
 
Година 27                          Службени гласник општине Вишеград - Број 1                 3. јануар 2018. 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. Статута општине 
Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“, 
број 6/17), Скупштина општине Вишеград на 
сједници одржаној 29.12.2017. године, д о н о с и 
 

ОДЛУКУ 
о усвајању буџета општине Вишеград  

за 2018. годину 
 

Члан 1. 
Скупштина општине Вишеград усваја буџет 
општине Вишеград за 2018. годину у износу од 
8.194.750,00 КМ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Члан 2. 
Саставни дио ове одлуке је табеларни преглед буџета 
општине Вишеград за 2018. 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: 01-022-301/17    
Датум: 29.12.2017. год.      др Билал Мемишевић,с.р. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



РЕПУБЛИКА СРПСКА  
 
 

ОПШТИНА ВИШЕГРАД 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

БУЏЕТ ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД ЗА 2018. ГОДИНУ  
 
 
 
 
 
 
 
 

I. Приходи и добици       8.194.750,00 КМ  
 
II. Расходи и издаци        8.194.750,00 КМ  
 
            0,00 КМ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вишеград, децембар 2017. године 
 
 

 



Буџет општине Вишеград за  2018.г.- општи дио    

Економски 
код ОПИС 

Ребаланс 
буџета за 

2017.г 

Буџета за 
2018.г. 

Индекс 
4/3 

1 2 3 4   

  А. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ = 1+2+3+4      8,502,425.00        8,072,750.00  94.95% 

          

710000 1. Порески приходи      3,656,105.00         3,815,450.00  104.36% 

711000 Приходи од пореза на доходак и добит                         -                             -     

712000 Доприноси за социјално осигурање                         -                            -     

713000 Порези на лична примања         422,000.00        455,800.00  108.01% 

714000 Порези на имовину   167,500.00           194,000.00  115.82% 

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

716000 Царине и увозне даџбине                      -                           -     

717000 
Индиректни порези и ПДВ, дозначени 
од УИО 3,062,955.00  

                      
3,162,000.00  

103.23% 

719000 Остали порески приходи 
                                

50.00  
                                  

50.00  
100.00% 

720000 2 .Непорески приходи 
                 

3,947,850.00  
                   

3,907,300.00  
98.97% 

721000 

Приходи од финансијске и 
нефинансијске имовине и позитивних 
курсних разлика 

  391,000.00           224,200.00  57.34% 

722000 
Накнаде, таксе и приходи од пружања 
јавних услуга 

                    
3,541,650.00  

                      
3,667,900.00  

103.56% 

723000 Новчане казне 
                              

200.00  
                                

200.00  
100.00% 

729000 Остали непорески приходи 
                         

15,000.00  
                           

15,000.00  
100.00% 

730000 3. Грантови 567,470.00 20,000.00 3.52% 

731000 Грантови 567,470.00 20,000.00 3.52% 

780000 
4. Трансфери између или унутар 
јединица власти 331,000.00 330,000.00 

99.70% 

787000 
Трансфери између буџ. јединица, 
различитих нивоа власти 331,000.00 330,000.00 

99.70% 

788000 
Тарансфери између буџетских јединица 
истог нивоа власти 0 0 

  

         

 Б. РАСХОДИ = 1+2+3      6,690,838.00         6,584,683.00  98.41% 

410000 1. Текући расходи      6,659,338.00         6,481,183.00  97.32% 

411000 Расходи за лична примања 2,524,590.00 2,513,335.00 99.55% 

412000 
Расходи по основу коришћења роба и 
услуга 1,734,198.00 1,690,048.00 

97.45% 

413000 
Расходи финансирања и др. финансијски 
трошкови 213,000.00 165,000.00 

77.46% 

414000 Субвенције 140,000.00 195,000.00 139.29% 

415000 Грантови 841,550.00 797,800.00 94.80% 

416000 

Дознаке на име социјалне заштите које 
се исплаћују из буџета Републике 
општина и  градова 

1,158,000.00 1,120,000.00 96.72% 

419000 Расходи по основу судских рјешења 48,000.00 0.00   



480000 
2. Траансфери између буџетских 
јединица 0 0 

  

481000 
Трансфери између буџетских јединица, 
различитих нивоа власти     

  

*** 3. Буџетска резерва 31,500.00 103,500.00 328.57% 

         

 
В. БРУТО БУЏЕТСКИ 
СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ ( А-Б )      1,811,587.00         1,488,067.00  

82.14% 

 
Г. НЕТО ИЗДАЦИ ЗА 
НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ  I-II   (3,377,492.00)    (1,144,067.00) 

33.87% 

810000 
I.  Примици за нефинансијску 
имовину         290,000.00          85,000.00  

29.31% 

811000 
Примици за произведену сталну 
имовину 0.00 0.00 

  

812000 Примици за драгоцјености 0.00 0.00   

813000 
Примици за непроизведену сталну 
имовину 220,000.00 15,000.00 

6.82% 

814000 
Примици од сталне имовине намјенјене 
продаји 70,000.00 70,000.00 

100.00% 

817000 
Примици по основу пореза на додату 
вриједност 0.00 0.00 

  

510000 II. Издаци за нефинансијску имовину    3,667,492.00        1,229,067.00  
33.51% 

511000 Издаци за произведену сталну имовину 3,667,492.00 1,229,067.00 33.51% 

517000 
Издаци по основу пореза на додатну 
вриједност 0.00 0.00 

  

 
Д. БУЏЕТСКИ 
СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (В+Г) 

    
(1,565,905.00) 

           
344,000.00  

-21.97% 

 
Ђ. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ  ( 
Е+Ж+З+И ) 1,565,905.00 -344,000.00 

-21.97% 

 
Е. НЕТО ПРИМИЦИ ОД 
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ( I-II ) 85,000.00 10,000.00 

11.76% 

910000 I. Примици од финансијске имовине 85,000.00 10,000.00 11.76% 

911000 Примици од финансијеке имовине 85,000.00 10,000.00 11.76% 

610000 II. Издаци за финансијску имовину 0.00 0.00   

611000 Издаци за финансијску имовину 0.00 0.00   

 Ж. НЕТО ЗАДУЖЕЊЕ ( I-II ) 838,000.00 -360,000.00 -42.96% 

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

  

921000 
 Примици од краткорочног и дугорочног 
задужења 0 0 

  

620000 II. Издаци за отплату дугова 3,162,000.00 360,000.00 11.39% 

621000 Издаци за отплату дугова 3,162,000.00 360,000.00 11.39% 

  З. Нето примици  ( I-II ) 4,000.00 6,000.00 150.00% 

930000 I - Остали примици 25,000.00 27,000.00 108.00% 

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

  
И. РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА 
РАНИЈЕГ ПЕРИОДА 

                     
638,905.00  

                                        
-   

  

  
РАЗЛИКА У ФИНАНСИРАЊУ 
(Д+Ђ) 

                          
-   

                            
-   

  



Буџет  општине Вишеград за 2018.г   

Буџетски приходи и примици за нефинансијску имовину 

Економски 
код 

ОПИС 
Ребаланс 
буџета за 

2017.г 
Буџета за 2018.г. 

Индекс 
4/3 

  

1 2 3 4     

БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ 
          

8,502,425.00          8,072,750.00  
94.95%   

710000 Порески приходи 
          

3,656,105.00          3,815,450.00  
104.36%   

711000 Приходи од пореза на дододак и добит 0 0     

711100 Порези на дохдак 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. 

             
422,000.00             455,800.00  

108.01%   

713100 
Порези на лична примања и приходе од 
самосталних дјелатности. 422,000.00 455,800.00 

108.01%   

71400 Порез на имовину 
             

167,500.00             194,000.00  
115.82%   

714100 Порез на имовину 167,500.00 194,000.00 115.82%   

715000 Порези на промет производа и услуга 
                 

3,600.00                 3,600.00  
100.00%   

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

717000 Индиректни порези дозначени од УИО 
       

3,062,955.00          3,162,000.00  
103.23%   

717000 Индиректни порези дозначени од УИО 3,062,955.00 3,162,000.00 103.23%   

719000 Остали порески приходи 
                      

50.00                      50.00  
100.00%   

719100 Остали порески приходи 50.00 50.00 100.00%   

            

720000 Непорески приходи 
          

3,947,850.00          3,907,300.00  
98.97%   

721000 
Приходи од финансијске и нефинансијске 
имовине 

             
391,000.00             224,200.00  

57.34%   

721100 Приходи од дивиденде 0 0     

721200 Приходи од закупа и ренте 160,000.00 220,000.00 137.50%   

721300 
Приходи од камата на готовину и готовинске 
еквиваленте 228,000.00 1,200.00 

0.53%   

721400 Приходи од хартија од вриједности 0 0     

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

100.00%   

721600 
Приходи од ефективних позитивних курсних 
разлика 0 0 

    

722000 
Накнаде таксе и приходи од пружања јавних 
услуга 

          
3,541,850.00          3,668,100.00  

103.56%   

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

722200 Судске накнаде и таксе         

722300 Комуналне накнаде и таксе 296,150.00 329,500.00 111.26%   

722400 Накнаде по разним основама 3,036,400.00 3,134,100.00 103.22%   

722500 Приходи од пружања јавних услуга 139,100.00 134,300.00 96.55%   

723000 Новчане казне 
                    

200.00                    200.00  
100.00%   

723100 Новчане казне 200.00 200.00 100.00%   

729000 Остали непорески приходи                             15,000.00  100.00%   



15,000.00  

729100 Остали непорески приходи 15,000.00 15,000.00 100.00%   

730000 Грантови 567470 20000 3.52%   

731100 Грантови из иностранства 557,470.00 0.00     

731200 Грантови из земље 10,000.00 20,000.00 200.00%   

780000 
 Трансфери између или унутар јединица 
власти 

             
331,000.00             330,000.00  

99.70%   

787000 
Трансфери између буџетских јединица, 
различитих нивоа власти 331,000.00 330,000.00 

99.70%   

ПРИМИЦИ ЗА НАФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 
             

290,000.00               85,000.00  
29.31%   

810000 Примици за нефинансијску имовину 
             

290,000.00               85,000.00  
29.31%   

813-4 
Примици од продаје сталне имовине намјењене 
продаји 290,000.00 85,000.00 

29.31%   

817000 
Примици по основу пореза на додату 
вриједност 

             
-                             -   

    

817100 
Примици по основу пореза на додату 
вриједност 0.00 0.00 

    

  

УКУПНИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И 
ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ 
ИМОВИНУ 

     8,792,425.00          8,157,750.00  92.78%   

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Буџет  општине Вишеград за 2018.г 
Буџетски расходи и издаци за нефинансијску имовину   

кономски 
код ОПИС 

Ребаланс 
буџета за 

2017.г 

Приједлог 
буџета за 

2018.г. 
Индекс 4/3  

1 2 3 4    

БУЏЕТСКИ РАСХОДИ 
        

6,690,838.00  
        

6,584,683.00  
98.41%  

410000 Текући Расходи 
        

6,659,338.00  
        

6,481,183.00  
97.32%  

411000 Расходи за лична примања 
        

2,524,590.00  
        

2,513,335.00  
99.55%  

411100 Расходи за бруто плате 2,073,450.00 2,067,230.00 99.70%  

411200 
Расходи за накнаде и остала примања 
запослених 451,140.00 446,105.00 

98.88%  

412000 
Расходи по основу коришћења роба и 
услуга 

        
1,734,198.00  

        
1,690,048.00  

97.45%  

412100 Расходи по основу закупа 500.00 0.00    

412200 

Расходи по основу утрошка енергије, 
комуналних, комуникационих, и 
тренспортних услуга 282,600.00 281,848.00 

99.73%  

412300 Расходи за режијски материјал 41,500.00 37,200.00 89.64%  

412400 Расходи за материјал за посебне намјене 32,000.00 33,000.00 103.13%  

412500 Расходи за текуће одржавање 266,200.00 223,500.00 83.96%  

412600 Расходи по основу путовање и смјештаја 45,800.00 45,200.00 98.69%  

412700 Расходи за стручне услуге 183,848.00 175,900.00 95.68%  

412800 
Расходи за услуге одржавања јавних 
површина 520,000.00 488,000.00 

93.85%  

412900 
Остали расходи по основу кориштења 
роба и услуга 361,750.00 405,400.00 

112.07%  

413000 
Расходи финансирања и други 
финансијски трошкови 

           
213,000.00  

           
165,000.00  

77.46%  

413300 
Расходи по основу камата за примљене 
зајмове у земљи 213,000.00 165,000.00 

77.46%  

414000 Субвенције 
           

140,000.00  
           

195,000.00  
139.29%  

414100 Субвенције 140,000.00 195,000.00 139.29%  

415000 Грантови 
           

841,550.00  
           

797,800.00  
94.80%  

415100 Грантови у иностранство 0.00 0.00    

415200 Грантови у земљи 841,550.00 797,800.00 94.80%  

416000 
Дознаке на име социјалне заштите 
које се исплаћују из буџета републике 

        
1,158,000.00  

        
1,120,000.00  

96.72%  

416100 Дознаке грађанима 361,000.00 343,000.00 95.01%  

416300 
Дознаке пружаоцима услуга социјалне 
заштите 797,000.00 777,000.00 

97.49%  

480000 Трансфеи између буџетских јединица 0 0    



419100 Расходи по судским рјешењима 48,000.00 0.00    

**** БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА 31,500.00 103,500.00 328.57%  

ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 
        

3,667,492.00  
        

1,229,067.00  
33.51%  

510000 Издаци за нефинансијску имовину 
        

3,667,492.00  
        

1,229,067.00  
33.51%  

511000 
Издаци за произведену сталну 
имовину 

        
3,667,492.00  

        
1,214,250.00  

33.11%  

511100 Издаци за прибављање зграда и објеката 3,335,509.00 1,130,150.00 33.88%  

511200 Издаци за инвестиционо одржавање,  0.00 0.00    

511300 Издаци за набавку постројења и опреме 331,983.00 84,100.00 25.33%  

511700 
Издаци за нематеријалну произведену 
имовину 0 0 

   

513000 
Издаци за непроизведену сталну 
имовину 0 14817 

#DIV/0!  

513100 Издаци за прибављање земљишта 0.00 14,817.00 #DIV/0!  

517000 
Издаци по основу пореза на додату 
вриједност 

                          
-                             -   

   

517100 
Издаци по основу пореза на додату 
вриједност 0.00 0.00 

   

  
Укупни буџетски расходи и издаци за 
нефинансијску имовину 

10,358,330.00 7,813,750.00 75.43%  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Буџет  општине Вишеград  за 2018.г. - Финансирање   

Економски 
код Опис 

Ребаланс 
буџета за 

2017.г 

Приједлог 
буџета за 

2018.г. 

  ФИНАНСИРАЊЕ  А+Б+В    1,565,905.00  
     
(344,000.00) 

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

        
10,000.00  

910000 1. Примици од финансијске имовине         85,000.00  
        
10,000.00  

911400 Примици од наплате датих зајмова 85,000.00 10,000.00 

610000 2.  Издаци за финансијску имовину 0.00 0.00 

611200 Издаци за акције и учешће у капиталу 0.00 0.00 

611400 Издаци за дате зајмове 0.00 0.00 

  Б. НЕТО ЗАДУЖЕЊЕ  3-4       838,000.00  
     
(360,000.00) 

920000 3. Примици од задуживања 4000000 0 

921000 Примици од задуживања 4,000,000.00 0.00 

620000 4. Издаци за отплату дугова    3,162,000.00  
      
360,000.00  

621000 Издаци за отплату дугова    3,162,000.00  
      
360,000.00  

621300 
Издаци за отплату главнице примљених 
зајмова у земљи 3,162,000.00 360,000.00 

621900 Издаци за отплату осталих дугова 0.00 0.00 

  Остали нето примици 4,000.00 6,000.00 

930000 Остали примици 25,000.00 27,000.00 

630000 Остали издаци 21,000.00 21,000.00 

**** 
В.  РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА 
РАНИЈЕГ ПЕРИОДА 638,905.00   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Буџет  општине Вишеград за 2018.г  

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

Функц.код Назив функције Приједлог буџета за 2018.г 

01 Опште јавне услуге                 4,327,733.00 

02 Одбрана  

03 Јавни ред и сигурност  

04 Економски послови  

05 Заштита животне средине 280,000.00 

06 Стамбени изаједнички послови 1,229,067.00 

07 Здравство 62,000.00 

08 Рекреација, култура и религија                    538,850.00 

09 Образовање 221,200.00 

10 Социјална заштита 960,000.00 

11  0.00 

 У К У П Н О                  7,618,850.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИХОДИ И ПРИМЦИ ПО ЕКОНОМСКЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ  

Економс
ки код 

ОПИС 
Ребаланс 
буџета за 

2017.г 

Буџет за 
2018.г   

Индекс 
4/3 

 

1 2 3 4    

  I -БУЏЕТСКИ    П Р И Х О Д И   А+Б+В+Г 8,502,425.00 8,072,750.00 94.95% 
 

  A. Порески приходи 3,656,105.00 3,815,450.00 104.36%  

711 Приходи од пореза на доходак и добит        

7111 Порез на доходак        

713 Порези на лична примања и приходе од 
самосталних дјелатности 

422,000.00 455,800.00 108.01% 
 

713111 Порез на приход од самосталне дјелатности 27,000.00 30,000.00 111.11%  

713112 Порез на приход од самосталне дјелатности у 
паушалном износу 

      
 

713113 Порез на лична примања 395,000.00 425,800.00 107.80%  

713114 Порез на лична примања од самостално 
обављане дјелатности 

      
 

714 Порези на имовину 167,500.00 194,000.00 115.82%  

714111 Порези на имовину 160,000.00 191,000.00 119.38%  

714211 Порез на насљеђе и поклоне 2,500.00      

714311 Порез на промет непокретности и права 5,000.00 3,000.00 60.00%  

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

7151 Порез на промет производа 100.00 100.00 100.00%  

7152 Порез на промет услуга        

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

717111 Идниректни порези  дозначени од УИО 3,062,955.00 3,162,000.00 103.23%  

719 Остали порески приходи 50.00 50.00 100.00%  

719000 Остали порези 50.00 50.00 100.00%  

  Б. Непорески приходи 3,947,850.00 3,907,300.00 98.97%  

721 Приходи од финансијске и нефинансијске 
имовине и позитивних курсних разлика 

391,000.00 224,200.00 57.34% 

 

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

721300 Приход од камата на новч.средства 228,000.00 1,200.00 0.53%  



721222 Приходи од давања у закуп објеката општине 115,000.00 150,000.00 130.43%  

721223 Приходи од земљишне ренте 45,000.00 70,000.00 155.56%  

722 Накнаде и таксе и приходи од пружање 
јавних услуга 

3,541,650.00 3,667,900.00 103.56% 
 

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

7223 Комуналне наканде таксе        
722312 Комуналне таксе на фирму 195,000.00 230,000.00 117.95%  

722318 Комунална такса за кориштење рекламних 
паноа 

25,000.00 20,000.00 80.00% 
 

722313 Комунална такса за држање моторних возила 500.00 500.00 100.00%  

722314 Комуналне таксе на кориштене просторе на 
јавним површинама 

18,000.00 18,000.00 100.00% 
 

722315 Комуналне таксе за држање игара на срећу 500.00 0.00    

722316 Комунална такса за приређивање музике у 
угост.објектима 

150.00 1,000.00 666.67% 
 

722319 Комунална такса за паркирање возила 25,000.00 35,000.00 140.00%  

722321 Боравишна такса 32,000.00 25,000.00 78.13%  

7224 Накнаде по разним основама 3,036,400.00 3,134,100.00 103.22%  

722411 Накнада за уређење грађевинског земљишта 40,000.00 45,000.00 112.50%  

722412 Накнаде за коришћење градског грађевинског 
земљишта 

      
 

722461 Накнада за кориштење комуналних добара од 
општег интереса 

5,000.00 50,000.00 1000.00% 
 

722491 Концециона накнада за кориштење природних 
добара општег интереса 

47,000.00 25,000.00 53.19% 
 

722425 Накнада за промјену намјене пољопривредног 
земљишта 

3,500.00 3,500.00 100.00% 
 

722426 Накнада за изградњу склоништа        

722437 Накнада за шуме у приватној својини 6,000.00 6,000.00 100.00%  

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

274,000.00 265,000.00 96.72% 

 

722467 Средства за финансирање посебних мјера 
заштите од пожара 

17,000.00 20,000.00 117.65% 
 

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

2,350,000.00 2,435,000.00 103.62% 

 

722465 Остале накнаде 600.00 600.00 100.00%  

722442 Накнада за воде за пиће у јавном 
водоснадбјевању 

2,300.00 1,000.00 43.48% 
 

722448 Накнаде за производњу ел.енергије добијене 
коришћењем хидроенергијe 

265,000.00 265,000.00 100.00% 
 

722447 Накнада за испуштенње отпадних вода 12,000.00 7,000.00 58.33%  



722446 Накнада за воду која се плаћа при регистрацији 
моторних возила 

14,000.00 11,000.00 78.57% 
 

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

722591 Властити приходи буџетских корисника 139,100.00 134,300.00 96.55%  

722591 Јавна спортска установа "Дрина" 6,000.00 10,000.00 166.67%  

722591 ЈУ за предшколско васпитање  и образовање  " 
Невен " 

58,000.00 55,000.00 94.83% 
 

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

722591 ЈУ за културне дјелатности Дом културе 
Вишеград 

30,000.00 20,000.00 66.67% 
 

722591 ЈУ "Градска галерија"   1,700.00 #DIV/0!  

722591 ЈУ "Туристичка организација општине 
Вишеград" 

2,500.00 5,000.00 200.00% 
 

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

722591 ЈУ Средњошколски центар "Иво Андрић" 
Вишеград 

15,000.00 15,000.00 100.00% 
 

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 15,000.00 15,000.00 100.00%  

729124 Остали општински непорески приходи 15,000.00 15,000.00 100.00%  

  II  ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ 
ИМОВИНУ 

290,000.00 85,000.00 29.31% 
 

813112 Примици за градско грађевинско земљиште 220,000.00 15,000.00 6.82%  

814111 Примици од продаје сталне имовине намјењене 
продаји 

70,000.00 70,000.00 100.00% 
 

817112 Примици по основу излазног ПДВ-а 0.00 0.00    

  V. Г Р А Н Т О В И  567,470.00 20,000.00 3.52%  

7311000 Грантови из иностранства 557,470.00      

731200 Грантови из земље 10,000.00 20,000.00 200.00%  

731200 Учешће корисника у реализацији пројекта 
Малинарства 

      
 

731211 Министарство породице.омл. и спорта        

780000 Г.  ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ 
ЈЕДИНИЦА 

331,000.00 330,000.00 99.70% 
 

787000 Трансвери између буџетских јединица-
различитих нивоа власти 

331,000.00 330,000.00 99.70% 
 

787200 Помоћ министарства здравља и социјалне 
заштите 

320,000.00 330,000.00 103.13% 
 



787200 Министарство просвјете, за дом културе 6,000.00      

787200 Министарство трговине и туризма за 
туристичку орг. 

5,000.00     
 

  III  ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ  
ИМОВИНЕ 

85,000.00 10,000.00 11.76% 
 

911441 Примљене отплате датих зајмова и поврат 
учешћа у капиталу 

85,000.00 10,000.00 11.76% 

 

  IV - ПРИМИЦИ  ОД   ЗАДУЖЕЊА 4,000,000.00      

921241 Примици од  задужења код банака 4,000,000.00      

  V.-Остали примици 25,000.00 27,000.00 108.00%  

931000 Примици по основу  ПДВ-а 25,000.00 27,000.00 108.00%  

  НЕРАСПОРЕЂЕНА СРЕДСТВА  638,905.00 0.00    

  Воде   2014 0.00 0.00    
  (I + II + III+IV) БУЏЕТСКА СРЕДСТВА  13,541,330.00 8,194,750.00 60.52%  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПО ЕКОНОМСКОЈ 
КЛАСИФИКАЦИЈИ 

Економски 
код 

ОПИС 
Ребаланс 
буџета за 

2017.г 

Буџет за 
2018.г   

Индекс 4/3 

1 2 3 4  5 
  I - РАСХОДИ  И ИЗДАЦИ ПО  

ЕКОНОМСКИМ КАТЕГОРИЈАМА 
10,326,830.

00 
7,710,250.00 74.66% 

41 A. Текући расходи осим расхода 
обрачунског карактера 

6,659,338.0
0 

6,481,183.00 97.32% 

411 Расходи за лична примања 2,524,590.0
0 

2,513,335.00 99.55% 

4111 Расходи за бруто плате запослених у 
општини 

1,414,300.0
0 

1,390,200.00 98.30% 

4111 Расходи за бруто плате приправника 32,400.00 60,200.00 185.80% 

4111 Расходи за бруто плате буџетских корисника 
који су на Трезору општине 

626,750.00 616,830.00 98.42% 

41122 Расходи за нето накнаде трошкова и осталих 
личних примања запослених у општини 241,720.00 223,900.00 92.63% 

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

39,070.00 37,700.00 96.49% 

41129 Расход за порези и доприноси на накнаде 170,350.00 184,505.00 108.31% 

41129 Расход за порези и доприноси на накнаде 170,350.00 184,505.00 108.31% 

412 Расходи по основу коришћења роба и 
услуга  

1,734,198.0
0 

1,690,048.00 97.45% 

41261 Расходи по основу путовања и смјештаја 8,000.00 8,000.00 100.00% 

41221 Расходи по основу утрошка енергије 148,900.00 142,200.00 95.50% 

41224 
Расходи за услуге превоза 17,000.00 25,000.00 147.06% 

41223 Расходи комуналних и комуникационих 
услуга 

116,700.00 114,648.00 98.24% 

41231 Расходи за канцеларијски материјала 
41,500.00 37,200.00 89.64% 

412440 Расходи за специјални материјал 10,000.00 5,000.00 50.00% 

41249 Материјал за остале намјене 
22,000.00 28,000.00 127.27% 

41263 Расходи по основу утрошка  горива 37,800.00 37,200.00 98.41% 

41211 Расходи по основу закупа 500.00 0.00   

41251 Расходи за текуће одржавање 266,200.00 223,500.00 83.96% 

41271-2 Расходи за услуге финансијског посредовања 
и осигурања 25,800.00 14,550.00 56.40% 

4127+4128 Расходи за стручне услуге и услуген 
одрж.јавних површ. и 
заштит.живот.средине 

678,048.00 649,350.00 95.77% 



4127 Расходи за стручне услуге 158,048.00 161,350.00 102.09% 

4128 Расходи за услуге одржавања јавних 
површина и заштите животне средине 

520,000.00 488,000.00 93.85% 

4129 Остали непоменути расходи 361,750.00 405,400.00 112.07% 

4141 Субвенције 140,000.00 195,000.00 139.29% 

415 Грантови 841,550.00 797,800.00 94.80% 

  Буџетска резерва 31,500.00 103,500.00 328.57% 

4152 Текући грантови непрофитним субјектима у 
земљи. 

841,550.00 797,800.00 94.80% 

4161 Дознаке грађанима 361,000.00 343,000.00 95.01% 

4163 Дознаке на име социјалне заштите 797,000.00 777,000.00 97.49% 

4133 Расходи за камате  213,000.00 165,000.00 77.46% 

4133 Расходи по основу камата на примљене 
зајмове од дом.фин.субјеката 213,000.00 165,000.00 77.46% 

41911 Расходи по судским рјешењима 48,000.00 0.00   

51 Б. Издаци за нефинансијску имовину 3,667,492.0
0 

1,229,067.00 33.51% 

511 Издаци за произведену сталну имовину 3,667,492.0
0 

1,229,067.00 33.51% 

5131 Набавка земљишта-експропријација   14,817.00 #DIV/0! 

5111 Издаци за изградњу и прибављање стамбених 
објеката и јединица 

3,335,509.0
0 

1,130,150.00 33.88% 

5113 Издаци за набавку постројења и опреме 331,983.00 84,100.00 25.33% 

5113         
517100 Издаци по основу пореза на додату 

вриједност 
0.00 0.00   

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

      

  В. ИЗДАЦИ ЗА ФИНАНСИЈСКУ 
ИМОВИНУ  

      

611200 Издаци за акције и учешће у капиталу       

61144 Издаци за зајмове        

  II  ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТА ДУГОВА 3,162,000.0
0 

360,000.00 11.39% 

62134 Издаци за отплату главнице зајмова 
примљених од банака 

3,162,000.0
0 

360,000.00 11.39% 

62199 Издаци за отплату осталих дугова 0.00 0.00   

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

631000 Издаци по основу пореза на додату 
вриједност 

21,000.00 21,000.00 100.00% 

  
(I+II) УКУПНО БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ 13,541,330.

00 
8,194,750.00 60.52% 



Оганизациона јединица: Стручна служба начелника 
бр.пот.јед 120 

Економски 
код 

ОПИС 
Ребаланс 

буџета за 2017.г 
Буџет за 

2018.г   
Индекс 
4/3 

 

1 2 3 4    

  Укупно расходи и издаци 
7,961,762.00 2,739,565.00 34.41%  

41 Текући расходи 1,113,070.00 1,010,398.00 90.78%  

51 Издаци за нефинансијску имовину 3,634,192.00 1,244,667.00 34.25%  

63 
Издаци по основу пореза на додату 
вриједност 

21,000.00 21,000.00 100.00%  

62 Издаци за отплату дугова 3,162,000.00 360,000.00 11.39%  

411100 Бруто плате  111,300.00 96,800.00 86.97%  

411111 Расходи за основну плату 67,500.00 60,000.00 88.89%  

411191 Расходи за порез на плату 
6,800.00 5,300.00 77.94%  

411192 Расходи за доприносе на плату 
37,000.00 31,500.00 85.14%  

41122 Расходи за накнаде нето 5,020.00 5,700.00 113.55%  

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

411222 Расходи за регрес за год. одмор нето 1,020.00 1,700.00 166.67%  

411239 
Расходи за остале награде и једнократне 
помоћи 

      

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

      

41129 Расходи за порезе и доприноси на накнаде 
3,650.00 3,750.00 102.74%  

411291 Расходи за порези на накнаде 
650.00 650.00 100.00%  

411292-8 Расходи за доприносе на накнаде 3,000.00 3,100.00 103.33%  

412 
Расходи на основу коришћења роба и 
услуга 

319,100.00 301,148.00 94.37%  

41126 Расходи по основу путовања  
5,000.00 5,000.00 100.00%  

412249 Расходи за услуге превоза 17,000.00 25,000.00 147.06%  

412231 
Расходи за услуге коришћења фикс.. 
Телефона 

600.00 548.00 91.33%  

412232 Расходи за услуге коришћења моб. Телефона 
3,000.00 3,500.00 116.67%  

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

4123 Остали материјал 500.00 500.00 100.00%  

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

2,500.00 2,500.00 100.00%  



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

412521 
Расходи за текуће одрж. објеката друмског 
саобраћаја 

160,000.00 105,000.00 65.63%  

412521 
Расходи за текуће одржавање- водовод у 
Глоговој 

      

412521 
Расходи на уређењу спорт. рекреативних 
терена 

      

41294 Трошкови репрезентације 
28,000.00 25,000.00 89.29%  

41294 а-ж Трошкови репрезентације-манифестације 
51,000.00 76,000.00 149.02%  

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

б Прослава и дочек Српске Нове године 
0.00 8,000.00 #DIV/0!  

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

г 

Расходи "Лицидерско срце" 
0.00 5,000.00 #DIV/0!  

д 

Трошкови дружења са пензионерима 
0.00 5,000.00 #DIV/0!  

ђ 

Расходи за организовање "Моторијаде" 
0.00 5,000.00 #DIV/0!  

е 

Спортске манифестације 
23,000.00 23,000.00 100.00%  

ж 

Организовање ликовног саборовања 
8,000.00 0.00   

з 

Расходи за Вишеградску стазу 
13,000.00 18,000.00 138.46%  

и 

Дани зиме у Вишеграду-Зимзоград 
  5,000.00 #DIV/0!  

  Трошак репрезентације-слава општне 18,500.00 18,000.00 97.30%  

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- 
1,000.00 1,100.00 110.00%  

412945 Расходи за поклоне 6,000.00 12,000.00 200.00%  

41279 Израда хоризонталне сигнализације 9,000.00 10,000.00 111.11%  

4141 
субвенције комуналном предузећу-
нававка возила и опреме 

5,000.00     

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

  
Подстицај развоја пољопривреде и села-
пољопривредна задруга Вишеград 

  15,000.00 #DIV/0!  

  Буџетска резерва 31,500.00 103,500.00 328.57%  



416 Дознаке грађанима 356,000.00 338,000.00 94.94%  

4161 Стипендије 130,000.00 130,000.00 100.00%  

  Нграде за ученике основне и средње школе 
4,000.00 8,000.00 200.00%  

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

  Помоћ за превоз ученика  2,000.00 2,000.00 100.00%  

  За остале помоћи 35,000.00 28,000.00 80.00%  

  Средства за подстицај наталитета 120,000.00 110,000.00 91.67%  

  Капиталне помоћи 20,000.00 15,000.00 75.00%  

  Учешће у реализацији пројеката- Хелп 20,000.00 20,000.00 100.00%  

413341 
Расходи по основу камата на кредите од 
домаћих банака 

213,000.00 165,000.00 77.46%  

413900 Расхохи за затезне камате       

51 Издаци за нефинансијску имовину 
3,634,192.00 1,244,667.00 34.25%  

513 
Издаци за непроизведену сталну имовину-
експропријација 

  14,817.00 #DIV/0!  

5111 
Издаци за изградњу и прибављање зграда 
и објеката 

3,313,509.00 1,130,150.00 34.11%  

  
Нераспоређена средства по Закону о 
водама план 2018 

0.00 284,000.00 #DIV/0!  

  
Нераспоређена средства по Закону о водама 
план 2014 

0.00 0.00   

  
Нераспоређена средства по Закону о шумама 
план 2018 

  150,000.00 #DIV/0!  

  
Учешће у реализацији пројеката са 
међународним и домаћим донаторима 

  15,000.00 #DIV/0!  

  
Набавка имовине по уговору са 
Србињепутевима 

0.00 573,000.00 #DIV/0!  

  Реконструкција улица у ужем центру града 
  40,150.00 #DIV/0!  

  Реконструкција свадбеног салона 
  23,000.00 #DIV/0!  

  Радови на ватрогасном дому 
  7,000.00 #DIV/0!  

  
Радови на уређењу мјеста за контејнере за 
одлагање отпада 

  5,000.00 #DIV/0!  

  
Изградња панелне ограде за 
метеоролошку станицу 

  6,000.00 #DIV/0!  

  Санација крова на робној кући   4,500.00 #DIV/0!  

  
Постављање принудних успориваца 
брзине саобраћаја 

0.00     

  Прикључак воде 15 Април   5,500.00 #DIV/0!  

  Уређење фасаде на хотелу   8,000.00 #DIV/0!  



  Кречење зграде општине 
  6,500.00 #DIV/0!  

  Израда панелних инфо табли 
  2,500.00 

  
 

  
Наставак изградње транспортног цјевовода 
Прелово-Клашник 

    
  

 

  Санација плочника и тротоара 
0.00   

  
 

5113 Издаци за набавку постројења и опреме 
320,683.00 78,700.00 24.54%  

  Рацунарска  опрема 
0.00 8,000.00 #DIV/0!  

  Мрежна опрема-видео надзор градских улица 
0.00 6,000.00 #DIV/0!  

  Полице за архиву 
0.00 2,500.00 #DIV/0!  

  Друга опрема 
0.00 4,500.00 #DIV/0!  

  Намјештај за свадбени салон 
0.00 41,700.00 #DIV/0!  

  
Ватрогасно возило, учешће у финансирању 
набавке 

0.00     

  
Набавка возила за потребе комуналне 
полиције 

0.00 0.00   

  Набавка контејнера за одлагање отпада 
0.00 10,000.00 #DIV/0!  

  

Набавка опреме зе електронско 
евидентирање запослених у јавним 
установама 

0.00 6,000.00 #DIV/0!  

5137 
Израда пројектне и просторно планске 
документације  

0.00     

5112 

Издаци за инвестиционо одржавање, 
реконструкцију и адаптацију  зграда и 
објеката 

0.00     

631000 
Издаци по основу пореза на додату 
вриједност 

21,000.00 21,000.00 100.00%  

614400 
Издаци за дате зајмове домаћим 
финансијским субјектима 

      

621341 Издаци за отплату дугова 
3,162,000.00 360,000.00 11.39%  

621341 Враћање кредита домаћим банкама       

621341 Враћање кредита домаћим банкама 
3,100,000.00 360,000.00 11.61%  

62161 

Издаци за отплату зајмова по издатим 
гаранцијама                     -                        -    

  

621999 Издаци за отплату осталих дугова 62000   
#DIV/0!  

 
 
 



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

Економски 
код 

ОПИС 
Ребаланс 
буџета за 

2017.г 
Буџет за 2018.г   Индекс 4/3 

 
1 2 3 4    

  I - РАСХОДИ  ПО  ЕКОНОМСКИМ 
КАТЕГОРИЈАМА 

3,545,848.00 3,450,750.00 
97.32%  

41 A.     Текући трошкови 3,541,848.00 3,446,750.00 
97.32%  

411100 Бруто плате  

1,262,400.00 1,282,200.00 
101.57%  

411111 Расходи за основну плату 

745,000.00 760,000.00 
102.01%  

411191 Расходи за порез на плату 

80,000.00 55,000.00 
68.75%  

411192-8 Расходи за доприносе на плату 

405,000.00 407,000.00 
100.49%  

411112 Расходи за основну плату-приправника 

19,500.00 38,000.00 
194.87%  

411191 Расходи за порез на плату-приправника 

2,200.00 2,200.00 
100.00%  

411192-8 Расходи за доприносе на плату-приправника 

10,700.00 20,000.00 
186.92%  

411000 Накнаде трошкова запослених 223,000.00 204,500.00 91.70%  

411211 Трошкови превоза са посла и на посао 5,000.00 6,000.00 
120.00%  

411221 Накнаде за топли оброк 
150,000.00 120,000.00 80.00%  

411222 Регрес за годишњи одмор . 46,000.00 60,000.00 
130.43%  

411251 Јубиларне награде 5,000.00 5,000.00 
100.00%  

411411 Отпремнина у пензију, престанак радног 
односа 

7,000.00 7,000.00 
100.00%  

411414 Помоћ у случају смрти или теже 
инвалидности 

8,500.00 5,000.00 
58.82%  

411419 Остале накнаде  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 8,000.00 6,500.00 81.25%  

41293 Расходи за бруто накнаде члановима 
комисија и радних група 

9,000.00 9,000.00 
100.00%  

41299 Остали расходи 6,500.00 2,500.00 
38.46%  



41297 Расходи по основу пор.и доприноса на 
терет послодавца 

3,500.00 6,000.00 
171.43%  

41129 
Расходи за порезе и доприноси на накнаде 

132,000.00 132,000.00 100.00%  

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

411292-8 Расходи за доприносе на накнаде 
110,000.00 110,000.00 100.00%  

412 Расходи на основу коришћења роба и 
услуга 

1,037,898.00 945,250.00 
91.07%  

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

41261 Трошкови превоза у земљи јавним 
средствима 

    
   

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

41261 Трошкови смјештаја за службени пут у 
земљи 

2,500.00 2,500.00 
100.00%  

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

41262 Трошак смјештаја за службени пут у 
иностранство 

1,500.00 1,500.00 
100.00%  

41262 Остали расходи за службена путовања у 
иностранству 

    
   

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

41221 Расходи по основу утрошка енергије 57,000.00 50,500.00 88.60%  

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

41221 Трошкови енергије ( пелет ) 4,000.00 7,500.00 187.50%  

41221 Трошкови централног гријања  10,000.00 0.00    

4122-3 Расходи за комуналне комуникационе 
услуге 

77,500.00 75,500.00 
97.42%  

4122-3 Трошкови за воду и канализацију 12,000.00 10,000.00 
83.33%  

41223 Трошак телефонских и поштанских услуга 48,000.00 44,000.00 91.67%  

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

41222 Услуге дератизације 6,000.00 10,000.00 166.67%  

41222 Остале комуналне и комуникационе услуге 500.00 500.00 100.00%  

4123 Набавка материјала 30,500.00 24,900.00 81.64%  

41231 Трошкови за образце и папир 7,000.00 6,000.00 
85.71%  

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

41231 Трошкови стручне литературе 1,000.00 1,700.00 170.00%  

41231 Расходи за службене гласнике 1,000.00 1,200.00 120.00%  

41231 Канцеларијски материјал 7,000.00 7,000.00 100.00%  

41231 Трошкови за одјећу униформе и платно 8,500.00 1,500.00 17.65%  

41231 Материјал за чишћење 5,000.00 6,000.00 120.00%  



41231 Остали материјал   500.00 #DIV/0!  

412440 Расходи за материјал за потербе цивилне 
заштите 

10,000.00 5,000.00 
50.00%  

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

41263 Нафта 11,000.00 12,500.00 113.64%  

41263 Бензин 4,500.00 3,000.00 66.67%  

41263 Остали трошкови превоза 500.00 500.00 
100.00%  

412111 Расходи по основи закупа 500.00 0.00    

4125 Расходи за текуће одржавање 81,700.00 95,500.00 
116.89%  

4125 Материјал за оправку и одржавање зграда 7,000.00 6,500.00 
92.86%  

4125 Материјал за оправку опреме 1,500.00 2,000.00 
133.33%  

4125 Материјал за оправку и одрж.возила 6,000.00 15,500.00 
258.33%  

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

4125 Расходи за уређење зелених површина, 
паркова и тргова 

11,000.00 27,000.00 
245.45%  

4125 Услуге оправки и одржавања зграда 1,700.00 2,000.00 
117.65%  

4125 Услуге оправки и одржавања опреме 5,000.00 6,000.00 
120.00%  

4125 Услуге оправки и одржавања возила 3,500.00 4,500.00 
128.57%  

4125 Остале услуге оправки и одржавања-Јавна 
Расвјета 

44,500.00 30,500.00 
68.54%  

41271-2 Трошкови осигурања, банкарских и 
услуга платног промета 

20,000.00 9,350.00 
46.75%  

41271 Трошкови банкарских услуга 11,000.00 850.00 
7.73%  

41272 Осигурање возила 6,000.00 3,500.00 
58.33%  

41271 Регистрација моторних возила 0.00 1,500.00 
#DIV/0!  

41271 Осигурање радника 3,000.00 3,500.00 
116.67%  

4127+4128 Уговорене услуге 661,698.00 632,000.00 95.51%  

4127 Услуге медија 15,000.00 24,000.00 
160.00%  

4127 Услуге штампања 4,500.00 5,500.00 
122.22%  

4127 Услуге јавног информисања-објава конкурса 
и тендера 

16,000.00 11,000.00 
68.75%  



4127 Промотивне активности на реализацији 
пројекта, превентивне заштите од поплава 

18,698.00   
   

4127 Расходи за одржавање рачунарских програма 5,500.00 4,500.00 
81.82%  

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

4127 Услуге израде студије     
   

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

4127 Остале непоменуте услуге 75,000.00 75,000.00 
100.00%  

  Услуге Републицке геодетске управе   10,000.00 
#DIV/0!  

  Услуге одвоза и збрињавања паса луталица   7,000.00 
#DIV/0!  

           

4128 Трошкови зимске службе одржавања путева 20,000.00 15,000.00 
75.00%  

4128 Трошкови јавне расвјете-електричне енергије 170,000.00 168,000.00 
98.82%  

4128 Трошкови комуналне инфраструктуре 330,000.00 280,000.00 
84.85%  

4128 Расходи за услуге одржавања и наплате 
паркинга 

  25,000.00 
#DIV/0!  

4129 Услуге репрезентације 

5,000.00 6,000.00 
120.00%  

4129 Расходи за стручно усавршавање 
запослених 4,500.00 3,000.00 

66.67%  

4129 Расходи по основу поврата и 
прекњижавања пореза и доприноса 2,000.00 2,000.00 

100.00%  

419000 Расходи по основу судских извршења 48,000.00 0.00    

4152 Текући грантови непрофитним субјектима 841,550.00 797,800.00 
94.80%  

  Организације из области борачко 
инвалидске заштите 

212,000.00 212,000.00 
100.00%  

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

  Удружење породица погинулих и несталих 
бораца РС 

7,000.00 7,000.00 
100.00%  

  Удружење логораша Вишеград 11,500.00 11,500.00 
100.00%  

  Средства за спорт и спортске клубове 237,000.00 227,000.00 
95.78%  

  Џудо клуб 8,000.00 0.00 
   

  ФК "Дрина ХЕ" 73,000.00 0.00    



  КК ВАРДА 71,000.00 0.00    

  Одбојкашки клуб ХЕ на Дрини 43,000.00 0.00 
   

  Шаховски клуб 1,200.00 0.00 
   

  Ронилацки клуб 3,000.00 0.00 
   

  Стрељачки клуб 1,000.00 0.00 
   

  Планинари 3,000.00 0.00 
   

  Веслачки клуб 1,500.00 0.00 
   

  Рукометни клуб Вишеград 6,300.00 0.00 
   

  Карате клуб "Дрина" 9,000.00 0.00 
   

  Средства за школсли спорт 3,000.00 0.00 
   

  Резервна средства  за спорт 14,000.00 0.00 
   

  Вјерске организацие и удружења 50,000.00 41,000.00 
82.00%  

  Манастир Вардиште 7,500.00 5,000.00 
66.67%  

  Манастир Успенија Пресвете Богородице 
Добрун 

8,000.00 8,000.00 
100.00%  

  Српска православна црква Вишеград 8,500.00 8,000.00 
94.12%  

  Манастир на Лијески 1,500.00 1,500.00 
100.00%  

  Црква светог Јована  1,500.00 1,500.00 
100.00%  

  Црква на Блацама 2,500.00 1,500.00 
60.00%  

  Црква светог кнеза Лазара 8,500.00 3,500.00 
41.18%  

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

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

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

  Јавне установе и предузећа 177,000.00 172,000.00 
97.18%  

  Дом здравља Вишеград 62,000.00 62,000.00 
100.00%  



  РТВ Вишеград 100,000.00 100,000.00 
100.00%  

  ОШ "Вук Караџић" 15,000.00 10,000.00 
66.67%  

  Удружења из области културе 41,750.00 28,000.00 
67.07%  

  ССД Соко Добрун 6,000.00 6,000.00 
100.00%  

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

  КУД Бикавац 15,000.00 5,000.00 
33.33%  

  Фестивал фолклора 8,000.00 8,000.00 
100.00%  

  Гусларско друсво " Раде Јамина" 5,000.00 1,250.00 
25.00%  

  СКПД Просвјета Вишеград 1,500.00 1,500.00 
100.00%  

  Гусларско друство Вожд Карађорђе 
Вишеград 

1,250.00 1,250.00 
100.00%  

  Остала удружења и планирани грантови 105,800.00 101,800.00 
96.22%  

  Црвени крст Вишеград 26,500.00 26,500.00 
100.00%  

  Удружење пензионера Вишеград 35,000.00 37,000.00 
105.71%  

  Синдикат ОАС 3,500.00 3,500.00 
100.00%  

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

  Удружење предузетника-Вишеград 3,000.00 0.00 
   

  Удружење грађана " АСКА" 2,000.00 3,000.00 
150.00%  

  Еко удружење "Дрим тим" Вишеград 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" 2,500.00 2,500.00 
100.00%  

  Равногорски покрет 500.00 500.00 
100.00%  

  Чланарина СОГ РС 3,200.00 3,200.00 
100.00%  

  Удружење " Моје жеље" 2,500.00 3,000.00 
120.00%  



  Удрузење особа са потешкоћама у развоју 
"Мој пријатељ" 

2,500.00 3,000.00 
120.00%  

  Добровољни даваоци крви "Стара 
херцеговина " 

1,300.00 1,300.00 
100.00%  

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

  Удружење малинара "Ластер" Вишеград 600.00 1,300.00 
216.67%  

  Ловачко удружење 2,200.00 2,500.00 
113.64%  

  Расходи за организовање "Моторијаде" 6,000.00      

  Политичке партије 15,000.00 15,000.00 
100.00%  

  Средства за Полицијску станицу 
Вишеград 

3,000.00 1,000.00 
33.33%  

414 Субвенције  за подстицај запошљавања 35,000.00 80,000.00 
228.57%  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

Економски 
код 

ОПИС 
Ребаланс 
буџета за 

2017.г 
Буџет за 2018.г     

Индекс 
4/3 

  

1 2 3 4       

41 Текући трошкови  204,700.00 212,100.00   103.62%   

411 Плате и накнаде трошкова запослених  79,200.00 77,600.00   97.98%   

411100 Бруто плате  
73,000.00 71,400.00   97.81%   

411111 Расходи за основну плату 
44,000.00 43,000.00   97.73%   

411191 Расходи за порез на плату 
4,500.00 4,400.00   97.78%   

411192-8 Расходи за доприносе на плату 
24,500.00 24,000.00   97.96%   

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

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

41293 Трошкови ОИК-а за провођење избора 2018   7,500.00   #DIV/0!   

41293 Накнаде скупштинских комисија бруто 18,000.00 30,000.00   166.67%   

41129 
Расходи за порезе и доприноси на накнаде 

2,500.00 2,500.00   100.00%   

41129 
Расходи за порезе и доприноси на накнаде 

2,500.00 2,500.00   100.00%   

412 Расходи на основу коришћења роба и 
услуга 

13,000.00 2,500.00   19.23% 
  

41126 
Расходи по основу путовања и смјештаја 

1,000.00 1,000.00   100.00%   

41223 
Расходи за услуге коришћења Телефона 

600.00 600.00   100.00%   

  Набавка материјала 0.00 0.00       

  Трошкови превоза и горива           

  Закуп простора           

4129 Трошкови репрезентације 
1,200.00 700.00   58.33%   

  Репрезентација 1,200.00 700.00   58.33%   

41297 Расходи по основу доприноса на терет 
послодавца 

200.00 200.00   100.00% 
  

4129 Трошкови избора у мјесним заједницама 10,000.00     #DIV/0! 
  

 
 
 
 
 
 



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

          

          

Економски 
код 

ОПИС 
Ребаланс 
буџета за 

2017.г 
Буџет за 2018.г   Индекс 4/3 

1 2 3 4   

41+51 Укупно расходи и издаци       

41 Укупно текући трошкови  243,700.00 222,550.00 
91.32% 

51 Издациза нефинансијску имовину   500.00 
#DIV/0! 

4111 Плате  запослених 179,000.00 168,000.00 93.85% 
411111 Нето плате 108,000.00 101,000.00 93.52% 
411121 Порез на плату 12,000.00 11,300.00 94.17% 

411131 Доприноси на плату 59,000.00 55,700.00 94.41% 

41122 Накнаде трошкова запослених 5,000.00     

412 Трошкови материјала и услуга  59,700.00 54,050.00 90.54% 

41221 Трошкови енергије (ел.ен. угалј.дрва) 33,000.00 32,000.00 96.97% 
41222 Трош.комуналних и комуникационих услуга 5,500.00 5,000.00 90.91% 

4123 Набавка канц.материјала 1,200.00 1,200.00 100.00% 
4125 Расходи за текуће одржавање 10,000.00 8,000.00 80.00% 

4126 Гориво 1,000.00 1,000.00 100.00% 
4129 Расходи доприноса на терет послодавца 1,500.00 350.00 23.33% 
41295 Расходи судских извршења       

4129 Накнаде за рад ван радног односа       7,500.00               6,500.00  86.67% 

511300 Набавка опреме                        500.00  #DIV/0! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЈУ Средњошколски  центар „Иво Андрић“ Вишеград  бр.пот. јед 815074 

Економски 
код 

ОПИС 
Ребаланс 
буџета за 

2017.г 
Буџет за 2018.г   

Индекс 
4/3 

 

1 2 3 4    

           

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

41 Текући трошкови  64,200.00 71,100.00 110.75%  

51 Издаци за нефинансијески имовини 4,000.00 2,100.00 52.50%  

4112 Накнаде трошкова запослених 1,000.00 1,200.00 120.00%  

4112 Накнаде трошкова запослених 1,000.00 1,200.00 120.00%  

41129 Порез и доприноси на накнаде  500.00 800.00 160.00%  

41129 Порез и доприноси на накнаде  500.00 800.00 160.00%  

412 Трошкови материјала и услуга 62,700.00 69,100.00 110.21%  

41126 Путни трошкови у земљи 2,000.00 5,500.00 275.00%  

41221 Трошкови енергије 28,000.00 27,000.00 96.43%  

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

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

41231 Набавка материјала 3,000.00 4,000.00 133.33%  

41263 Трошкови услуга превоза и горива 3,000.00 2,200.00 73.33%  

41251 Трошкови текућег одржавања 3,500.00 2,000.00 57.14%  

41271 Трошкови осигурања и банкарских услуга 2,800.00 2,500.00 89.29%  

41121 Расходи за превоз на посао и са посла 0.00 0.00   

41123 Расходи заостале награде и једнок.помоћи       

41277 Расходи за компјутерске услуге 500.00 300.00 60.00%  

41273 Расходи за услуге информисања 300.00 300.00 100.00%  

41274 Уговорене услуге       

41292 Расходи за стручно усаврсавање 500.00 600.00 120.00%  

41294 Расходи по основу репрезентац 5,000.00 2,900.00 58.00%  

41293 Расходи за бруто накнаде ван радног односа 1,000.00 1,200.00 120.00%  

4129 Расходи за регистрацију возила 500.00 500.00 100.00%  

412999 Остали непоменути расходи   4,000.00 #DIV/0!  

412973 Расходи за таксе и накнаде за регистрацију 
возила 

1,500.00 0.00 
  

4161 Помоци појединцима  5,000.00 5,000.00 100.00%  

51 Издаци за нефинансијески имовини 4,000.00 2,100.00 52.50%  

5113 Набавка опреме 4,000.00 2,100.00 52.50%  

  
 
 
 
 
 
 
 

  
  

 

 



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

Економски 
код 

ОПИС 
Ребаланс 
буџета за 

2017.г 
Буџет за 2018.г   

Индекс 
4/3 

 

1 2 3 4   

  Укупно расходи и издаци 966,800.00 937,550.00 96.97%  

51 Издаци за нефинансијску имовину 300.00 300.00 100.00%  

4111 Плате и накнаде трошкова запослених 113,500.00 107,800.00 94.98%  

411111 Расходи за основну плату 69,000.00 66,000.00 95.65%  

41112 Расходи за основну плату приправника 
      

411191 Расходи за порез на плату 
5,500.00 5,800.00 105.45%  

411192-8 Расходи за доприносе на плату 39,000.00 36,000.00 92.31%  

41122 Накнаде трошкова запослених 20,400.00 19,950.00 97.79%  
41122 Накнаде за  топли оброк 13,800.00 14,000.00 101.45%  
4193 Накнаде за привремене и повремене послове 3,000.00 3,000.00 100.00%  

41122 Регрес 6,600.00 5,950.00 90.15%  
41123 Расходи за отпремнине       

41129 Расходи за порезе и доприносе на накнаде 13,700.00 12,000.00 87.59%  

412 Трошкови материјала и услуга 18,900.00 17,500.00 92.59%  

41262 Путни трошкови у земљи       

41221 Трошкови енергије 2,000.00 2,000.00 100.00%  

41222 Трошкови комуналних услуга 5,200.00 5,000.00 96.15%  

41231 Набавка материјала 1,500.00 1,500.00 100.00%  

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

41251 Трошкови текућег одржавања 500.00 500.00 100.00%  

41271 Трошкови осигурања и банкарских услуга 700.00 500.00 71.43%  

41279 Остале уговорене услуге 500.00 500.00 100.00%  

4129 Накнаде за рад ван радног односа 7,500.00 6,500.00 86.67%  

4129 Расходи по основу судских пресуда       

416 Дознаке на име социјалне заштите 797,000.00 777,000.00 97.49%  

4163 Дознаке на име социјалне заштите 465,000.00 435,000.00 93.55%  

4163 Дознаке на име социјалне заштите из 
средстава гранта Министарства 

320,000.00 330,000.00 
103.13%  

4163 Дознаке на име социјалне заштите из уплата 
сродника 

                        
12,000.00  

                         
12,000.00  

100.00%  

51 Издаци за нефинансијску имовину 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 предшкослко и васпињање и образовање „Невен“ бр.пот.јед.400 

Економски 
код 

ОПИС 
Ребаланс 
буџета за 

2017.г 

Буџет за 
2018.г   

Индекс 4/3  

1 2 3 4   

41 Укупно текући трошкови  242,500.00 257,755.00 106.29%  

4111 Плате  запослених 159,100.00 160,900.00 101.13%  

411111 Нето плате 98,000.00 98,000.00 100.00%  

411191 Порез на плату 8,600.00 11,400.00 132.56%  

411100 Доприноси на плату 52,500.00 51,500.00 98.10%  

41122 Накнаде трошкова запослених, регрес и 
топли оброк 

8,500.00 17,520.00 
206.12%  

41129 Расходи за порезе и доприноси на накнаде 5,300.00 11,535.00 217.64%  

412 Трошкови материјала и услуга  64,600.00 67,800.00 104.95%  

41126 Дневнице за службена путовање у земљи 200.00 200.00 
100.00%  

41221 Трошкови енергије 16,000.00 16,000.00 100.00%  

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

41249 Набавка материјала 22,000.00 28,000.00 127.27%  

41263 Гориво 200.00 400.00 200.00%  

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

41271 Осигурање 500.00 500.00 100.00%  

41271 Остале услуге 1,200.00 1,200.00 100.00%  

41279 Остале услуге       

412979 
Расходи по основу пор.и доприноса на 
терет послодавца 

                 
1,500.00           1,500.00  

100.00%  

412900 
Накнаде за рад ван радног односа 

        13,000.00  10,000.00  
76.92%  

621999 
 Издаци за отплату догова  

      

511300  Набавко опреме  
                

5,000.00                      -   
  

 
 
 
 
 
 
 
 



    
 Јавна установа за културне .дјелатност „Дом културе“ 
бр.пот.јед 500        

  

Економски код 
ОПИС 

Ребаланс 
буџета за 

2017.г 

Буџет за 
2018.г   

Индекс 
4/3 

  

1 2 3 4     

  Укупно расходи      145,850.00        146,850.00 100.69%   

51 Набавка основних средстава             1,000.00  #DIV/0!   

41 Укупно текући трошкови  145,850.00 145,850.00 100.00%   

4111 Плате  запослених 122,100.00 122,700.00 100.49%   

411111 Нето плате 72,000.00 75,000.00 104.17%   

411121 Порез на плату 6,500.00 6,000.00 92.31%   

411131 Доприноси на плату 43,600.00 41,700.00 95.64%   

41122 Накнаде трошкова запослених-топли 
оброк 

    
    

41129 Расходи за порезе и доприноси на 
накнаде 

    
    

412 Трошкови материјала и услуга  23,750.00 23,150.00 97.47%   

41221 Трошкови енергије (ел.ен. угаљ.дрва) 9,000.00 9,300.00 103.33%   

41222 Трош.комуналних и комуникационих 
услуга 

5,000.00 5,000.00 
100.00%   

4123 Набавка канц.материјала 700.00 700.00 100.00%   

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

4126 Гориво 200.00 200.00 100.00%   

4127 Расходи за стручне услуге 100.00 200.00 200.00%   

4129 Расходи за организовање позоришних 
представа и концерата 

  0.00 
    

4129 Расходи за Вишеградску стазу         
4129 Остали непоменути расходи 250.00 250.00 100.00%   

4129 Накнаде за рад ван радног односа 7,500.00 6,500.00 86.67%   

511300 Набавка опреме              1,000.00  #DIV/0!   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Јавна установа за култ.дјелатност „Градска галерија“  
        

  

БР потросачке јединице 510         

Економски 
код 

ОПИС 
Ребаланс 
буџета за 

2017.г 
Буџет за 2018.г   Индекс    

1 2 3 4     

41+51 Укупно расходи и издаци 8,300.00 40,580.00 488.92%   

41 Укупно текући трошкови  8,300.00 40,580.00 488.92%   

51 Издаци за нефинансијску имовину 0.00 0.00     

4111 Плате  запослених 7,050.00 16,930.00 240.14%   

411111 Нето плате 4,250.00 10,200.00 240.00%   

411121 Порез на плату 500.00 1,130.00 226.00%   

411131 Доприноси на плату 2,300.00 5,600.00 243.48%   

41122 Накнаде трошкова запослених-топли 
оброк 

750.00 1,650.00 
220.00%   

4112 Расходи за отпремнине         

41129 Расходи за порезе и доприноси на 
накнаде 

500.00 1,000.00 
200.00%   

412 Трошкови материјала и услуга  0.00 21,000.00 #DIV/0!   

41221 Трошкови енергије (ел.ен. угаљ.дрва) 0.00 1,500.00 #DIV/0!   

41222 Трош.комуналних и комуникационих 
услуга 

0.00 200.00 
#DIV/0!   

4123 Набавка канц.материјала 0.00 300.00 #DIV/0!   

4129 Трошкови израде мурала   5,000.00 #DIV/0!   

4126 Расходи служб.путовања         

4129 Остали расходи-
Међународно.лик.саборовање 

0.00 8,000.00 
#DIV/0!   

4129 Накнаде за рад ван радног односа 
управни одбор 

0.00 6,000.00 
#DIV/0!   

5113 Набавка опреме      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Мјесне заједнице, бр.пот.јед 200       

          

          

Економски 
код 

ОПИС 
Ребаланс 
буџета за 

2017.г 
Буџет за 2018.г   

Индекс 
4/3 

1 2 3 4   

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

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

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

41222 Трош.комуналних и комуникационих 
услуга 

      

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЈАВНА УСТАНОВА НАРОДНА БИБЛИОТЕКА " ИВО АНДРИЋ"   

           

Број потрошачке јединице 818013        

           

Економски 
код 

ОПИС 
Ребаланс 
буџета за 

2017.г 

Буџет за 
2018.г   

Индекс 
4/3 

 

1 2 3 4    

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

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

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

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

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

41222 Трош.комуналних и комуникационих 
услуга 

2,300.00 2,300.00 
100.00%  

4123 Набавка канц.материјала 500.00 500.00 100.00%  

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

41126 Расходи служб.путовања 500.00 500.00 100.00%  

4127 Расходи за остале.струцне услуге        

41279 Остали расходи 500.00 500.00 100.00%  

4129 Расходи за рад ван радног односа 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 
Ребаланс 
буџета за 

2017.г 

Буџет за 
2018.г   

Индекс 
4/3 

  

1 2 3 4     

41+51 Расходи и издаци 127,170.00 113,050.00 88.90%   

41 Укупно текући трошкови  105,170.00 98,850.00 93.99%   

4111 Плате  запослених 46,000.00 40,500.00 88.04%   

411111 Нето плате 27,500.00 24,800.00 90.18%   

411121 Порез на плату 2,500.00 2,000.00 80.00%   

411131 Доприноси на плату 16,000.00 13,700.00 85.63%   

411200 Накнаде трошкова запослених-Регрес 2,220.00 1,700.00 76.58%   

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

41129 Расходи за порезе и доприноси на 
накнаде 

4,200.00 4,200.00 
100.00%   

412 Трошкови материјала и услуга  48,750.00 48,450.00 99.38%   

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

41222 Трош.комуналних и комуникационих 
услуга 

2,500.00 2,500.00 
100.00%   

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

4125 Расходи за текуће одржавање 500.00 2,500.00 500.00%   

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

4127 Расходи за осигурање запослених 50.00 50.00 100.00%   

4127 Расходи за израду брошура и 
др.пропагандног материјала 

6,000.00 6,000.00 
100.00%   

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

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

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

5,000.00 5,000.00 

100.00%   

4129 Накнаде за рад ван радног односа          20,500.00            18,200.00  88.78%   

621900 Издаци за отплату догова         
511000 

 Набавка нефинансијеске имовине           22,000.00            14,200.00  64.55%   

  Набавка намјештаја                3,000.00  #DIV/0!   

  Набавка кућица за продају сувенира                6,200.00  #DIV/0!   

  Набавка рекламних citi light паноа                5,000.00      
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На основу члана 33. став 2. Закона о буџетском 
систему Републике Српске („Слижбени гласник РС“, 
број: 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16)) и члана 36. 
Статута Општине Вишград („Службени гласник 
Општине Вишеград“, број: 6/17), Скупштина 
општине Вишеград на сједници одржаној 29.12.2017. 
године, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о извршењу Буџета општине Вишеград  

за 2018. годину 
 
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
Овом одлуком прописује се начин извршења Буџета 
општине Вишеград за 2018. годину. 
Све одлуке које се односе на Буџет морају бити у 
складу са овом одлуком. 
Ова одлука се односи на буџетске кориснике и 
примаоце грантова који се у цјелости или 
дјелимично финансирају из буџета. 
 

Члан 2. 
Средства Буџета из члана 1. ове одлуке распорећују 
се у укупном износу од 8.194.750,00КМ, од чега 
6.481.183,00 КМ на текуће расходе, 1.229.067,00 КМ 
на издатке за нефинансијску имовину, отплату 
кредитног задужења 360.000,00 КМ, буџетску 
резерву у износу од 103.500,00 КМ, и издатке по 
основи пореза на додату вриједност 21.000,00 КМ. 
Укупна буџетска потрошња мора бити уравнотежена 
са укупним буџетским средствима. 
 

Члан 3. 
Приходи  Буџета утврђени су према Закону о 
буџетском систему Републике Српске. 
Буџет се састоји од  прихода, примитака, грантова, 
трансвера и финансирања те расхода и издатака, са 
распоредом расхода и издатака корисника и 
примаоца грантова. 
Буџетски  корисници  могу  сходно  одредбама   
Закона о буџетском систему Републике Српске  
користити властите приходе у износу како слиједи: 
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. 
Корисницима буџетских средстава за 2018.годину, 
одобраваће се средства за материјалне трошкове, 
умањена за 5% у односу на усвојени буџет за сваког 
корисника. Умањење ће се кориговати приликом 
усвајања ребаланса буџета за 2018.годину, или у 
складу са остверењем прихода у буџету општине. 
 

Члан 7. 
Корисници буџетских средстава обавезни су да 
поднесу Одјељењу за финансије своје кварталне 
финансијске планове за извршење буџета и 
тромјесечну динамику трошења средстава, петнаест 
дана прије почетка сваког квартала, водећи рачуна о 
ограничењу из става 2 предходног члана. 
Одјељење за финансије даје сагласност буџетским 
корисницима на поднесене кварталне финансијске 
планове за извршење буџета, а у складу са 
процијењеним остварењем буџетских средстава за 
исти период фискалне године. 
Ако корисник буџета не поднесе квартални 
финансијски план, у року из става 1. овог члана, 
квартални финансијски план за тог буџетског 
корисника одређује Одјељење за финансије. 
Укупан износ свих кварталних финансијских 
планова за извршење Буџета, сваког корисника мора 
бити једнак износу усвојеног годишњег Буџета за 
сваког корисника. 
 

Члан 8. 
Пренос средстава за измирење обавеза по основу 
буџетских издатака из члана 4. ове одлуке врши 
Одјељење за финансије, на основу захтјева који 
сачињава буџетски корисник. 
За буџетске  кориснике  који су у локалном трезору 
плаћање се врши на основу образаца прописаних за 
трезорско пословање. Подаци унесени у обрасце за 
трезорско пословање буџетских корисника морају 
бити сачињени на основу вјеродостојних 
књиговодствених исправа. Исправама се сматрају: 
а) обрачунске листе плата и накнада, 
б) предрачуни и уговори 
в) рачуни за набавку средстава, материјала, робе и 
услуга, 
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г) одлуке и рјешења надлежних органа из којих 
проистичу финансијске обавезе и 
д) остале финансијске исправе. 
 

Члан 9. 
За тачност књиговодствених исправа, интерне 
контролне поступке којима подлијежу те исправе и 
за вјеродостојан унос исправа у главну и помоћне 
књиге општине одговара буџетски корисник. 
 

Члан 10. 
Изузетно, начелник општине може средства 
распоређена Буџетом прераспоређивати: 

- у оквиру буџетских корисника и 
- између буџетских корисника и то до 5% 

укупно усвојених средстава буџетских 
корисника којима се средства умањују. 

Начелник општине је обавезан да тромјесечно 
извјештава Скупштину општине о извршеној 
прерасподјели средстава из става 1. овог члана. 
 

Члан 11. 
Расподјела средстава буџетске резерве врши се 
према члану 43. и 44. Закона о буџетском систему 
Републике Српске и чини 2,5% од  планираних 
буџетских прихода, умањених за планиране грантове 
за текућу фискалну годину. 
Начелник општине одлучује о коришћењу средстава 
буџетске резерве за подмирење недовољно 
планирани и непредвиђених расхода које се појаве 
током буџетске године. 
 

ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 12. 
Исплата плата и осталих личних примања буџетских 
корисника, (осим корисника грантова) врши се 
преносом средстава са Јединственог рачуна трезора 
на текуће рачуне запослених код буџетских 
корисника у одговарајућим банкама. 
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 
2018. годину, обавезно се примјењују одредбе и 
планирани износи предвиђени овом одлуком и 
Одлуком о Буџету за 2018. 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: 01-022-302/17 
Датум: 29.12.2017. год.      др Билал Мемишевић,с.р. 
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На основу члана 10. Закона о накнадама за 
коришћење природних ресурса у сврху производње 
електричне енергије („Службени гласник Републике 
Српске“, број 85/03, 75/010 и 48/011) и члана 36. 
Статута општине Вишеград („Службени гласник 
општине Вишеград“,број 6/17), Скупштина општине 
Вишеград на сједници одржаној 29.12.2017. године, 
д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о усвајaњу Програма коришћења  средстава 
уплаћених по основу Закона о накнадама за 

коришћење природних ресурса у сврху 
производње електричне енергије за 2018. годину 

 
Члан 1. 

Скупштина општине Вишеград усваја Програм 
коришћења средстава уплаћених по основу Занона о  
накнадама за коришћење природних ресурса у сврху 
производње електричне енергије за 2018. годину у 
износу од 2.445.000,00КМ 
 

Члан 2. 
Програм из члана 1. ове одлуке Скупштина општине 
Вишеград, у року од 15 дана од дана усвајања, 
доставиће Министарству финансија. 
 

Члан 3. 
Саставни дио ове одлуке је Програм коришћења 
средстава уплаћених по основу накнада за 
коришћење природних ресурса у сврху производње 
електричне енергије за 2018. годину. 
 

Члан 4. 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношња а 
објавиће се и у Службеном гласнику Општине 
Вишеград. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД  
             ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Број: 01-022-303/17    
Датум: 29.12.2017. год.      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 2018. 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 2.445.000,00 КМ, а иста се 
састоје од средстава која се планирају наплатити у 
2018 години на основу Закона о накнадама за 
кориштење природних ресурса у сврху производње 
електричне енергије, „Службени гласник Републике 
Српске“, број: 85/03, 75/010 и 78/011 у износу од 
2.435.000,00КМ и планиране наплате средстава од 
поврата рата пласираних кредита у износу од   
10.000,00КМ. 

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 978.000,00 КМ 
(мин 30% средстава) како слиједи:                                                   

Редни 
број Назив пројекта Планирани износ у КМ 

1 Враћање главнице кредита домаћим банкама 320.000,00 

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 978.000,00 
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2. остале 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 1.467.000,00КМ, 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 

757.000,00 

6-а Општинска борачка организација Вишеград 140.000,00 

6-б Средства за спорт 150.000,00 

6-в Удружење пензионера Вишеград 17.000,00 

6-г Дом здравља Вишеград 50.000,00 

6-д 
Центар за социјални рад- дознаке на име социјалне 
заштите 

400.000,00 

7 Набавка намјештаја 40.000,00 

 У К У П Н О  1.467.000,00 КМ 
 

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: 01-022-303/17    
Датум: 29.12.2017. год.      др Билал Мемишевић,с.р. 
 

На основу члана 39. став (2) тачка 13) Закона о 
локалној самоуправи  („Службени гласник 
Републике Српске“, број 97/16), члана 22., члана 23. 
став (1) и (4) и члана 348. став (6) Закона о стварним 
правима („Службени гласник Републике Српске“, 
број 124/08, 3/09, 38/09, 95/11 и 60/15), и члана 36. 
Статута општине Вишеград („Службени гласник 
општине Вишеград“,број 6/17) Скупштина општине 
Вишеград на сједници одржаној 29.12.2017. године, 
д о н о с и 
 

О Д Л У К У  
 о измјени Одлуке о замјени некретнина 

 
Члан 1. 

У Одлуци о замјени некретнина број 01-022-69/17 од 
21.03.2017. године („Службени гласник општине 
Вишеград“, број 6/17) члан 1. мјења се и гласи: 
 

,,Одобрава се Општини Вишеград да изврши замјену 
некретнина са Републиком Српском, Владом  
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Републике Српске – Министарство унутрашњих 
послова, на начин: 
да Општина Вишеград даје непокретности означене 
као: 
непокретност уписану у лист непокретности број 8/0 
КО Вишегра 1 у којем је у A листу – подаци о 
земљишту уписана к.п. 1202  Општина, објекат 
јединице локалне самоуправе, површине 366 м2 и 
земљиште уз објекат јединице локалне 552 м2  
укупне површине 918 м2 у Б листу - подаци о имаоцу 
права на земљишту уписана је Општина Вишеград, 
врста права - право својине, обим права 1/1 у А1 
листу – подаци о згради и посебним дијеловима 
зграде у подулошку број 1, уписана је парцела број 
1202, број зграде 1, објекат са одобрењем за грађење, 
објекат јединице локалне самоуправе, спратности 1, 
површине 366 м2 у Б1 листу - подаци о имаоцу права 
на згради и посебним дијеловима зграде у 
подулошку број 1 уписана је Општина Вишеград, 
врста права - право својине, са обимом права 1/1, у В 
листу -  терети и ограничења уписано је да нема 
терета ограничења, и непокретност уписану у лист 
непокретности – извод број 7/0 КО Вишеград 1 
уписана у А листу -подаци о земљишту парцела 
означена бројем 1206/3, изнад Општине, стамбено-
пословни објекат, површине 686 м2 у Б листу – 
подаци о имаоцу права на замљишту уписани 
носиоци права заједничке својине, врста права – 
право заједничке својине са обимом права 0/0, 
уписана у А1 листу - подаци о згради и посебним 
дијеловима зграде у подулошку број 1 уписана 
парцела број 1206/3, објекат са одобрењем за 
грађење, стамбено - пословни објекат и у подулошку 
број 40 парцела број 1206/3, број зграде 1, објекат са 
одобрењем за грађење пословни простор у ван 
привреди, спратности 1, површине 159  м2 и 
приземље површине 124 м2 у Б1 листу - подаци о 
имаоцу права на згради и посебним дијеловима 
зграде у подулошку број 1 уписани носиоци права 
заједниче својине, врста права – право заједничке 
својине, обим права 0/0 и у подулошку број 40 
уписана општина Вишеград, врста права – право 
својине са обимом права 1/1, у В листу - терети и 
ограничења уписано да нема терета и ограничења, 
за непокретност коју даје Република Српска, Влада 
Републике Српске – Министарство унутрашњих 
послова, означене као:  
непокретност уписану у лист непокретности број 9/0 
КО Вишеград 1 у А листу – подаци о земљишту 
уписана парцела број 1059/1  број зграде 1, управна 
зграда, пословни објекат у ван привреди, површине 
261 м2 и економско двориште, земљиште уз 
ванпривредни објекат површине 751 м2, укупне 
површине 1012 м2 у Б листу - подаци о имаоцу права 
на земљишту уписана је Република Српска, Влада 
РС,  Министарство унутрашњих послова Бања Лука, 
врста права - право својине,  са обимом права 1/1 у 
А1 листу – подаци о згради и посебним дијеловима 

зграде у подулошку број 1, уписана је парцела број 
1059/1, број зграде 1, објекат број улаза 1, објекат са 
одобрењем за грађење, пословни објекат у 
ванпривреди, спратности 1, површине 261 м2 у Б1 
листу - подаци о имаоцу права на згради и посебним 
дијеловима зграде у подулошку број 1 уписана је 
Република Српска, Влада РС,  Министарство 
унутрашњих послова Бања Лука, врста права - право 
својине са обимом права 1/1, у В листу - терети и 
ограничења уписано је да нема терета и ограничења 
као и приземни помоћни објекат (двије гараже, 
магацин и простор за огрев) ванкњижно власништво 
изграђен на истој катастарској парцели.“  
 

Члан 2. 
У члану 3. бришу се ријечи „предуговор и главни“.   
 

Члан 3. 
Остали дијелови одлуке се не мијењају.  

 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД  
             ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Број: 01-022-305/17    
Датум: 29.12.2017. год.      др Билал Мемишевић,с.р. 
 
На основу члана 36. Статута општине Вишеград 
(„Службени гласник општине Вишеград“, број 6/17) 
и члана 5. Закона о јавним предузећима („Службени 
гласник Републике Српске“, број 75/04 и 78/11), а 
након разматрања измијењеног Плана пословања за 
2017. годину Јавног комуналног предузећа 
„Комуналац“ а.д. Вишеград, Скупштина општине 
Вишеград на сједници одржаној 29.12.2017. године,      
д о н о с и 
 

О Д Л У К У  
 

Члан 1. 
Скупштина општине Вишеград усваја измијењени 
план пословања за 2017. годину Јавног комуналног 
предузећа „Комуналац“ а.д. Вишеград. 
 

Члан 2. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине 
Вишеград“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД  
             ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Број: 01-022-306/17    
Датум: 29.12.2017. год.      др Билал Мемишевић,с.р. 
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На основу члана 36. Статута општине Вишеград 
(„Службени гласник општине Вишеград“, број 6/17) 
и члана 5. Закона о јавним предузећима („Службени 
гласник Републике Српске“, број 75/04 и 78/11), а 
након разматрања измијењеног трогодишњег Плана 
пословања за 2017-2019. годину Јавног комуналног 
предузећа „Комуналац“ а.д. Вишеград, Скупштина 
општине Вишеград на сједници одржаној 29.12.2017. 
године, д о н о с и 
 

О Д Л У К У  
 

Члан 1. 
Скупштина општине Вишеград усваја измијењени 
трогодишњи План пословања за 2017-2019. годину 
Јавног комуналног предузећа „Комуналац“ а.д. 
Вишеград. 
 

Члан 2. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине 
Вишеград“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД  
             ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Број: 01-022-307/17    
Датум: 29.12.2017. год.      др Билал Мемишевић,с.р. 
 
На основу члана 39, став (2), Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
број 97/16 ) и члана 36. Статута општине Вишеград 
(„Службени гласник општине Вишеград“, број 6/17), 
Скупштина општине Вишеград на сједници одржаној 
29.12.2017. године, д о н о с и  
 

OД Л У К У 
о новчаним подстицаја за развој пољопривреде  

у општини Вишеград у 2018. години 
 

Члан 1. 
Циљ ове одлуке је развој и унапређење 
пољопривредне производње на подручју општине 
Вишеград подршком пољопривредних газдинства, 
предузетника, удружења, задруге и привредних  
друштава путем додјеле подстицајних средстава из 
буџета општине Вишеград . 
Овом одлуком прописује се сљедеће: 

- услови које морају да испуне подносиоци 
захтјева како би остварили право на ночане   
подстицаје, 

- поступак и начин одобравања новчаног 
подстицаја у пољопривреди, 

- износи новчаних средстава које ће се 
обрачунавати за различите врсте подстицаја, 

- документацију коју је потребно приложити 
уз захтјев, 

- права и обавезе које имају корисници 
новчаног подстицаја. 

 
Члан 2. 

Право на подстицајна средства остварују  
подносиоци захтјева: 
- који су регистровани у Апиф-у за обављање 
пољопривредне производње, 
- који имају пребивалиште или сједиште на 
територији општине Вишеград, најмање годину дана, 
- код којих носилац пољопривредног газдинства 
нема навршених 65 година живота, 
- код којих носилац пољопривредног газдинства као 
основну, обавља пољопривредну дјелатност  или се 
налазе на евиденцији Завода за запошљавање. 
- који обављају пољопривредну производњу  на 
територији општине Вишеград, 
- или привредна друштва која у оквиру својих 
дјелатности обављају и пољопривредну дјелатност 
на подручју општине Вишеград и имају минимум 50 
стално запослених радника. 
 

Члан 3. 
Начелник општине ће именовати Комисију за 
додјелу новчаних подстицаја у пољопривреди (у 
даљем тексту: Комисија). Комисија је задужена да: 

- прима захтјеве и документацију, 
- врши преглед документације, 
- врши обрачун износа новчаног подстицаја, 
- врши обилазак подносиоца захтјева на лицу 

мјеста, 
- сачини записник и приједлог о испуњености 

услова за додјелу подстицаја, 
- обавјести подносиоца захтјева уколико је 

захтјев одбијен усљед не испуњавања 
услова. 

Комисија свој рад треба да прилагоди броју захтјева 
и да благовремено врши њихову обраду. 
На основу приједлога од стане Комисије, корисници 
подстицаја са општином Вишеград закључују уговор 
којим се регулишу међусобна права и обавезе, који у 
име општине потписује начелник. 
 

Члан 4. 
Захтјеви за остваривање права на подстицаје за 
развој пољопривреде подносе се на писарници 
Општине Вишеград на прописаном обрасцу који је 
саставни дио ове одлуке, а уз захтјев се доставља и: 

- копија личне карте (само за физичка лица), 
- копија потврде из АПИФ-а, 
- копија текућег или жиро рачуна, 
- рјешење о регистрацији и потврда ЈИБ (само 

за правна лица: удружења, задруге и 
привредна друштва), 

- потврда о пребивалишту, 
- увјерење о незапослености са Завода за 

запошљавање   или   овјерена    изјава   да   је   
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- пољопривреда основна дјелатност (само за      

физичка лица) , 
- овјерена кућна листа (као доказ да нема још 

корисника подстицаја из једног 
домаћинства), 

- изјава да корисник према општини нема 
доспјелих а не измирених обавеза, 

- извод из пореске управе о броју 
пријављених радника на неодређено. 

Осим ове опште документације потребно је 
доставити и документацију прописану посебно за 
различите врсте пољопривредне производње како је 
наведено. Захтјев за правна лица мора бити овјерен и 
потписан од стране овлашћене особе. 
 

Члан 5. 
Рок за подношење захтјева је 30.11.2018. године, 
осим за прољетну сјетву на отвореном и пчеларску 
производњу за које је одређен рок 30.06.2018. године 
Након истека одређеног рока захтјеви се неће 
разматрати. 
 

Члан 6. 
Подстицај неће бити одобрен сљедећим 
подносиоцима захтјева који: 

- су неоправдано смањили обим производње 
или су ненамјенски користили средства, 

- уредно не измирују обавезе по основу 
кредита из Програма коришћења средстава 
уплаћених на основу накнаде за коришћење 
природних ресурса у сврху производње 
електричне енергије, 

- не измирују уговорене обавезе по било ком 
основу према општини Вишеград 
(закупнина итд.) 

 
Члан 7. 

Подносиоци захтјева (у даљем тексту: Корисници) 
могу оставарити право на подстицај по једном 
основу у текућој производњи и по једној основи за 
унапријеђење  и развој пољопривреде. 
Корисницима који имају пребивалиште у сеоском 
подручју општине Вишеград износ новчаног 
подстицаја приликом обрачуна се увећава за 15%. 
 
Корисници могу остварити право на новчани 
подстицај у максималном износу до 10.000,00 КМ. 
Исплата новчаних подстицаја врши се директним 
плаћањем на текуће или жиро-рачуне. 
 

Члан 8. 
Новчана средства за подстицај развоја пољопривреде 
у 2018. години обезбијеђена су буџетом општине 
Вишеград у износу од 100.000,00КМ. 
Право на новчане подстицаје у пољопривреди  
корисници  остварују кроз сљедеће видове 
подстицаја: 
I) подршку текућој производњи и  
    дохотку ………………………………  50.000,00КМ 

II) подршка унапређењу и развоју  
     пољопривреде ...................................  45.000,00КМ 
III) ванредне потребе и помоћи ...........     5.000,00КМ 
Средства из једног вида подстицаја, ако не буду 
уттрошена, могу се утрошити кроз други вид 
подстицаја. 
 
 I) Подршка текућој производњи и дохотку 
 

Члан 9. 
Корисник оставарује право на новчане подстицаје за 
одгој на властитом имању, минимално једне или 
више приплодних јуница, старости од 15-24 мјесеца, 
код првог припуста или инсеминације, а посједује 
још најмање 3 музна грла у штали. 
Уз захтјев за остваривање новчаног подстицаја се 
прилаже: 

- копија пасоша животиње, 
- потврда овлашћене службе о утврђеној 

гравидности јунице, 
- изјава власника да јуницу неће отуђити у 

року од 3 године, 
- пасоше за музна грла.  

Подстицајна средства за приплодне јунице ће се 
обрачунавати у износу од 200,00КМ по грлу за 
некомерцијална и 300,00КМ за комерцијална 
газдинства и предузетнике. 
 

Члан 10. 
Корисник оставарује право на новчане подстицаје за 
узгој 4 и више млијечних грла крава старијих од 2 
године на властитом имању. 
Уз захтјев за остваривање новчаног подстицаја се 
прилаже: 

- пасош за краве музаре.  
Подстицајна средства за узгој крава музара ће се 
обрачунавати у износу од 100,00КМ по грлу за 
некомерцијална и 150,00КМ за комерцијална 
газдинства и предузетнике. 
 

Члан 11. 
Корисник оставарује право на новчане подстицаје за 
узгој минимално 40 и више одраслих оваца у 
властитом стаду или 20 и више коза. 
Уз захтјев заостваривање новчаног подстицаја 
новчаног подстицаја се прилаже: 

- потврда о броју грла оваца или коза на којем 
је извршена вакцинација издата од стране 
ветеринарске станице  

Корисници који су остваривали право за новчане 
подстицаје од стране општине Вишеград новчана 
средства ће се обрачунавати у износу од 3,00КМ по 
грлу за некомерцијална и 5,00 КМ за комерцијална 
газдинства и предузетнике. 
 

Члан 12. 
Корисник оставарује право на новчане подстицаје за 
узгој минимално 5 и више супрасних назимица или 
крмача за прашење на властом имању.  
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Уз захтјев заостваривање новчаног подстицаја  се 
прилаже: 

- доказ о броју  грла и доказ о гравидности од 
надлежне ветеринарске станице са 
бројевима ушних маркица. 

Подстицајна средства за узгој 5 (пет) назимица 
(крмача) за прашење ће се обрачунавати у износуод 
250,00КМ за некомерцијална и 350,00КМ за 
комерцијална газдинства и предузетнике а за сваку 
наредну крмачу ће се обрачунавати по 50,00КМ по 
крмачи.  
 

Члан 13. 
Право на новчане подстицаје за производњу и узгој 
пчела оставарују корисници, чланови Удружења 
пчелара Вишеград, за које Удружење подноси 
захтјев са спецификацијом, која садржи: имена и 
презимена пчелара, матичне бројеве пчелара, број 
пчелињих друштава код сваког пчелара и бројеве 
текућих рачуна, и остале услове прописане Чланом 
4. 
Новчани подстицаји за узгој пчела ће се остваривати 
на сљедећи начин: 
- за најмање 20 пчелињих друштава за пчеларе који 
се пријављују први пут и остварују право на новчана 
средства у износу од 10КМ по друштву, 
- за пчеларе који су у предходном периоду 
остваривали право на новчани подстицај морају 
имати најмање 35 пчелињих друштава за које ће се 
обрачунавати подстицај у износу од 5,00КМ по 
друштву, 
- за пчеларе који имају више од 100 друштава 
обачунаваће се подстицај у износу од 3,00КМ,  
- за пчеларе који су повећали број пчелињих 
друштава за најмање 50 % у односу на предходну 
годину обрачунаваће се средства у износу од 
10,00КМ за повећани број друштава. 

 

Члан 14. 
Право на новчане подстицаје за прољетну сјетву на 
отвореном простору оставарују корисници који у 
прољетној сјетви имају засијане површину од 
најмање: 

- 0,5 hа поврћем или 0,5 hа крмним биљем, 
- 1 hа житарицама. 

Уз захтјев  за остваривање новчаног подстицаја 
корисник прилаже: 

- овјерена изјаву о засијаним површинама , 
- фискални рачуни и фактура на име из 2018. 

године о набавци сјемена и другог 
репроматеријала. 

- уговор о закупу ( за површине које нису у 
власништву).  

Подстицајна средства за прољетну сјетву ће се 
обрачунавати у износу од 30 % уложених средстава 
за сјемена, вјештачка ђубрива и средства за заштиту.  
 
 
 

Члан 15. 
Корисник оставарује право на новчане подстицаје за 
производњу поврћа и других култура у заствореном 
простору (пластеничку производњу), а засновану на 
најмање 150 и више m2. 
Уз захтјев за остваривање новчаних подстицаја 
корисник прилаже: 

- овјерену и потписану изјаву о засијаним 
површинама у пластеницима  

Подстицај се обрачунава у износу од 1,20КМ по m2 
заштићеног простора (пластеника) за некомерцијална 
и 1,50 КМ за комерцијална газдинства и 
предузетнике. 
Комисија на лицу мјеста ће процјенити да ли одређен 
затворен и заштићен простор задовољава 
критеријуме за ову врсту производње.  
 

Члан 16. 
Право на премију за произведено и продато воће 
имају произвођачи (физичка лица) воћа који у 
текућој години предају одређене количине воћа 
лицима регистрованим за откуп или прераду 
пољопривредних производа. 
Премија за произведено и предато воће износи до 
0,15КМ/кг у зависности од тренутно расположивих 
средстава. 
Уколико откупна цијена малине буде 3,00КМ/кг и 
већа, пољопривредни произвођачи немају право на 
исплату подстицајних средстава. 
Право на подстицајна средства из овог члана 
остварује се на основу захтјева који подноси 
откупљивач у име произвођача или физичко лице уз 
који се прилаже: 

- потврда од регистрованог откупљивача воћа 
или откупни блок који садржи количину и 
цијену продатог воћа или списак са 
наведеним личним подацима произвођача 
воћа, откупљеним количинама и бројевима 
жиро рачуна, 

- копија уговора са откупљивачем воћа. 
Комисија ће након пријема свих захтјева , а на 
основу тренурно расположивих средстава , извршити 
обрачун и одредити цијену премије. 
 

Члан 17. 
Право на подстицајна средства за узгој кока носиља 
или бројлера могу остварити корисници који 
посједују јато од минимум 5.000 кока носиља или 
10.000 бројлера годишње. 
Поред општих услова уз захтјев корисник прилаже: 

- изјаву о броју, са рачуном о куповини кока 
носиља, односно бројлера , или 

- потврду о извршеној вакцинацији са бројем 
кока, односно бројлера 

Подстицајна средства ће се обарчунавати у износу од 
0,50КМ по једној коки, односно 0,20КМ по бројлеру. 
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II) Подршка унапређењу и развоју пољопривреде 
 

Члан 18. 
Корисник остварује право на новчане подстицаје за 
инвестиције у пољопривредну механизацију и 
опрему као што су: трактори, мотокултиватори, 
систем за наводњавање, возила за пчеле, прскалице, 
атомизери, цистернеи друга средства која се сматрају 
опремом неопходном за одређену врсту 
пољопривредне производње,којом се бави. 
Уз захтјев за остваривање новчаних подстицаја 
корисник прилаже: 

- фискални рачуни и фактуру на име из 2018. 
године, 

- изјаву да механизације и опрему неће 
отуђити у наредне три године. 

Минималан износ набавке мора бити 500,00КМ. 
Уколико  је износ инвестираних средстава био мањи 
од 500,00КМ, захтјев за подстицај се неће 
разматрати. 
Комисија ће на лицу мјесте оцјенити оправданост 
захтјева. Уколико подносилац захтјева нема 
засновану производњу за који му је неопходна 
набавка механизације и опреме, Комисија ће овакав 
захтјев одбити.  
Износ новчаног подстицаја који ће се Кориснику 
обрачунати по овом основу износи 30 % од 
уложених средстава. 
 

Члан 19. 
Корисник оставарује право на новчане подстицаје за 
адаптацију постојећих и изградњу нових објеката за 
узгој стоке, ако у текућој години уложи најмање 
5000,00КМ за сљедеће намјене : 

- стаје за најмање 5 музних грла или 5 јунади 
за тов (најмања површина 50 m²), 

- овчарници за најмање 50 oваца (најмања 
површина 50 m²), 

- свињац за најмање 5 супрасних назимица 
или 20 товних свиња (најмања површина 40 
m²), 

- живинарник за тов 1000 бројлера или за 1000 
кока носиља (најмања површина 100 m²). 

Уз захтјев за остваривање новчаних подстицаја 
корисници прилажу: 

- пројекат И предмјер и предрачун радова, 
- рачуне фискалне и фактура на име као доказ 

о инвестираним средствима за набавку 
грађевинског материјала  из 2017. Године, а 
у складу са предмјером и предрачуном. У 
грађевински материјал за који се обрачунава 
подстицај спада: блокови, цигла, цемент, 
кровна конструкција, арматура, бетон, 
материјал за покривање (цријеп, плоче и др.) 
и столарија. 

На основу приложене документације и увида на лицу 
мјеста Комисија проширена са чланом грађевинске 
струке, констатује испуњеност услова за 

остваривање права на подстицајна средства и о томе 
сачињава записник. 
Износ новчаног подстицаја који ће се Кориснику 
обрачунати по овом основу износи 30% од уложених 
средстава. 
 

Члан 20. 
Корисник оставарује право на новчане подстицаје за 
инвестицију у водоснадбијевање, односно довођење 
воде до објекта за говеда. Уз захтјев за остваривање 
новчаних подстицаја корисници прилажу: 

- пројекат или предмјер и предрачун радова, 
- као и фискални рачун и рачун на име након 

извршених радова 
Комисија ће на лицу мјеста оцјенити оправданост 
захтјева. Уколико подносилац захтјева нема 
засновану производњу за који му је неопходна ова 
врста инвестиције, Комисија ће овакав захтјев 
одбити. Максималан износ подстицајних средстава 
за ову намјену је 30% од уложених средстава за 
некомерцијална или 40% за комерцијална газдинства 
и предузетнике. 
Подносилац захтјева мора да посједује минимум 20 
грла говеда. 
 

Члан 21. 
Корисник оставарује право на новчане подстицаје за 
набавку нових пластеника и материјала за изградњу 
нових пластеника (најлона и металне конструкције) 
површине од најмање 50 m2 који посједују већ 
пластеник од најмање 150 m2 Уз захтјев за 
остваривање новчаних подстицаја корисник 
прилаже: 

- рачун фискални и фактура на име из 2018. 
године као доказ о инвестираним 
средствима за набавку пластеника или 
материјала за изградњу пластеника. 

Износ новчаног подстицаја који ће се Кориснику 
обрачунати по овом основу износи 30% од уложених 
средстава. 
 

Члан 22. 
Корисник остварује право на новчане подстицаје за 
подизање вишегодишњих засада јабучастог, 
коштичавог, језграстог и јагодичастог воћа. 
Подстицајна средства из овог члана корисници 
остварују ако подижу засаде под воћем површине 
веће од: 

- 0,2 hа јабучастог, коштичавог и језграстог 
воћа(минимум 200 стабала 
јабуке,крушке,шљиве и 20 стабала ораха) 
или 

- 0,1 hа јагодичатог воћа (минимум 3400 
садница јагоде;минимум 200 садница 
купине, боровнице или ароније; минимум 
1000 садница малине). 
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Уз захтјев за остваривање новчаних подстицаја 
корисник подноси: 

- фискални рачун и фактуру на име из 2018. 
или октобар и новембар 2017. године, 

- декларација о квалитету садног материјала, 
- овјерене изјаве о засађеним површинама. 

Корисници по овом основу остварију право и за 
јесењу садњу из 2017. године,односно, послије 
30.11.2017.године. 
Износ подстицајних средстава за 
подизањеинтензивних засада јабучастог, коштичавог 
и језграстог воћа и јагодичастог воћа, који 
подносилац може остварити у текућој години износи 
200,00КМ по дунуму. 
 

Члан 23. 
Удружења или задруге који имају сједиште на 
територији општине Вишеград остварују право 
нановчане подстицаје у провођењу сљедећих 
активности: 

- организовање сајмова и изложби 
пољопривредних производа у Вишеграду, 

- посјете пољопривредним сајмовима и 
изложбама,  

- организовање едукација из области 
пољопривредне производње. 

- суфинасирање пројеката који се проводе у 
општини Вишеград, а финансирају се из 
других извора, 

- подршка развоју задругарства, 
- и других активности неопходних за рад 

удружења и задруге. 
Уз захтјев за остваривање новчаних 
подстицајаКорисник прилаже: 

- копију судског рјешења о регистрацији, 
- списак чланова удружења или задругара, 
- детаљну спецификацију трошкова са 

рачунима 
- опис предложене активности, и/или 
- уговор о финасирању пројекта са донатором 

и пројектни приједлог (само за 
суфинансирање пројеката) 

Комисија ће на основу приоритета дати приједлог 
распоредјеле подстицајних средства. Основни 
приоритет је учешће већег броја пољопривредника 
или пчелара у предложеној активности, већа 
производња и боља реализација на тржишту 
пољопривредних проивода, заједнички наступ на 
тржишту и финансијски допринос корисника или 
допринос у натури.  
 

Члан 24. 
Корисници остварују права и за превентину заштиту 
животиња од појаве заразних болести,(плави језик, 
квргава кожа, слинавка и шап,итд.). 
Захтјев за овај вид подстицаја подноси Задруга или 
удружење који уз захтјев прилажу: 

- Уговор са ветеринарском организацијом о 
провођењу мјера 

- Списак пољопривредних произвођача 
корисника услуга 

- Предрачун трошкова 
Максималан износ одобрених средстава за ову 
намјену је до 50% од планираних трошкова по 
кориснику услуга. Ветеринарска организација је 
дужна да по окончању, обављених мјера, приложи 
фискални рачун о проведеним мјерама. 
Укупан износ издвојених средстава за ову намјену је  
3.000,00КМ. 
 

III) Ванредне помоћи 
Члан 25. 

Новчане средства у виду једнократне помоћи 
одобрају се у случају наступања ванредних 
околности као што су: пожари, поплаве, клизишта, 
временске непогоде,(мањих размјера) штету од 
дивљачи и штету од паса луталица. 
Право на једнократну помоћ могу остварити 
Корисници код којих су ванредне околности довеле 
до: угинућа животиња, штете на усјевима и 
воћњацима, штете на пољопривредним објектима и 
опреми. 
Уз захтјев за додјелу средстава корисник подноси: 

- извјештај о насталој штети коју је утврдила 
полиција, ватрогасци, цивилна заштита, 
ветеринарска станица, инспекције или 
надлежна комисија. 

Комисија оцјењује оправданост захтјева и на основу 
тога предлаже начелнику општине издвајање 
средстава за ванредну помоћ, према тренутно 
расположивим средстима.Износ средстава која ће се 
исплатити за ову намјену је 50% од процијењене 
вриједности настале штете а у максималном износу 
до 1.000,00КМ по захтјеву. Начелник општине ће на 
основу приједлога донијети одлуку о једнократној 
помоћи. 
 

IV)Контрола и надзор 
Члан 26. 

Корисници права из ове одлуке дужни су намјенски 
користити подстицајна средства само у сврху развоја 
пољопривредне производње на властитом 
пољопривредном газдинству. 
Корисници постицаја из 2017. године који су из 
неоправданих разлога смањили обим производње 
или нису објекте, механизацију и опрему за коју су 
добили подстицај ставили у функцију 
пољопривредне производње немају право на 
подстицај у 2018. години. Оцјену оправданости или 
неоправданости смањења обима производње врши 
Комисија у процесу обраде захтјева. Комисија ће 
сачинити записник и донјети одлуку о одбијању 
захтјева, а подносиоцу захтјева доставити 
обавјештење. Корисници који су неоправдано 
смањилили обим производње, дали нетачне податке 
приликом подношења захтјева и ненамјенски 
користили   средства  губе      право   на  подстицај у  
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наредне 3 (три) године, о чему ће начелник општине 
донијети одлуку.  
 

Члан 27. 
Начелник општине ће именовати Комисију за надзор 
новчаних подстицаја у пољопривреди, која ће бити 
задужена за сљедеће: 

- накнадно прегледати документацију, 
- утврдити стање на терену, 
- сачинити информацију  о додјелу новчаних 

подстицаја у пољопривреди са освртом на 
примјену одлуке и стање у пољопривреди 
коју ће доставити Скупштини општине. 

 
V) Завршне одредбе 

Члан 28. 
Oва одлука ступа на снагу 8 (осмог) дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине 
Вишеград“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД  
             ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Број: 01-022-308/17    
Датум: 29.12.2017. год.      др Билал Мемишевић,с.р. 
 
На основу члана 39. закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 
96/16), члана 2. Закона о финансирању политичких 
странака из буџета Републике, града и општине 
(„Службени гласник Републике српске“, број: 65/08) 
и члана 36. став (2) Статута општине Вишеград 
(„Службени гласник општине Вишеград“, број: 6/17), 
Скупштина општине Вишеград на сједници одржаној 
дана 29.12.2017. године, д о н о с и  
 

О Д Л У К У 
о финасирању политичких странака које 

партиципирају у Скупштини општине Вишеград 
 

Члан 1. 
Утврђује се финансирање политичких странака које 
партиципирају у скупштини општине Вишеград. 
 

Члан 2. 
Буџетом општине Вишеград се обезбјеђују 
финансијска средства за финансирање политичких 
странака у износу 0,5% од укупних буџетских 
прихода буџета из претходне године. 
 

Члан 3. 
Планирана средства из члана 2, а у складу са законом 
о финансирању политичких странака из буџета 
Републике, града и општине („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 65/08), расподјељују се на 
следећи начин: 

А) 20% распоређује се у једнаким износима 
политичким странкама које имају одборнике у 
Скупштини општине Вишеград. 
Б) 80% распоређују се у сразмјерно броју освојених 
мандата које политичка странка има у Скупштини 
општине Вишеград. 
 

Члан 4. 
Уколико одборник у току трајања мандата, напусти 
политичку странку, финансијска средства задржава 
политичка странка којој је одборник до тада 
припадао. 
 

Члан 5. 
Расподјелу и исплату средстава из члана 3. oве 
одлуке вршиће одјељење за финансије до 10-ог дана 
у мјесецу за претходни мјесец. 
 

Члан 6. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине 
Вишеград“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД  
             ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Број: 01-022-309/17    
Датум: 29.12.2017. год.      др Билал Мемишевић,с.р. 
 
На основу члана 133. Пословника Скупштине 
општине Вишеград („Службени гласник општине 
Вишеград“, број 8/17), Скупштина општине 
Вишеград на сједници одржаној 29.12.2017. године, 
д о н о с и  
 

П Р О Г Р А М   Р А Д А 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД ЗА 2018. 

ГОДИНУ 
 

I-УВОДНИ ДИО 
 

Програм рада Скупштине општине Вишеград за 
2018. годину утврђује питања која ће Скупштина 
општине разматрати у 2018. години, рокове у којима 
ће се поједина питања разматрати, као и обрађиваче 
материјала. 
Поред прoписаних задатака из надлежности 
Скупштине општине, програм рада ће обухватити и 
теме о актуелним животним питањима грађана, а у 
надлежности других институција и виших нивоа 
власти, а посебно питања у области просторног 
уређења и планирања, образовања, културе, спорта, 
здравствене заштите и слично. Скупштина ће 
разматрати и питања као што су избори и 
именовања, доношење одређених одлука, закључака 
рјешења и других аката.  
Радна тијела Скупштине, у складу са овим 
програмом   и   својим  надлежностима,   разматраће  
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материјале припремљене за Скупштину, о чему ће у 
оквиру својих надлежности давати мишљења, 
подносити приједлоге и одговарајуће извјештаје. 
Скупштина општине ће редовно захтијевати од 
начелника и Општинске управе, те других органа, 
институција и установа да поднесе извјештаје и 
информације о реализацији одлука, закључака и 
других аката донесених на сједницама Скупштине.  
У оквиру својих надлежности Скупштина општине 
ће стварати што повољнији амбијент за улагање 
домаћег и страног капитала као и подстицајно 
дјеловати на привредни развој општине кроз пласман 
средстава остварених по основу закона. 
Скупштина општине ће и даље редовно сарађивати 
са средствима јавног информисања, у циљу бољег 
информисања грађана о раду Скупштине и њених 
радних тијела. 
Поред питања садржаних у овом програму, 
Скупштина ће, у складу са својим надлежностима и 
према указаној потреби, разматрати и друга питања 
која нису предвиђена овим програмом рада, а за 
чијим разматрањем се укаже потреба. 
Приграм рада Скупштине општине Вишеград за 
2018. годину је основа за благовремено и редовно 
планирање сједница Скупштине и њених радних 
тијела. 
 

II-САДРЖАЈ ПРОГРАМА 
 

Прво тромјесечје (јануар-март) 
 

1. Информација о раду Скупштине општине 
Вишеград за 2017. годину, 
Обрађивач: Секретар СО-е 
 

2. Извјештај о раду начелника општине и 
Општинске управе општине Вишеград за 
2017. годину, 
Обрађивач: начелник општине и Општинска 
управа општине Вишеград 
 

3. Приједлог плана капиталних улагања за 
2018. годину, 
Обрађивач: Стручна служба начелника 
општине  

 
4. Информација о раду Републичког јавног 

правобранилаштва-сједиште Фоча за 2017. 
годину , 

 Обрађивач: РЈП-сједиште Фоча 
 
5. Информација о стању у области заштите од 

пожара у општини Вишеград у 2017. години, 
Обрађивач: Одјељење за општу управу-ТВЈ 
Вишеград 

 

6. Извјештај о раду начелника општине у 
Скупштини Предузећа за водовод и 
канализацију „15. април“ а.д. Вишеград у 
2017. години, 
Обрађивач: начелник општине 
 

7. Извјештај о раду ОО Црвени крст Вишеград,  
Обрађивач: ОО Црвени крст 

 
8. Приједлог Одлуке о усвајању програма 

потрошње средстава по основу Закона о 
водама за 2018. годину:  
Обрађиач: Одјељење за финансије  
 

9. Приједлог Одлуке о усвајању програма 
потршње средстава по основу Закона о 
шумама за 2018. годину, 
Обрађиач: Одјељење за финансије  
 

10. Годишњи програм рада и финансијски план 
за 2018. годину јавних установа чији је 
оснивач општина Вишеград,  
Обрађивачи: јавне установе 
 

11. План пословања ЈП „РТВ Вишеград“ д.о.о. 
Вишеград за 2018. годину, 
Обрађивач: ЈП „РТВ Вишеград“ д.о.о. 
Вишеград 

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

Вишеград за 2018. годину, 
Обрађивач: КП „Комуналац“ а.д. Вишеград 
 

13. План пословања привредног друштва 
„Андрићев конак“ д.о.о. Вишеград за 2018. 
годину, 
Обрађивач: привредно друштво „Андрићев 
конак“ д.о.о. Вишеград 
 

14. Извјештај о раду представника општине у 
Скупштини „Андрићград“ д.о.о. Вишеград у 
2017. години, 
Обрађивач: представник општине у 
Скупштини „Андрићград“ д.о.о. Вишеград, 

 
16. Приједлог програма уређења градског 

грађевинског земљишта за 2018. годину, 
Обрађивач: Одјељење за просторно уређење 
и стамбено-комуналне послове 

 
18. Приједлог одлуке о висини трошкова  

уређења градског грађевинског земљишта за    
  2018. годину, 

Обрађивач: Одјељење за просторно уређење 
и стамбено-комуналне послове 
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19. Приједлог одлуке о утврђивању просјечно 
остварене накнаде трошкова уређења градског  
грађевинског земљишта за 2018. годину, 
Обрађивач: Одјељење за просторно уређење 
и стамбено-комуналне послове 
 

20. Приједлог одлуке о усвајању плана 
одржавања, заштите, реконструкције и 
изградње локалних и некатегорисаних 
путева за 2018. годину, 
Обрађивач: Одјељење за просторно уређење 
и стамбено-комуналне послове 
 

Друго тромјесечје (април-јун) 
 

1. Извјештај о пословању ЈП „РТВ Вишеград“ 
д.о.о. Вишеград за 2017. годину, 
Обрађивач: ЈП „РТВ Вишеград“ д.о.о. 
 

2.  Извјештај о пословању КП „Комуналац“ а.д. 
Вишеград за 2017. годину, 
Обрађивач: КП „Комуналац“ а.д. Вишеград 
 

3.  Извјештај о пословању привредног друштва 
„Андрићев конак“ д.о.о. Вишеград за 2017. 
годину, 
Обрађивач: привредно друштво „Андрићев 
конак“ д.о.о. Вишеград 

 
4. Извјештај о утрошку средстава за 2017. 

годину по основу Закона о заштити од 
пожара, 
Обрађивач: Одјељење за општу управу, ТВЈ 
Вишеград 

 
5.  План утрошка средстава по основу Закона о 

заштити од пожара за 2018. годину, 
Обрађивач: Одјељење за општу управу, ТВЈ 
Вишеград 

 
5. Извјештај о расподјели и утрошку новчаних 

средстава датих на основу Одлуке о 
условима и начину остваривања новчаних 
подстицаја за развој пољопривреде и села у 
2017. години, 
Обрађивач: Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности 

 
7. Информација о остваривању здравствене 

заштите становништва на подручју општине 
Вишеград,  
Обрађивач: Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности 
 

8. Информација о стању спорта на подручју 
општине Вишеград , 
Обрађивач: Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности 

 
9. Информација о положају младих на 

подручју општине Вишеград,  
Обрађивач: Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности 

 
10. Информација о стању путне инфраструктуре 

на подручју општине Вишеград, 
Обрађивач: Одјељење за просторно уређење 
и стамбено-комуналне послове 

 
11. Информација о извршењу буџета општине 

Вишеград за период 01.01-31.3.2018. године, 
Обрађивач: Одјељење за финансије 

 
12. Извјештај о стању у области цивилне 

заштите и реализацији мјера противпожарне 
заштите на подручју општине Вишеград, 
Обрађивач: Одјељење за општу управу-ТВЈ 
Вишеград 

    
13. Информација о водоснабдијевању 

становништва на подручју општине 
Вишеград, 
Обрађивач: Предузеће за водовод и 
канализацију „15. април“ а.д. Вишеград 
 

Треће тромјесечје (јул-септембар) 
 

1. Информација о раду основне и средње 
школе са посебним освртом на успјех 
ученика у школској 2017/2018. години, 
Обрађивач: Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности 
 

2. Извјештај о извршењу буџета општине 
Вишеград за период 01.01-30.06.2018. 
године, 
Обрађивач: Одјељење за финансије 

 

3. Информација о упису ученика у школску 
2018/2019. годину, 
Обрађивач: Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности 

 

4. Информација о стању криминалитета и 
јавног реда и мира на подручју општине 
Вишеград,      
Обрађивач: Полицијска станица Вишеград     

 
5. Информација о безбједности јавног 

саобраћаја на подручју општине Вишеград,       
Обрађивач: Полицијска станица за 
безбједност саобраћаја Вишеград    

 

6. Извјештај о годишњем пословању и 
годишњем обрачуну за радну 2017/18 
годину Јавне установе за предшколско 
васпитање и образовање „Невен“ Вишеград,   
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Обрађивач: Јавна установе за предшколско 
васпитање и образовање „Невен“ Вишеград 
 

7. Годишњи програм рада и финансијски план 
за радну 2018/19  годину Јавне установе за 
предшколско васпитање и образовање 
„Невен“ Вишеград ,  
Обрађивач: Јавна установa за предшколско 
васпитање и образовање „Невен“ Вишеград  
 

8. План зимског одржавања путева и јавних 
површина за 2018/19 годину: 
Обрађивач: Одјељење за просторно уређење 
и стамбено-комуналне послове 

 
Четврто тромјесечје (октобар-децембар) 

 
1. Информација о извршењу буџета за период 

01.01-30.9.2018. године, 
Обрађивач: Одјељење за финансије  
 

2. Информација о стању електроенергетске 
мреже на подручју општине Вишеград и  
припремама за зимски  период, 
Обрађивач: „Електродистрибуција“ Пале-РЈ 
Вишеград  
 

3. Информација о остваривању права из 
области борачко-инвалидске заштите,  
Обрађивач: Одјељење за општу управу 

 
4. Информација о насиљу у породици, 

Обрађивач: Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности 

 
5. Информација о коришћењу, узгоју и 

заштити шума на подручју општине 
Вишеград, 
Обрађивач: Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности 

 

6. Приједлог Програма заједничке комуналне 
потрошње за 2019. годину, 
Обрађивач: Одјељење за просторно уређење 
и стамбено-комуналне послове 

  
7. Нацрт буџета општине Вишеград за 2019. 

годину, 
Обрађивач: Одјељење за финансије 

 

8. Приједлог одлуке о усвајању буџета 
општине Вишеград за 2019. годину, 
Обрађивач: Одјељење за финансије 

 
9. Приједлог одлуке о извршењу буџета 

општине Вишеград за 2019. годину, 
Обрађивач: Одјељење за финансије 

10. Приједлог плана капиталних улагања за 
2019. годину, 
Обрађивач: Стручна служба начелника 
општине 

 
11. Приједлог програма рада Скупштине 

општине Вишеград за 2019. годину, 
Обрађивач: Стручна служба СО 
 

12. Приједлог Одлуке о стипендирању 
студената у општини Вишеград за академску 
2018/2019 годину. 

        
Стручни обрађивачи и предлагачи материјала, 
одређени овим програмом, одговорни су за 
благовремену, квалитетну и стручну припрему 
материјала, као и за законитост поднесених 
приједлога аката. 
 
Материјал се доставља Стручној служби Скупштине 
општине у остављеном року у писаном и 
електронском облику, умножен у 35 примјерака.  
Предсједник Скупштине општине стараће се о 
спровођењу овог програма, а уколико се укаже 
потреба, може помјерати рокове разматрања 
појединих питања утврђених овим програмом. 
 

III-ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Овај програм ће се објавити у „Службеном гласнику 
општине Вишеград“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД  
             ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Број: 01-022-300/17    
Датум: 29.12.2017. год.      др Билал Мемишевић,с.р. 
    
На основу члана 21. став (2) Закона о комуналним 
дјелатностима (“Службени гласник Републике 
Српске”, број 124/11 и 100/17 ), члана 82. 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  29.12.2017. 
године, д о н о с и 
 

ПРОГРАМ 
ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ  

ЗА 2018. ГОДИНУ 
 
УВОД 
Програм заједничке комуналне потрошње доноси се 
у складу са чланом 21. Закона о комуналним 
дјелатностима („Службени гласник Републике 
Српске“, број 124/11 и 100/17). 
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Поменутом одредбом Закона о комуналним 
дјелатностима, прописано је да се средства за 
обављање комуналних дјелатности заједничке 
комуналне потрошње обезбјеђују из буџета јединице 
локалне самоуправе, а на основу програма који 
доноси скупштина јединице локалне самоуправе. 
Општина је надлежна да обезбјеђује организовано 
обављање комуналних дјелатности. 
 
ДЈЕЛАТНОСТИ ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ 
ПОТРОШЊЕ  
 
Програм заједничке комуналне потрошње садржи 
обим и квалитет одржавања и обнављања појединих 
комуналних објеката и уређаја и комуналних услуга 
заједничке комуналне потрошње, висину потребних 
средстава за реализацију програма и распоред 
средстава по намјенама за сваку дјелатност посебно.  
Дјелатности заједничке комуналне потрошње, које се 
по овом програму, а у складу са Законом о 
комуналним дјелатностима, финансирају из буџета 
су:  

- чишћење јавних површина на подручју 
града;  

- одржавање, уређивање и опремање јавних, 
зелених и рекреационих површина;  

- одржавање јавних саобраћајних површина у 
насељеним мјестима; 

- одвођење атмосферских падавина и других 
вода са јавних површина;  

- јавна расвјета у насељеним мјестима; 
- дјелатност зоохигијене.  
 

СРЕДСТВА ЗА ОБАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИХ 
ДЈЕЛАТНОСТИ ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ 
ПОТРОШЊЕ 
 
 
 

Средства за обављање комуналних дјелатности 
заједничке комуналне потрошње обезбјеђују се по 
основу прихода остварених из: 

- комуналне накнаде,  
- дијела накнаде за кориштење добара од 

општег интереса,  
- дијела прихода од пореза на непокретности и  
- дијела накнада за дате концесије.   

Буџетом Општине Вишеград за 2018. годину, 
планирана су средства за заједничку комуналну 
потрошњу у износу од 280.000,00 КМ, док је за 
одржавање јавне расвјете у буџету предвиђено 
30.500,00 КМ. Укупна ссредства планирана за овај 
програм предвиђена буџетом општине Вишеград 
износе 310.500,00КМ и та средства ће бити 
распоређена на начин дефинисан овим програмом.  
 
САДРЖАЈ ПРОГРАМА (ПРЕГЛЕД 
ДЈЕЛАТНОСТИ ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ 
ПОТРОШЊЕ): 
 

1. ЧИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА НА 
ПОДРУЧЈУ ГРАДА   
 

Чишћење јавних површина на подручју града и 
приградских насеља обухвата: ручно и машинско 
чишћење јавних површина , прање јавних површина, 
стругање корова и наслага уз ивичњаке, одвоз 
прикупљеног и кабастог отпада, усисавање листа, 
скупљање смећа и истресање корпи. 
1.1. Чишћење улица, тргова,  скверова, паркинга, 
шеталишта, пјешачких стаза, платоа и мостова: 
Под чишћењем подразумјева се метење, прикупљање 
отпадака са јавних површина, стругање корова и 
наслага уз ивичњаке и пражњење корпи (60 комада 
укупно). Врши се као редовно и ванредно чишћење. 
 
1.1. a) ручно чишћење сваки дан (једном дневно 12 
мјесеци): 
 
 

 
1.1. a) ручно чишћење сваки дан (једном дневно 12 мјесеци): 

 
Р/Б  ФАЗА РАДА - 

ОПЕРАЦИЈА  
ЈЕДИНИЦА 
МЈЕРЕ  

КОЛИЧИНА  ЦИЈЕНА по 
ј.мј.  

УКУПНО  
КМ 

1.  Краља Петра I m² 2.345 0,0180,018 42,2142,21 
                 
УКУПНО 
 

 
2.345 

  
42,21 

Мјесечни износ 
 

42,21 х 28 
1181,88 

Годишњи износ 
 

1181,88 х 12 14.182,56 

На улици Краља Петра I корпе се празне два пута 
дневно. 
 

1.1. б) ручно чишћење сваки дан (два пута дневно 
четири мјесеца мај-август): 

 



Р/Б  ФАЗА РАДА - 
ОПЕРАЦИЈА -  

ЈЕДИНИЦА 
МЈЕРЕ  

КОЛИЧИНА  ЦИЈЕНА по 
ј.мј.  

УКУПНО КМ 

1.  Мост Мехмед паше 
Соколовића 

m² 4.000 0,018 72,00 

                 
УКУПНО 
 

4.000  72,00 

Мјесечни износ 
 

72 х 28 
2.016,00 

Годишњи износ 
 

2016 х 4 
8.064,00 

 
1.1. в) Ручно чишћење сваки дан - (један пут 
дневно 12 мјесеци)  
 

Р/Б  ФАЗА РАДА - ОПЕРАЦИЈА -  ЈЕДИНИЦА 
МЈЕРЕ  

КОЛИЧИНА  ЦИЈЕНА по 
ј.мј.  

УКУПНО КМ 

1.  Трг палих бораца m² 1.100 0,018 19,80 
2.   Друге подрињске бригаде  m² 6.020 0,018 108,36 
3.   Ужичког корпуса m² 3.500 0,018 63,00 
     
УКУПНО 

 
10.620 

  
198 191,16 

Мјесечни износ 
 

191,16 х 28 
5.352,48 

Годишњи износ 
 

5.352,48 х 12 
64.229,76 

 
1.1.г) Ручно чишћење сваки дан - (један пут дневно  осам мјесеци) 
 

Р/Б  ФАЗА РАДА - ОПЕРАЦИЈА -  ЈЕДИНИЦА 
МЈЕРЕ  

КОЛИЧИНА  ЦИЈЕНА по 
ј.мј.  

УКУПНО КМ 

1.  Мост Мехмед паше Соколовића m² 2.500 0,018 45454545,00 
     
УКУПНО 
 

   
45,00 

Мјесечни износ 
 

45 х 28 1.260,00 

Годишњи износ 
 

1.260,00 х 8 10 10.080,00 

 
1.1.д) Ручно чишћење сваки други дан - (три пута седмично): 
 

Р/Б  ФАЗА РАДА – ОПЕРАЦИЈА -  ЈЕДИНИЦА 
МЈЕРЕ  

КОЛИЧИНА  ЦИЈЕНА по 
ј.мј.  

УКУПНО КМ 

1.  Војводе Степе (од ул. Ужичког 
корпуса до Новог моста) 

m² 7.000 0,018 126,00 

2.   Змај Јове Јовановића m² 1.000 0,018 18,00 
    УКУПНО 8.000  144,00 
Седмични износ  144,00 х 3 432,00  
Мјесечни износ 
 

  432,00 х 4 1728,00 

Годишњи износ 
 

1728,00 х 12 20,736,00 

 

1.1.ђ) Ручно чишћење два пута седмично, дванаест мјесеци: 



 
Р/Б  ФАЗА РАДА – ОПЕРАЦИЈА -  ЈЕДИНИЦА 

МЈЕРЕ  
КОЛИЧИНА  ЦИЈЕНА по 

ј.мј.  
УКУПНО КМ 

1.  Николе Пашића  m² 600 0,018 10,30 
2.   Николе Тесле m² 500 0,018 9,00 
3.  Мајке Југовића  m² 180 0,018 3,24 
4.  Браће Југовића  m² 600 0,018 10,80 
5. Козачка m² 4.400 0,018 79,20 
6. Цара Лазара (од ул. Краља Петра 

I до зграде број 5)   
m² 1.000 0,018 18,00 

7. Стевана Синђелића (од ул. 
Ужичког корпуса до 
степеништа) 

m² 500 0,018 9,00 

8. Војводе Путника  m² 2.260 0,018 40,68 
    УКУПНО 10.040       180,72 
Седмични износ 180,72 х 2 361,44 
Мјесечни износ 
 

361,44 х 4 1.445,76 

Годишњи износ 
 

1.445,76 х 12 17.349,12 

1.1.е) Ручно чишћење  једном седмично, дванаест мјесеци: 
 

Р/Б  ФАЗА РАДА – ОПЕРАЦИЈА -  ЈЕДИНИЦА 
МЈЕРЕ  

КОЛИЧИНА  ЦИЈЕНА по 
ј.мј.  

УКУПНО КМ 

1.  Косовска  m² 200 0,018 3,60 
2.   Светог Саве (од ул. Краља 

Петра I до зграда Бикавац) 
m² 600 0,018 10,80 

3.  Светог Саве (од Бикавца до 
раскрснице за Град) 

m² 600 0,018 10,80 

4.  Цара Лазара до раскрснице за 
насеља Доње и Горње Шегање 

m² 3.400 0,018  
61,20 

5.  Вука Караџића m² 170 0,018 3,06 
6.  Карађорђева  m² 1.400 0,018 25,20 
7.  Радничка m² 300 0,018 5,40 
8.  Видовданска  m² 830 0,018 14,94 
9.  Јована Дучића m² 850 0,018 15,30 
10.  Солунских бораца m² 680 0,018 12,24 
11.  Војводе Путника (пут за 

Вучине) 
m² 1.000 0,018 18,00 

    УКУПНО 10.030  180,54 
Седмични износ  180,54 
Мјесечни износ 
 

180,54 х 4 722,16 

Годишњи износ 
 

               722,16 х 12 8.665,92 

 
1.1.ж) Ручно чишћење  једном мјесечно, дванаест 
мјесеци: 
 

Р/Б  ФАЗА РАДА – ОПЕРАЦИЈА -  ЈЕДИНИЦА 
МЈЕРЕ  

КОЛИЧИНА  ЦИЈЕНА по 
ј.мј.  

УКУПНО КМ 

1.  Милоша Обилића  m² 900 0,018 16,20 
2.   Његошева m² 1.100 0,018 19,80 
3.  Душче m² 6.000 0,018 108,00 



4.  Иве Андрића (два сегмента)  m² 12.600 0,018 226,80 
5.  Гаврила Принципа (од старе 

ветеринарске станице до краја 
фабрике Унис) 

m² 2.820  
0,018 

50,76 

6.  Војводе Степе (од Новог моста 
до Омарског потока) 

m² 1.200 0,018 21,60 

7.  9. јануара m² 2.200  39,60 
    УКУПНО 26.820  482,76 
Мјесечни износ 
 

482,76 
482,76 

Годишњи износ 
 

482,76 х 12 
5793,12 

 
1.1.з) Ручно чишћење  два пута годишње: 
 

Р/Б  ФАЗА РАДА – ОПЕРАЦИЈА -  ЈЕДИНИЦА 
МЈЕРЕ  

КОЛИЧИНА  ЦИЈЕНА по 
ј.мј.  

УКУПНО КМ 

1.  Цара Лазара (од раскрснице за 
Доње Шегање до пружног 
прелаза)   

m² 700 
 

0,018 
 

12,60 

2.   Војводе Степе (од Омарског 
потока до Дома у Калатама) 

m² 2.000 0,018 36,00 

3.  Споменка Гостића m² 240 0,018 4,32 
4.  Добровољних давалаца крви m² 350 0,018 6,30 
    УКУПНО 3,290         59,22 
Годишњи износ 
 

         59,22 х 2  118,44 

 
1.2.  Ручно чишћење Моста Мехмед паше 
Соколовића два пута годишње : 

Подразумјева скидање маховине и корова са страна 
моста (лукови, ограда, софа).  

 
ЈЕДИНИЦА МЈЕРЕ КОЛИЧИНА  ЦИЈЕНА по ј.мј.  УКУПНО  
  m² 1.100 1,365 1.501,50 
Укупно на годишњем нивоу 1.501,50 х 2 =  3.003,00 

 
1.3. прање градских улица: 
Под прањем градских улица подразумјева се прање 
коловоза и тротоара. Прање улица врши се од 01. 
марта  до 30. септембра текуће године. Врши се као 
редовно и ванредно прање улица. 

 
1.3.а) Прање јавних површина 1 x седмично - 7 
мјесеци 

 
Р/Б  ФАЗА РАДА - 

ОПЕРАЦИЈА -  
ЈЕДИНИЦА 
МЈЕРЕ  

КОЛИЧИНА  ЦИЈЕНА по ј.мј.  УКУПНО  

1.  Краља петра  I   
 

m² 3.200 0,025 80 

2.  Друге подрињске бригаде 
(од Рзавског моста до Трга 
палих бораца) 

m²  
7.728 

 
0,025 

 
193,20 

3.  Николе Пашића  m² 600 0,025 15,00 
4.   Николе Тесле m² 500 0,025 12,50 
5.   Мајке Југовића  m² 180 0,025 4,50 
6.   Браће Југовића  m² 600 0,025 15,00 
7. Трг палих бораца  m² 2.500 0,025 62,50 
8.   Козачка m² 5.000 0,025 125,00 
9.  Цара Лазара (од зграде број m²  0,025 25,00 



5 до ул. Краља Петра I)   1.000 
10.  Змај Јове Јовановића m² 100 0,025 2.50 
11.  Војводе Степе (од ул.   

  Ужичког корпуса до 
Мезалина) 

m² 1.200 0,025 30,00 

12.  Ужичког корпуса (од   
 првог семафора до  пијаце) 

m² 3.800  
0,025 

95,00 

     
УКУПНО 

 
26.408 

  
660,20 

Мјесечни износ 
 

660,20 х 4 2.640,80 

Годишњи износ 
 

2.             2.640,80 х 7 18.485,60 

 
1.3.б) Прање јавних површина 1 пут  мјесечно - 7 мјесеци 
 

Р/Б  ФАЗА РАДА - 
ОПЕРАЦИЈА -  

ЈЕДИНИЦА 
МЈЕРЕ  

КОЛИЧИНА  ЦИЈЕНА по 
ј.мј.  

УКУПНО  

1.   Цара Лазара ( од зграде 
број 5 до раскрснице за 
насеља Доње и Горње 
Шегање) 

m²  
5.257 

 
0,025 

 
131,42 

2.  Ужичког корпуса (од старе 
бензинске станице до првог 

семафора) 

m²  
1.634 

 
      0,025 

40,85 

3.   Вука Караџића m² 200 200 0,025 5,00 
4.    Карађорђева m² 2.400 0,025 60,00 
5.   Видовданска  m² 1.000 0,025 25,00 
6.   Јована Дучића m² 850 0,025 21,25 
7. Војводе Путника (од 

маркета до ул. Ужичког 
корпуса) 

m²  
2.767 

 
0,025 

 
       69,17 

8.  9. јануара  m² 2.200 0,025 55,00 
     
УКУПНО 
 

 
16,308 

  
407,70 

Мјесечни износ 
 

 407,70 

Годишњи износ 
 

 407,70 х 7  2.853,90 

 
1.3.в) Прање јавних површина два пута  годишње    
 

Р/Б  ФАЗА РАДА - 
ОПЕРАЦИЈА -  

ЈЕДИНИЦА 
МЈЕРЕ  

КОЛИЧИНА  ЦИЈЕНА по ј.мј.  УКУПНО  

1.   Иве Андрића m² 4.454 0,025 111.35 
2.   Гаврила Принципа m² 5.130 0,025 128.25 
     
УКУПНО 
 

 
9.584 

0,25  
239,60 

Годишњи износ 
 

239,60 х 2 479,20 
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1.3.г) Ванредно прање јавних површина  
 
Прање ће се вршити у улицама за које се да налог од стране инвеститора, а у износу укупном на годишњем нивоу 
од: 
 

ЈЕДИНИЦА МЈЕРЕ КОЛИЧИНА  ЦИЈЕНА по ј.мј.  УКУПНО  
 m² 20.800 0,025 520,00 

 
 
2. ОДРЖАВАЊЕ, УРЕЂИВАЊЕ И 
ОПРЕМАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ И 
РЕКРЕАЦИОНИХ ПОВРШИНА 
 
Одржавање, уређивање и опремање јавних зелених и 
рекреативних површина подразумјева:  
- одржавање паркова, украсног грмља, живе ограде и 
цвијећа на јавним зеленим површинама и у 
жардињерама; 
- сијање, залијевање и кошење траве; 
- окресивање украсног грмља, поткресивање сувих 
грана и садња новог дрвећа (копање рупа и 
засађивање);  
- кошење и кресање самониклог растиња; 
- припрема земљишта, садња и залијевање сезонског 
цвијећа;  
- грабљење опалог лишћа, и другог биљног отпада и 
његово искоришћавање за хумусирање тла са 
одвозом вишка на депонију; 
- заштита биљака од болести и штеточина, 
- уништавање амброзије 

- набавка, поправка и постављање клупа и других 
урбаних мобилијара и друго. 
 
2.1. а) Травњаци и паркови   
 
Обухвата сљедеће локације: шкарпу на Тргу палих 
бораца, шкарпу око Андрићграда, зелена површина 
на лијевој и десној обали код моста Мехмед паше 
Соколовића и испред зграде општине и основног 
суда, зелена површина испред тунела, зелена 
површина према градском стадиону, парк Бикавац, 
парк Дом културе, прилаз Нови мост, насеље Гарча, 
улицу Браће Југовића парк-споменик Иве Андрића, 
површине испред поште, ул. Друге подрињске 
бригаде, двориште обданишта, површина поред 
зграде суда и ЗЕВ-а). 
Подразумјева кошење травњака и паркова - ручно и 
машинско, орезивање живих ограда, садњу , 
окопавање, плијевљење и орезивање цвијећа, 
залијевање цвијећа и зелених површина и  
постављање парковских клупа. 

 
Р/Б  ФАЗА РАДА - ОПЕРАЦИЈА   ЈЕДИНИЦА 

МЈЕРЕ  
КОЛИЧИНА  ЦИЈЕНА по 

ј.мј.  
УКУПНО КМ 

1.  Предметне локације/наведени 
радови 

Норма час 3.000 7,00 21.000,00 

    
 

21.000,00 

 
 
2.1.б) Одржавање осталих зелених површина  
 
(Обухвата локације: путни појас Душче, улице Иве 
Андрића према Околиштима, Гаврила Принципа, 
Цара Лазара од тунела до пружног прелаза, Ужичког 

корпуса закључно са таблом, Светог Саве десна и 
лијева страна, подручје изнад старе бензинске пумпе-
према Родић Брду, насеље Гарча, рибарска стаза 
према Душчу.) 

 
Р/Б  ФАЗА РАДА - ОПЕРАЦИЈА   ЈЕДИНИЦА 

МЈЕРЕ  
КОЛИЧИНА  ЦИЈЕНА по 

ј.мј.  
УКУПНО КМ 

1.    Предметне локације/наведени 
радови 

Норма час 750 7,00 5.250,00 

    
 

5.250,00 

 
2.1.в) Одржавање корова и другог самониклог 
растиња са обалоутврдних зидова и обалних 
појаса ријеке Дрине и Рзава  
 (Обухвата локације: лијева обала од моста Мехмед 
паше Соколовића до Новог моста, десна обала од 
моста Мехмед паше Соколовића, десна обала од 

пјешачког моста у ул. Војводе Степе до Нопвог моста 
и ријеке Рзав од пјешачког моста у Карађорђевој 
улици до пјешачког моста у ул. Војводе Степе 
обострано.)  
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Р/Б  ФАЗА РАДА - ОПЕРАЦИЈА   ЈЕДИНИЦА 
МЈЕРЕ  

КОЛИЧИНА  ЦИЈЕНА по 
ј.мј.  

УКУПНО КМ 

1.  Предметне локације/ наведени 
радови 

Норма час 800 7,00 5.600,00 

    
 

5.600,00 

 
2.2. Одржавање гробља – (Ручно кошење – три 
пута годишње) 
 

Р/Б  ФАЗА РАДА - ОПЕРАЦИЈА   ЈЕДИНИЦА 
МЈЕРЕ  

КОЛИЧИНА  ЦИЈЕНА по 
ј.мј.  

УКУПНО КМ 

1.    Гробље ,,Црнча“ , ,,Душче“ и 
Јеврејско гробље 

m² 2.520 0,67 2.500,00 

    
 2.500,00х3 

5.065,20 

 
3. ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ САОБРАЋАЈНИХ 
ПОВРШИНА 
 
2.3. Одржавање поправка и уградња 
вертикалне сигнализације  
 

Под одржавањем  вертикалне сигнализације 
подразумјева се постављање нових, поправку, 
пеглање, исправљање, заваривање и фиксирање 
оштећених саобраћајних знакова (довођење у 
првобитно стање) и замјена саобраћајних знакова у 
складу са позитивним законским прописима. 

 
Р/Б  ФАЗА РАДА - ОПЕРАЦИЈА   ЈЕДИНИЦА 

МЈЕРЕ  
КОЛИЧИНА  ЦИЈЕНА по 

ј.мј.  
УКУПНО КМ 

1.    Набавка саобраћајних знакова ком 180 10 250,00 2.500,00 
2. Скидање, поправљање и 

постављање саобраћајних 
знакова 

ком 30  
128,00 

 
        3.840,00 

    
 

6.340,00 

 
2.4. Зимско одржавање градских улица и 
тргова  
 
Чишћење тротоара, улица  и других јавних површина 
у зимским условима подразумјева уклањање снијега 
и леда са дијела тротоара, улица, прилаза јавним 

установама и других јавних површина, посипање 
сољу и абразивним материјалом и одвоз снијега и 
леда на одређену депонију према плану. Чишћење  
снијега и леда подразумјева ангажовање 
механизације на чишћењу и уклањању снијега и леда. 

 
Р/Б  ФАЗА РАДА - ОПЕРАЦИЈА   ЈЕДИНИЦА 

МЈЕРЕ  
КОЛИЧИНА  ЦИЈЕНА по 

ј.мј.  
УКУПНО  

1.    Градске улице и тротоари од 
табле до табле (улазак излазак 
из града) 

Норма час 180 84     70,00 5.880,00 

2. Индустријска со тона 4 300 1.200,00 
3. Абразивно средство-камени 

агрегат 
тона 20 45 900,00 

    
 

7.980,00 

 
3. ОДВОЂЕЊЕ АТМОСФЕРСКИХ 
ПАДАВИНА  И ДРУГИХ ВОДА СА ЈАВНИХ 
ПОВРШИНА  
Појам кишне канализације подразумијева систем који 
омогућава одвођење атмосферских и других 
површинских вода са јавних површина. Под 

одржавањем система кишне канализације 
подразумијева се чишћење сливника, сливних 
решетки и цијеви кишне канализације, прочепљавање 
запушених цијеви кишне канализације као и замјена 
уништених и несталих решетки на сливницима.  
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Радови на одржавању система ће се вршити на тај 
начин што ће се два пута годишње (април и октобар) 

вршити генарално чишћење таложника, а током 
читаве године редовно одржавање система 

 
Р/Б  ФАЗА РАДА - ОПЕРАЦИЈА   ЈЕДИНИЦА 

МЈЕРЕ  
КОЛИЧИНА  ЦИЈЕНА по 

ј.мј.  
УКУПНО КМ 

1.    Сливници ком 180 80 26,00 2.080,00 
2.  Сливне решетке m1 71 20,00 1.420,00 
    
                                                              3.500,00 x 2 

  7.000,00 

4. ЈАВНА РАСВЈЕТА У НАСЕЉЕНИМ 
МЈЕСТИМА   

Р/Б  ПОЗИЦИЈА РАДОВА  ЈЕДИНИЦА 
МЈЕРЕ  

КОЛИЧИНА  ЦИЈЕНА по 
ј.мј.  

УКУПНО  

1.    Обилазак мреже, лоцирање, и 
утврђивање кварова  

норма час  
410 

 
11,00 

 
4.510,00 

2. Замјена елемената расвјетног стуба 
 

2.1.   Замјена грла ком 170 14 2.380,00 
2.2.  Замјена сијалица ком 450 22 9.900,00 
2.3. Замјена пригушице ком 180 23 23 4.140,00 
2.4.   Замјена упаљача  ком 180 22 3.960,00 
2.5.   Замјена осигурача  ком 50 18 900,00 
2.6  Замјена редне клеме  ком 50 16 800,00 
3. Поправка расвјетног тијела (свјетиљке) 

 
3.1.   Скидање свјетиљке ком 30 27 810,00 
3.2.   Поправка у радионици норма час 30 12 360,00 
3.3. Монтажа послије поправке ком 30 27 810,00 
4. Интервенције у разводном ормару јавне расвјете 

 
4.1. Замјена релеја (фото ћелије)  ком 10 18 180,00 
4.2. Замјена прекидача (склопке) ком 5 16 80,00 
4.3.   Замјена осигурача ком 50 8 450,00 
4.4. Замјена постоља осигурача ком 20 18 360,00 
    
 

29.640,00 

 
4. ДЈЕЛАТНОСТ ЗООХИГИЈЕНЕ 
 
Под уклањањем угинулих животиња са јавних 
површина и њиховим санитарним збрињавањем 

подразумијевамо активности око прикупљања, одвоза 
и прописног санитарног укопавања угинулих паса 
луталица и осталих животиња на градску депонију у 
складу са важећим прописима. 

 
Р/Б  ФАЗА РАДА - ОПЕРАЦИЈА   ЈЕДИНИЦА 

МЈЕРЕ  
КОЛИЧИНА  ЦИЈЕНА по 

ј.мј.  
УКУПНО КМ 

1.    Уклањање и закопавање 
угинулих животиња – крупне 
животиње 

ком 10 100 1.000,00 

2. Уклањање и закопавање 
угинулих животиња – пси и 
мачке 

ком 50 20  1.000,00 

    
 

2.000,00КМ 

 
 
7. РЕКАПИТУЛАЦИЈА: 
 

1. ЧИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА НА 
ПОДРУЧЈУ ГРАДА :  
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1.1. Чишћење улица, тргова,  скверова, паркинга, 
шеталишта, пјешачких стаза, платоа и  
мостова: ..................................................152.221,92 КМ 
1.2. Прање градских 
улица:.....................................................   22.338,70 КМ 
 
2. ОДРЖАВАЊЕ, УРЕЂИВАЊЕ И ОПРЕМАЊЕ 
ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ И РЕКРЕАЦИОНИХ 
ПОВРШИНА: .........................................  36.915,00 КМ 
 
3. ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ САОБРАЋАЈНИХ 
ПОВРШИНА 
3.1. Одржавање поправка и уградња вертикалне 
сигнализације ............................................. 6.340,00 КМ 
3.2. Зимско одржавање градских улица и  
тргова .......................................................... 7.980,00 КМ 
 
4. ОДВОЂЕЊЕ АТМОСФЕРСКИХ ПАДАВИНА  И 
ДРУГИХ ВОДА СА ЈАВНИХ ПОВРШИНА: 
...................................................................... 7.000,00 КМ 
 
5. ЈАВНА РАСВЈЕТА У НАСЕЉЕНИМ 
МЈЕСТИМА:  
Одржавање ........................…..................  29.640,00 КМ 
 
6. ДЈЕЛАТНОСТ ЗООХИГИЈЕНЕ:  ......   2.000,00 KM 
 
УКУПНО:  без ПДВ-а ........................... 264.435,62 КМ 
                   са ПДВ-ом ........................... 309.389,68 КМ 
 
8. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  
Надлежни општински орган ће склопити споразум о 
пружању услуга заједничке комуналне потрошње са 
К.П „Комуналац“ а.д. Вишеград за обављање горе 
наведених дјелатности. Споразумом ће се 
дефинисати међусобне обавезе, квалитет обављања 
услуга, начин плаћања и друго.  
 
Надзор над спровођењем овог програма ће вршити 
комунална полиција и друга надлежна инспекција, 
стручно-технички надзор, те друга лица.  
 
Извршење послова из овог програма пратиће 
Одјељење за просторно уређење и стамбено-
комуналне послове Општинске управе Општине 
Вишеград.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Овај програм објавиће се у Службеном гласнику 
Општине Вишеград. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД  
             ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Број: 01-022-304/17    
Датум: 29.12.2017. год.      др Билал Мемишевић,с.р. 

 
На основу члана 82. став (3) Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
број 97/16), члана 17. став (1) Закона о јавним 
набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број 
39/14) и члана 6. Правилника о јавним набавкама 
роба, услуга и радова („Службени гласник Општине 
Вишеград“, број 14/14), начелник општине,                
д о н о с и 
 

ОДЛУКУ 
О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ПЛАНА ЈАВНИХ 

НАБАВКИ ЗА 2017. ГОДИНУ 
 

Члан 1. 
Одобрава се измјена и допуна Плана јавних набавки 
за 2017. годину, као у прилогу. 
 

Члан 2. 
Одлуком о доношењу Плана јавних набавки за 2017. 
годину број 02-404-70/16 од 03.01.2017. године 
донесен је План јавних набавки за 2017. годину. 

 
Члан 3. 

Током реализације Плана јавних набавки за 2017. 
годину јавила се потреба за измјеном набавке робе и 
допуном набавке услуга које се нису могле 
предвидјети у вријеме доношења Плана јавних 
набавки, те је из тог разлога донесена измјена и 
допуна Плана набавки. 

 
Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а иста 
ће заједно са измјеном и допуном Плана набавки 
бити објављена у „Службеном гласнику општине 
Вишеград“ и на интернет страници општине 
Вишеград. 
 
ОПШТИНА ВИШЕГРАД 
                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Број: 02-404-163/17 
Датум: 26.12.2017. године         Младен Ђуревић ,с.р. 
 

 



РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА ВИШЕГРАД 
-Начелник општине- 
Број: 02-404-163/17                                                                                                                                                                                                                                                                             
Датум: 26.12.2017. године 
 
На основу члана 17. став (1) Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број 39/14) и члана 4. Правилника о јавним набавкама роба, 
услуга и радова („Службени гласник Општине Вишеград“, број 14/14), начелник општине Вишеград  д о н о с и 
 

ИЗМЈЕНУ И ДОПУНУ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД ЗА 2017. ГОДИНУ 
 

Члан 1. 
У Плану јавних набавки Општине Вишеград за 2017. годину број 02-404-70/16 од 03.01.2017. године у дијелу табеле под називом „РОБЕ“ врши се 
измјена ставке под редним бројем 23. која гласи: 

 

Ред. 
број 

Предмет набавке 
Шифра 

ЈРЈН 

Процијењена 
нето 

вриједност 
набавке 

Врста 
поступка 
набавке 

Оквирни 
период 

покретања 
поступка 
набавке 

Оквирни 
период 

закључењ
а уговора 

Склапа 
ли се 

уговор 
или 

оквирни 
споразум 

Планирано 
трајање 

уговора или 
оквирног 
споразума 

Извор 
финансирањ

а (конто) 

Назив 
одјељења 

које покреће 
набавку 

 
РОБЕ 

23. 

Набавка робе за 
потребе кафе 
кухиње и робе 
за одржавање 
хигијене у 
службеним 
просторијама за 
2018. годину 

 
39830000-9  

 

12.500,00  
КМ 

(6.500,00 КМ 
роба за  
кухињу,  

6.000,00 КМ 
роба за 

хигијену) 

Конкурентски 
Децембар 

2017. 
Јануар 
 2018. 

Уговор 

Од дана 
потписивањ
а уговора до 
31.12.2018. 

412900 

 
 
 

Одјељење за 
општу управу 
 
 
 

 

Члан 2. 
У Плану јавних набавки Општине Вишеград за 2017. годину број 02-404-70/16 од 03.01.2017. године у дијелу табеле под називом „УСЛУГЕ“ врши се 
допуна ставке под редним бројем 84. која гласи: 
 

Ред. 
број 

Предмет набавке 
Шифра 

ЈРЈН 

Процијење
на нето 

вриједност 
набавке 

Врста 
поступка 
набавке 

Оквирни 
период 

покретања 
поступка 
набавке 

Оквирни 
период 

закључења 
уговора 

Склапа 
ли се 

уговор 
или 

оквирни 
споразум 

Планирано 
трајање 

уговора или 
оквирног 
споразума 

Извор 
финансирањ

а (конто) 

Назив 
одјељења 

које покреће 
набавку 

 



УСЛУГЕ 

84. 

Услуге  превоза 
путника на 
подручју 
Општине 
Вишеград 

60112000-6 
7.400,00 

КМ 
Конкурентски 

Децембар 
2017. 

Јануар 
2018. 

Уговор 

Од дана 
потписивања 

уговора до 
31.12.2018. 

412249 

Одјељење за 
привреду и 
друштвене 
дјелатности 

 
Члан 3. 

Ова измјена и допуна Плана набавки ступа на снагу даном доношења, а иста ће бити објављена у „Службеном гласнику општине Вишеград“ и на 
интернет страници општине Вишеград. 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                                                                                                                                                           Младен Ђуревић, инж. геодезије,с.р. 
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На основу члана 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 1/17), члана 2. и 3. 
Правилника о коришћењу буџетске резерве број 02-
013-245/17 од 15.08.2017 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 

 
Члан 1. 

Одобравају се средства са буџетске позиције - 
буџетска резерва у укупном износу од 2.439,92 
(двијехиљадечетиристотинетридесетдевет и 92/100) 
у сврху обезбјеђења средстава за плаћање рачуна 
број 933/17 -V од 20.11.2017. године издатог од  
Инеграл-комерц д.о.о. Пале у сврху поправке 
ватрогасног возила Фап 14/14. 
 

Члан 2. 
За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење за 
финансије. 
 

Члан 3. 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику Општине 
Вишеград“. 
 

ОПШТИНА ВИШЕГРАД 
                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Број: 02-40-357/17 
Датум: 26.12.2017. године       Младен Ђуровић,с.р. 
 

На основу члана 59. алинеја 7). члана 62. став (1) и 
члана 63. став 1) Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16), 
члана 87. Стаута општине Вишеград («Службени 
гласник општине Вишеград» број 6/17) начелник 
општине Вишеград,  д о н о с и 
 

О Д Л У К У  
о измјени и допуни  одлуке о оснивању 
Општинске управе  општине Вишеград 

 

Члан 1. 
У Одлуци о оснивању Општинске управе Вишеград  
 („Службени гласник општине Вишеград“ број 2/17), 
члан  8. који се односи на Организацију општинске 
управе који гласи : 
„У оквиру Општинске управе образују се сљедеће 
организациионе јединице  и то: 
- Одјељење за општу управу, 

 
-Одјељење за привреду и друштвене дјелатности, 
-Oдјељење за просторно уређење и стамбено-
комуанлне послове, 
-Одјељење за финансије, 
-Одјељење за инспекцијске послове и комуналну 
полицију, 
-Скупштина општине, 
-Стручна служба начелника општине 
 

У оквиру Одејљења за општу управу организуе се 
Одсјек за послове цивилне и противпожарне 
заштите “ се мијења и гласи:  
 

 „У оквиру Општинске управе образују се 
сљедеће организациионе јединице  и то: 
- Одјељење за општу управу, 
-Одјељење за локални развој, привреду и 
друштвене дјелатности, 
-Oдјељење за просторно уређење и стамбено-
комуанлне послове, 
-Одјељење за фиансије, 
-Одјељење за инспекцијске послове и комуналну 
полицију, 
-Скупштина општине, 
-Стручна службана челника општине 
 

У оквиру Одејљења за општу управу организуе се 
Одсјек за послове цивилне и противпожарне 
заштите “  
 

Члан 2. 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Вишеград’’. 
 

ОПШТИНА ВИШЕГРАД 
                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Број: 02-013-400/17 
Датум: 27.12.2017. године       Младен Ђуровић,с.р. 
 

На основу члана 43. 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), 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 

                                                
I 

Одобравају се средства буџетске резерве    у 
укупном            износу           од         1082,25          КМ  
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(једнахиљадаосамдесетдвијеконвертибилнемараке и 
25/100) КП "Комуналац" А.Д.  Вишеград у сврху 
плаћања пореске фактуре број 17/3723 за изведене  
радове по наруџбеници, на уређењу парка код  
споменика Мехмед паше Соколовића у Вишеграду. 
 

II 
За реализацију ове одлуке задзужује се одјељење за 
финансије. 
 

III 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављена у „Службеном гласнику Општине 
Вишеград“. 
 
ОПШТИНА ВИШЕГРАД 
                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Број: 02-013-369/17 
Датум: 29.12.2017. године       Младен Ђуровић,с.р. 
 
На основу члана 43. 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), 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 

                                               
I 

Одобравају се средства буџетске резерве у укупном 
износу од 1146,60  КМ 
(једнахиљадаједнастотинаичетрдесетшестконвертиб
илнихмарака и 60/100) КП "Комуналац" А.Д.  
Вишеград у сврху плаћања пореске фактуре број 
17/3722 за изведене радове по наруџбеници, 
бетонирање темеља споменика Мехмед паше 
Соколовића у Вишеграду. 

 

II 
За реализацију ове одлуке задзужује се одјељење за 
финансије. 
 

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

ОПШТИНА ВИШЕГРАД 
                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Број: 02-013-368/17 
Датум: 31.12.2017. године       Младен Ђуровић,с.р. 

На основу члана 82. став (3) Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске 
број: 97/16), члана 6. Уредбе о условима и начину 
плаћања готовим новцем („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/03), и члана 87.Статута 
Општине Вишеград („Службени гласник општине 
Вишеград“ 6/17), начелник општине Вишеград,         
д о н о с и  
 

О Д Л У К У 
о благајничком минимуму и благајичком 

максимуму 
 

Члан 1. 
У благајни  Општинске управе Општине Вишеград 
може се држати готов новац у износу од 500,00КМ 
(благајнички минимум) до 3.000,00 КМ (благајнички 
максимум). 
 

Члан 2. 
За спровођење ове Одлуке задужује се начелник 
Одјељења за финансије. 
 

Члан 3. 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,а 
објавиће се у „Службеном гласнику Општине 
Вишеград“». 
 

ОПШТИНА ВИШЕГРАД 
                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Број: 02-40-7/18 
Датум: 03.11.2018. године       Младен Ђуровић,с.р. 
 
На основу члана 82. став (3) Закона о локалној 
самоуправи („Службени .гласник Републике 
Српске“, 97/17) члана 87. Статута општине 
Вишеград („Службени гласник Општине Вишеград“, 
6/17), члана 1. став 2. и  члана 9. став 3. Уредбе о 
канцеларијском пословању републичких органа 
управе («Службени гласник Републике Српске», број  
1/04), начелник  пштине д о н о с и  
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о бројчаним ознакама Одјељења Општинске 

управе Општине Вишеград 
 

I 
Овим рјешењем утврђују се бројчане ознаке 
Одјељења Општинске управе  Вишеград, како 
слиједи:   

- Скупштина  Општине                                  01 
- Начелник Општине                                           02 
- Одјељење за општу управу                              03 
- Одјељење за локални рзвој, привреду и 

друштвене дјелатности                                   04 
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- Одјељење за просторно уређење и 
         стамбено-комуналне послове                           05 

- Одјељење за финансије                             06 
- Одјељење за инспекцијске послове и 

          комуналну полицију                                 07 
 

II 
Oвo рјешење ступа на снагу даном доношења, а  
објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Вишеград.  
 
ОПШТИНА ВИШЕГРАД 
                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Број: 02-052-1/17 
Датум: 03.01.2018. године       Младен Ђуровић,с.р. 
 
На основу члана 82. став (3) Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
број 97/16) члана 87. Статута општине Вишеград 
(„Службени гласник Општине Вишеград“, број 6/17), 
на основу тачке 49. став 2. Упутства о 
канцеларијском пословању («Службени гласник 
Републике Српске», број  2/05), начелник Општине   
д о н о с и  
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
којим се одређују предмети за које ће се водити 

попис аката 
 
I 

          Предмети за које ће се водити попис аката на 
прописаном обрасцу  који служи за завођење аката 
иасте или сличне врсте који се масовно појављују а 
по којима се води исти поступак су: 

- Пријава корупције, 
- Увјерења о регулисању војне обавезе и 

друга увјерења, 
- Потврде о животу, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Увјерења о издржавању из иностранства, 
- Захтјеви за требовање средстава из буџета 

и извјештаји о утрошеним    средствима, 
- Изводи отворених ставки, 
- Административне забране, 
       Увјерења из области  ђачког  и 

студентског стандарда, 
 Увјерења о чињеничном стању објекта, 
- Увјерења која ће се водити у матучној 

евиденцији ( увјерења  из матичне књиге 
рођених, увјерења из матичне књиге 
вјенчаних, увјерења из матичне књиге 
држављана. 

- Рјешења о именовању лица  која ће 
спроводити контролу спровођења уговора 
са добављачима, 

- Пријаве  на конкурс за стипендије, 
- Пријаве на конкурс за додјелу новчаних 

средстава за помоћ подстицају повратка 
избјеглих и интерно расељених лица на 
територији општине Вишеград. 

- Захтјеви за остваривање права на новчане 
       подстицаје за развој пољопривреде и  

               села општине Вишеград за 2017. годину, 
-      Контрола цијене откупа   станова, 

 

Попис аката се води и за предмете за које се 
предвиђа да ће у току године бити примљен већи 
број аката (пријаве на конкурс, одговори на расписе). 
 

II 
Oвo рјешење ступа на снагу даном доношења, а  
објавиће се  у „Службеном гласнику општине 
Вишеград.  
 
ОПШТИНА ВИШЕГРАД 
                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Број: 02-052-2/17 
Датум: 03.01.2018. године       Младен Ђуровић,с.р. 
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