 205,800.00 331,983.00 161.31% 

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                       -                              -                           -      

517100 Издаци по основу пореза на додату вриједност 0.00 0.00 0.00   

  
Укупни буџетски расходи и издаци за нефинансијску 
имовину     3,696,667.00          7,830,750.00     10,358,330.00  

132.28% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ребаланс буџета општине Вишеград  за 2017.г. - Финансирање  

Економски 
код Опис 

Остварно 01.01. 
до 30.06.2017.г. 

Буџет за 2017.г Ребаланс 2017 

  ФИНАНСИРАЊЕ  А+Б+В    1,885,457.00    (359,000.00)      1,565,905.00  

  А.  НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 1-2           38,426.00        100,000.00              85,000.00  

910000 1. Примици од финансијске имовине           38,426.00        100,000.00              85,000.00  

911400 Примици од наплате датих зајмова 38,426.00 100,000.00 85,000.00 

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      1,843,178.00       (460,000.00)           838,000.00  

920000 3. Примици од задуживања   4,000,000.00  0     4,000,000.00  

921000 Примици од задуживања 4,000,000.00 0.00 4,000,000.00 

620000 4. Издаци за отплату дугова      2,156,822.00        460,000.00         3,162,000.00  

621000 Издаци за отплату дугова      2,156,822.00        460,000.00         3,162,000.00  

621300 Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи 2,156,822.00 460,000.00 3,100,000.00 

621900 Издаци за отплату осталих дугова 0.00 0.00 62,000.00 

  Остали нето примици 3,853.00 1,000.00 4,000.00 

930000 Остали примици 11,760.00 22,000.00 25,000.00 

630000 Остали издаци 7,907.00 21,000.00 21,000.00 

**** 
В. РАСПОДЈЕЛА ОПРИХОДОВАНИХ А НЕУТРОШЕНИХ 
СРЕДСТАВА РАНИЈЕГ ПЕРИОДА     638,905.00 

 
 
 
 
 
 
 



Ребаланс буџета општине Вишеград за 2017.г 

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

Функц.код Назив функције 

Ребаланс 2017 

01 
Опште јавне услуге                    4,080,388.00  

02 
Одбрана   

03 
Јавни ред и сигурност   

04 
Економски послови   

05 
Заштита животне средине 325,000.00 

06 
Стамбени изаједнички послови 3,667,492.00 

07 
Здравство 62,000.00 

08 
Рекреација, култура и религија                       522,750.00  

09 
Образовање 221,200.00 

10 
Социјална заштита 1,158,000.00 

11 
  0.00 

  
У К У П Н О                   10,036,830.00  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ПО ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ     

Економс
ки код 

ОПИС 
Остварно 01.01. 
до 30.06.2017.г. 

Буџет за 2017.г Ребаланс 2017 Индекс 5/4 

1 2 3 4 5 6 

  I -БУЏЕТСКИ    П Р И Х О Д И   А+Б+В+Г 4,054,454.00 8,104,750.00 8,502,425.00 104.91% 

  A. Порески приходи 1,680,242.00 3,758,650.00 3,656,105.00 97.27% 

711 Приходи од пореза на доходак и добит 0.00       

7111 Порез на доходак 0.00       

713 Порези на лична примања и приходе од самосталних 
дјелатности 

202,868.00 442,000.00 422,000.00 95.48% 

713111 Порез на приход од самосталне дјелатности 12,862.00 30,000.00 27,000.00 90.00% 

713112 Порез на приход од самосталне дјелатности у паушалном 
износу 

        

713113 Порез на лична примања 190,006.00 412,000.00 395,000.00 95.87% 

713114 Порез на лична примања од самостално обављане 
дјелатности 

        

714 Порези на имовину 68,779.00 173,000.00 167,500.00 96.82% 

714111 Порези на имовину 62,655.00 170,000.00 160,000.00 94.12% 

714211 Порез на насљеђе и поклоне 1,735.00   2,500.00   

714311 Порез на промет непокретности и права 4,389.00 3,000.00 5,000.00 166.67% 

715 Порези на промет производа и услуга 58.00 3,600.00 3,600.00 100.00% 

7151 Порез на промет производа 58.00 100.00 100.00 100.00% 

7152 Порез на промет услуга 0.00       

7153 Aкциза на деривате нафте   3,500.00 3,500.00 100.00% 

717111 Идниректни порези  дозначени од УИО 1,408,537.00 3,140,000.00 3,062,955.00 97.55% 



717112 Идниректни порези  дозначени од УИО-Поравнање         

719 Остали порески приходи 0.00 50.00 50.00 100.00% 

719000 Остали порези   50.00 50.00 100.00% 

  Б. Непорески приходи 2,213,928.00 4,046,100.00 3,947,850.00 97.57% 

721 Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и 
позитивних курсних разлика 

283,244.00 159,200.00 391,000.00 245.60% 

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

721300 Приход од камата на новч.средства 226,515.00 1,200.00 228,000.00 19000.00% 

721222 Приходи од давања у закуп објеката општине 52,695.00 120,000.00 115,000.00 95.83% 

721223 Приходи од земљишне ренте 4,034.00 35,000.00 45,000.00 128.57% 

722 Накнаде и таксе и приходи од пружање јавних услуга 1,930,093.00 3,856,700.00 3,541,650.00 91.83% 

722121 Општинске административне таксе 35,544.00 70,000.00 70,000.00 100.00% 

7223 Комуналне наканде таксе         
722312 Комуналне таксе на фирму 157,236.00 190,000.00 195,000.00 102.63% 

722318 Комунална такса за кориштење рекламних паноа 12,329.00 40,000.00 25,000.00 62.50% 

722313 Комунална такса за држање моторних возила 120.00 500.00 500.00 100.00% 

722314 Комуналне таксе на кориштене просторе на јавним 
површинама 

9,058.00 13,000.00 18,000.00 138.46% 

722315 Комуналне таксе за држање игара на срећу   5,000.00 500.00 10.00% 

722316 Комунална такса за приређивање музике у 
угост.објектима 

65.00 1,500.00 150.00 10.00% 

722319 Комунална такса за паркирање возила 10,088.00 35,000.00 25,000.00 71.43% 

722321 Боравишна такса 11,756.00 32,000.00 32,000.00 100.00% 

7224 Накнаде по разним основама 1,632,487.00 3,339,600.00 3,036,400.00 90.92% 

722411 Накнада за уређење грађевинског земљишта 280.00 40,000.00 40,000.00 100.00% 



722412 Накнаде за коришћење градског грађевинског земљишта         

722461 Накнада за кориштење комуналних добара од општег 
интереса 

  15,000.00 5,000.00 33.33% 

722491 Концециона накнада за кориштење природних добара 
општег интереса 

  15,000.00 47,000.00 313.33% 

722425 Накнада за промјену намјене пољопривредног земљишта 204.00 3,500.00 3,500.00 100.00% 

722426 Накнада за изградњу склоништа 0.00       

722437 Накнада за шуме у приватној својини 1,315.00 1,500.00 6,000.00 400.00% 

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

208,888.00 260,000.00 274,000.00 105.38% 

722467 Средства за финансирање посебних мјера заштите од 
пожара 

8,381.00 20,000.00 17,000.00 85.00% 

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

1,265,825.00 2,700,000.00 2,350,000.00 87.04% 

722465 Остале накнаде 120.00 600.00 600.00 100.00% 

722442 Накнада за воде за пиће у јавном водоснадбјевању 416.00 1,000.00 2,300.00 230.00% 

722448 Накнаде за производњу ел.енергије добијене коришћењем 
хидроенергијe 

136,484.00 265,000.00 265,000.00 100.00% 

722447 Накнада за испуштенње отпадних вода 3,390.00 7,000.00 12,000.00 171.43% 

722446 Накнада за воду која се плаћа при регистрацији моторних 
возила 

7,184.00 11,000.00 14,000.00 127.27% 

722500 Приходи општинских органа управе 5,466.00 12,000.00 12,000.00 100.00% 

722591 Властити приходи буџетских корисника 61,410.00 130,100.00 139,100.00 106.92% 

722591 Јавна спортска установа "Дрина" 1,950.00 10,000.00 6,000.00 60.00% 

722591 ЈУ за предшколско васпитање  и образовање  " Невен " 27,050.00 45,000.00 58,000.00 128.89% 

722591 ЈУ Центар за социјални рад Вишеград 5,530.00 15,000.00 15,000.00 100.00% 

722591 ЈУ за културне дјелатности Дом културе Вишеград 17,316.00 25,000.00 30,000.00 120.00% 

722591 ЈУ "Градска галерија" 0.00       



722591 ЈУ "Туристичка организација општине Вишеград"   2,500.00 2,500.00 100.00% 

722591 ЈУ Народна библиотека " Иво Андрић" 440.00 600.00 600.00 100.00% 

722591 ЈУ Средњошколски центар "Иво Андрић" Вишеград 3,658.00 20,000.00 15,000.00 75.00% 

72300 Новчане казне   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 

  200.00 200.00 100.00% 

729 Остали непорески приходи 591.00 30,000.00 15,000.00 50.00% 

729124 Остали општински непорески приходи 591.00 30,000.00 15,000.00 50.00% 

  II  ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 74,340.00 85,000.00 290,000.00 341.18% 

813112 Примици за градско грађевинско земљиште 42,780.00 15,000.00 220,000.00 1466.67% 

814111 Примици од продаје сталне имовине намјењене продаји 31,560.00 70,000.00 70,000.00 100.00% 

817112 Примици по основу излазног ПДВ-а 0.00 0.00 0.00   

  V. Г Р А Н Т О В И  18,963.00   567,470.00   

731100 Грантови из иностранства 11,388.00   557,470.00   

731200 Грантови из земље 7,575.00   10,000.00   

780000 Г.  ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ 
ЈЕДИНИЦА 

141,321.00 300,000.00 331,000.00 110.33% 

787000 Трансвери између буџетских јединица-различитих 
нивоа власти 

141,321.00 300,000.00 331,000.00 110.33% 

787200 Помоћ министарства здравља и социјалне заштите 141,321.00 300,000.00 320,000.00 106.67% 

787200 Министарство просвјете, за дом културе 0.00   6,000.00   

787200 Министарство трговине и туризма за туристичку орг. 0.00   5,000.00   

  III  ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ  ИМОВИНЕ 38,426.00 100,000.00 85,000.00 85.00% 

911441 Примљене отплате датих зајмова и поврат учешћа у 
капиталу 

38,426.00 100,000.00 85,000.00 85.00% 



  IV - ПРИМИЦИ  ОД   ЗАДУЖЕЊА 4,000,000.00   4,000,000.00   

921241 Примици од  задужења код банака 4,000,000.00   4,000,000.00   

  V.-Остали примици 11,760.00 22,000.00 25,000.00 113.64% 

931000 Примици по основу  ПДВ-а 11,760.00 22,000.00 25,000.00 113.64% 

  РАСПОДЈЕЛА ОПРИХОДОВАНИХ А 
НЕУТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА РАНИЈЕГ ПЕРИОДА 

0.00 0.00 638,905.00   

  Накнада за коришћење шума и шумског земљишта- 
средства за развој нерезвијених дјелова општине., 
оприходована а неутрошена у ранијем периоду 

0.00 0.00 208,905.00   

  Средства боравишне таксе.,оприходована а неутрошена у 
ранијем периоду 

0.00   13,000.00   

  Накнада по Закону о водама., оприходована а неутрошена 
у ранијем периоду 

0.00   417,000.00   

  (I + II + III+IV) БУЏЕТСКА СРЕДСТВА  8,178,980.00 8,311,750.00 13,541,330.00 162.92% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПО ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ 
        

Економс
ки код 

ОПИС 
Остварно 01.01. 
до 30.06.2017.г. 

Буџет за 2017.г Ребаланс 2017 Индекс 5/4 

1 2 3 4 5   
  I - РАСХОДИ  И ИЗДАЦИ ПО  ЕКОНОМСКИМ 

КАТЕГОРИЈАМА 3,642,590.00 7,713,190.00 10,326,830.00 133.89% 

41 A. Текући расходи осим расхода обрачунског 
карактера 3,135,956.00 6,303,390.00 6,659,338.00 105.65% 

411 Расходи за лична примања 1,198,479.00 2,489,840.00 2,524,590.00 101.40% 

4111 Расходи за бруто плате запослених у општини 704,844.00 1,396,000.00 1,414,300.00 101.31% 

4111 Расходи за бруто плате приправника 0.00 0.00 32,400.00   

4111 Расходи за бруто плате буџетских корисника који су на 
Трезору општине 322,272.00 584,100.00 626,750.00 107.30% 

41122 Расходи за нето накнаде трошкова и осталих личних 
примања запослених у општини 96,896.00 289,920.00 241,720.00 83.37% 

41122 Расходи за нето накнаде трошкова и осталих личних 
примања запослених буџ.кор.који су на Трезору општине 14,923.00 33,320.00 39,570.00 118.76% 

41129 Расход за порези и доприноси на накнаде 59,544.00 186,500.00 169,850.00 91.07% 

41129 Расход за порези и доприноси на накнаде 59,544.00 186,500.00 169,850.00 91.07% 

412 Расходи по основу коришћења роба и услуга  748,364.00 1,588,750.00 1,734,198.00 109.15% 

41261 Расходи по основу путовања и смјештаја 641.00 5,500.00 8,000.00 145.45% 

41221 Расходи по основу утрошка енергије 71,589.00 158,400.00 148,900.00 94.00% 

41224 
Расходи за услуге превоза 7,350.00 26,000.00 17,000.00 65.38% 

41223 Расходи комуналних и комуникационих услуга 56,149.00 111,700.00 116,700.00 104.48% 

41231 Расходи за канцеларијски материјала 24,026.00 40,700.00 41,500.00 101.97% 

412440 Расходи за специјални материјал 3,625.00 10,000.00 10,000.00 100.00% 



41249 Материјал за остале намјене 10,368.00 20,000.00 22,000.00 110.00% 

41263 Расходи по основу утрошка  горива 16,756.00 37,800.00 37,800.00 100.00% 

41211 Расходи по основу закупа 0.00 500.00 500.00 100.00% 

41251 Расходи за текуће одржавање 67,285.00 208,100.00 266,200.00 127.92% 

41271-2 Расходи за услуге финансијског посредовања и осигурања 
12,774.00 14,650.00 25,800.00 176.11% 

4127+412
8 

Расходи за стручне услуге и услуген одрж.јавних 
површ. и заштит.живот.средине 275,979.00 612,350.00 678,048.00 110.73% 

4127 Расходи за стручне услуге 71,883.00 127,350.00 158,048.00 124.11% 

4128 Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите 
животне средине 

204,096.00 485,000.00 520,000.00 107.22% 

4129 Остали непоменути расходи 201,822.00 343,050.00 361,750.00 105.45% 

4141 Субвенције 80,832.00 185,000.00 140,000.00 75.68% 

415 Грантови 434,887.00 799,800.00 841,550.00 105.22% 

  Буџетска резерва 54,077.00 117,560.00 31,500.00 26.79% 

4152 Текући грантови непрофитним субјектима у земљи. 434,887.00 799,800.00 841,550.00 105.22% 

4161 Дознаке грађанима 175,810.00 318,000.00 361,000.00 113.52% 

4163 Дознаке на име социјалне заштите 379,713.00 757,000.00 797,000.00 105.28% 

4133 Расходи за камате  117,871.00 155,000.00 213,000.00 137.42% 

4133 Расходи по основу камата на примљене зајмове од 
дом.фин.субјеката 117,871.00 155,000.00 213,000.00 137.42% 

41911 Расходи по судским рјешењима   10,000.00 48,000.00 480.00% 

51 Б. Издаци за нефинансијску имовину 506,634.00 1,409,800.00 3,667,492.00 260.14% 

511 Издаци за произведену сталну имовину 506,634.00 1,409,800.00 3,667,492.00 260.14% 

5131 Набавка земљишта, шума и вишегодишњих засада         



5111 Издаци за изградњу и прибављање стамбених објеката и 
јединица 353,371.00 1,204,000.00 3,335,509.00 277.04% 

5113 Издаци за набавку постројења и опреме 153,263.00 205,800.00 331,983.00 161.31% 

5113           
517100 

Издаци по основу пореза на додату вриједност 0.00 0.00 0.00   

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

  В. ИЗДАЦИ ЗА ФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ  0.00       

611200 Издаци за акције и учешће у капиталу         

61144 Издаци за зајмове  0.00       

  II  ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТА ДУГОВА 2,156,822.00 460,000.00 3,162,000.00 687.39% 

62134 Издаци за отплату главнице зајмова примљених од 
банака 2,156,822.00 460,000.00 3,100,000.00 673.91% 

62199 Издаци за отплату осталих дугова 0.00 0.00 62,000.00   

630000 III Остали издаци 7,907.00 21,000.00 21,000.00 100.00% 

631000 Издаци по основу пореза на додату вриједност 7,907.00 21,000.00 21,000.00 100.00% 

  
(I+II) УКУПНО БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ 5,807,319.00 8,311,750.00 13,541,330.00 162.92% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Органзациона јединица: Стручна служба начелника, бр.пот.јед 120       

Економски 
код 

ОПИС 
Остварно 01.01. 
до 30.06.2017.г. 

Буџет за 2017.г Ребаланс 2017 Индекс 5/4 

1 2 3 4 5   
  Укупно расходи и издаци 

3,212,132.00 2,956,680.00 7,961,762.00 
269.28% 

41 Текући расходи 491,584.00 964,620.00 1,113,070.00 115.39% 

51 Издаци за нефинансијску имовину 501,742.00 1,414,500.00 3,634,192.00 256.92% 

63 Издаци по основу пореза на додату вриједност 7,907.00   21,000.00   

62 Издаци за отплату дугова 2,156,822.00 460,000.00 3,162,000.00 687.39% 

411100 Бруто плате  59,340.00 96,800.00 111,300.00 114.98% 

411111 Расходи за основну плату 36,138.00 60,000.00 67,500.00 112.50% 

411191 Расходи за порез на плату 3,660.00 5,300.00 6,800.00 128.30% 

411192 Расходи за доприносе на плату 19,542.00 31,500.00 37,000.00 117.46% 

41122 Расходи за накнаде нето 1,967.00 6,220.00 5,020.00 80.71% 

411221 Расходи за накнаде за топли оброк нето 1,967.00 4,000.00 4,000.00 100.00% 

411222 Расходи за регрес за год. одмор нето 0.00 2,220.00 1,020.00 45.95% 

411239 Расходи за остале награде и једнократне помоћи 0.00       

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

0.00     
  

41129 Расходи за порезе и доприноси на накнаде 1,296.00 4,000.00 3,650.00 91.25% 

411291 Расходи за порези на накнаде 219.00 700.00 650.00 92.86% 

411292-8 Расходи за доприносе на накнаде 1,077.00 3,300.00 3,000.00 90.91% 

412 Расходи на основу коришћења роба и услуга 77,876.00 279,600.00 319,100.00 114.13% 

41126 Расходи по основу дневница за службена путовања  1,824.00 5,000.00 5,000.00 100.00% 

412249 Расходи за услуге превоза 7,350.00 26,000.00 17,000.00 65.38% 

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

412232 Расходи за услуге коришћења моб. Телефона 1,053.00 3,500.00 3,000.00 85.71% 

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

4123 Остали материјал 28.00 500.00 500.00 100.00% 

41263 Расходи по основу утрошка горива 4,037.00 14,400.00 14,400.00 100.00% 

41262 
Расходи по основу смјештаја , исхране и др. трошкова 
сл. путовања 

684.00   2,500.00 
  

412521 Расходи за текуће одрж. објеката друмског саобраћаја 20,971.00 110,000.00 160,000.00 145.45% 
412521 Расходи за текуће одржавање- водовод у Глоговој         



41294 Трошкови репрезентације 16,559.00 25,000.00 28,000.00 112.00% 

41294 а-ж Трошкови репрезентације-манифестације 20,408.00 60,000.00 51,000.00 85.00% 

а Дани братских општина и градова 0.00 2,000.00 2,000.00 100.00% 

б Прослава и дочек Српске Нове године   10,000.00 0.00 0.00% 

в Дан Републике и др.  5,010.00 5,000.00 5,000.00 100.00% 

г Расходи "Скокови са ћуприје"   0.00 0.00   

д 
Расходи за остале манифестације-Дрински котлић, 
Златне руке Подриња 

  0.00 0.00 
  

ђ Расходи за организовање "Моторијаде"   0.00 0.00   

е Спортске манифестације 14,109.00 23,000.00 23,000.00 100.00% 

ж Организовање ликовног саборовања   10,000.00 8,000.00 80.00% 

з Расходи за Вишеградску стазу 1,289.00 10,000.00 13,000.00 130.00% 

  Трошак репрезентације-слава општне   15,000.00 18,500.00 123.33% 
41279 Остале стручне услуге ( превенција за дрогу и алкохол)         

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

41297 Остали расходи- 119.00 1,000.00 1,000.00 100.00% 

412945 Расходи за поклоне 4,843.00 6,000.00 6,000.00 100.00% 

41279 Израда хоризонталне сигнализације   10,000.00 9,000.00 90.00% 
4125 Израда бројчаних ознака на стамбеним објектима         

4141 
субвенције комуналном предузећу-нававка возила и 
опреме 

3,433.00 5,000.00 5,000.00 
100.00% 

4141 Подстицај развоја пољопривреде и села 53,991.00 100,000.00 100,000.00 100.00% 

  Буџетска резерва 54,077.00 117,560.00 31,500.00 26.79% 

416 Дознаке грађанима 175,810.00 318,000.00 356,000.00 111.95% 

4161 Стипендије 96,020.00 130,000.00 130,000.00 100.00% 

  Нграде за ученике основне и средње школе 3,450.00 8,000.00 4,000.00 50.00% 

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

  Помоћ за превоз ученика основне школе 400.00 2,000.00 2,000.00 100.00% 

  За остале помоћи 19,299.00 28,000.00 35,000.00 125.00% 

  Средства за подстицај наталитета 54,115.00 100,000.00 120,000.00 120.00% 

  Капиталне помоћи 2,526.00 10,000.00 10,000.00 100.00% 

  
Остале дознаке грађанима ( фонд накнаде штета од 
елементарних непогода) 

  15,000.00 10,000.00 
66.67% 

  Помоћи појединцима- Реализација пројекта са Хелпом     20,000.00   

413341 
Расходи по основу камата на кредите од домаћих 
банака 

117,871.00 155,000.00 213,000.00 
137.42% 

413900 Расхохи за затезне камате         



51 Издаци за нефинансијску имовину 501,742.00 1,414,500.00 3,634,192.00 256.92% 
513 Издаци за непроизведену сталну имовину         

5111 Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката 353,371.00 1,204,000.00 3,313,509.00 275.21% 

  
Нераспоређена средства по Закону о водама план 
2017 

0.00 284,000.00 284,000.00 
100.00% 

  
Уређење обале ријеке Рзав са приступном 
саобраћајницом до комплекса ,,Андрићград 

  160,000.00 160,000.00 
100.00% 

  
Изградња оборинске канализације у улици Војводе 
Степе  

  17,000.00 17,000.00 
100.00% 

  Регулација потока у насељу Глогова – ријека Рзав    17,000.00 17,000.00 100.00% 

  Измјештање водовода у насељу Вишеградска Бања    8,000.00 8,000.00 100.00% 

  
Додатни и непредвиђени радови на изградњи 
саобраћајнице у насељу Гарча  

28,981.00 36,000.00 34,000.00 
94.44% 

  

Издаци за пројектну документацију инфраструктурних 
објеката у оквиру пројекта водовод и канализација и 
регулације вода 

  40,000.00 40,600.00 
101.50% 

  
Трошкови експропријеције на уређењу дијела 
Осојничког потока у Вишеграду  

  6,000.00 6,000.00 
100.00% 

  Заштитна ограда у насељу Гарча   10,000.00 11,400.00 114.00% 

  Израда пројектне документације  14,508.00 31,000.00 35,000.00 112.90% 

  
Планирана средства по основу Зоакон о шумама 
план 2017 

  250,000.00 120,000.00 
48.00% 

  
Наставак изградње саобраћајнице Сасе-Вишеградска 
Бања (II фаза изградње) 

  0.00 100,000.00 
  

  Реконструкција ОШ у Добруну    0.00 15,000.00   

  Реконструкција ОШ у Међеђој    0.00 5,000.00   

  
Средства оприходована у ранијем периоду по основу 
Зоакон о шумама, 

    148,105.00 
  

  Асвалтирање путева     36,905.00   

  Изградња заштитне ограде на путним правцима     26,000.00   

  Изградња јавне расвјете 1,168.00   65,200.00   

  Реконструкција ОШ у Прелову     10,000.00   

  
Садња дрвећа због спречавања клизишта на обали 
ријеке Дрине којом се протеже саобраћајница 

    10,000.00 
  

  
Средства оприходована у ранијем периоду по основу 
Зоакон о водама, 

    417,000.00 
  



  Изградња водовода Бикавац Горње Шегање 2 фаза     140,000.00   

  
Санација водовода и изградња оборинске канализације 
у ул: Војводе Путника ( од ОШ. до Ужичког корпуса ) 

    91,000.00 
  

  Изградња канализације у насељу Доње Шеграње 3 крак     77,000.00   
  Санације водовода у улуци Гаврила Принципа     44,000.00   

  Зацјевљење потока у насељу Бикавац     24,000.00   

  Изградња дијела водоводне мреже у ул. Карађорђева     16,000.00   

  
Санација оборинске канализације у ул. Гаврила 
Принципа 

    5,500.00 
  

  Измјештање водоводне цијеви  у насељу Вучине     2,400.00   

  Израда пројектне документације     11,100.00   

  
Реконструкција дијела канализационе мреже у ул 
Јована Дучића 

    6,000.00 
  

  Набавка имовине по уговору са Србињепутевима 286,524.00 573,000.00 573,000.00 100.00% 

  Изградња инфраструктуре у индустријској зони Добрун 0.00   80,000.00   

  Реконструкција градскх котловница 4,400.00   17,000.00   

  Кречење зграде општине-Градска кућа 6,842.00   6,900.00   

  
Набавка и постављање заштитних стакала на 
пултовима у Градској кући 

    1,404.00 
  

  
Набавка материјала за визуелну комуникацију-
натписне табле у згради општине 

6,998.00   7,000.00 
  

  
Набавку клупица за прозоре на Градској кући у 
Андрићграду 

1,500.00   1,500.00 
  

  Остали радови на Градској кући     2,000.00   

  Набавку и монтажу огласних табли 2,450.00   2,450.00   

  Изградња панелне ограде за метеоролошку станицу     7,000.00   

  
Постављање принудних успориваца брзине 
саобраћаја 

  6,000.00 6,000.00 
100.00% 

  Изградња забавнок дјечијег игралишта     400,000.00   

  
Наставак изградње саобраћајнице Сасе-Вишеградска 
Бања (II фаза изградње) 

    150,000.00 
  

  
Естетско уређење фасага у главниј и споредним 
улицама 

    110,000.00 
  

  Реконструкција свадбеног салона на Бикавцу     100,000.00   



  
Извођење радова на изградњи обалоутврдног зида у 
кориту ријеке Рзав 

    477,450.00 
  

  
Учешће у финансирању изградње Андрићграда-
позориште 

    300,000.00 
  

  Санација плочника и тротоара   50,000.00 0.00 0.00% 

  

Средства за суфинансирање пројеката са домаћим и 
међународним институцијама, зграда за социјално 
угрожене 

    42,000.00 
  

  Набавка електро материјала     2,800.00   

  
Изградња водоводног прикључка и хидрантске мреже 
на другом спрату робне куће 

    5,200.00 
  

  Радови на згради војног одсјека     5,200.00   

  Радови на згради општине     2,500.00   

5113 Издаци за набавку постројења и опреме 148,371.00 189,500.00 320,683.00 169.23% 

  Рацунарска  опрема 8,168.00 8,500.00 9,000.00 105.88% 

  Мрежна опрема   6,000.00 6,000.00 100.00% 

  Набавка слика за потребе Градске куће     3,500.00   

  Намјештај 90,223.00 60,000.00 92,000.00 153.33% 

  Ватрогасно возило, учешће у финансирању набавке 49,980.00 100,000.00 100,000.00 100.00% 

  Набавка возила за потребе комуналне полиције   15,000.00 0.00 0.00% 

  Набавка опреме за потребе цивилне заштите     40,183.00   

  Набавка санитетског возила     70,000.00   
5117 Остала стална средства         
631000 Издаци по основу пореза на додату вриједност 7,907.00 21,000.00 21,000.00 100.00% 

614400 
Издаци за дате зајмове домаћим финансијским 
субјектима 

      
  

621341 Издаци за отплату дугова 2,156,822.00 460,000.00 3,162,000.00 687.39% 

621341 Враћање кредита домаћим банкама 0.00       

621341 Враћање кредита домаћим банкама 2,156,822.00 460,000.00 3,100,000.00 673.91% 

62161 Издаци за отплату зајмова по издатим гаранцијама                     -                                 -      

621999 Издаци за отплату осталих дугова                   62,000.00    
 
 
 
 
 
 
 



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

Економс
ки код 

 

ОПИС Остварно 
01.01. до 

30.06.2017.г. 

Буџет за 2017.г Ребаланс 2017 Индекс 5/4 

1 2 3 4 5   

 I - РАСХОДИ  ПО  ЕКОНОМСКИМ КАТЕГОРИЈАМА 1,694,305.00 3,459,950.00 3,545,848.00  102.48% 

41 A.     Текући трошкови 1,694,305.00 3,455,950.00 3,541,848.00  102.49% 

411100 Бруто плате  608,491.00 1,230,000.00 1,262,400.00  102.63% 

411111 Расходи за основну плату 378,655.00 745,000.00 745,000.00  100.00% 

411191 Расходи за порез на плату 26,399.00 80,000.00 80,000.00  100.00% 

411192-8 Расходи за доприносе на плату 203,437.00 405,000.00 405,000.00  100.00% 

411112 Расходи за основну плату-приправника 0.00  19,500.00   

411191 Расходи за порез на плату-приправника 0.00  2,200.00   

411192-8 Расходи за доприносе на плату-приправника 0.00  10,700.00   

411000 Накнаде трошкова запослених 89,071.00 270,000.00 223,000.00  82.59% 

411211 Трошкови превоза са посла и на посао 2,497.00 6,000.00 5,000.00  83.33% 

411221 Накнаде за топли оброк 76,603.00 150,000.00 150,000.00  100.00% 

411222 Регрес за годишњи одмор .  95,500.00 46,000.00  48.17% 

411251 Јубиларне награде 2,490.00 5,000.00 5,000.00  100.00% 

411411 Отпремнина у пензију, престанак радног односа 4,169.00 7,000.00 7,000.00  100.00% 

411414 Помоћ у случају смрти или теже инвалидности 3,312.00 5,000.00 8,500.00  170.00% 

411419 Остале накнаде  0.00 1,500.00 1,500.00  100.00% 

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

41293 Накнаде по уговору о дјелу 5,165.00 6,500.00 8,000.00  123.08% 

41293 Расходи за бруто накнаде члановима комисија и радних група 5,394.00 9,000.00 9,000.00  100.00% 

41299 Остали расходи 4,067.00 2,500.00 6,500.00  260.00% 



41297 Расходи по основу пор.и доприноса на терет послодавца 1,208.00 9,000.00 3,500.00  38.89% 

41129 Расходи за порезе и доприноси на накнаде 46,528.00 151,000.00 132,000.00  87.42% 

411291 Расходи за порези на накнаде 8,514.00 26,000.00 22,000.00  84.62% 

411292-8 Расходи за доприносе на накнаде 38,014.00 125,000.00 110,000.00  88.00% 

412 Расходи на основу коришћења роба и услуга 488,295.00 915,150.00 1,037,898.00  113.41% 

4126 Расходи по основу путовања и смјештаја 641.00 5,500.00 5,500.00  100.00% 

41261 Трошкови превоза у земљи јавним средствима 0.00     

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

41261 Трошкови смјештаја за службени пут у земљи 498.00 2,500.00 2,500.00  100.00% 

411261 Трошак дневница у земљи 1,701.00 2,500.00 2,500.00  100.00% 

41262 Трошак смјештаја за службени пут у иностранство 39.00 1,500.00 1,500.00  100.00% 
41262 Остали расходи за службена путовања у иностранству 104.00     

411262 Трошкови дневница у иностранству 299.00 1,500.00 1,500.00  100.00% 

41221 Расходи по основу утрошка енергије 28,703.00 66,500.00 57,000.00  85.71% 

41221 Трошкови за ел енергију. 18,129.00 43,000.00 43,000.00  100.00% 

41221 Трошкови енергије ( пелет ) 884.00 3,500.00 4,000.00  114.29% 

41221 Трошкови централног гријања 9,690.00 20,000.00 10,000.00  50.00% 

4122-3 Расходи за комуналне комуникационе услуге 39,975.00 72,000.00 77,500.00  107.64% 

4122-3 Трошкови за воду и канализацију 3,539.00 10,000.00 12,000.00  120.00% 

41223 Трошак телефонских и поштанских услуга 25,079.00 44,000.00 48,000.00  109.09% 

41222 Трошкови за услуге одржавања чистоће 5,362.00 11,000.00 11,000.00  100.00% 

41222 Услуге дератизације 5,995.00 6,500.00 6,000.00  92.31% 

41222 Остале комуналне и комуникационе услуге 0.00 500.00 500.00  100.00% 

4123 Набавка материјала 18,950.00 29,700.00 30,500.00  102.69% 

41231 Трошкови за образце и папир 3,679.00 6,000.00 7,000.00  116.67% 

41231 Трошкови за компјутерски материјал 246.00 1,000.00 1,000.00  100.00% 



41231 Трошкови стручне литературе 295.00 1,700.00 1,000.00  58.82% 

41231 Расходи за службене гласнике 962.00 3,000.00 1,000.00  33.33% 

41231 Канцеларијски материјал 3,680.00 6,000.00 7,000.00  116.67% 

41231 Трошкови за одјећу униформе и платно 8,004.00 7,500.00 8,500.00  113.33% 

41231 Материјал за чишћење 2,084.00 4,500.00 5,000.00  111.11% 

41231 Остали материјал 0.00     

412440 Расходи за материјал за потербе цивилне заштеие 3,625.00 10,000.00 10,000.00  100.00% 

41263 Трошкови услуга превоза и горива 8,804.00 16,000.00 16,000.00  100.00% 

41263 Нафта 6,669.00 11,000.00 11,000.00  100.00% 

41263 Бензин 2,135.00 4,500.00 4,500.00  100.00% 

41263 Остали трошкови превоза  500.00 500.00  100.00% 

412111 Расходи по основи закупа  500.00 500.00  100.00% 

4125 Расходи за текуће одржавање 40,107.00 73,600.00 81,700.00  111.01% 

4125 Материјал за оправку и одржавање зграда 3,299.00 5,500.00 7,000.00  127.27% 

4125 Материјал за оправку опреме 671.00 1,000.00 1,500.00  150.00% 

4125 Материјал за оправку и одрж.возила 3,993.00 3,000.00 6,000.00  200.00% 

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

4125 Расходи за уређење зелених површина, паркова и тргова 10,671.00 10,100.00 11,000.00  108.91% 

4125 Услуге оправки и одржавања зграда 803.00 1,500.00 1,700.00  113.33% 

4125 Услуге оправки и одржавања опреме 1,648.00 5,000.00 5,000.00  100.00% 

4125 Услуге оправки и одржавања возила 1,256.00 1,500.00 3,500.00  233.33% 

4125 Остале услуге оправки и одржавања-Јавна Расвјета 17,766.00 44,500.00 44,500.00  100.00% 

41271-2 Трошкови осигурања, банкарских и услуга платног промета 10,276.00 8,850.00 20,000.00  225.99% 

41271 Трошкови банкарских услуга 8,865.00 850.00 11,000.00  1294.12% 

41272 Осигурање возила 1,178.00 3,500.00 6,000.00  171.43% 



41271 Регистрација моторних возила 233.00 1,500.00 0.00  0.00% 

41271 Осигурање радника  3,000.00 3,000.00  100.00% 

4127+4128 Уговорене услуге 274,634.00 595,000.00 661,698.00  111.21% 

4127 Услуге медија 2,457.00 18,000.00 15,000.00  83.33% 

4127 Услуге штампања 2,980.00 3,500.00 4,500.00  128.57% 

4127 Услуге јавног информисања-објава конкурса и тендера 9,880.00 7,000.00 16,000.00  228.57% 

4127 Промотивне активности на реализацији пројекта,  
превентивне заштите од поплава 

 
 

 
 

18,698.00   

4127 Расходи за одржавање рачунарских програма 3,297.00 4,500.00 5,500.00  122.22% 

4127 Остале уговорене услуге 2,840.00 3,000.00 3,000.00  100.00% 

4127 Услуге израде студије      
4127 Остале стручне услуге-Мртвозорништво 1,560.00 4,000.00 4,000.00  100.00% 

4127 Остале непоменуте услуге 47,524.00 70,000.00 75,000.00  107.14% 

4128 Трошкови зимске службе одржавања путева 7,014.00 20,000.00 20,000.00  100.00% 

4128 Трошкови јавне расвјете-електричне енергије 84,679.00 165,000.00 170,000.00  103.03% 

4128 Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите 
животне средине 

112,403.00 300,000.00 330,000.00  110.00% 

4128 Расходи за новогодишње уређење-кићење   0.00   

4129 Услуге репрезентације 1,847.00 5,000.00 5,000.00  100.00% 

4129 Расходи за стручно усавршавање запослених 2,191.00 2,500.00 4,500.00  180.00% 

4129 Расходи по основу поврата и прекњижавања пореза и 
доприноса 

150.00 2,000.00 2,000.00  100.00% 

419000 Расходи по основу судских извршења 46,183.00 10,000.00 48,000.00  480.00% 

4152 Текући грантови непровитним субјектима 434,887.00 799,800.00 841,550.00  105.22% 

 Општинска борачка организација Вгд 96,750.00 193,500.00 193,500.00  100.00% 

 ЈУ Рехабилитациони центар "Вилина влас"  0.00 0.00   

 Удружење породица погинулих и несталих бораца РС 3,500.00 7,000.00 7,000.00  100.00% 

 Црвени крст Вишеград 12,600.00 26,500.00 26,500.00  100.00% 



 Средства за спорт 147,800.00 227,000.00 237,000.00  104.41% 

       
 Џудо клуб 5,500.00 8,000.00 8,000.00  100.00% 

 ФК "Дрина ХЕ" 42,900.00 73,000.00 73,000.00  100.00% 

 КК ВАРДА 64,000.00 71,000.00 71,000.00  100.00% 

 Одбојкашки клуб ХЕ на Дрини 20,900.00 43,000.00 43,000.00  100.00% 

 Шаховски клуб 1,000.00 1,200.00 1,200.00  100.00% 

 Ронилацки клуб   3,000.00   

 Стрељачки клуб  1,000.00 1,000.00  100.00% 

 Планинари 1,500.00 3,000.00 3,000.00  100.00% 

 Веслачки клуб  1,500.00 1,500.00  100.00% 

 Расходи за организовање "Моторијаде"  4,000.00 6,000.00  150.00% 

 Рукометни клуб Вишеград 3,150.00 6,300.00 6,300.00  100.00% 

412900 Спортске манифестације 0.00 0.00 0.00   

 Карате клуб "Дрина" 8,850.00 9,000.00 9,000.00  100.00% 

 Средства за школсли спорт  3,000.00 3,000.00  100.00% 

 Резервна средства  за спорт-набавка спортске опреме  7,000.00 14,000.00  200.00% 

 Удружење пензионера Вишеград 17,500.00 35,000.00 35,000.00  100.00% 

 Дом здравља Вишеград 31,432.00 62,000.00 62,000.00  100.00% 

 Превентивна здравствена заштита  62,000.00 62,000.00  100.00% 

 Храм Исуса Христа у Бијелој 1,000.00 2,000.00 2,000.00  100.00% 

 РТВ Вишеград 48,600.00 100,000.00 100,000.00  100.00% 

 Синдикат ОАС 2,000.00 3,500.00 3,500.00  100.00% 

 ОШ "Вук Караџић" 7,000.00 10,000.00 15,000.00  150.00% 

 Политичке партије  15,000.00 15,000.00  100.00% 

 Синдикални центар регије - Вишеград 4,000.00 4,000.00  100.00% 



 Манастир Вардиште 2,500.00 5,000.00 7,500.00  150.00% 

 Манастир Успенија Пресвете Богородице Добрун 5,400.00 8,000.00 8,000.00  100.00% 

 Српска православна црква Вишеград 3,300.00 8,000.00 8,500.00  106.25% 

 Манастир на Лијески 700.00 1,500.00 1,500.00  100.00% 

 Црква светог Јована   1,500.00 1,500.00  100.00% 

 Црква на Блацама 1,000.00 1,500.00 2,500.00  166.67% 

 Црква светог кнеза Лазара 6,000.00 3,500.00 8,500.00  242.86% 

 Манастир Свети Никола Добрунска ријека 1,300.00 6,000.00 6,000.00  100.00% 

 Исламска вјерска заједница Вишеград 2,000.00 4,000.00 4,000.00  100.00% 

 Гусларско друство Вожд Карађорђе Вишеград  1,250.00 1,250.00  100.00% 

 Просвјета И.Сарајево      

 Синдикат ЈУ "НЕВЕН" Вишеград      

 Невладине организације и удружења грађана      

 Удружење предузетника-Вишеград 750.00 3,000.00 3,000.00  100.00% 

 Цивилне жртве рата      

 ССД Соко 3,500.00 6,000.00 6,000.00  100.00% 

 КУД  краљ Петар I ујединитељ 2,000.00 5,000.00 5,000.00  100.00% 

 КУД Бикавац 10,000.00 5,000.00 15,000.00  300.00% 

 Фестивал фолклора 8,000.00 8,000.00 8,000.00  100.00% 

 Удружење логораша Вишеград 5,730.00 11,500.00 11,500.00  100.00% 

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

 Еко удружење "Дрим тим" Вишеград-орган.регате 0.00 0.00 0.00   

 Еколошко удрзжење " Еко зона"- за Вишеградску регату  0.00 0.00   

 Организација слијепих Вишеград  500.00 500.00  100.00% 

 Регионално кинолошко удрижење "Дрина" Вишеград  2,000.00 2,000.00  100.00% 

 Демократски центар " Нове наде" 700.00 2,500.00 2,500.00  100.00% 



 Средства за Полицијску станицу Вишеград 1,895.00 1,000.00 3,000.00  300.00% 

 Равногорски покрет  500.00 500.00  100.00% 

 Чланарина СОГ РС 530.00 3,200.00 3,200.00  100.00% 

 Удружење " Моје жеље" 1,000.00 2,500.00 2,500.00  100.00% 

 Удрузење особа са потешкоћама у развоју "Мој пријатељ" 1,250.00 2,500.00 2,500.00  100.00% 

 Гусларско друсво " Раде Јамина" 500.00 1,250.00 5,000.00  400.00% 

 СКПД Просвјета 1,500.00 1,500.00 1,500.00  100.00% 

 Добровољни даваоци крви "Стара херцеговина " 700.00 1,300.00 1,300.00  100.00% 

 Удружење породица са четворо и више дјеце 5,000.00 8,000.00 8,000.00  100.00% 

 Удружење малинара "Ластер" Вишеград 350.00 600.00 600.00  100.00% 

 Ловачко удружење-хајке на вукове и набавка хране за дивљач 1,100.00 2,200.00 2,200.00  100.00% 

414 Субвенције  за подстицај запошљавања 23,408.00 80,000.00 35,000.00  43.75% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

Економски 
код 

ОПИС 
Остварно 
01.01. до 

30.06.2017.г. 
Буџет за 2017.г Ребаланс 2017 Индекс 5/4 

1 2 3 4 5   

41 Текући трошкови  94,390.00 193,700.00 204,700.00 105.68% 

411 Плате и накнаде трошкова запослених  40,288.00 75,400.00 79,200.00 105.04% 

411100 Бруто плате  
37,013.00 69,200.00 73,000.00 105.49% 

411111 Расходи за основну плату 
22,589.00 42,000.00 44,000.00 104.76% 

411191 Расходи за порез на плату 
2,240.00 3,900.00 4,500.00 115.38% 

411192-8 Расходи за доприносе на плату 12,184.00 23,300.00 24,500.00 105.15% 

41293 Накнаде скупштинских одборника-бруто            47,304.00             94,500.00             94,500.00  100.00% 

41122 Накнада за топли оброк 2,034.00 3,700.00 3,700.00 100.00% 

41293 Накнаде бирачким одборима бруто         

41293 Накнаде скупштинских комисија бруто 6,295.00 20,000.00 18,000.00 90.00% 

41129 
Расходи за порезе и доприноси на накнаде 

1,241.00 2,500.00 2,500.00 100.00% 

41129 
Расходи за порезе и доприноси на накнаде 

2,692.00 2,500.00 2,500.00 100.00% 

412 Расходи на основу коришћења роба и услуга 503.00 3,800.00 13,000.00 342.11% 

41126 
Расходи по основу путовања и смјештаја 

  1,000.00 1,000.00 100.00% 

41223 
Расходи за услуге коришћења Телефона 

221.00 600.00 600.00 100.00% 

  Набавка материјала   0.00 0.00   

  Трошкови превоза и горива         

  Закуп простора         

4129 Трошкови репрезентације 
208.00 700.00 1,200.00 171.43% 

  Репрезентација 208.00 700.00 1,200.00 171.43% 

41297 Расходи по основу доприноса на терет послодавца 74.00 1,500.00 200.00 13.33% 

4129 Трошкови избора у мјесним заједницама 0.00   10,000.00   



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

            
            

Економски 
код 

ОПИС 
Остварно 01.01. 
до 30.06.2017.г. 

Буџет за 
2017.г 

Ребаланс2017 Индекс 5/4 

1 2 3 4 5   

41 Укупно текући трошкови  123,018.00 223,700.00 243,700.00 
108.94% 

4111 Плате  запослених 92,275.00 164,000.00 179,000.00 109.15% 

411111 Нето плате 59,542.00 99,000.00 108,000.00 109.09% 

411121 Порез на плату 4,045.00 11,000.00 12,000.00 109.09% 

411131 Доприноси на плату 28,688.00 54,000.00 59,000.00 109.26% 

41122 Накнаде трошкова запослених 3,260.00   5,000.00   

412 Трошкови материјала и услуга  27,483.00 59,700.00 59,700.00 100.00% 

41221 Трошкови енергије (ел.ен. угалј.дрва) 16,501.00 33,000.00 33,000.00 100.00% 

41222 Трош.комуналних и комуникационих услуга 2,200.00 5,500.00 5,500.00 100.00% 

4123 Набавка канц.материјала 485.00 1,200.00 1,200.00 100.00% 

4125 Расходи за текуће одржавање 4,282.00 10,000.00 10,000.00 100.00% 

4126 Гориво 500.00 1,000.00 1,000.00 100.00% 

4129 Расходи доприноса на терет послодавца 162.00 1,500.00 1,500.00 100.00% 

41295 Расходи судских извршења         

4129 Накнаде за рад ван радног односа               3,353.00           7,500.00               7,500.00  100.00% 

511300 Набавка опреме         

 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

Економски 
код 

ОПИС 
Остварно 
01.01. до 

30.06.2017.г. 
Буџет за 2017.г Ребаланс 2017 Индекс 5/4 

1 2 3 4 5   

            

  Укупно расходи и издаци 31,849.00 73,200.00 73,200.00 100.00% 

41 Текући трошкови  31,849.00 64,200.00 64,200.00 100.00% 

51 Издаци за нефинансијески имовини 0.00 9,000.00 4,000.00 44.44% 

4112 Накнаде трошкова запослених 1,031.00 1,000.00 1,000.00 100.00% 

4112 Накнаде трошкова запослених 1,031.00 1,000.00 1,000.00 100.00% 

41129 Порез и доприноси на накнаде  139.00 500.00 500.00 100.00% 

41129 Порез и доприноси на накнаде  139.00 500.00 500.00 100.00% 

412 Трошкови материјала и услуга 30,679.00 62,700.00 62,700.00 100.00% 

41126 Путни трошкови у земљи 432.00 2,000.00 2,000.00 100.00% 

41221 Трошкови енергије 13,885.00 28,000.00 28,000.00 100.00% 

41222 Трошкови комуналних услуга 5,104.00 10,000.00 10,000.00 100.00% 

41233 Расходи за стрчну литературу 646.00 1,100.00 1,100.00 100.00% 

41231 Набавка материјала 2,052.00 3,000.00 3,000.00 100.00% 

41263 Трошкови услуга превоза и горива 2,765.00 3,000.00 3,000.00 100.00% 

41251 Трошкови текућег одржавања 373.00 3,500.00 3,500.00 100.00% 

41271 Трошкови осигурања и банкарских услуга 1,168.00 2,800.00 2,800.00 100.00% 

41121 Расходи за превоз на посао и са посла   0.00 0.00   

41123 Расходи заостале награде и једнок.помоћи 0.00       



41277 Расходи за компјутерске услуге   500.00 500.00 100.00% 

41273 Расходи за остале услуге    300.00 300.00 100.00% 

41274 Уговорене услуге         

41292 Расходи за стручно усаврсавање 470.00 500.00 500.00 100.00% 

41294 Расходи по основу репрезентац 2,369.00 5,000.00 5,000.00 100.00% 

41293 Расходи за бруто накнаде ван радног односа 640.00 1,000.00 1,000.00 100.00% 

4129 Остали непоменути расходи 498.00 500.00 500.00 100.00% 

412999 Расходи за организовање стонотениског турнира       

  

412973 Расходи за таксе и накнаде за регистрацију 
возила 

277.00 1,500.00 1,500.00 

100.00% 

4161 Помоци појединцима      5,000.00   

51 Издаци за нефинансијески имовини 0.00 9,000.00 4,000.00 44.44% 

5113 Набавка опреме   9,000.00 4,000.00 0.00% 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

Економски 
код 

ОПИС 
Остварно 
01.01. до 

30.06.2017.г. 
Буџет за 2017.г Ребаланс 2017 Индекс 5/4 

1 2 3 4 5   

  Укупно расходи и издаци 453,819.00 926,800.00 966,800.00 104.32% 

51 Издаци за нефинансијску имовину 0.00 300.00 300.00 100.00% 

4111 Плате и накнаде трошкова запослених 53,612.00 113,500.00 113,500.00 100.00% 

411111 Расходи за основну плату 
33,093.00 69,000.00 69,000.00 100.00% 

41112 Расходи за основну плату приправника 
        

411191 Расходи за порез на плату 
2,827.00 5,500.00 5,500.00 100.00% 

411192-8 Расходи за доприносе на плату 
17,692.00 39,000.00 39,000.00 100.00% 

41122 Накнаде трошкова запослених 6,101.00 20,400.00 20,400.00 100.00% 

41122 Накнаде за  топли оброк 6,101.00 13,800.00 13,800.00 100.00% 

4193 Накнаде за привремене и повремене послове 1,467.00 3,000.00 3,000.00 100.00% 

41122 Регрес 0.00 6,600.00 6,600.00 100.00% 

41123 Расходи за отпремнине 0.00       

41129 
Расходи за порезе и доприносе на накнаде 

4,017.00 13,700.00 13,700.00 100.00% 

412 Трошкови материјала и услуга 8,909.00 18,900.00 18,900.00 100.00% 

41262 Путни трошкови у земљи         

41221 Трошкови енергије 358.00 2,000.00 2,000.00 100.00% 

41222 Трошкови комуналних услуга 2,671.00 5,200.00 5,200.00 100.00% 

41231 Набавка материјала 1,134.00 1,500.00 1,500.00 100.00% 

41263 Трошкови услуга превоза и горива  570.00 1,000.00 1,000.00 100.00% 

41251 Трошкови текућег одржавања 138.00 500.00 500.00 100.00% 



41271 Трошкови осигурања и банкарских услуга   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 4,038.00 7,500.00 7,500.00 100.00% 

4129 Расходи по основу судских пресуда 0.00       

416 Дознаке на име социјалне заштите 379,713.00 757,000.00 797,000.00 105.28% 

4163 Дознаке на име социјалне заштите 232,862.00 445,000.00 465,000.00 104.49% 

4163 Дознаке на име социјалне заштите из средстава гранта 
Министарства 

141,321.00 300,000.00 320,000.00 
106.67% 

4163 Дознаке на име социјалне заштите из уплата сродника 
             5,530.00            12,000.00            12,000.00  100.00% 

51 Издаци за нефинансијску имовину 0.00 300.00 300.00 100.00% 

5113 Набавка опреме   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 30.06.2017.г. 

Буџет за 2017.г Ребаланс 2017 Индекс 5/4 

1 2 3 4 5   

41 Укупно текући трошкови  116,219.00 237,800.00 242,500.00 101.98% 

4111 Плате  запослених 80,024.00 159,100.00 159,100.00 100.00% 

411111 Нето плате 50,404.00 98,000.00 98,000.00 100.00% 

411191 Порез на плату 3,159.00 8,600.00 8,600.00 100.00% 

411100 Доприноси на плату 26,461.00 52,500.00 52,500.00 100.00% 

41122 Накнаде за топли оброк         

41122 Накнаде трошкова запослених  2,880.00 6,600.00 8,500.00 128.79% 

41129 Расходи за порезе и доприноси на накнаде 1,897.00 4,500.00 5,300.00 117.78% 

412 Трошкови материјала и услуга  26,526.00 62,600.00 64,600.00 103.19% 

41126 Дневнице за службена путовање у земљи   200.00 200.00 100.00% 

41221 Трошкови енергије 7,635.00 16,000.00 16,000.00 100.00% 

41222 Трош.комуналних и комуникационих услуга 1,514.00 4,500.00 4,500.00 100.00% 

41249 Набавка материјала 10,368.00 20,000.00 22,000.00 110.00% 

41263 Гориво 40.00 200.00 200.00 100.00% 

41251 Трошкови текућег одржавања 1,220.00 5,500.00 5,500.00 100.00% 

41271 Осигурање 508.00 500.00 500.00 100.00% 

41271 Остале услуге 708.00 1,200.00 1,200.00 100.00% 

41279 Остале услуге         

412979 
Расходи по основу пор.и доприноса на терет 
послодавца 

                362.00               1,500.00               1,500.00  100.00% 

412900 Накнаде за рад ван радног односа              4,171.00            13,000.00            13,000.00  100.00% 

621999 
 Издаци за отплату догова          

511300  Набавко опреме         4,892.00               5,000.00               5,000.00  97.84% 



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

Економски 
код 

ОПИС 
Остварно 01.01. 
до 30.06.2017.г. 

Буџет за 2017.г Ребаланс 2017 Индекс 5/4 

1 2 3 4 5   

  Укупно расходи             74,180.00        130,750.00           145,850.00  111.55% 

51 Набавка основних средстава                          -          

41 Укупно текући трошкови  74,180.00 130,750.00 145,850.00 111.55% 

4111 Плате  запослених 64,055.00 107,000.00 122,100.00 114.11% 

411111 Нето плате 39,397.00 62,000.00 72,000.00 116.13% 

411121 Порез на плату 3,014.00 4,400.00 6,500.00 147.73% 

411131 Доприноси на плату 21,644.00 40,600.00 43,600.00 107.39% 

41122 Накнаде трошкова запослених-топли оброк         
412 Трошкови материјала и услуга  10,125.00 23,750.00 23,750.00 100.00% 

41221 Трошкови енергије (ел.ен. угалј.дрва) 3,080.00 9,000.00 9,000.00 100.00% 

41222 Трош.комуналних и комуникационих услуга 1,483.00 5,000.00 5,000.00 100.00% 

4123 Набавка канц.материјала 187.00 700.00 700.00 100.00% 

4125 расходи за текуће одржавање 9.00 1,000.00 1,000.00 100.00% 

4126 Гориво 40.00 200.00 200.00 100.00% 

4127 Расходи за стручне услуге 114.00 100.00 100.00 100.00% 

4129 Расходи за прославу Српске нове године 0.00       

4129 Расходи за Вишеградску стазу 0.00       

4129 Остали непоменути расходи 1,768.00 250.00 250.00 100.00% 

4129 Накнаде за рад ван радног односа 3,444.00 7,500.00 7,500.00 100.00% 

511300 Набавка опреме         

 
 
 
 
 



            

ЈАВНА УСТАНОВА ЗА КУЛТ. ДЈЕЛАТ. " ГРАДСКА ГАЛЕРИЈА"   
            

БР потросачке јединице 510         

Економски 
код 

ОПИС 
Остварно 01.01. 
до 30.06.2017.г. 

Буџет за 2017.г Ребаланс 2017 Индекс 5/4 

1 2 4   5   

41+51 
Укупно расходи и издаци 0.00 0.00 8,300.00 #VALUE! 

41 Укупно текући трошкови  0.00 0.00 8,300.00 0.00 

51 Издаци за нефинансијску имовину 0.00 0.00 0.00   

4111 Плате  запослених 0.00 0.00 7,050.00 0.00 

411111 Нето плате 0.00 0.00 4,250.00 0.00 

411121 Порез на плату 0.00 0.00 500.00 0.00 

411131 Доприноси на плату 0.00 0.00 2,300.00 0.00 

41122 Накнаде трошкова запослених-топли оброк 0.00 0.00 750.00 0.00 

4112 Расходи за отпремнине         

41129 Расходи за порезе и доприноси на накнаде 0.00 0.00 500.00 0.00 

412 Трошкови материјала и услуга  0.00 0.00 0.00 0.00 

41221 Трошкови енергије (ел.ен. угалј.дрва) 0.00 0.00 0.00 0.00 

41222 Трош.комуналних и комуникационих услуга 0.00 0.00 0.00 0.00 

4123 Набавка канц.материјала 0.00 0.00 0.00 0.00 

4129 Дуг пореској управи РС         

4126 Расходи служб.путовања         

4129 Остали расходи-Међународно.лик.саборовање 0.00 0.00 0.00 0.00 

4129 Накнаде за рад ван радног односа управни одбор 0.00 0.00 0.00 0.00 

5113 Набавка опреме         

 
 



 

Мјесне заједнице, бр.пот.јед 200         

            

            

Економски 
код 

ОПИС 
Остварно 01.01. 
до 30.06.2017.г. 

Приједлог 
буџета за 2017.г 

Ребаланс 2017 Индекс 5/4 

1 2 3 4 5   

41 Укупно текући трошкови  0.00 6,000.00 6,000.00 #DIV/0! 

412 Трошкови материјала и услуга  0.00 6,000.00 6,000.00 #DIV/0! 

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

41222 Трош.комуналних и комуникационих услуга         

4123 Набавка канц.материјала   1,500.00 1,500.00 #DIV/0! 

4125 расходи за текуће одржавање   2,500.00 2,500.00 #DIV/0! 

4126 Расходи за гориво   2,000.00 2,000.00 #DIV/0! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЈАВНА УСТАНОВА НАРОДНА БИБЛИОТЕКА " ИВО АНДРИЋ"   
            

Број потрошачке јединице 818013         
            

Економски 
код 

ОПИС 
Остварно 01.01. до 

30.06.2017.г. 
Буџет за 2017.г Ребаланса 2017 Индекс  

1 2 3 4 5   

41+51 Укупно расходи и издаци 5,984.00 15,500.00 15,500.00 100.00% 

41 Укупно текући трошкови  5,984.00 13,500.00 13,500.00 100.00% 

51 Издаци за нефинансијску имовину 0.00 2,000.00 2,000.00 100.00% 

4111 Плате  запослених         
412 Трошкови материјала и услуга  5,984.00 13,500.00 13,500.00 100.00% 

41221 Трошкови енергије (ел.ен. угалј.дрва) 1,012.00 2,700.00 2,700.00 100.00% 

41222 Трош.комуналних и комуникационих услуга 852.00 2,300.00 2,300.00 100.00% 

4123 Набавка канц.материјала 440.00 500.00 500.00 100.00% 

4125 Расходи за текуће одржавање 185.00 1,000.00 1,000.00 100.00% 

41126 Расходи служб.путовања 107.00 500.00 500.00 100.00% 

4127 Расходи за остале.струцне услуге         

41279 Остали расходи 95.00 500.00 500.00 100.00% 

4129 Расходи за рад ван радног односа 3,293.00 6,000.00 6,000.00 100.00% 

51212 Набавка књига за библиотеку              2,000.00              2,000.00  100.00% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЈУ "Туристичка организација општине Вишеград"     

Број потросацке јединице 920         

Економски 
код 

ОПИС 
Остварно 01.01. до 

30.06.2017.г. 
Буџет за 

2017.г 
Приједлог 

ребаланса 2017 
Индекс 5/4 

1 2 3 4 5   

  Укупни расходи 41 51 45,884.00 87,670.00 127,170.00 145.06% 

41 Укупно текући трошкови  45,884.00 87,670.00 105,170.00 119.96% 

4111 Плате  запослених 25,256.00 40,500.00 46,000.00 113.58% 

411111 Нето плате 14,655.00 24,800.00 27,500.00 110.89% 

411121 Порез на плату 811.00 2,000.00 2,500.00 125.00% 

411131 Доприноси на плату 9,790.00 13,700.00 16,000.00 116.79% 

411200 Накнаде трошкова запослених-Регрес   2,220.00 2,220.00 100.00% 

41122 Накнаде трошкова запослених- 1,799.00 4,000.00 4,000.00 100.00% 

41129 Расходи за порезе и доприноси на накнаде 1,185.00 4,200.00 4,200.00 100.00% 

412 Трошкови материјала и услуга  17,644.00 36,750.00 48,750.00 132.65% 

41221 Трошкови енергије (ел.ен. угалј.дрва) 415.00 1,200.00 1,200.00 100.00% 

41222 Трош.комуналних и комуникационих услуга 1,076.00 2,500.00 2,500.00 100.00% 

4123 Набавка канц.материјала 104.00 1,000.00 1,000.00 100.00% 

4125 Расходи за текуће одржавање   500.00 500.00 100.00% 

41126 Расходи путовања на сајмове 1,443.00 3,000.00 3,000.00 100.00% 

4127 Расходи за осигурање запослених 26.00 50.00 50.00 100.00% 

4127 Расходи за израду брошура и др.пропагандног материјала 1,224.00 6,000.00 6,000.00 100.00% 

4129 Остали троскови пропаганде 2,190.00 3,000.00 3,000.00 100.00% 

4129 Расходи "Скокови са ћуприје" 0.00 6,000.00 6,000.00 100.00% 

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

1,938.00 5,000.00 5,000.00 100.00% 

4129 Накнаде за рад ван радног односа                   9,228.00             8,500.00            20,500.00  241.18% 

5111 Набавка кућица за продају сувенира               22,000.00    
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На основу члана 33. став (2) Закона о буџетском 
систему Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 121/12, 52/14,103/15 и 
15/16) и члана 36. став (2) Статута Општине 
Вишград („Службени гласник Општине Вишеград“, 
број: 6/17), Скупштина општине Вишеград на 
сједници одржаној 28.11.2017. године, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о извршењу ребаланса буџета  

општине Вишеград за 2017. годину 
 
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 
Овом одлуком прописује се начин извршења 
ребаланса 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 по ребалансу буџета из члана 1. ове одлуке 
распорећују се у укупном износу од 
13.541.330,00КМ, од чега 6.659.338,00КМ на текуће 
расходе, 3.667.492,00КМ на издатке за 
нефинансијску имовину, издатке за отплату дугова 
3.162.000,00КМ, буџетску резерву у износу од 
31.500,00КМ, и издатке по основи пореза на додату 
вриједност 21.000,00КМ 
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: 
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, 
          b) 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. 
 

Члан 7. 
Корисници буџетских средстава обавезни су да 
поднесу Одјељењу за финансије своје кварталне 
финансијске планове за извршење буџета и 
тромјесечну динамику трошења средстава, петнаест 
дана прије почетка сваког квартала. 
Одјељење за финансије даје сагласност буџетским 
корисницима на поднесене кварталне финансијске 
планове за извршење буџета, а у складу са 
процијењеним остварењем 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. 
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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   непредвиђених 
расхода и издатака које се појаве током буџетске 
године, или расходе и издатке за које нису планирана 
довољна средства усвојеним буџетом. 
 

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. 
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: 01-022-270/17    
Датум: 28.11.2017. године   др Билал Мемишевић,с.р. 
 
На основу члана 10. Закона о накнадама за 
коришћење природних ресурса у сврху производње 
електричне енергије („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 52/14) и члана 36. став (2) Статута 
Општине Вишеград („Службени гласник Општине  
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Вишеград“, број 6/17), Скупштина општине 
Вишеград, на сједници одржаној 28.11.2017. године, 
д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о  измјени Програма потрошње  средстава 

уплаћених по основу Закона о накнадама за 
коришћење природних ресурса у сврху 

производње електричне енергије за 2017. годину 
 

Члан 1. 
У одлуци о усвајању Програма потрошње средстава 
уплаћених по основу Закона о накнадама за 
коришћење природних ресурса у сврху производње 
електричне енергије за 2017. годину („Службени 
гласник општине Вишеград“, број: 3/17) у члану 3. 
Програм потрошње средстава уплаћених по основу 
накнада за коришћење природних ресурса у сврху 
производње електричне енергије за 2017. годину, 
замјењује се новим програмом који чини саставни 
дио ове одлуке. 
 

Члан 2. 
Нови Програм потрошње средстава уплаћених по 
основу накнада за коришћење природних ресурса у 
сврху производње електричне енергије за 2017. 
годину, Скупштина општине Вишеград  доставиће 
Министарству финансија у року од 15 дана од дана 
усвајања.  
 

Члан 3. 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се и у „Службеном гласнику општине 
Вишеград“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

         ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Број: 01-022-272/17        
Датум: 28.11.2017. године   др Билал Мемишевић,с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 

П Р О Г Р А М 
коришћења средстава уплаћених по основу 

Закома о накнадама за коришћење  
природних ресурса у сврху производње 

електричне енергије за 2017. годину  
 

I 
Средства уплаћена по основу накнада за коришћење 
природних ресурса у сврху производње електричне 
енергије воде се на посебном жиро - рачуну буџета 
Општине и користиће се, у складу са овим 
Програмом, намјенски за: 

- Изградњу примарних инфраструктурних 
објеката (водовода, канализација, топловода, 
локалних путева и друго) који су у функцији 
привредног развоја и запошљавања, најмање 
30% од укупних средстава која се уплате по 
овом основу,  

- Изградњу нових привредних капацитета или 
проширење постијећих, укључијући и 
стимулативно кредитирање као и за друге 
намјене утврђене овим Програмом, осим за 
плате и друга лична примања запослених у 
административној служби, функционера и 
одборника у Скупштини општине. 

 
II 

Укупан износ средстава која се планирају утрошити 
овим Програмом је 2.435.000,00 КМ, а иста се 
састоје од средстава која се планирају наплатити у 
2017 години на основу Закона о накнадама за 
кориштење природних ресурса у сврху производње 
електричне енергије, „Службени гласник Републике 
Српске“, број: 52/14 у износу од 2.350.000,00КМ и 
планиране наплате средстава од поврата рата 
пласираних кредита у износу од   85.000,00КМ. 
 

III 
Средства из тачке II овог Програма биће утрошена 
за: 

1. изградњу примарних инфраструктурних објеката 
(водовод, канализација, топловод, локални 
путеви и слично) који су у функцији привредног 
развоја и запошљавања у износу од 884.000,00 
КМ (мин 30% средстава) како слиједи: 

Редни 
број Назив пројекта Планирани износ у КМ 

1 Враћање главнице кредита домаћим банкама 
 

226.000,00 
 

2 
Расходи по основу камата на кредите од домаћих банака 
 155.000,00 

3 

Набавка имовине-уплате по уговору о купопродаји са 
Србињепутевима 
 503.000,00 

 У К У П Н О 884.000,00 
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2. Oстале сврхе утврђене овим Програмом, осим 
за плате и друга лична примања запослених у 
Општинској управи општине, функционера,  

одборника у Скупштини општине и корисника буџета 

општине, у износу од 1.551.000,00КМ, како слиједи:

Редни 
број Намјена средстава Планирани износ у КМ 

 
1. 

Подстицај развоја пољопривреде и села 
 80.000,00 

2. 
Стипендије 
 100.000,00 

 
3. 

Подстицај наталитета 
 90.000,00 

4. 
Трошкови јавне расвјете-ел. енерг. 
 150.000,00 

5. 
Трошкови заједничке комуналне потрошње- 
Програм заједничке комуналне потрошње. 250.000,00 

6. 
 

Средства за материјалне трошкове  буџетских 
корисника 760.000,00 

6-а Општинска борачка организација Вишеград 140.000,00 

6-б Средства за спорт 150.000,00 

6-в Удружење пензионера Вишеград 15.000,00 

6-г Дом здравља Вишеград 50.000,00 

6-д ОШ "Вук Караџић" 5.000,00 

6-ђ Вјерске организације и заједнице 5.000,00 

6-е ЈСУ „Дрина“ 10.000,00 

6-ж Средња школа „ Иво Андрић“ 15.000,00 

6-з 
Центар за социјални рад- дознаке на име социјалне 
заштите 370.000,00 

7 Набавка намјештаја 60.000,00 

8 Набавка ватрогасног возила 61.000,00 

 У К У П Н О  1.551.000,00КМ 
 

IV 
Овлашћује се начелник општине да неутрошени дио 
средстава, по завршетку реализације активности на 
планираној позицији у Програму, може распоредити 
на друге позиције и пројекте предвиђене овим 
Програмом.  
 

V 
Праћење реализације овог Програма вршиће 
начелник општине и о томе ће извјестити Скупштину 
општине. 
 

VI 
Овај Програм објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Вишеград“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

         ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Број: 01-022-272/17        
Датум: 28.11.2017. године   др Билал Мемишевић,с.р. 

 
На основу члана 59. 62. и 66. Закона о задуживању, 
дугу и гаранцијама Републике Српске („Службени 
гласник Републике Српске“, број 71/12 и 52/14), 
члана 53. Закона о буџетском систему Републике 
Српске („Службени гласник Републике Српске“ 
121/12, 52/14, 103/15, и 15/16), На основу члана 39. 
став (2) тачке 25 Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16), 
и члана 36. став (2) Статута општине Вишеград 
(„Службени гласник општине Вишеград“, број 6/17, 
Скупштина Општине Вишеград на сједници 
одржаној дана 28.11.2017. године, д о н о с и  
 

О Д Л У К У 
о прихватању кредитног задужења Општине 

Вишеград код Европске инвестиционе банке за 
пројекат „Реконструкција водовода  

у општини Вишеград“ 
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Члан 1. 
Прихвата се кредитно задужење Општине Вишеград 
код Европске инвестиционе банке (ЕИБ) у износу од 
максимално 2.542.579,00 КМ за финансирање 
пројекта „Реконструкција водоводне мреже у 
општини Вишеград“, а у оквиру Пројекта „Водовод и 
канализација Републике Српске“. 

 
Члан 2. 

Кредитна средства из тачке 1. Усмјериће се за 
реализацију Пројекта Реконструкције главног 
транспортног цјевовода од изворишта Добрун до 
резервоара Стражиште, а све према Приједлогу 
пројекта. Циљ пројекта је еколошко и одрживо 
водоснабдијевање, што ће допринијети побољшању 
услова и квалитета живота становништва општине 
Вишеград. 

 

Члан 3. 
Кредит се Општини Вишеград одобрава под 
следећим условима: 
- рок отплате:  25 година 
- период одгоде плаћања:  6 година ( камата се 

плаћа у периоду одгоде) 
- камата: фиксна ( 4,55%) или варијабилна камата-

тромјесечни ЕУРИБОР+0,90% годишње, 
израчуната по процедури ЕИБ-а  

- без трошкова обраде кредитног захтјева 
- кредит се повлачи у траншама 
- приликом повлачења сваке транше дефинисаће 

се камата и датуми плаћања (тромјесечно, 
полугодишње или годишње) 

- отплата транше ће се вршити у складу са 
табелом амортизације коју ће ЕИБ доставити 
након исплате сваке транше, а истом ће се 
дефинисати: датум исплате, износ и  рокови 
отплате  

- плаћање главнице и камате: тромјесечно, 
полугодишње или годишње 

- затезна камата: ЕУРИБОР +2% годишње, 
односно фиксна камата + 0,25% годишње, а 
према правилима ЕИБ-а.  

- Обезбјеђење кредита: мјенице и бјанко 
потписани вирмански налози  општине 

 

Члан 4. 
Рок за повлачење средстава је 30.6.2018.год , уз 
могућност продужетка на основу договора са 
Европском инвестиционом банком. 

 

Члан 5. 
Остварени редовни приходи Буџета општине 
Вишеград у 2016. години износе 7.643.011,00КМ и то 
пореских прихода у износу: 3.784.419,00КМ и 
непореских прихода у износу од 3.858.592,00КМ. 
Стање неотплаћене главнице дуга на дан 
15.11.2017.године износ 4.596,618,00КМ. 
У 2017. години износ који доспјева за отплату по 
основу постојећих кредита износи 125.640,00КМ или 

1,64% од редовних прихода остварених у 2016. 
години. 
Средства потребна за отплату постојећег кредитног 
задужења у 2018. години износе 532.225,00КМ, или 
6,96%  од редовних прихода остварених у 2016. 
години. 
Укупан износ обавеза по постојећем и предложеном 
кредитном задужењу у 2018. години износи 
726.969,00 КМ  или 9,51% од остварених редовних 
прихода у 2016. години. 
 

Члан 6. 
Период амортизације капиталне инвестиције која ће 
се финансирати из кредитног задужења је 50 година.  

 

Члан 7. 
За реализацију ове Одлуке задужује се Начелник 
општине и Тим за имплементацију пројекта (ПИТ). 

 

Члан 8. 
Овлашћује се Начелник општине Вишеград да 
потпише све акте неопходне за реализацију 
кредитног задужења  из члана 1 ове Одлуке. 
 

Члан 9. 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а 
објавиће се у Службеном гласнику општине 
Вишеград,  примјењиваће се по добијању 
сагласности од Министарства финансија Републике 
Српске. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 
         ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-273/17        
Датум: 28.11.2017. године   др Билал Мемишевић,с.р. 
 

На основу члана 39. став (2) Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
број 97/16),  члана 32. став (5) Закона о концесијама 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 59/13) 
и члана 36. став (2) Статута општине Вишеград 
(„Службени гласник општине Вишеград“, број 6/17), 
Скупштина општине Вишеград на сједници одржаној 
28.11.2017. године, д о н о с и 
 

О Д Л У К У  
о усвајњу Годишњег плана утрошка средстава  

од концесионе накнаде за 2017. годину 
 

Члан 1. 
Усваја се годишњи план утрошка средстава од 
концесионе накнаде за 2017. годину.  
 

Члан 2. 
Годишњи план утрошка средстава од концесионе 
накнаде за 2017. годину налази се у прилогу и чини 
саставни дио ове одлуке.  
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Члан 3. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Општине 
Вишеград“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

         ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Број: 01-022-274/17        
Датум: 28.11.2017. године   др Билал Мемишевић,с.р. 

 

Годишњи план утрошка средстава од концесионе 
накнаде за 2017. годину 

 

I 
Средства од концесионе накнаде која представљају 
приход буџета јединице локалне самоуправе користе 
се намјенски, у инвестиционо-развојним пројектима 
за: а) изградњу и реконструкцију: примарних 
инфраструктурних објеката (водовод, канализација, 
топловод, локални путеви и друго) и нових 
привредних капацитета који су у функцији 
привредног развоја и запошљавања и б) заштиту 
животне средине (екологија). 

 
II 

У 2017. години од концесионе накнаде планира се 
прикупити 47.000,00 КМ.  
 

III 
 Намјенска средства која се прикупе од концесионе 
накнаде у 2017. години утрошиће се за: 
- Програм заједничке комуналне потрошње  све у 
циљу заштите животне средине.  
 

IV 
Овај план објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Вишеград“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

         ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Број: 01-022-274/17        
Датум: 28.11.2017. године   др Билал Мемишевић,с.р. 
 

На основу члана 23. и 109. („Службени гласник 
Републике Српске“, број 124/08, 58/09, 95/11 и 60/15) 
члана 39. став (2) Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) 
и члана 36. став (2) Статута општине Вишеград 
(„Службени гласник општине Вишеград“, број 6/17), 
Скупштина општине Вишеград на сједници одржаној 
28.11.2017. године, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о преносу права својине  

 

Члан 1. 
Општина Вишеград преноси право својине на Јавну 
здравствену установу „Дом здравља Вишеград“ 
Вишеград путничког возила и то: 

Марка/Marka CITROEN 
Врста/Vrsta TERETNO 
Тип/Tip JUMPER FG2,0HDI 
Година производње 
/Godina proizvodnje 

2017 

Број мотора/Broj motora DYZZ4130682 
Снага/Snaga kw 96 
Запремина/Zapremina cm³ 1997 
Носивост/Nosivost (T) 1.22 
Број шасије/Broj šasije VF7YB2MFB12F01118 
Број особа које се могу 
превозити у возилу/Broj 
osoba koje se mogu 
prevoziti u vozilu 

1 

 

Члан 2. 
Путничко возило из члана 1. ове одлуке преноси се 
на Јавну здравствену установу „Дом здравља 
Вишеград“ Вишеград без накнаде, а у сврху превоза 
корисника здравствених услуга. 
 

Члан 3. 
Међусобна права и обавезе о преносу права својине 
између Општине Вишеград и Јавне здравствене 
установе „Дом здравља Вишеград“ Вишеград 
регулисаће се уговором, који ће у име Општине 
Вишеград потписати начелник општине. 
Трошкове преноса права својине над моторним 
возилом сносиће Општина Вишеград. 
 

Члан 4. 
За реализацију ове одлуке задужује се Стручна 
служба начелника општине. 

 

Члан 5. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику општине 
Вишеград“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 
                                        ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Број: 01-022-275/17    
Датум: 28.11.2017. године   др Билал Мемишевић,с.р. 
 

На основу члана 30. Закона о територијалној 
организацији Републике Српске (“Службени гласник 
Републике Српске“, број 67/09), члана 39. став (2) 
Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник 
Републике Српске“, број 97/16) и члана 36. став (2) 
Статута општине Вишеград (“Службени гласник 
општине Вишеград“ број 6/17), Скупштина општине 
Вишеград на сједници одржаној дана 28.11,2017. 
године, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о покретању иницијативе за одређивање назива 

насељеног мјеста на подручју општине Вишеград 
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Члан 1. 
Овом одлуком покреће се иницијатива за одређивање 
назива насељеног мјеста на подручју Општине 
Вишеград. 
 

Члан 2. 
Подручје општине Вишеград чине следећа насељена 
мјеста: 
Ајдиновићи, Бабин Поток, Бан Поље, Баримо, 
Батковица, Баткушићи, Бијела, Биљези, Бјеговићи, 
Бјељајци, Блаце, Блаж, Бодежник, Богдашићи, 
Богилице, Боровац, Брезје, Бродар, Бурсићи, 
Велетово, Велика Гостиља, Веље Поље, Вељи Луг, 
Вишеград, Вишеградска Бања, Влаховићи, Воденице, 
Вучине, Газибаре, Глогова, Горња Брштаница, Горња 
Јагодина, Горња Лијеска, Горња Црнча, Горње 
Дубово, Горње Штитарево, Горњи Добрун, Горњи 
Дубовик, Грање, Гребен, Добрунска Ријека, Доња 
Брштаница, Доња Јагодина, Доња Лијеска, Доња 
Црнча, Доње Вардиште, Доње Дубово, Доње 
Штитарево, Доњи Добрун, Доњи Дубовик, 
Драгомиље, Дрина, Дринско, Дрокан, Дубочица, 
Душче, Ђипи, Ђуревићи, Жагре, Жлијеб, Загорац, 
Закрсница, Заножје, Земљице, Златник, Јабланица, 
Јарци, Јелачићи, јелашци, Јелићи, Језернице, 
Каберник, Каменица, Капетановићи, Клашник, 
Клисура, Кочарим, Копито, Коритник, Косово Поље, 
Крагујевац, Кука, Купусовићи, Курталићи, Кустур 
Поље, Ласци, Мацуте, Мала Гостиља, Мангалин Хан, 
Масали, Маџаревићи, Међеђа, Међусеље, 
Мензиловићи, Меремишље, Милошевићи, 
Мирловићи, Мраморице, Мушићи, Небоговине, 
Незуци, Обравње, Околишта, Округла, Омеровићи, 
Оплаве, Ораховци, Оџак, Палеж, Паочићи, Пијавице, 
Повјестача, Подгорје, Поздерчићи, Пољанице, Поље, 
Прелово, Пресјека, Претиша, Присоје, Раоићи, 
Репушевићи, Ресник, Рзав, Ријека, Родић Брдо, 
Рохци, Рујишта, Рутеновићи, Сасе, Сендићи, 
Смријечје, Станишевац, Столац, Стражбенице, 
Твртковићи, Тршевине, Тупеши, Турјак, Туста Међ, 
Ћаћице, Убава, Уништа, Ушће Лима, Фаљеновићи, 
Хадровићи, Халуге, Хамзићи, Хан Брдо, Холијаци, 
Холијачка Лука, Хрењевац, Цријеп, Црни Врх, 
Црнчићи, Ченгићи, Чешаљ, Џанкићи, Шегање, Шип 
и Шумице. 

 
Члан 3. 

Границе насељених мјеста из члана 2. ове одлуке 
утврђене су Одлуком о мјесним заједницама на 
подручју општине Вишеград (“Службени гласник 
општине Вишеград“, број 6/15 и 4/17). 
 
 

Члан 4. 
Након усвајања ове одлуке иницијатива са 
графичким приказом на катастарским подлогама 
подручја на које се промјене односе у смислу 
оснивања новог насељеног мјеста (Омерагићи) 

доставиће се Влади Републике Српске ради 
правилног утврђивања назива и подручја насељених 
мјеста на подручју општине Вишеград. 
 

Члан 5. 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у “Службеном гласнику општине 
Вишеград. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 
                                        ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Број: 01-022-276/17    
Датум: 28.11.2017. године   др Билал Мемишевић,с.р. 
 
На основу  члана 39. став (2) а у вези а чланом 28. 
тачка 15) Закона о локалној самоуправи  („Службени 
гласник Републике Српске“, број 97/16),  и члана 36. 
став (2) Статута општине Вишеград („Службени 
гласник општине Вишеград“, број 6/17) Скупштина 
општине Вишеград на сједници одржаној дана  
28.11.2017. године, д о н о с и 
 

Н А Ц Р Т    О Д Л У К Е 
о држању домаћих животиња и кућних љубимаца 
 
II ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 
Овом одлуком одређују се мјеста и простори у 
којима се могу држати домаће животиње као и 
утврђивање услова за њихово држање на градском 
подручију општине Вишеград, које обухвата зоне 
градског грађевинког земљишта од  прве до пете зоне 
(у даљем текту: градске зоне). 

 

Члан 2. 
(1) Домаћим животињама у смислу ове одлуке 
сматрају се животиње које је човек одомаћио и чији 
опстанак зависи од непосредне бриге човека, и то: 
копитари, папкари,  живина,  кунићи и голубови. 
(2) Копитари у смислу ове одлуке су коњи, магарци, 
мазге и муле.  
(3) Папкари су говеда, овце, козе и свиње. 
(4) Живине су кокошке, патке, ћурке, гуске, 
препелице. 
(5) Голубовима се, у смислу ове одлуке, сматрају 
голубови писмоноше, голубови високолетачи, и 
украсни голубови. 
 

Члан 3. 
Кућним љубимцима у смислу ове одлуке сматрају се 
пси,  домаће мачке, мање украсне и егзотичке птице, 
мали глодари и акваријске животиње које се држе за 
друштво, рекреацију, заштиту или помоћ човјеку.  

Члан 4. 
Држалац животиња је свако правно или физичко 
лице које је, као власник, одгајивач или чувар, 
одговорно за здравље и добробит животиња. 
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II УСЛОВИ ЗА ДРЖАЊЕ ЖИВОТИЊА 
 

Члан 5. 
(1) Копитаре није дозвољено држати у првој, другој, 
трећој и четвртој градској зони. 
(2) Папкаре говеда, није дозвољено држати у првој, 
другој, трећој и четвртој градској зони. 
(3) Папкаре овце, козе и свиње није дозвољено 
држати у првој, другој и трећој  градској зони. 
(4) Живину није дозвољено држати у првој и  другој 
градској зони. 
(5) Куниће и голубове није дозвољено држати у првој  
градској зони. 
 

Члан 6. 
На подручју општине Вишеград, које није 
обухваћено одредбама члана 5. из ове одлуке, 
дозвољава се држање домаћих животиња у 
некомерцијалне сврхе уз одговарајуће санитарно 
хигијенске услове простора у којем борави. 
 

Члан 7. 
(1) Дозвољава се држање домаћих животиња под 
условом да домаћинства имају у дворишту посебан 
објекат за смјештај животиња, који мора бити 
удаљен од сусједних стамбених или пословних 
објеката и јавних путева најмање 5 м. 
(2) Простор у који се одлаже и збрињава ђубре мора 
да буде удаљен од сусједних стамбених или 
пословних објеката најмање 10 м и изграђен на начин 
да се спријечи загађивање околине. 
 
III КУЋНИ ЉУБИМЦИ  
 

Члан 8. 
На подручју општине Вишеград, могу се, у складу са 
овом одлуком, држати кућни љубимци који не 
угрожавају физички и психички интегритет, личну 
сигурност и имовину грађана, и који не ремете мир, 
не угрожавају општу хигијену стамбене јединице, 
као и животну средину, и не изазивају осјећај страха 
или гађења, при чему услови гајења у потпуности 
задовољавају њихову добробит. 
 

Члан 9. 
На подручју општине Вишеград могу се, у складу са 
овом одлуком, држати: 
- пси и мачке - у становима који се налазе у зградама 
колективног становања, и у двориштима породичних 
стамбених зграда; 
- ситни глодари - у кавезима; 
- мање украсне и егзотичке птице - у кавезима; 
- акваријумске рибице у намјенским посудама.  
 

Члан 10. 
(1) У објектима или зградама колективног становања, 
једно домаћинство може држати у стану највише 
једног пса, односно највише три мачке, уколико 

допунким правилима о кућном реду није другачије 
уређено ово питање. 
() У дворишту индивидуалног стамбеног објекта 
могу се држати три пса, а њихов подмладак најдуже 
до шест мјесеци старости. 
(3) Пас се може држати у ограђеном дворишту, под 
условом да му је онемогућен излазак и угрожавање 
пролазника и других лица.  
(4) Ако двориште није безбиједно ограђено, пас се 
мора држати у посебно ограђеном простору (боксу), 
или везан на ланцу, тако да не може угрозити 
пролазнике и друга лица.  
(5) Пас мора имати објекат (бокс, кућицу) који га 
штити од временских непогода. 
(6) На улазу у кућу, односно двориште у којем се 
држе пси-чувари, мора, на видном мјесту, стајати 
табла са натписом "ЧУВАЈ СЕ ПСА". 
(7) Држаоци паса расе: пит бул теријер, добермани, 
амерички стафордски теријери, доге, мастифи, 
шарпланинци, бул теријери, и сви остали опасни пси 
(пси који су по својој природи агресивни), дужни су 
да своје љубимце изводе и шетају на кратком 
поводнику дужине 1,5 м, и са заштитном корпом. 

 

IV НАДЗОР, КАЗНЕНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 11. 

(1) Надзор над спровођењем ове одлуке вршиће 
комунална полиција. 
(2) По указаној потреби или по захтјеву органа из 
става (1) овог члана инспекцијски надзор може 
извршити и друга инспекција. 
 

Члан 12. 
(1) Новчаном казном у износу од 500 КМ до 3.000 
КМ, казниће се за прекршај прано лице, а одговорно 
лице у правном лицу – новчаном казном у износу од 
200 КМ до 1.500 КМ, које поступа супротно одредби 
члана 5. ове одлуке. 
(2) За прекршај из става 1. овог члана, казниће се 
предузетник – физичко лице – новчаном казном у 
износу од 300 КМ до 1.100 КМ, а физичко лице – 
новчаном казном у износу од 100 КМ до 1.000 КМ.  
 

Члан 13. 
Новчаном казном у износу од 500 КМ до 3.500 КМ, 
казниће се за прекршај правно лице, а одговорно 
лице у правном лицу – новчаном казном у износу од 
200 КМ до 1.800 КМ, које не обезбиједи услове 
прописане чланом  7. тав (1) и (2),  чланом (9) и 
чланом (10) ове одлуке. 
За прекршај из става 1. овог члана казниће се 
предузетник – физичко лице – новчаном казном у 
износу од 400 КМ до 1.300 КМ, а физичко лице – 
новчаном казном у износу од 100 КМ до 1.000 КМ. 
 

Члан 14. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине 
Вишеград“. 
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 
                                        ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Број: 01-022-277/17    
Датум: 28.11.2017. године   др Билал Мемишевић,с.р. 
 
На основу члана 39. став (2) тачка 2) и 13) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16), члана 5. став (3) Одлуке о 
давању пословног простора у закуп („Службени 
гласник општине Вишеград“, број 3/14) и члана 36. 
став (2) Статута општине Вишеград („Службени 
гласник општине Вишеград“, број 6/17), Скупштина 
општине Вишеград на сједници одржаној  28.11.2017. 
године, д о н о с и  
 

О Д Л У К У  
о додјели на коришћење пословног простора  

ЈУ,,Туристичка организација Вишеград“  
Вишеград 

 
Члан 1. 

Јавној Установи ,,Туристичка организација 
Вишеград“из Вишеграда додјељује се на коришћење 
пословни простор у улици Краља Петра I бб у 
Вишеграду у приземљу зграде тзв. Панос укупне 
површине 90 м2. 
 

Члан 2. 
ЈУ ,,Туристичка организација Вишеград“из 
Вишеграда ће пословни простор користити за 
потребе обављања дјелатности за коју је 
регистрована. 
 

Члан 3. 
Додјела пословног простора из члана 1. ове одлуке 
врши се без накнаде, на период од 2 (двије) године од 
01.03.2018. године. 
ЈУ ,,Туристичка организација Вишеград“из 
Вишеграда плаћа ПДВ, на износ закупнине по 1м2, 
обрачунато у складу са Одлуком о давању пословног 
простора у закуп. 
  

Члан 4. 
Право коришћења предметног пословног простора 
неће се евидентирати у катастарској и 
земљишнокњижној евиденцији. 
 

Члан 5. 
На основу ове одлуке са ЈУ ,,Туристичка 
организација Вишеград“из Вишеграда закључиће се 
уговор, којим ће бити регулисана права и обавезе 
уговорних страна у вези са коришћењем пословног 
простора из члана 1. ове одлуке.  
Овлашћује се начелник општине Вишеград да на 
основу ове одлуке закључи уговор. 
 
 
 

Члан 6. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине 
Вишеград”. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 
                                        ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Број: 01-022-278/17    
Датум: 28.11.2017. године   др Билал Мемишевић,с.р 
 

На основу члана 39. став (2) Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", 
број: 97/16), члана 7. Закона о комуналним таксама 
("Службени гласник Републике Српске", број: 4/12) и 
члана 36. став (2) Статута општине Вишеград 
("Службени гласник општине Вишеград", број: 6/17), 
Скупштина општине Вишеград на сједници одржаној 
28.11.2017. године, д о н о с и: 
 

О Д Л У К У 
o измјени Одлуке о комуналним таксама 

 
Члан 1. 

У Одлуци о комуналним таксама („Службени 
гласник општине Вишеград“, број 4/17), у Одјељку 
„VI) ТАРИФА КОМУНАЛНИХ ТАКСИ“ у 
Тарифном броју 1, тачка 1. која гласи:. 
 
“1. Дистрибуција нафте и нафтних    
      деривата…........................................ 5.000,00 КМ” 
мијења се и гласи: 
“1. Дистрибуција нафте и нафтних     
     деривата…........................................... 7.000,00 КМ” 
 

Тачка “22. подтачка б) која гласи  
б) казино, спортске кладионице  .….. 4.500,00 КМ” 
 
мијења се и гласи: 
б) казино, спортске кладионице  ...... 6.000,00 КМ” 
 

Члан 2. 
у Одјељку „VI) ТАРИФА КОМУНАЛНИХ ТАКСИ“ 
у Тарифном броју 1, објашњење,  
У Тачки 8. у тексту који гласи: 
„Порески обавезник који трајно или привремено 
одјави дјелатност у току године, а платио је 
комуналну таксу, има право на поврат вишег 
уплаћеног износа таксе, сразмјерно броју мјесеци до 
краја календраске године, у складу са прописима 
којима се уређује порески поступак.“ 
 

брише се ријеч „или привремено“ и гласи: 
 

„Порески обавезник који трајно одјави дјелатност у 
току године, а платио је комуналну таксу, има право 
на поврат вишег уплаћеног износа таксе, сразмјерно 
броју мјесеци до краја календраске године, у складу 
са прописима којима се уређује порески поступак.“. 
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Члан 3. 
Остали дијелови одјељка „VI) ТАРИФА 
КОМУНАЛНИХ ТАКСИ“ Одлуке о комуналним 
таксама („Службени гласник општине Вишеград“, 
број 4/17), остају непромијењени.  
 

Члан 4. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у  "Службеном гласнику Општине 
Вишеград " 
     
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 
                                        ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Број: 01-022-279/17    
Датум: 28.11.2017. године   др Билал Мемишевић,с.р 
 

На основу члана 39. став (2) Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
број 97/16) члана 7. под д) и члана 11. Закона о 
јавним предузећима („Службени гласник Републике 
Српске“ број: 75/04 и 78/11), члана 7. Закона о 
министарским, владиним и другим именовањима 
Републике Српске („Службени гласник Републике 
Српске“ број: 41/03), те члана 62. став (2) Статута 
комуналног предузећа „Комуналац“ а.д. Вишеград 
број 02-018-1/12 од 27.02.2012. године, Скупштина 
општине Вишеград на сједници одржаној дана 
28.11.2017. године, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о утврђивању услова, стандарда и критеријума 

за избор директора Комуналног предузећа 
„Комуналац“ а.д. Вишеград 

 

Члан 1. 
Овом одлуком ближе се утврђују услови, стандарди и 
критеријуми за избор директора Комуналног 
предузећа „Комуналац“ а.д. Вишеград. 
 

Под критеријумима за избор директора сматрају се: 
степен образовања, радно искуство и други услови 
утврђени овим приједлогом. 
 

Члан 2. 
Кандидати за избор директора Комуналног предузећа 
„Комуналац“ а.д. Вишеград, поред општих услова 
прописаних законом, морају да испуњавају и посебне 
услове. 
 

Члан 3. 
Општи услови које треба да испуњавају кандидати за 
избор директора  
Предузећа су: 

- да су држављани БиХ и РС 

- да су старији од 18 година 

- да имају општу здравствену способност 

- да нису отпуштени из државне службе због 

дисциплинске мјере, на било којем нивоу 

власти Бих или ентитета у периоду од 3 (три) 

године прије дана објављивања конкурса, 

- да нису осуђивани за кривична дјела која их 

чине неподобним за обављање послова 

директора 

- да се против њих не води кривични потупак 

- да се на кандидате не односи члан IX став1. 

Устава у БиХ 

- да нису лица која обављају извршну 

функцију у политичкој странци на било 

којем нивоу политичког организовања 

- да не обављају дужност, активности или да 

се не налазе на положају који доводи до 

сукоба интереса у складу са позитивним 

прописима. 

 

Члан 4. 

Посебни услови које треба да испуњавају кандидати 
за избор директора предузећа су : 

- висока стручна спрема (VII) степен или виша 

стручна спрема (VI) степен, правног, 

економског или техничког смјера 

- најмање 5 (пет) година радног искуства у 

струци, од чега 3 (три) године на 

руководећем радном мјесту 

- да посједује стручне организаторске 

способности, тј. да познаје процес рада 

предузећа. 

 

Члан 5. 

Директора ће именовати Надзорни одбор комуналног 
предузећа „Комуналац“ а.д. Вишеград, на основу 
спроведеног конкурса, а на приједлог комисије за 
провођење јавног конкурса, из реда 
најквалификованијих кандидата. 

 

Члан 6. 

Јавни конкурс ће се објавити у дневном листу „Глас 
Српске“ и „Службеном гласнику Републике Српске“. 

 

Члан 7. 

Овај Одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се „Службеном гласнику општине 
Вишеград“.   
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 
                                        ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Број: 01-022-280/17    
Датум: 28.11.2017. године   др Билал Мемишевић,с.р 
 
На основу члана 39. став (2) Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
број 97/16) члана 87. Закона о социјалној заштити  
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Републике Српске („Службени гласник Републике 
Српске“, брoj 37/12 и 90/16) и члана 36. став (2) 
Статута општине Вишеград („Службени гласник 
општине Вишеград“, број 6/17), Скупштина општине 
Вишеград на сједници одржаној 28.11.2017. године,  
д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о стављању ван снаге Одлуке о утврђивању 

стандарда и критеријума за избор и именовање 
директора Јавне установе „Центар за социјални 

рад“ Вишеград 
 

Члан 1. 
Ставља се ван снаге Одлука о утврђивању стандарда 
и критеријума за избор и именовање директора Јавне 
установе „Центар за социјални рад“ Вишеград број: 
01-022-157/16, од 29.12.2016. године (“Службени 
гласник општине Вишеград“, број 14/16). 
 

Члан 2. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику општине 
Вишеград“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 
                                        ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Број: 01-022-281/17    
Датум: 28.11.2017. године   др Билал Мемишевић,с.р 
 
На основу члана 39. став (2) Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
број 97/16) члана 87. Закона о социјалној заштити 
Републике Српске („Службени гласник Републике 
Српске“, брoj 37/12 и 90/16) и члана 36. став (2) 
Статута општине Вишеград („Службени гласник 
општине Вишеград“, број 6/17), Скупштина општине 
Вишеград на сједници одржаној 28.11.2017. године,  
д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о стављању ван снаге одлуке о расписивању 

јавног конкурса за избор и имнеовање директора 
Јавне установе „Центар за социјални рад“ 

Вишеград 
 

Члан 1. 
Ставља се ван снаге Одлука о расписивању Јавног 
конкурса за избор и именовање директора Јавне 
установе „Центар за социјални рад“ Вишеград број: 
0022-158/16, од 29.12.2016. године (“Службени 
гласник општине Вишеград“, број 14/16). 
 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 
                                        ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Број: 01-022-282/17    
Датум: 28.11.2017. године   др Билал Мемишевић,с.р 
 

На основу члана 18. Закона о систему јавних служби 
(„Службени гласник Републике Српске“, брoj 68/07 и 
109/12), члана 87. и 91. Закона о социјалној заштити 
Републике Српске („Службени гласник Републике 
Српске“, брoj 37/12 и 90/16) члана 7. Закона о 
министарским, владиним и другим именовањима 
Републике Српске („Службени гласник Републике 
Српске“, број 41/03) и члана 36. став (2) Статута 
општине Вишеград (Службени гласник општине 
Вишеград“, број 6/17), Скупштина општине 
Вишеград на сједници одржаној 28.11.2017. 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 утврђују се 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 утврђени овом одлуком. 
 

Члан 2. 
Кандидати за директора Јавне установе „Центар за 
социјални рад“ Вишеград треба да испуњава следеће 
услове: 
 

1. Општи услови: 

- да су држављани Републике Српске односно 

Босне и Херцеговине, 

- да су старији од 18 година, 

- да нису отпуштени из државне службе на 

основу дисциплинске мјере на било ком 

нивоу власти у периоду од 3 (три) године 

прије дана објављивања конкурса, 

- да нису осуђивани за кривично дјело које их 

чини неподобним за обављање послова у 

наведеном органу, 

- да се против њих не води кривични 

поступак, 

- да се на њих не односи члан IX став 1. 

Устава БиХ. 

2. Посебни услови: 

- Завршен  први циклус образовања у трајању 

од најмање три, а највише четири године 

које се вреднује са најмање 180, односно 240 

ECTS бодова, односно стручна спрема  
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стечена према закону који регулише високо 

образовање, одговарајућег усмјерења: 

дипломирани социјални радник, 

дипломирани правник, дипломирани 

психолог, дипломирани социолог, менаџер 

социјалне политике и социјалне заштите, 

дипломирани педагог, дипломирани 

специјални педагог и дипломирани 

дефектолог (дипломирани специјални 

едукатор и рехабилитатор) и лица која имају 

високу стручну спрему економског 

усмјерења.  

- најмање 5 (пет) година радног искуства у 

струци, 

- положен стручни испик за рад у органима 

управе. 

Члан 3. 
Мандат: Мандат директора Јавне установе „Центар 
за социјални рад“ Вишеград траје четири године. 
Директор Јавне установе „Центар за социјални рад“ 
Вишеград по истеку мандата има могућност 
поновног именовања. 
 

Члан 4. 
Уз пријаву на конкурс, кандидати су дужни 
доставити доказе о испуњавању општих и посебних 
услова, и то: 

- Увјерење о држављанству 

- Извод из матичне књиге рођених, 

- Увјерење о општој здравственој способности 

(кандидати који буду изабрани накнадно ће 

доставити), 

- Писмену изјаву да нису отпуштени из 

државне службе на основу дисциплинске 

мјере на било којем нивоу власти у БиХ иу 

Републици Српској, у периоду од 3 (три) 

године прије објављивања овог конкурса, 

овјерену од стране надлежног органа, 

- Увјерење да нису осуђивани а кривична 

дјела која их чине неподобним за вршење 

дужности, 

- Увјерење да се против кандидата неводи 

кривични поступак, 

- Овјерену копију дипломе, 

- Биографију, 

- Потврду о радном искуству, 

- Писмену изјаву да се на њих не односи члан 

IX став 1. Устава БиХ. 

Докази о испуњавању општих и посебних услова 
достављају се у оргиналу или овјереном препису и не 
могу бити старији од 6 (шест) мјесеци.  
 

Члан 5. 
Рок за подношење пријава на конкурс је 15 дана од 
дана објављивања Јавног конкурса. Ако конкурс 
небуде објављен истовремено, рок ће се рачунати од 
дана последњег објављивања. 
Јавни конкурс биће објављен у „Службеном гласнику 
Републике Српске“, у дневном листу „Вечерње 
новости“ и на веб-страници општине Вишеград. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у 
разматрање. 

 
Члан 6. 

Свим кандидатима који уђу у ужи избор обавиће се 
интрвју, о чему ће кандидати бити благовремено 
обавјештени на адресу коју су навели у пријави. 
Пријаве се могу подносити лично или путем поште, 
на адресу:  
Општина Вишеград, Андрићград бб, Комисија за 
избор директора Јавне установе „Центар за социјални 
рад“ Вишеград. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 
                                        ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Број: 01-022-283/17    
Датум: 28.11.2017. године   др Билал Мемишевић,с.р 
 
На основу члана 18. Закона о систему јавних служби 
(„Службени гласник Републике Српске“, брoj 68/07 и 
109/12), члана 87. Закона о социјалној заштити 
Републике Српске („Службени гласник Републике 
Српске“, брoj 37/12 и 90/16), члана 8. Закона о 
министарским, владиним и другим именовањима 
Републике Српске („Службени гласник Републике 
Српске“, број 41/03), члана 36. став (2) Статута 
општине Вишеград (Службени гласник општине 
Вишеград“, број 6/17), Скупштина општине 
Вишеград на сједници одржаној 28.11.2017. године,  
д о н о с и 
 

О Д Л У К У  
о расписивању Јавног конкурса за избор 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. 
Директор Јавне установе „Центар за социјални рад“ 
Вишеград именује се на период од четири године. 
 

Члан 3. 
Директор Јавне установе „Центар за социјални рад“ 
Вишеград руководи радом ЈУ „Центар за социјални 
рад“, представља и заступа установу, одговара за 
законитост  рада  и врши  и друга права и дужности у  
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складу са законом и статутом установе, без 
ограничења овлаштења. 
 

Члан 4. 
Општи и посебни услови одређени су Одлуком о 
утврђивању стандарда и критеријума за избор и 
именовање дуректора Јавне установе „Центар за 
социјални рад“ Вишеград.  
 

Члан 5. 
Поступак избора, укључујући преглед приспјелих 
пријава на конкурс, у складу са утврђеним 
критеријумима, извршиће Комисија за избор 
директора ЈУ „Центар за социјални рад“ Вишеград, а 
предлагање кандидата извршиће начелник општине. 
 

Члан 6. 
Јавни конкурс за избор и именовање директора ЈУ 
„Центар за социјални рад“ Вишеград обајвиће се у 
„Службеном гласнику Републике Српске“ и у 
дневном листу „Вечерње новости“. 
Рок за подношење пријава на конкурс је 15 
(петнаест) дана од дана расписивања Јавног 
конкурса. 
 

Члан 7. 
За спровођење овог конкурса задужује се начелник 
општине. 
 

Члан 8. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине 
Вишеград“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 
                                        ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Број: 01-022-284/17    
Датум: 28.11.2017. године   др Билал Мемишевић,с.р 
 
На основу члана 39. став (2) Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
број 97/16), члана 18. став (2) Закона о систему 
јавних служби („Службени гласник Републике 
Српске“, брoj 68/07 и 109/12), члана 73. став (2) и (3) 
Закона о здравственој заштити („Службени гласник 
Републике Српске“, број 106/09) и члана 36. став (2) 
Статута општине Вишеград („Службени гласник 
општине Вишеград“, број 6/17), Скупштина општине 
Вишеград на сједници одржаној 28.11.2017. године,  
д о н о с и 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрјешењу вршиоца дужности директора 
 Јавне здравствене установе „Дом здравља 

Вишеград“ Вишеград 
 

I Снежана Ђуровић, доктор медицине, разрјешава се 
дужности вршиоца дужности директора Јавне 
здравствене установе „Дом здравља Вишеград“ 

Вишеград, због окончанања поступка јавне 
конкуренције. 
 
II Ово 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 
Скупштина општине Вишеград Рјешењем број 01-
022-173/17 од 11.07.2017. године именовала је 
Снежану Ђуровић, доктора медицине, за вршиоца 
дужности директора Јавне здравствене установе 
„Дом здравља Вишеград“ до окончања поступка 
јавне конкуренције. С обзиром да је поступак јавне 
конкуренције окончан, стекли су се услови за 
разрјешење вршиоца дужности директора ЈЗУ „Дом 
здравља Вишеград“ Вишеград. 
На основу наведеног, а у складу са чланом 39. став 
(2) Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, број 97/16), чланом 18. 
став (2) Закона о систему јавних служби („Службени 
гласник Републике Српске“, брoj 68/07 и 109/12), 
чланом 73. став (2) и (3) Закона о здравственој 
заштити („Службени гласник Републике Српске“, 
број 106/09) и чланом 36. став (2) Статута општине 
Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“, 
број 6/17), ријешено је као у диспозитиву овог 
рјешења. 
  
Упутство о правном лијеку: Ово рјешење је 
коначно и против истог није дозвољена жалба, али се 
може покренути управни спор, тужбом Окружном 
суду у Источном Сарајеву, у року од 30 дана од дана 
достављања рјешења.  
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 
                                        ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Број: 01-022-285/17    
Датум: 28.11.2017. године   др Билал Мемишевић,с.р 
 

На основу члана 39. став (2) Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
број 97/16), члана 18. став (2) Закона о систему 
јавних служби („Службени гласник Републике 
Српске“, брoj 68/07 и 109/12), члана 73. став (2) и (3) 
Закона о здравственој заштити („Службени гласник 
Републике Српске“, број 106/09) и члана 36. став (2) 
Статута општине Вишеград („Службени гласник 
општине Вишеград“, број 6/17), Скупштина општине 
Вишеград на сједници одржаној 28.11.2017. године,  
д о н о с и 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању директора Јавне здравствене 

установе „Дом здравља Вишеград“ Вишеград 
 
I Доктор медицине Снежана Ђуровић, ЈМБ 

3105972767023, број личне карте 730М0107Т, са 

пребивалиштем у улици Козачка 13, 73240 

Вишеград, именује се за директора Јавне здравствене  
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установе „Дом здравља Вишеград“, без ограничења 

овлашћења. 
 

II Директор Јавне здравствене установе „Дом 

здравља Вишеград“, руководи установом, 

представља и заступа установу и одговоран је за 

законитост њеног рада. 
 

III Ово 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 

Скупштина општине Вишеград донијела је Одлуку о 
расписивању Јавног конкурса за избор и именовање 
директора Јавне здравствене установе „Дом здравља“ 
Вишеград број 01-022-175/17 од 11.07.2017. године. 
Поступак по Јавном конкурсу спровела је Комисија 
за избор директора Јавне здравствене установе „Дом 
здравља“ Вишеград коју је именовала Скупштина 
општине  Вишеград Рјешењем број 01-022-176/17 од 
11.07.2017. године. 
Комисија је у складу са Законом о министарским, 
владиним и другим именовањима Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 41/03) 
спровела потребну процедуру, извршила интервју са 
кандидатом Снежаном Ђуровић и за кандидата дала 
препоруку начелнику општине. 
На основу наведеног, а у складу са чланом 39. став 
(2) Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, број 97/16), чланом 18. 
став (2) Закона о систему јавних служби („Службени 
гласник Републике Српске“, брoj 68/07 и 109/12), 
чланом 73. став (2) и (3) Закона о здравственој 
заштити („Службени гласник Републике Српске“, 
број 106/09) и чланом 36. став (2) Статута општине 
Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“, 
број 6/17), ријешено је као у диспозитиву овог 
рјешења. 
  
Упутство о правном лијеку: Ово рјешење је 
коначно и против истог није дозвољена жалба, али се 
може покренути управни спор, тужбом Окружном 
суду у Источном Сарајеву, у року од 30 дана од дана 
достављања рјешења.  
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 
                                        ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Број: 01-022-286/17    
Датум: 28.11.2017. године   др Билал Мемишевић,с.р 
 

На основу члана 134. став (2) Закона о основном 
образовању и васпитању (“Службени гласник 
Републике Српске“, број 44/17) и члана 36. став (2) 
Статута општине Вишеград (“Службени гласник 
општине Вишеград“, број 6/17), Скупштина општине 

Вишеград на сједници одржаној 28.11.2017. године,  
д о н о с и 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о избору једног члана, представника општине 
Вишеград, у Школски одбор Основне школе  

„Вук Караџић“ у Вишеграду 
 

I Mладен Кнежевић, дипломирани економиста, 
именује се за члана Школског одбора Основне школе 
„Вук Караџић“, као представник општине Вишеград. 

 

II Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Вишеград“.  
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 
                                        ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Број: 01-022-287/17    
Датум: 28.11.2017. године   др Билал Мемишевић,с.р 
 

На основу члана 9. став (3), (4), (5) и (6) Закона о 
здравственој заштити („Службени гласник Републике 
Српске“ , број 106/09 и 44/15), члана 4. Одлуке о 
оснивању одбора за здравље општине Вишеград 
(„Службени гласник општине Вишеград“, број 9/15) 
и члана 36. став (2) Статута општине Вишеград 
(„Службени гласник општине Вишеград“, број 6/17), 
Скупштина општине Вишеград на сједници одржаној 
28.11.2017. године, д о н о с и 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању чланова Одбора за здравље  

општине Вишеград 
 

I За чланове Одбора за дзравље општине Вишеград 
именују се: 
 

1) Марко Савић, одборник Скупштине општине   
    Вишеград 
2) Ивана Пјевчевић, одборник Сккупштине општине  
    Вишеград, 
3) Горан Лончаревић, представник ЈЗУ „Дом  
    здравља Вишеград“ Вишеград, 
4) Марица Рајак, представник већинског  
    репрезентативног синдиката ЈЗУ „Дом здравља  
    Вишеград“ Вишеград, 
5) Драгољуб Мијатовић, представник Удружења  
    пензионера Вишеград, 
6) Дарко Фргања, представник ЗП „ХЕ на Дрини“  
     а.д. Вишеград, 
7) Тања Јевтић-Рацковић, представник образовних  
     установа. 
 

II Мандат чланова одбора из тачке I овог рјешења 
траје до краја мандата сазива скупштине која их је 
именовала. 
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III Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Вишеград“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 
                                        ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Број: 01-022-288/17    
Датум: 28.11.2017. године   др Билал Мемишевић,с.р 
 
На основу члана 36. и 132. Статута општине 
Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“, 
број 6/17) и члана 137. Пословника Скупштине 
општине Вишеград- Пречишћен текст („Службени 
гласник општине Вишеград“, број 8/17 ), а након 
разматрања Нацрта буџета општине Вишеград за 
2018. годину, Скупштина општине Вишеград на 
сједници одржаној 28.11.2017. године, д о н о с и 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

Члан 1. 
Скупштина општине Вишеград усваја Нацрт буџета 
општине Вишеград за 2018. годину.  
 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине 
Вишеград“.  
 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 
                                        ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Број: 01-022-271/17    
Датум: 28.11.2017. године   др Билал Мемишевић,с.р 
 
На основу члана 36. и 132. Статута општине 
Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“, 
број 6/17) и члана 137. и 147. став (2) Пословника 
Скупштине општине Вишеград („Службени гласник 
општине Вишеград“, број 8/17 ), а након разматрања 
Нацрта одлуке о држању домаћих животиња и 
кућних љубимаца, Скупштина општине Вишеград на 
сједници одржаној 28.11.2017. године, д о н о с и 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

Члан 1. 
Скупштина општине Вишеград одлучила је да се 
Нацрт одлуке о држању домаћих животиња и кућних 
љубимаца 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.  
 

Члан 2. 
Нацрт одлуке о држању домаћих животиња и кућних 
љубимаца биће објављен је на званичној интернет 
страници Општине Вишеград 
www.opstinavisegrad.com.  

Члан 3. 
Јавна расправа ће се провести у року од 30 дана од 
дана ступања на снагу овог закључка.  
 

Члан 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.  
 

Члан 5. 
Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине 
Вишеград“.  
  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 
                                        ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Број: 01-022-277/17    
Датум: 28.11.2017. године   др Билал Мемишевић,с.р 
 
На основу члана 36. и 132. Статута општине 
Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“, 
број 6/17) и члана 137. Пословника Скупштине 
општине Вишеград („Службени гласник општине 
Вишеград“, број 8/17 ), а након разматрања 
Информације о стању криминалитета на подручју 
општине Вишеград, Скупштина општине  Вишеград 
на сједници одржаној дана 28.11.2017. године,           
д о н о с и: 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

Члан 1. 
Скупштина општине Вишеград задужује одборнике 
Снежану Ђуровић доктора медицине и Љубишу 
Шкипину доктора медицине да за ученике основне и 
средње школе оранизују и споведу предавање на 
тему „Превенција и едукација против болести 
зависности које изазивају психоактиивне супстанце“. 
 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу осмог дана о дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине 
Вишеград“. 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 
                                        ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Број: 01-022-289/17    
Датум: 28.11.2017. године   др Билал Мемишевић,с.р 
 

На основу члана 82. став (3) Закона о буџетском 
систему Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, број 121/12, 152/14, 103/ 15 и 
15/16), члана 11. Одлуке о извршењу буџета општине 
Вишеград за 2017. годину („Службени гласник 
општине Вишеград“, број 14/16), члана 3. 
Правилника     о     коришћењу      буџетске    резерве  

http://www.opstinavisegrad.com/
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(„Службени гласник општине Вишеград“, број 7/09) 
и члана 79. Статута општине Вишеград  („Службени 
гласник општине Вишеград“, број 6/17) начелник 
општине, д о н о с и  
 

О Д Л У К У 
о одобравању средстава буџетске резерве 

                                                
Члан 1. 

ОДОБРАВАЈУ СЕ средства буџетске резерве у 
укупном износу од 300,00 КМ 
(тристотинеконвертибилнихмарака) Лугоња Десанке 
у сврху помоћи за лијечење, односно одлазак на 
конторлни преглед и промјену пејсмејкера унуку  
Душану Лугоњи у Клинчком центруу Београд. 
 

Члан 2. 
Одборена средства ће се испалтити на текући рачун 
Лугоња Десанке број Нова банка 5558000031579326,  
3107947138642 . 
За реализацију ове одлуке задзужује се одјељење за 
финансије. 

 
Члан 3. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављена у „Службеном гласнику Општине 
Вишеград“. 
 
ОПШТИНА ВИШЕГРАД 
                НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Број: 02-40-329/17 
Датум: 24.11.2017. године    Младен Ђуревић ,с.р. 
 

На основу члана 82. став (3) Закона о буџетском 
систему Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, број 121/12, 152/14, 103/ 15 и 
15/16), члана 11. Одлуке о извршењу буџета општине 
Вишеград за 2017. годину („Службени гласник 
општине Вишеград“, број 14/16), члана 3. 
Правилника о коришћењу буџетске резерве 
(„Службени гласник општине Вишеград“, број 7/09) 
и члана 87. Статута општине Вишеград  („Службени 
гласник општине Вишеград“, број 6/17) начелник 
општине, д о н о с и  
 

О Д Л У К У 
о одобравању средстава буџетске резерве 

Члан 1. 
ОДОБРАВАЈУ СЕ средства буџетске резерве у 
укупном износу од 300,00 КМ 
(тристотинеконвертибилнихмарака) Републичкој 
организацији заробљених и погинулих бораца и 
несталих цивила Републике Српске, Општинска 
организација Фоча у сврху помоћи за изградњу храма 
који че бити мјесто милитвеног сабирања и 
спомињања страдалих жртава. 
 
 
 

Члан 2. 
Одборена  средства ће се испалтити на жиро рачун 
број 562-006-00000346-36 Развојна банка. 
За реализацију ове одлуке задзужује се одјељење за 
финансије. 

 
Члан 3. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављена у „Службеном гласнику Општине 
Вишеград“. 
 

ОПШТИНА ВИШЕГРАД 
                НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Број: 02-40-322/17 
Датум: 29.11.2017. године    Младен Ђуревић ,с.р. 
 

На основу члана 240. став 4. Закона о раду 
("Службени гласник Републике Српске", број 1/16) и 
члана 38. став 2. Посебног колективног уговора за 
запослене у области локалне самоуправе Републике 
Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 
20/17), Општина Вишеград, коју заступа и 
представља Начелник Општине Вишеград Младен 
Ђуревић (у даљем тексту: послодовац) и Синдикална 
организација Административне службе Општине 
Вишеград, коју заступа и представља Милан Јакшић 
(у даљем тексту: синдикат), дана 29.11.2017.године, 
закључили су, 

 
 КОЛЕКТИВНИ УГОВОР  

ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У 
ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ВИШЕГРАД 

 

Члан 1. 
(1) Kолективним уговором за запослене у 
Oпштинскoj управи  Вишеград (у даљем тексту: 
Колективни уговор) уређују се права, обавезе и 
одговорности општинских службеника, 
намјештеника и других запослених који немају 
статус службеника (у даљем тексту: запослени), која 
проистичу из рада и по основу рада, као и друга 
питања која нису на потпун и цјеловит начин уређена 
Законом о локалној сампуправи, Законом о 
службеницима и намјештеницима у органима 
јединице локалне самоуправе, Законом о статусу 
функционера јединица локалне самоуправе и 
Законом о раду, плата запослених, коефицијенти за 
обрачун     плате      запослених,      друга      примања  
запослених, право на помоћ, права у случају 
престанка радног односа, услове за рад синдиката, те 
право на штрајк, као и друга питања од значаја за 
уређивање односа између запослених, с једне стране, 
и јединице локалне сампуправе као паслодавца, с 
друге стране. 
(2) Одредбама Колективног уговора не може се 
утврдити мањи обим права од права која су одређена 
законима из става 1. овог члана.  
(3) Граматички изрази употријебљени у 
Колективном уговору за означавање мушког и 
женског рода подразумијевају оба пола.  
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Члан 2. 
(1) Права, обавезе и одговорности из радног односа 
морају бити усклађени са прописима из члана 1. став 
1. Колективног уговора.   
(2) Пријем у радни однос, општи и посебни услови 
за заснивање радног односа, приправнички стаж, 
пробни рад, стручно оспособљавање и усавршавање 
запослених, повратак на посао након истека 
функције, распоређивање запослених, прековремени 
рад, дисциплинска  
и материјална одговорност, престанак радног односа, 
оцјена рада и напредовање запослених и заштита 
права запослених регулисани су законским 
прописима из члана 1. став. 1. Колективног уговора и 
нису предмет Колективног уговора. 

 
Члан 3. 

(1) Запослени за обављени рад има право на плату 
као и накнаду у складу са законом и Колективним 
уговором.  
(2) Најнижа плата за запослене је најнижа плата 
утврђена у складу са Законом о раду.  

 
Члан 4. 

(1) Запослени има право на мјесечну плату.  
(2) Начин обрачуна и исплата плате зависе од 

радног мјеста запосленог и категорије радног 
мјеста.  

(3)  Плата се исплаћује у текућем мјесецу за 
претходни мјесец, а средства за бруто плате 
обезбјеђују се у буџету јединице локалне самоуправе.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Члан 5. 
(1) Основна плата обрачунава се и исказује мјесечно 
за пуно радно вријеме према радном мјесту и 
одговарајућој категорији радног мјеста.  
(2) Основна плата из става 1. овог члана је производ 
цијене рада и коефицијента утврђеног према 
категорији радног мјеста, звању и платној групи.  
(3) Увећања основне плате на пословима који се 
према посебним прописима сматрају пословима са 
посебним условима рада, урачуната су у износ 
основне плате из става 2. овог члана и не могу се 
посебно исказивати.  
(4) Основна плата за сваку навршену годину стажа 
осигурања се увећава, до навршених 25 година 0,3%, 
а након навршених 25 година свака наредна година 
0,5%.  
(5) Цијена рада је основ за обрачун плата, а одређују 
је заједнички учесници Колективног уговора, 
односно иста се утврђује у складу са Законом о раду.  
(6) Потписници овог уговора су сагласни да цијена 
рада у Општинској управи Општине Вишеград за 
2017. и 2018. годину износи 110,00 КМ. 
(7) Учесници у закључивању колективног уговора 
код послодавца у органима јединице локалне 
самоуправе могу да утврде већу цијену рада од 
цијене рада која се утврђује у складу са ставом 5. 
овог члана, с тим да висина цијене рада не може бити 
мања од 100,00 КМ ни већа од 135,00 КМ. 
(8) Цијена рада ће се утврђивати једном годишње од 
стране потписника Колективног уговора. 

 
Члан 6. 

(1) Коефицијенти за обрачун плата запослених 
утврђују се на основу категорије радног мјеста, звања 
и платних група, по сљедећем: 

А) општински службеници 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Б) намјештеници 
 

РБ Радно мјесто  Платна 
група 

Коефицијент за 
обрачун плате 

1. 
Послови на којима се захтјева стручност која се стиче 
високим образовањем или високим образовањем са 
остварених 240 ЕЦТС бодова или еквивалент  

шеста 9,25 

2. 
Послови на којима се захтјева стручност која се стиче 
вишим образовањем или високим образовањем са 
остварених 180 ЕЦТС бодова или еквивалент  

пета 8,00 

3. 
Послови на којима се захтјева стручност која се стиче 
специјализацијом на основу завршеног средњег 
образовања 

четврта 6,60 

4. 
Послови на којима се захтјева стручност која се стиче 
средњим образовањем у трајању од четири године 

трећа 6,00 

5. 
Послови на којима се захтјева стручност која се стиче 
средњим образовањем у трајању од три године 

друга 4,60 

6. 
Послови на којима се захтјева стручност 
неквалификованог радника 

прва 4,00 

 
(2) За обрачун плате запoслених у кабинету 
градoначелника, односно начелника општине који 
немају статус службеника или намјештеника 
примјењује се коефицијент пете категорије, уколико 
имају стручност која се стиче високим образовањем 
у трајању од четири године или високим 
образовањем са остварених 240 ECTС бодова, или 

еквивалент. 
(3) Уколико запослени из става 3. овог члана немају 
стручност пете категотије, за обрачун плате 
примјењује се коефицијент платне групе у 
зависности од захтијеваног степена стручне спреме.  
(4) Колективним уговором код послодавца, односно 
општим актом одређују се коефицијенти за свако  

РБ Назив радног мјеста Категорија 
радног мјеста 

Звање Платна 
група 

Коефицијент за 
обрачун плате 

1. 
Секретар скупштине прва нема седма 13,25 

2. 
Начелник одјељења прва нема седма 13,25 

3. 
Шеф кабинета/одсјека друга нема шеста 12,50/10,50 

4. 
Стручни савјетник трећа нема шеста 12,00 

5. 
Инспектор и комунални 

полицајац 
четврта нема шеста 10,20 

Прво звање 9,75 

Друго звање 9,25 
6. 

Самостални стручни 
сарадник 

пета 

Треће звање 

шеста 

8,75 

Прво звање 8,35 

Друго звање 8,00 
7. Виши стручни сарадник шеста 

Треће звање 

пета 

7,65 

Прво звање 6,30 

Друго звање 6,00 
8. Стручни сарадник седма 

Треће звање 

трећа 

5,70 



30.11.2017                                Службени гласник oпштине Вишеград - Број 17                                            61

радно мјесто у општинској управи у оквиру 
категорије радног мјеста из става 2. овог члана, с тим 
да се за радна мјеста службеника у истој категорији, 
односно категорији и звању, односно пословима исте 
сложености за радна мјеста намјештеника, одређује 
исти коефицијент.  
 

Члан 7. 
Плата приправника са високим, вишим или средњим 
образовањем утврђује се и исплаћује у износу од 80% 
плате пете, шесте или осме категорије радног мјеста 
из члана 6. став 2. Колективног уговора. 
 

Члан 8. 
(1) Запослени који по налогу руководиоца раде дуже 
од пуног радног времена за сваки сат рада имају 
право на један сат компензујућег радног времена.  
(2) Вријеме из става 1. овог члана прерачунава се 
тромјесечно у слободне дане и сате, које су 
запослени дужни да искористе најкасније у року од 
шест мјесеци.  

 
Члан 9. 

(1) Основна плата запослених увећава се:  
1) по основу рада ноћу – 35 %,  
2) за рад на дане државног празника и друге 

дане у које се по закону не ради – 50% и  
3) по основу рада на радном мјесту са 

повећаним ризиком – 15 % .  
(2) Различити основи увећања плате из овог члана 
међусобно се не искључују.  

 

Члан 10. 
Послодавац запосленима на терет материјалних 
трошкова исплаћује: 

1) дневницу за службено путовање у Републици 
Српској, Федерацији БиХ и у иностранству - у 
висини коју одреди Влада Републике Српске 
посебним актом,  
2) накнаду трошкова превоза приликом доласка 
на посао и повратка с посла уколико превоз није 
организован од стране послодавца - у висини до 
пуне цијене мјесечне карте у јавном превозу,  
3) отпремнину приликом одласка запосленог у 
пензију - у висини три просјечне нето плате 
запосленог обрачунате за посљедњи мјесец 
прије одласка у пензију,  
4) накнаду за повећање трошкова боравка за 
вријеме рада на терену – 10 % од утврђене 
цијене рада,  
5) накнаду плате за првих 30 дана привремене 
спријечености за рад у висини од 90 % од 
основа за обрачун накнаде плате за вријеме 
привремене спријечености за рад у складу са 
прописима којима се регулише здравствено 
осигурање,  
6) регрес за коришћење годишњег одмора  у 
висини од 850,00 КМ, исплата ће се вршити у 10 
једнаких мјесечних износа приликом исплате 
плате, почев од плате за јул 2017., а закључно са 
априлом 2018. О исплати регреса за 2018. и 

даље за наведени износ ће се накнадно 
договорити начин исплате.  
7) трошкове једног топлог оброка за вријеме 
једног радног дана, као и у случају обављања 
прековременог рада дужег од три часа дневно – 
у висини од 0,75 % просјечне нето плате у 
Републици Српској за претходну годину, за 
сваки радни дан запосленог и  
8) накнаду трошкова за коришћење сопственог 
аутомобила приликом обављања службеног 
посла по налогу послпдавца - у висини од 20 % 
цијене горива по једном литру за сваки пређени 
километар. 
 

Члан 11. 
(1) Запослени има право на накнаду трошкова 
превоза из члана 10. тачка 2. Колективног уговора 
уколико је мјесто становања запосленог удаљено од 
мјеста рада преко 3 km, а највише до 50 km. 
(2) Запослени чије је мјесто становања удаљено 
преко 50 km остварује ово право до износа који је 
утврђен за запослене чије мјесто становања не 
прелази 50 km.  
 

Члан 12. 
(1) Запослени који ради са пуним радним временом 
или најмање шест сати дневно има право на одмор у 
току радног времена у трајању од 30 минута. 
Распоред коришћења овог одмора утврђује 
послодавац.  
(2) Запослени који ради дуже од четири сата, а краће 
од шест сати дневно има право на одмор у току рада 
у трајању од најмање 15 минута.  
(3) Запослени који ради дуже од пуног радног 
времена, а најмање десет сати дневно, поред одмора 
из става 1. овог члана има право и на додатни одмор 
у току рада у трајањоу од најмање 15 минута.  
(4) Вријеме одмора из ст. 1. до 3. овог члана 

урачунава се у радно вријеме.  
 

Члан 13. 
(1) Запослени има право на дневни одмор између два 
узастопна радна дана у трајању од најмање 12 часова 
непрекидно.  
(2) Запослени има право на седмични одмор у 
трајању од најмање 24 часа непрекидно којем се 
додаје најмање осам часова одмора из става 1. овог 
члана према унапријед одређеном распореду.  

 

Члан 14. 
(1) У свакој календарској години запослени има 
право на годишњи одмор у трајању најмање четири 
радне седмице, односно најмање 20 радних дана.  
(2) Годишњи одмор из става 1. овог члана увећава се 
по основу:  

1) дужине радног стажа, на начин да се за сваке 
четири навршене године радног стажа, трајање 
годишњег одмора увећава за по један радни 
дан,  

2) лицу са инвалидитетом и родитељу, усвојиоцу, 
стараоцу или хранитељу дјетета ометеног у 
психофизишком развоју старости до седам 
година живота - за два радна дана.  
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(3)  Годишњи одмор увећан по основима из става 2. 
овог члана не може се утврдити у трајању дужем од 
тридесет радних дана, осим запосленом из члана 80. 
став 3. Закона о раду. 
(4)  

 
Члан 15. 

Запослени који није навршио шест мјесеци 
непрекидног радног стажа има право на годишњи 
одмор у трајању од једног радног дана за сваки 
мјесец рада. 
 

Члан 16. 
(1) Годишњи одмор, по правилу, користи се без 
прекида.  
(2) Годишњи одмор може се, изузетно, користити у 
дијеловима, у складу са могућностима и потребама 
органа јединице локалне самоуправе.  
(3) Ако запослени користи годишњи одмор у 
дијеловима, први дио користи најмање у трајању од 
двије радне седмице у току календарске године, а 
други дио најкасније до 30. јуна наредне календарске 
године.  
(4) Приликом распоређивања годишњег одмора 
узеће се у обзир жеља и потребе запосленог. 

 
Члан 17. 

Приликом остваривања права на годишњи одмор и 
других права чије остваривање зависи од 
непрекидног рада, сва одсуствовања са рада за која је 
запослени остварио накнаду плате неће се сматрати 
прекидом у раду. 

 
Члан 18. 

(1) Запослени има право на плаћено одсуство у току 
једне календарске године у следећим случајевима: 

1) склапања брака – пет радних дана,  
2) смрти члана уже породице – пет радних 

дана,  
3) рођења дјетета – три радна дана,  
4) теже болести члана уже породице - три 

радна дана,  
5) елементарне непогоде којом је угрожена 

егзистенција запосленог и његове 
породице – три радна дана,  

6) смрти члана шире породице - два радна дана,  
7) ради задововљавања вјерских и 

традицијских потреба – два радна дана,  
8) добровољног давања крви – два радна дана 

приликом сваког давања,  
9) пресељења у други стан –два радна дана,  
10) полагања стручног испита – један радни дан.  

(2) Плаћено одсуство из става 1. овог члана не може 
бити дуже од пет радих дана у току календарске 
године.  
(3) Запослени, у случају потребе, може у току 
календарске године користити плаћено одсуство по 
више основа.  
(4) Послодавац може, на захтјев запосленог, 
одобрити плаћено одсуство дуже од пет радних дана 

у току календарске године у оправданим 
случајевима, али не више од 15 дана.  
(5) Уз захтјев за коришћење плаћеног одсуства по 
свим основама потребно је приложити одговарајући 
доказ о постојању случаја за који се тражи плаћено 
одсуство.  
(6) Чланом уже породице, у смислу овог 
Колективног уговора, сматрају се: брачни и 
ванбрачни супружници, њихова дјеца (брачна, 
ванбрачна и усвојена), пасторчад, дјеца узета под 
старатељство и друга дјеца без родитеља узета на 
издржавање, мајка, отац, очух и маћеха, а чланом 
шире породице: дјед, бака, брат, сестра и чланови 
уже порпдице брачног супружника. 

 
Члан 19. 

(1) Послодавац може запосленом, на његов 
писмени захтјев, одобрити неплаћено одсуство у 
следећим случајевима:  

1) стручног или научног усавршавања у 
иностранству,  

2) његе тешко обољелог члана породице и  
3) у другим оправданим случајевима, на захтјев 

запосленог.  
(2) Неплаћено одсуство из става 1. овог члана 
може трајати до три мјесеца, осим у случајевима 
стручног или научног усавршавања у иностранству, 
које може трајати до једне године. 
(3) За вријеме неплаћеног одсуства права и 
обавезе запосленог по основу рада мирују, а 
трошкове пензијског и инвалидског осигурања сноси 
корисник неплаћеног одсуства. 
 

Члан 20. 
(1) Запослени или његова породица имају право на 
помоћ у случају:  

1) смрти запосленог – у висини три последње 
просјечне плате запослених исплаћене у  
Општинској управи Вишеград у претходној 
години,  

2) смрти члана уже породице – у висини двије 
последње просјечне плате запослених 
исплаћене у у  Општинској управи Вишеград 
у претходној години,  

3) тешке инвалидности запосленог (која је 
категорисана од стране надлежног органа) - 
у висини двије последње просјечне плате 
запослених исплаћене  у  Општинској 
управи Вишеград у претходној години,   

4) дуготрајне болести или дуже неспособности 
за рад усљед повреде запосленог (утврђене 
од стране љекарске комисије) - у висини 
двије просјечне плате запослених исплаћене  
у  Општинској управи Вишеград у 
претходној години,   

5) изградње надгробног споменика запосленом 
који је изгубио живот приликом обављања 
службене дужности - у висини три последње 
просјечне плате заппслених исплаћене у  
Општинској управи Вишеград у претходној 
години,   

6) рођења дјетета – у висини једне просјечне 
плате запослених исплаћене у  Општинској 
управи Вишеград у претходној години,   
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7) новчану накнаду за посебне резултате рада - 
у висини до једне просјечне плате 
запосленог остварене у претходном мјесецу 
прије додјељивања награде.  

(7) Уколико више чланова породице испуњава 
услове на остваривање права из става 1. т. 2. овог 
члана, право на помоћ остварује само један 
запослени.  
(8) Новчана накнада за посебне резултате рада може 
се исплатити истом запосленом само једном 
годишње за један мјесец, а одлука ће бити објављена 
на огласној табли организационе јединице 
запосленог.  
(9) Запосленом се исплаћује јубиларна награда за 
остварени стаж код послодавца, у трајању од:  

1) 20 година радног стажа - у висини једне 
просјечне плате запослених исплаћене у                                                          
општинској управи у претходној години,  

2) 30 година радног стажа - у висини двије 
просјечне плате запослених исплаћене у  
општинској управи у претходној години, 

3) Приликом одласка у пензију у висини  двије 
просјечне плате запослених исплаћене  
општинској управи у претходној години. 

 
Члан 21.  

Уколико из било којих разлога не исплати 
потраживаоца запосленог из овог Колективног 
уговора, послодавац је обавезан да потраживаца води 
у својим пословним књигама као обавезу и исплати 
запосленог у наредној буџетској години по 
обезбјеђењу средстава. 

 

Члан 22. 
У случају престанка радног односа запосленог у 
Општинској управи општине Вишеград у складу са 
одредбама Закона о службеницима и 
намјештеницима у органима јединице локалне 
самоуправе и Закона о раду, запослени има право на 
отказни рок који зависи од дужине радног стажа 
запосленог и утврђује се за: 
 

  

1) 

 радни стаж од двије до     

 десет година 30 дана,

2) 

 радни стаж од десет до 20  

 година 45 дана,

3) 

 радни стаж од 20 до 30   

 година 75 дана,

4) 

 радни стаж дужи од 30   

 година 90 дана.
 

Члан 23. 
(1) Ако је запосленом престао радни однос усљед 
промјене у организацији, односно због смањења 
обима послова или укидања послова, запослени има 
право на отпремнину на терет послодавца.  
(2) Висина отпремнине зависи од дужине рада 
запосленог код послодавца и износи:  

1) за рад од двије до десет година – 35 % 
просјечне мјесечне плате запосленог 

исплаћене у посљедња три мјесеца прије 
престанка радног односа, за сваку навршену 
годину рада,  

2) за рад од десет до 20 година – 40 % 
просјечне мјесечне плате запосленог 
исплаћене у посљедња три мјесеца прије 
престанка радног односа, за сваку навршену 
годину рада,  

3) за рад од 20 до 30 година – 45 % просјечне 
мјесечне плате запосленог исплаћене у 
посљедња три мјесеца прије престанка 
радног односа, за сваку навршену годину 
рада и  

4) за рад дужи од 30 година – 50 % просјечне 
мјесечне плате запосленог исплаћене у 
посљедња три мјесеца прије престанка 
радног односа, за сваку навршену годину 
рада.  

(3) Висина отпремнине из става 2. овог члана се не 
може утврдити у износу већем од шест просјечних 
мјесечних плата исплаћених запосленом у посљедња 
три мјесеца прије престанка радног односа.  
(4) Приликом утврђивања програма рјешавања 
вишка запослених послодавац је дужан да са 
синдикатом, разради критеријуме за утврђивање 
вишка запослених у складу са законом.  

 

Члан 24. 
Послодавац је дужан инфпрмисати запослене о 
правима, обавезама и одговорностима проистеклим 
из закона. 
 

Члан 25. 
Послодавац је дужан да запослене обавјештава о 
свим активностима везаним за утврђивања престанка 
потреба за радом запослених и да омогући да се 
сваки запослени лично упозна са могућностима за 
рјешавање свог радно - правног статуса. 
 

Члан 26. 
Синдикат има право да захтијева од послодавца и 
друге информације за остваривање права запослених. 
 

Члан 27. 
Послодавац је обавезан синдикату омогућити 
дјеловање у складу са његовом улогом и задацима, 
Статутом, Програмом и међународним конвенцијама 
о раду и то: 

1) да покреће иницијативу, подноси захтјеве и 
приједлоге и да заузима ставове од значаја за 
материјални, економски и социјални положај 
запослених,  

2) да мишљења и приједлоге синдиката 
размотри прије донпшења одлуке од значаја 
за материјални, економски и социјални 
положај запослених и да се у односу на њих 
опредијели и 

3) да синдикату уручује позиве за састанке на 
којима се одлучује о правима запослених. 

 

Члан 28. 
Послодавац обезбјеђује синдикату услове за његово 
дјеловање, на начин да омогући: 
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1) коришћење одговарајуће просторије и 
потребне административно - техничке 
услуге,  

2) приступ подацима и информацијама 
неопходним за обављање синдикалних 
активности и  

3) накнаду плате на основну плату, 
предсједнику или повјеренику синдиката 
код послодавца у висини од:  

1. 10 % ако синдикат има до 100 чланова,  
2. 12,5 %  ако синдикат има преко 100 до 200 

чланова и  
3. 15 % ако синдикат има преко 200 чланова.  
 

Члан 29. 
(1) Синдикалног представника, ради његове 
синдикалне активности, ако дјелује у складу са 
важећим законима, колективним уговорима и 
општим актима, није могуће без сагласности 
надлежног органа синдиката, распоредити на друго 
радно мјесто, нити упутити на рад код другог 
послодавца. Због синдикалног дјеловања послодавац 
не може синдикалном представнику, без сагласности 
надлежног органа синдиката којем припада, смањити 
плату, покренути против њега дисциплински 
поступак због синдикалног дјеловања, или га на 
други начин довести у неугодан или подређен 
положај. 
(2) Право из става 1. овог члана траје за вријеме 
обављања функције и годину дана након истека 
функције.  
(3) Синдикални представници у смислу овог члана су 
и функционери синдиката на вишим нивоима који 
своју функцију обављају волонтерски, а запослени су 
код послпдавца.  
 

Члан 30. 
(1) Представницима синдиката мора се омогућити 
одсуствовање с посла ради присуствовања 
синдикалним састанцима, конференцијама, 
сједницама и конгресима и ради оспособљавања на 
семинарима и курсевима.  
(2) Представницима синдиката омогућује се приступ 
свим запосленима на радним мјестима код 
послодавца када је то потребно за обављање њихове 
функције.  
(3) У случају потребе прикупљања средстава 
солидарности, представници запослених које 
синдикат за то овласти имају право да ову активност 
обављају у одгпварајућим просторијама послодавца. 
(4) Представницима синдиката дозвољено је да 
истичу обавјештење синдиката у просторијама 
послодавца на мјестима која су приступачна 
радницима. 
(5) Представницима синдиката дозвољава се да 
користе најмање два сата мјесечно у току радног 
времена за састанке и два сата седмично за остале 
синдикалне активности. 
(6) Послодавац је дужан да представницима 
синдиката дозволи да запосленима достављају 
информације, билтене, публикације, летке и друга 
документа синдиката.  

(7) Активности синдиката врши се тако да не иде на 
штету редовног функционисања послодавца и радне 
дисциплине.  

 
Члан 31. 

Послодавац је дужан да обезбиједи обрачун и уплату 
синдикалне чланарине обуставом износа чланарине 
из плата запослених - чланова синдиката приликом 
сваке исплате плате, а према одлуци надлежног 
органа синдиката, уз писмену сагласност, односно 
синдикалну приступницу запосленог. 
 

Члан 32. 
(1) Запослени у овој дјелатности имају право на 
штрајк у складу са Законом о штрајку и другим 
прописима који регулишу ову област.  
(2) Синдикат у штрајку поступа у складу са 
правилима синдиката у штрајку које је донио 
надлежни орган Савеза синдиката Републике Српске.  

 
Члан 33. 

(1) Запослени има право на безбједност и заштиту 
здравља на раду у складу са законом, посебним 
прописима којима се уређује област безбједности и 
заштите здравља на раду и актима послодавца.  
(2) Послпдавац је дужан да обезбиједи запосленом 
рад на радном мјесту и у радној средини у којима су 
спроведене мјере заштите и здравља на раду и 
одговоран је за непримјењивање тих мјера.  

 
Члан 34. 

(1) Запослени код послодавца имају право да 
изаберу једног или више представника за заштиту и 
здравље на раду.  
(2) Код послодавца код којег је организован 
синдикат, послове представника за заштиту и 
здравље на раду обавља синдикални одбор или 
овлашћени представници репрезентативног 
синдиката.  
(3) Код послодавца који запошљава педесет или 
вище запослених образују се Одбор за заштиту и 
здравље на раду, а уколико запошљава вище од 250 
запослених Централни одбор за заштиту и здравље 
на раду.  

 
Члан 35. 

(1) Послодавац је дужан да представнику 
запослених за заштиту и здравље на раду:  

1) Омогући увид у све акте који се односе на 
безбједност и здравље на раду,  

2) Омогући да учествује у разматрању свих 
питања која се односе на спровођење 
безбједности и здравља на раду,  

3) Обезбједи потребне административно - 
техничке услове и стручну помоћ у раду, као 
и приступ подацима и информацијама 
неопходним за несметано обављање послова,  

4) Упозна га са: налазима и приједлозима или 
предузетим мјерама инспекције рада, 
извештајима о повредама на раду, 
професионалним обољеоњма и обољењима у 
вези са радом и о предузетим мјерама за  
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безбједност и здравље на раду, о планираним и 
предузетим мјерама за спречавање непосредне 
опасности по живот и здравље, извештајем о 
стању безбједности и здравља на раду 
запослених, као и о спроведеним мјерама.  

(2) Послодавац је дужан да омогући активно и 
непосредно ушешће представника запослених за 
заштиту и здравље на раду у изради акта о процjени 
ризика на радном мјесту и у радној средини.  
(3) Послодавац је обавезан да, прије коначног 
усвајања акта о процјени ризика, размотри све 
примједбе, приједлоге и сугестије представника 
запослених за заштиту и здравље на раду и органа 
синдиката и да, писаним путем, да образложен 
одговор, најкасније у року од три дана прије усвајања 
акта о процjени ризика.  
(4) Послодавац је дужан да представника 
запослених информище најмање једном у шест 
мјесеци о свим подацима који се односе на 
безбједност и здравље на раду.  
(5) На писмени захтјев за остваривање права из 
става 1. овог члана, послодавац је дужан да 
представнику запослених за заштиту и здравље на 
раду, достави писмени одговор у року од петнаест 
дана од дана пријема захтјева.  

 
Члан 36. 

Послодавац може својим актом ближе одређивати 
поједина права, обавезе и одговорности запосленог и 
начин њиховог остваривања, при чему се не може 
одредити мањи обим права запосленог од онога који 
је утврђен овим колективним уговором. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Члан 37. 
(1) Ради праћења, примјене и тумачења овог 
Колективног уговора, учесници овог Колективног 
уговора формирају комисију у коју улазе по три 
представника уговорних страна.  
 

(1) Комисија доноси закључке консензусом. 
(2) Закључци комисије су обавезујући за 

уговорне стране.  
 

Члан 38. 
(1) Учесници овог Колективног угпвора сагласни су 
да се овај колективни уговор закључи на период од 
три године.  
(2) Сваки од учесника у потписивању овог 
Колективног уговора може отказати овај уговор на 
начин прописан Законом о раду.  
 

Члан 39. 
(1) Овај Колективни уговор сматра се закљученим 
када га у истовјетном тексту потпишу његови 
учесници.   

(2) Овај Колективни уговор ступа на снагу 
осмог дана од дана објављивања у „Службеном 
гласнику Општине Вишеград“, примјењиваће се од 
01.01.2018. 

(3)  Ступањем овог колективног уговора 
престаје да важи Појединачни колективни уговор за 
запослене у Административној служби општине 
Вишеград 02-12-1/08 од 23.01.2008. и Анекс на 
Појединачни колективни уговор за запослене у 
Административној служби општине Вишеград 02-12-
1/13 од 10.06.2013. 
 
Број:02-12-4/17                           Број: 01-01.1.30/17 
Датум:  29.11.2017. г.                Датум: 29.11.2017. г. 
 
Начелник                             Синдикална организација 
општине Вишеград         општинске административне 
                                                    службе  Вишеград   
Младен Ђуревић,с.р.                 Милан Јакшић,с.р. 
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