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II УВПД 

Стратегија развпја ппщтине Вищеград за перипд 2018-2027. гпдина представља пснпвни стратещкп-плански 
дпкумент кпјим су дефинисани будући правци развпја пве лпкалне заједнице у нареднпј декади. Стратегија 
има за циљ да усппстави ппщти пквир за укљушиваое свих релевантних актера на ппдрушју ппщтине 
Вищеград (представника јавнпг, приватнпг и невладинпг сектпра) и оихпвп заједнишкп и дугпрпшнп 
дјелпваое, какп у дпмену екпнпмскпг и друщтвенпг развпја, такп и пп питаоу защтите и унапређеоа 
живптне средине. Какп би ппщтина Вищеград и оени станпвници у највећпј мјери мпгли искпристити 
ппстпјеће пптенцијале за развпј и трасирати пут према ппзитивним екпнпмским, демпграфским и 
спцијалним трендпвима, билп је неппхпднп кппрдинисати и интегрисати кприщћеое преппзнатих снага и 
прилика из пкружеоа те системски радити на смаоеоу и/или елиминисаоу слабпсти и пријетои за 
лпкални развпј.  
 
Стратегију развпја ппщтине Вищеград је припремип Ппщтински развпјни тим уз технишку и струшну ппдрщку 
пбезбијеђену крпз Прпјекат интегрисанпг лпкалнпг развпја (ИЛДП) у пквиру Развпјнпг прпграма Уједиоених 
нација- УНДП-а. Сам прпцес израде Стратегије дпсљеднп је ппщтпвап принципе птвпренпсти и 
партиципативнпсти щтп је прпдразумијевалп прганизпваое перипдишних састанака и радипница кпје је 
впдип Ппщтински развпјни тим, заједнп са именпваним сектпрским групама, уз щирпке кпнсултације у 
пквиру усппстављенпг лпкалнпг партнерства за развпј. Укљушиваоем у прпцес израде Стратегије те крпз 
предлагаое прпјектних приједлпга, заинтереспвани ушесници су пружили вриједан дппринпс какп би пвај 
дпкумент бип щтп квалитетнији те какп би у највећпј мпгућпј мјери бип пдраз стварних пптреба станпвника 
ппщтине Вищеград. 
 
Пплазну пснпву за дефинисаое кљушних праваца будућег равпја ппщтине Вищеград представља стратещка 
платфпрма кпја пбухвата сажетак спципекпнпмске анализе, стратещке фпкусе, визију развпја и стратещке 
циљеве кпји пдгпварају претхпднп утврђеним фпкусима будућег развпја ппщтине Вищеград. Изради 
Стратегије се приступилп с настпјаоем да се на темељу свепбухватне анализе ствпри квалитетна ппдлпга за 
прпмищљаое п будућим правцима развпја. У пквиру тпг прпцеса идентификпване су кљушне снаге и 
слабпсти те су исте стављене у щири кпнтекст прилика и пријетои са кпјима се ппщтина Вищеград супшава. 
На бази урађене ситуаципне анализе и стратещке платфпрме дефинисани су затим сектпрски планпви 
развпја и тп ппсебнп у пбластима екпнпмије, друщтвенпг развпја и защтите живптне средине, накпн шега су 
даље разрађени сектпрски циљеви и исхпди те наведени прпјекти и мјере шијим прпвпђеоем треба да се 
пстваре сектпрски и стратещки циљеви развпја. У заврщнпм дијелу дефинисани су кљушни елементи 
пквирнпг плана имплементације, кап и преглед активнпсти и пдгпвпрнпсти за имплементацију стратегије.  
 
Приликпм израде Стратегије впдилп се ппсебнп рашуна п пствариваоу тзв. хпризпнталне и вертикалне 
усклађенпсти Стратегије са интерсектпрским стратегијама кап и са планским дпкументима на вищим 
нивпима. Ппред тпга, нарпшита пажоа је тпкпм израде Стратегије ппсвећена пним пбластима и питаоима 
кпја се међуспбнп снажнп испреплићу, а непдвпјиви су дип кпнцепта пдрживпг развпја. У првпм реду тп се 
пднпси на питаое бпље укљушенпсти псјетљивих друщтвених група, уважаваое аспекта рпдне 
равнпправнпсти, руралнпг развпја, енергетске ефикаснпсти кап и на ствараое услпва за међуппщтинску 
сарадоу и привлашеое инвестиција. 
 
Ппщтина Вищеград је у тпм смислу прпцес стратещкпг планираоа преппзнала кап један пд свпјих 
најважнијих инструмената у прпвпђеоу оене пснпвне улпге, а тп је псигураое развпја и кпнстантнпг 
унапређеоа ппслпвнпг и институципналнпг амбијента, јашаое лпкалне екпнпмије, развијаое партнерских 
пднпса са цивилним и приватним сектпрпм те ппвезиваое са другим јединицама лпкалне сампуправе ради 
реализације заједнишких циљева. 
 

 
  
 



 

 

2 
 

III МЕТПДПЛПГИЈА КРЕИРАОА СТРАТЕГИЈЕ 

При изради Стратегије лпкалнпг развпја ппщтине Вищеград кприщћена је МИПРП метпдплпгија 
(Метпдплпгија интегрисанпг приступа развпју ппщтина) развијена у склппу ппменутпг ИЛДП прпјекта кпји је 
заједнишки прпјекат Развпјнпг прпграма Уједиоених нација (УНДП) и Щвајцарске прганизације за развпј и 
сарадоу, а прпвпди се у сарадои са Министарствпм за људска права и избјеглице БиХ, Федералним 
министарствпм правде, Министарствпм управе и лпкалне сампуправе РС и Савезима ппщтина и градпва у 
пба ентитета. Ради се п метпдплпгији кпјпм се настпји дппринијети да се уједнаши и плакща пракса 
планираоа и пствариваоа лпкалнпг развпја у БиХ и кап таква пна је у пптпунпсти усклађена са ппстпјећим 
закпнским пквирпм кпјим је дефинисанп планираое развпја на лпкалнпм нивпу, гдје је ппщтинска  
администрација нпсилац прпцеса израде и имплементациjе развпјне стратегије.  

МИПРП метпдплпгијпм су разрађени пдгпварајући инструменти, ппступци, улпге и пдгпвпрнпсти у примјени 
метпдплпгије, пд припреме за прпцес планираоа лпкалнпг развпја, прекп пбликпваоа стратещке 
платфпрме и оене разраде у виду планпва екпнпмскпг и друщтвенпг развпја и унапређеоа живптне 
средине, дп ппераципнализације у виду планпва имплементације, финансираоа и развпја прганизаципних 
капацитета и људских пптенцијала. Дпсљеднпст у примјени метпдплпгије је дпдатнп псигурана технишкпм 
ппдрщкпм ИЛДП прпјекта Ппщтинскпм развпјнпм тиму тпкпм свих фаза израде стратещкпг дпкумента. 
Важнп је нагласти да се тпкпм израде Стратегије и у складу са МИПРП метпдплпгијим ппсебна пажоа 
ппсветила ппщтпваоу впдећих принципа на кпјима се заснива интегрисанп планираое лпкалнпг развпја а тп 
су пдрживпст и спцијална укљушенпст. 

Са израдпм стратещкпг развпјнпг дпкумента за ппщтину Вищеград птппшелп се накпн пптписиваоа 
Мемпрандума п сарадои између Ппщтине Вищеград и УНДП-а у 2017. гпдини кпји је дефинисап права и 
пбавезе пптписника и шиме је и заппшела имплементација Прпјекта интегрисанпг лпкалнпг развпја на 
ппдрушју Вищеграда. На сампм ппшетку именпван је Ппщтински развпјни тим (ПРТ) кпји је имап главну улпгу 
у активнпстима израде дпкумента заједнп са сектрпским групама фпрмираним у фази сектпрскпг 
планираоа. Пп именпваоу ПРТ-а фпрмирана је и Партнерска група – лпкалнп партнерствп за развпј кап 
ппсебнп савјетпдавнп тијелп сашиоенп пд лпкалних представника шије дјелатнпсти пбухватају екпнпмски, 
друщтвени и аспект защтите живптне средине, щтп је у складу с пснпвним стратещким усмјереоима. 
Партнерска група је тпкпм израде дпкумента представљала један пд кљушних механизама грађанскпг 
ушещћа гдје су представници разлишитих циљних група и најзнашајнијих актера имали мпгућнпст да активнп 
ушествују и дају свпј дппринпс пбликпваоу најважнијег развпјнпг дпкумента на ппдрушју ппщтине Вищеград.  

Већ је решенп да је кап пснпва за израду стратещкпг дпкумента ппслужила спцип-екпнпмска анализа 
ппстпјећег стаоа на ппдрушју ппщтине кпја је приказана на пснпву квантитативних и квалитативних ппдатака 
дпбијених из распплпживих лпкалних и ваоских извпра. Паралелнп с пвим, изврщена је и анализа 
ппстпјећих сектпрских стратегија, пднпснп степена оихпве имплементације, кап и заступљенпсти лпкалних 
пптреба у развпјним дпкументима вищих нивпа. Крпз хпризпнталну и вертикалну интегрисанпст стратещкпг 
дпкуманта са другим планпвима истпг или вищег нивпа ствпрена је реална слика ппстпјећих људских, 
технишких и административних капацитета у ппгледу мпгућнпсти израде и будуће имплементације 
стратегије. Израдпм квалитетне аналитишке ппдлпге истпвременп је инициран щирпк кпнсултативни прпцес 
кпји је трајап све дп финализације сампг стратещкпг дпкумента и приједлпга листе прпјеката кпја је 
усаглащена са прпграмима и мјерама у пквиру сектпрских планпва. Да не би Стратегија развпја заврщила 
самп кап списак лијепих жеља, финална фаза израде дпкумента је ппдразумијевала израду пперативних 
гпдищоих планпва имплементације уз дефинисаое финансијске кпнструкције прпјеката и партнера 
задужених за имплементацију и израду плана развпја прганизаципних и људских капацитета лпкалне 
управе кап нпсипца имплементације и лпкалних партнера.  
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IV СТРАТЕЩКА ПЛАТФПРМА 

IV.1. Спцип-екпнпмска анализа 

1. Гепграфски пплпжај и прирпдне карактеристике 

Графикпн 1. Пплпжај ппщтине Вищеград 
Вищеград је ппщтина у истпшнпм дијелу Републике Српске и 
Бпсне и Херцегпвине. Налази се на 43° 47´ 7“ сјеверне 
гепграфске щирине и 19° 17´ 35“ истпшне гепграфске дужине. 
Заузима ппврщину пд 448 km

2
. Граниши са ппщтинама 

Рпгатица, Рудп и Сребреница у Републици Српскпј и 
ппщтинама Бајинпм Бащтпм и Ужицем у Републици Србији.  
Ппщтина Вищеград је са другим дијелпвима БиХ ппвезана 
магистралним путним правцем М-5 Сарајевп-Вардищте и 
регипналним путним правцима Р-449 Дпбрун-Увац-Рудп, Р-
467 Брпдар-Рудп и Р-450 Вищеград-Рпгатица. Магистралним 
правцем М-5 ппщтина је ппвезана са Сарајевпм, Требиоем и 
градпвима у Србији (Ужице, Шашак, Бепград, Нищ и другим). 
Најближи аерпдрпм је Сарајевп на удаљенпсти пд 120 km, а 

најближа пруга и жељезнишка станица је Прибпј (Србија) 40 km. 
 
Кљушнe истoриjскe шиоeницe  

Теритприја ппщтине Вищеград у перипду жељезнпг и брпнзанпг дпба припадалa је ппдрушју гласинашке 
културе. Трагпви римских насеља нађени су у селима Клащник, Кпспвп ппље и Мущићи. Највеће 
средопвјекпвне некрпппле налазе се у селима: Брпдар, Велетпвп, Гпрое Щтитаревп, Језернице, Клащник, 
Мала Гпстиља, Прахпвци, Ппздершићи и Щип. Ппдрушје данащое ппщтине Вищеград је билп у саставу 
српске државе Немаоића све дп 1373. гпдине, а даље у бпсанскпм краљевству, када је ппслије Твртка II 
ппнпвп прещлп у власт српских десппта. Ппшеткпм XV вијека пвп ппдрушје билп је у ппсједу српске 
властелинске ппрпдице Павлпвића, ппд шијпм управпм је бип и средопвјекпвни град Дпбрун.  

Вищеград се први пут ппмиое у дубрпвашким дпкументима 1407. гпдине. Утврђеое се налазилп на брду 
Град у шијем се ппднпжју развилп ппдграђе ппд називпм Ппдвищеград. Крпз теритприју данащое ппщтине 
Вищеград прплазили су каравански путеви кпји су из Дубрпвника впдили према Ппдриоу и другим српским 
средопвјекпвним пбластима. Пп турскпм влащћу бип је све дп Берлинскпг кпнгреса 1878. гпдине. Псмански 
велики везир Мехмед-паща Спкплпвић је наредип 1571. гпдине да ппшне изградоа каменпг мпста на ријеци 
Дрини кпји и данас представља једнп пд главних пбиљежја Вищеграда. Мпст је уписан на листу свјетске 
културне бащтине, UNESCO. Дoлaскoм аустругaрскe влaсти заппшиое мпдернизација. Изграђена је „Истпшна 
пруга“, ппкреће се урбанп уређеое Вищеграда, уређен је први катастар земљищта (1899 гпд.), уређују се 
градске улице шије су се кпнтуре задржале дп данас. Вищеград је бип међу првим градпвима у БиХ кпји је 
дпбип градски впдпвпд и канализацију. Ппред тпга граде се јавни пбјекти (ппщтина, ппщта и телеграф). У 
перипду између два свјетска рата развија се индустрија, фабрика муниције „Вистад“, „Панпс“ и „Гранит“ 
предузећа кпја су се бавила пбрадпм габрп гранита и вище маоих предузећа.  
 
Прирпдне пдлике и ресурси ппдрушја 

Ппщтинa Вищeгрaд је смjeщтeна у Пoдриоу у истoшнoj Бoсни. Рeљeф у oкружeоу je прeдстaвљeн 
пoдриоским плaнинaмa, oд кojих су нajдoминaнтниje: Сјемећ, Панпс, Дeвeтaк, Звиjeздa и Кoвaш, зaтим 
Рoмaниja и Jaхoринa, кoje сe нaлaзe нeщтo зaпaдниje тe Taрa и Злaтибoр кoje сe прoстиру истoшнo oд oвoг 
диjeлa Пoдриоa у Србиjи. У физиoнoмскoм пoглeду, пoдрушje Вищeгрaдa припaдa плaнинскo-кoтлинскoj 
мaкрoмoрфoлoщкoj oблaсти. 

Грaд Вищeгрaд је дaнaс смjeщтeн нa прoстрaниjeм диjeлу кoтлинe риjeкe Дринe нa брeжуљкaстим пaдинaмa 
кoje сe блaгo уздижу у плaнинe висoкe прeкo 1000 mnv, a сaмo грaдскo jeзгрo сe нaлaзи нa 300 mnv. Нajвищa 
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тaшкa у oпщтини je Вeлики Стoлaц сa 1675 mnv, a нajнижa је на 288 mnv. Вищeгрaд и oкoлинa имajу oдликe 
умjeрeнo кoнтинeнтaлнe климe, сa извjeсним кaрaктeристикaмa плaнинскe климe. Љета на ппдрушју 
Вищеграда су тпплија негп у пкплним мјестима. Средоа јулска температура изнпси 21

п
C, а средоа јануарска 

1,3
п
C. Вриједнпст гпдищое кплишине падавина креће се пд 650 mm дп 1000 mm пп m², а брпј дана са 

падавинама је у прпсјеку 84 дана гпдищое. Релативна влажнпст ваздуха изнпси 83%.  

На пoдрушjу oпщтинe Вищeгрaд нaлaзe сe сливoви триjу риjeкa: Дринe, Лимa и Рзaвa, кoje низвoднo oд 
Вищeгрaдa шинe jeдинствeн слив риjeкe Дринe. Ппщтина Вищeгрaд сe нaлaзи у срeдоeм тoку риjeкe Дринe и 
oбухвaтa двa дринскa jeзeрa. To су jeзeрo хидрoeлeктрaнe Вищeгрaд, узвoднo oд грaдa и jeзeрo Пeрућaц, 
низвoднo oд грaдa. Пo прирoдним љeпoтaмa пoсeбнo сe издвaja дoоe jeзeрo, кoje сe прoтeжe крoз кaоoн 
Дринe, укупнe дужинe 54 km.  

Највећи дип теритприје припада щумскпм земљищту пкп 60%. Щумe зaузимajу 29.121 ha, a нeплoднo 
зeмљищте (гoлeти) 2.162 ha. На щумскпм земљищту највище је заступљен бијели и црни бпр, буква, храст, 
цер, граб, јела, смрша, пмприка итд. На ппврщине ппд виспким щумама са прирпднпм пбнпвпм птпада 
22.416 ha. 

Укупнa пoврщинa пoљoприврeднoг зeмљищтa у oпщтини Вищeгрaд je 13.613 ha, oд шега пранице шине 3.165 
ha, вoћоaци 1.944 ha, ливaде 5.703 ha и пaщоaци 2.801 ha. Пoљoприврeднo зeмљищтe је са изрaжeним 
нaгибпм тeрeнa, са плитким дo срeдоe дубoким прoфилпм сa нeщтo мaоим сaдржajeм хумусa и пoвeћaнoм 
кисeлoщћу.  

Нa прoстoру oпщтинe Вищeгрaд пoстoje знaшajнa пoтeнциjaлнa минeрaлнa и нeминeрaлнa пoдрушja. 
Пoтeнциjaлнa минeрaлнa сирoвинскa пoдрушja су ппврщине oкo 27.530 ha и тo: мaгнeзит 3.320 ha (Бијелп 
Брдп), никлoнoснa жeљeзнa рудa 1.250 ha (Вардищте), крeшоaк и дплпмит 11.870 ha (Гпстиља, Градина и 
друге лпкације), eруптивнe стиjeнe 8.940 ha (Гпрои и Дпои Дубпвик, Вищеградска Баоа, Дпбрун) и 
тeрмaлнe вoдe 2.150 ha (Вищеградска Баоа). 

Ппдрушје ппщтине спада у ппдрушје са изузетнп виспким гептермалним пптенцијалпм кпји дплази из два 
извпра: ппдземне впде слива ријеке Дрине и Рзава и гептермалне впде у баои „Вилина влас“. Прпцјеоује 
се да на лпкацијама неппсреднп уз наведене ријеке ппстпји пптенцијал дпвпљан за прпизвпдое минимум 
пкп 4 MW тпплптне и расхладне енергије, дпк термалне впде баое „Вилина влас“ имају прпцијеоен 
минимални капацитет пд 14 MW тпплптне енергије. Гептермални пптенцијал впда слива ријеке Дрине и 
Рзава је дп сад искприщћен за пптребе гријаоа и хлађеоа кпмплекса „Андрићграда“.  

Гепграфски пплпжај ппщтине је дпста ппвпљан - ппгранишнп ппдрушје са Републикпм Србијпм и неппсредна 
близина ппгранишнпг ппдрушја са Републикпм Црнпм Гпрпм. Магистралним правцима је ппвезана са 
великим центрима у БиХ, Србији и Црнпј Гпри.  
Ппщтина има бпгатп културнп-истпријскп и прирпднп насљеђе кпје је дпбрим дјелпм преппзнатп, али није 
дпвпљнп валпризпванп. Минерална бпгаства и гептермални пптенцијал нису адекватнп истражени. 
Земљищте кап ресурс је вeћим диjeлoм нeoбрaђенп, зaпущтeнп и зaкoрoвљeнп, aли кao тaквп oстaлп је 
зaщтићeнп oд инфeкциja, кoнтaминaциja и дeгрaдaциja. На пвпм ппдрушју егзистира вище ендемских и 
реликтних биљних и живптиоских врста. Впде акумулаципних језера бпгате су рибљим фпндпм. 
Гепграфски пплпжај, прирпдни ресурси и насљеђе пружају дпбру пснпву за ствараое кпнкурентских 
преднпсти ппщтине Вищеград.  

2. Демпграфске карактеристике и кретаоа 

Према резултатима ппсљедоег ппписа из 2013. гпдине на ппдрушју ппщтине Вищеград живи 10.118 
станпвника у 3.966 дпмаћинстава. Прпсјешан брпј шланпва у дпмаћинству је 2,51 щтп је ниже пд прпсјека у 
Републици Српскпј (2,85). Укпликп се ппдаци уппреде са резултатима ппписа станпвнищтва из 1991. гпдине 
када је ппщтина имала 21.199 станпвника дплази се дп ппказатеља да се укупан брпј станпвника смаоип за 
52,27%. Разлпзи пвакп знашајнпг смаоеоа су велика миграција станпвнищтва збпг ратних дещаваоа (1992-
1995), екпнпмскп расељаваое станпвнищтва, какп унутар такп и изван граница БиХ, кап и негативан 
прирпдни приращтај станпвнищтва. 
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Табела 1: Укупан брпј станпвника ппщтине Вищеград према резултатима ппписа  

 1991 1998* 2013 2017* 

M Ж  M Ж  M Ж  M Ж  

Укупнп -- -- 21.199 -- -- 18.500 4.834 5.284 10.118 4.554 5.013 9.567 

Извпр: Завпд за статистику БиХ, пппис 1991 гпдине, и резултати ппписа 2013. гпдине. *Прпцјена Завпда 
за статистику РС на пснпву анкетираоа станпвништва, расељених и избјеглица 1998. гпдине и прпцјена 
Завпда за статистику РС 2017. гпдине. 

Акп се резултати ппсљедоег ппписа ппсматрају из перспективе пднпса мущкараца и жена мпже се видјети 
веће ушещће жена 52,22%, дпк мущкарци ушествују са 47,8%. Пплна структура у кприст жена је највећим 
дијелпм резултат ратних збиваоа деведесетих гпдина.  

Прпсјешна старпст станпвнищтва је 44, 92 гпдина щтп је вище пд прпсјека Републике Српске (41,72 гпдина). У 
структури станпвнищтва дјеца предщкплскпг и щкплскпг узраста (млађи пд 15 гпдина) заступљена су са 
11,54%, радни кпнтигент (15-64) са 67,53% и старији пд 65 гпдина са 20,92%. Вриједнпст индекса стареоа, 
кап ппказатеља пднпса младпг и старпг станпвнищтва је 124 щтп указује на демпграфску старпст 
станпвнищтва. На сваких 100 станпвника старпсне дпби пд 1-20 гпдина дплази 124 станпвникa старпсне 
дпби прекп 65 гпдина.  

Табела 2: Прпсјешна старпст станпвнищтва  

Теритприја Ппл Укупнп 0-14 15-29 30-44 45-54 55-64 
65-а и 
прекп 

Прпсјешна 
старпст 

Вищеград 

У 10 118 1 168 1 663 1 808 1 548 1 814 2 117 44,92 

М 4 834 575 881 928 748 844 858 43,23 

Ж 5 284 593 782 880 800 970 1 259 46,47 

Извпр: Завпд за статистику РС, Пппис станпвништва из 2013. гпдине 

Етнишку структуру станпвнищтва, према пппису из 2013. гпдине шине 88,4% станпвнищтва кпје се изјаснилп 
кап Срби, 8,8% кап Бпщоаци, 0,3% кап Хрвати, 0,5% кап пстали дпк је 2% билп пних кпји се не изјащоавају 
или им је неппзната наципналнпст. 

 

Прпстпрни расппред станпвнищтва  

Ппдрушје ппщтине Вищеград je теритпријалнп ппдијељенп на 14 мјесних заједница са 130 насељених мјеста. 
У урбанпм ппдрушју ппщтине живи 5.203 станпвника (51,42%). Пд 4.915 станпвника руралнпг ппдрушја 2.783 
(27,51) живе у МЗ кпје се наслаоају на урбану зпну, дпк 2.132 (21,07%) живи у удаљеним ппдрушјима 
ппщтине са кпнцентрацијпм уз главне путне кпмуникације. Руралне мјесне заједнице са највећим брпјем 
станпвника су Прелпвп (637), Дпбрун (541) и Међеђа (260).  

Пднпс урбанпг и руралнпг станпвнищтва има тендецију сталнпг раста у кприст урбанпг станпвнищтва. Пп 
пппису станпвнищтва из 1991. гпдине урбанп станпвнищтвп је шинилп самп 29% укупнпг станпвнищтва. 
Прпсјешна густина насељенпсти је 22,53 станпвника пп km

2
щтп је знашајнп маое пд прпсјека Рублике Српске 

и БиХ па се ппщтина сврстава у категприју слабп насељених ппщтина.  
 
Прирпдни приращтај  
 
Стппа прирпднпг приращтаја станпвнищтва у 2016. гпдни је негативна и има вриједнпст -9,99. У ппсљедоих 
пет гпдина кпнстантнп је присутан тренд негативнпг прирпднпг приращтаја станпвнищтва, брпј рпђених је 
маои пд брпја умрлих. 
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Графикпн 2: Прирпдни приращтај у ппщтини Вищеград - пп гпдинама 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Извпр: Завпд за статистику РС 
 
Миграције станпвнищтва 

Ппдаци п миграципним кретаоима станпвнищтва у ппщтини Вищеград указују на негативан миграципни 
салдп у перипду пд 2013. дп 2016. гпдине, брпј лица кпја су напустили ппщтину је већи у пднпсу на брпј пних 
кпји су се дпселили. 

Табела 3: Миграципна кретаоа на ппдрушју ппщтине Вищеград 

У перипду пд 1991 дп 2016. 
гпдине брпј станпвника се 
смаоип за 11.486. Пвај 
ппдатак указује на ппстпјаое 
брпјне дијасппре настале у 
пвпм перипду, иакп су 
миграципна кретаоа 
ппстпјала и раније. 
Евиденција п дијасппри се не 
впди али пквирне прпцјене су 
да је најбрпјнија дијасппра у 
Србији, Аустрији, Оемашкпј, 
САД-у и Аустралији.  
 

Извпр: Републички завпд за статистику РС 

Пснпвни демпграфски ппказатељи указују да је ппщтина Вищеград у категприји рјеђе насељених ппщтина у 
Републици Српскпј. Већину станпвнищтва шини урбанп станпвнищтвп. Прирпдни приращтај станпвнищтва је 
негативан кап и миграципни салдп. Старпсна структура ппщтине је неппвпљна са већим ушещћем старих у 
пднпсу на младе. Заустављаое негативних демпграфских трендпва представља изазпв. Ппщтина има 
знашајну дијасппру са пптенцијалпм за друщтвену и привредну сарадоу щтп свакакп представља развпјну 
мпгућнпст.  

 

3. Преглед стаоа и кретаоа у лпкалнпј екпнпмији 

На дан 31.12.2017. гпдине на ппдрушју ппщтине Вищеград је регистрпванп 62 предузећа пд шега је 48 

приватних. Активних приватних предузећа је 38 и пна заппщљавају 275 радника. Највећи брпј регистрпваних 

предузећа у дјелатнпстима тргпвине на великп и малп и пдржаваое (16) и прерађивашкпј индустрији (16). 
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Структуру регистрпваних предузећа шине 83,33% (50) микрп предузећа са највище 9 заппслених, 13,33% (8) 

малих предузећа са пд 10 дп 49 заппслених, 1,67% (1) средое предузеће са пд 50-250 заппслених и 1,67% (1) 

великп предузеће са прекп 250 заппслених радника. Ппдаци указују да на теритприји ппщтине Вищеград 

дпминатнп ппслују микрп и мала приватна предузећа. У перипду пд 2012. дп 2017. гпдине брпј предузећа се 

ппвећап за девет щтп представља благи раст. Предузећа са највећим брпјем заппслених су: 

 „Хидрпелектране на Дрини“ а.д. Вищеград ппслује у саставу Мјещпвитпг хплдинга а.д. 
„Електрппривреде РС“ Требиое. Предузеће је ппшелп са радпм 1989. гпдине. Пвп је један пд 
најмпдернијих хидрпенергетских пбјеката у систему „Електрппривреде РС“. Прпсјешна гпдищоа 
прпизвпдоа је пкп 1000 GWh. У предузећу је заппсленп 267 радника и има најећи екпнпмски и 
инвестиципни пптенцијал у ппщтини кап и у регији.  

 Щумскп газдинствп ,,Панпс“ Вищеград ппслује у саставу ЈПЩ Щуме Републике Српске а.д. Спкплац. 
,,Панпс“управља и газдује щумскп-привредним ппдрушјем на теритприји ппщтина Вищеград и Рудп, на 
укупнпј ппврщини пд 43.527, 29 ha. Предузеће управља лпвищтем ,,Каменица“ укупне ппврщине 3,842 
ha. Газдинствп заппщљава 100 радника. 

 ,,Пмприка“ а.д. Вищеград је предузеће пснпванп 2005. гпдине са пснпвнпм дјелатнпщћу пружаоа 
ппмпћних услуга у щумарству. Предузеће заппщљава 36 радника. 

 „Unis-Usha“ а.д. Вищеград је предузеће шија је пснпвна дјелатнпст прпизвпдоа шелишних ужади и 
прпизвпда пд ужади (привезнице). Предузеће „Unis-Usha“ ради пд 1982. гпдине. Прпјектпвани 
капацитет је 6.300 тпна шелишних ужади свих кпмерцијалних кпнструкција у димензипнпм расппну пд 
1,25 дп 46 mm пд фпсфатиране и ппциншане шелишне жице. Предузеће заппщљава 67 виспкпструшних и 
квалификпваних радника. 

 „Адриа“ д.п.п. Вищеград пснпвана је 2008. гпдине. Предузеће распплаже са 20 малппрпдајних пбјеката 
у Вищеграду, Шајнишу, Н. Гпражду и Фпши. Бави се прпизвпдопм хљеба и пецива, кпндитпрских 
прпизвпда, кпра за питу и баклаву, смрзнутпг лиснатпг тијеста, разних тјестенина и низа других 
прехрамбених прпзвпда, те пакпваоем прпизвпда (пращкасти прпизвпди, кпцка, кафа и другп) и 
прпизвпдопм впћних ракија и кпнзумних јаја. Впдећи је прпизвпђаш пекарских прпизвпда у регији. 
Прпизвпде пласира на тржищту БиХ. Предузеће заппщљава 104 радника пд шега су 68 жене. 

 „Андрићград“ д.п.п. Вищеград пснпвала је 2011. гпдине „Лптика“ д.п.п. Ужице, Влада РС и Ппщтина 
Вищеград. Предузеће управља туристишим, културним, едукативним и административним кпмплекспм 
Андрићград. Већи брпј пбјеката и садржаја кпмплекса је у функцији. Предузеће заппщљава 44 радника. 

 „Андрићев кпнак“ д.п.п. Вищеград пснпвала је 2013. гпдине Ппщтина Вищеград. У пквиру предузећа 
ппслује хптел кпји распплаже са 23 смјещтајне јединице, рестпранпм, кафе барпм и љетнпм бащтпм. 
Предузеће заппщљава 28 радника.  

 ЈУ Рехабилитаципни центар „Вилина Влас” пснпвала је 1982 гпдине Ппщтина Вищеград. Устанпва 
пружа рехабилитаципне, физикалнп-терапеутске и угпститељске услуге. Хптел рaспoлaжe сa 142 лeжаја 
у jeднoкрeвeтним и двoкрeвeтним сoбaмa и aпaртмaнимa. У мeдицинскoм диjeлу хoтeлa нaлaзи сe 
зaтвoрeни бaзeн с тeрмaлнoм вoдoм, a гoстимa су нa услузи и двa рeстoрaнa сa 370 сjeдищтa, aпeритив 
бaр и тeрaсe. Устанпва заппщљава 75 радника. 

Пптенцијал за раст у будућем перипду ппказују сљедећа предузећа и предузетници: „Аутпметал МЦ“ д.п.п. 
(металски сектпр – прпизвпдоа лежајева и др.), „Клис кпмпани“ д.п.п. (дрвни сектпр - прпизвпдоа резане 
грађе), „АУРА“ д.п.п. (ппизвпдоа еппксидних премаза и хидрпизплаципне защтите), „IMPEX-Promet“ д.п.п. 
(тргoвинa нa вeликo дрвeтoм, грaђeвинским мaтриjaлoм и сaнитaрнoм oпрeмoм), „ЛАКИ“ д.п.п. 
(грађевински радпви), „SIMEX“ d.o.o. (тргoвинa нa вeликo), СТР „Палма“ (тргпвина на малп) и СТЗР „Дущше“ 
(тргпвина на малп и занатствп). 

У перипду 2013-2017. гпдина пбим привредне активнпсти на ппдрушју ппщтине Вищеград има ппадајући 

тренд щтп има за ппсљедицу смаоеое брпја регистрпваних предузетнишких радои и смаоеое прихпда. 

Брпј регистрпваних предузетнишких радои у 2017. гпдини је 199 щтп је за 18% маое у пднпсу на 2013. 
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гпдину. У структури дпминира тргпвина (69), занатске радое (46) и угпститељске радое (48). У 2017. гпдини 

укупни прихпди у ппщтини изнпсили су 49.222.722,00 КМ щтп је за 37% маои у пднпсу на 2013. гпдину. У 

истпм перипду пбим привредне активнпсти ппсматран крпз укупне прихпде на нивпу Републике Српске 

ппвећан је за 15%. 

 

Табела 4: Укупан прихпд привреде РС и ппщтине Вищеград (У КМ) 

Гпдине 2013 2014 2015 2016 2017 

Прихпд РС 17.688.571.166 17.736.909.926 18.109.386.696 18.725.549.084 20.272.612.938  

Расхпди РС 17.429.120.070 17.610.888.552 17.490.985.456 18.043.945.514 19.089.458.831  

Прихпди 
Вищеград 

78.632.731 66.021.483 61.673.860 62.309.315 49.222.722  

Расхпди 
Вищеград 

63.534.046 62.695.251 67.096.751 61.387.390 61.221.776  

Извпр: Привредна кпмпра РС, ппдручна привредна кпмпра Истпчнп Сарајевп 

 

Сппљнптргпвинска размјена и најзнашајнији извпзни прпизвпди и предузећа 

У перипду 2012-2017. гпдина привреда ппщтине Вищеград кпнстантнп биљежи дефицит у 
сппљнптргпвинскпј размјени. У 2017. гпдини  ппкривенпст извпза увпзпм је била 59,8%, дпк је у 2014. и 
2015. гпдини билп пкп 65 %. У увпзу регије И.Сарајевп, ппщтина Вищеград у 2017. гпдини је ушествпвала са 
3,5%, а у извпзу са 4,04%, дпк је ушещће у увпзу РС билп 0,13%, а у извпзу 0,11%.  ` 

 
Табела 6: Преглед сппљнптргпвинске размјене 2012-2016 гпдина за ппщтину Вищеград 

 
Извпр:Управа за индиректнп пппрезиваое 
 
Табела 5: Сппљнптргпвинска размјена у 2017.гпдини (у 000 КМ) 

Ппщтина Бр. 
станпвника 
пп пппису 

2013 гпдине 

Увпз Ушещће 
у увпзу 
регија 

И.С. 

Ушещће 
у увпзу 

РС 

Извпз Ушещће 
у извпзу 

регија 
И.С. 

Ушещће 
у извпзу 

РС 

Ппкривенпст 

Вищеград 10.118 6.512 3,5 0,13 3.894 4,04 0,11 59,8 

Извпр: Привредна кпмпра РС, ппдручна привредна кпмпра Истпчнп Сарајевп 
 
Веће инвестиције у привреди 

Највећа инвестиција пд 1995. гпдине на ппдрушју ппщтине Вищеград је изградоа кпмплекса Андрићград. 

Кпмплекс је изградип и оиме управља предузеће „Андрићград“ д.п.п из Вищеграда кпје је у заједнишкпм 

власнищтву предузећа „Лптика“ д.п.п. из Ужица (51%), Владе РС (24,50 %) и Ппщтине Вищеград (24,50 %). 

Укупна дпсадащоа вриједнпст инвестиције изнпси пкп 34.000.000,00 КМ. Кпмплекс је птвпрен 2014. гпдине, 

а у нареднпм перипду планирана су дпдатна улагаоа у ппремаое пбјеката кпји јпщ нису у функцији. Груби 

грађевински радпви заврщени су на пбјекту хптела, дпк пбјекат ппзприщта и некпликп других пбјеката 

захтијевају унутращое уређиваое и ппремаое.  

Гпдина Вриједнпст извпза КМ Вриједнпст увпза КМ Вриједнпст размјене КМ 

2012 4.448.403,15 10.874.274,79 15.322.677,94 

2013 3.086.383,37 9.160.194,47 12.246.577,84 

2014 4.104.637,08 6.504.213,37 10.608.850,45 

2015 4.291.385,91 6.487.087,96 10.778.473,87 

2016 3.297.680,75 7.601.265,32 10.898.946,07 
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У тпку 2017. гпдине вище инвеститпра исказалп је интерес за улагаое на ппдрушју ппщтине Вищеград, а 
релизацију инвестиципних прпјеката заппшела су три предузећа из Републике Србије. Предузеће 
„Златарщпед-БиХ“ д.п.п. Вищеград је пснпванп 2016. гпдине. У 2017. гпдини ппшелп је са изградопм ппгпна  
дрвних спртимената и пелета у Дпбруну. У тпку су активнпсти на успптављаоу прпизвпднпг ппгпна. 
Предузеће планира да заппсли 50 радника. У пбјекту Рпбне куће предузећа „Кптпн-текс“ д.п.п. и „Ив.кпм“ 
д.п.п. су усппставила линију за щивеое. Предузећа тренутнп заппщљавају пп 15 радника, а у плану је 
заппщљаваое нпвих радника. Предузеће „Алекс“ д.п.п. је инвестиралп у изградоу хладоаше капацитета 100 
тпна у Сасама. 

Структуру лпкалне екпнпмије на ппдрушју ппщтине Вищеград карактерище дпминантнп ушещће микрп и 
малих предузећа, претежнп у дјелатнпстима тргпвине, услуга и прерађивашке индустрије. Према брпју 
заппслених и пстваренпм гпдищоем прихпду највеће предузеће у ппщтини је „Хидрпелектране на Дрини“ 
а.д. Вищеград. Пријератни привредни капацитети накпн спрпведене приватизације углавнпм нису у 
функцији. Изражени пад пбима екпнпмских активнпсти у прптеклпм перипду, кап и сталан 
сппљнптргпвински дефицит намећу пптребу снажнијег приступа активираоу инвестиципних пптенцијала 
ппщтине и прпмпцију извпзнп пријентисаних дјелатнпсти. Пптребнп је увести системски приступ ппдрщке 
ппстпјећим предузетницима и предузећима, привлашеоу инвестиција и унапређеоу знаоа и вјещтина 
радне снаге. Ппдрщка се треба ппсебнп усмјерити на МСП кпје се баве прпизвпдопм или пружају 
квалитетне, спфистициране и инпвативне услуге.  
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Туристишки пптенцијали и туристишка инфраструктура 

Ппщтина Вищеград ппсједује бпгатп и разнпврснп културнп-истпријскп и прирпднп наслијеђе кпје 
представља знашајан пптенцијал у пбласти развпја туризма. У категприји културнп-истпријскпг наслијеђa 
истишу се: мпст Мехмед-паще Спкплпвића (уписан на листу свјетске културне бащтине UNESCO-a), манастир 
Дпбрун из XIV вијека и музејскп-туристишка пруга ускпг кплпсијека Вищеград-Вардищте. У категприји 
прирпднпг наслијеђа истишу се: живпписни каопн ријеке Дрине, извпри термалне впде у Вищеградскпј 
баои, ендемске и реликтне биљне и живптиоске врсте (Паншићева пмприка, папрат вилина влас, риба 
младица). Ппсебну атракцију представља кпмплекс Андрићград са свпјим садржајима.  

Садржајнијем бправку у Вищеграду дпринпси пдржаваое вище манифестација: Вищеградска стаза, Златне 

руке Ппдриоа, Скпкпви са вищеградске ћуприје, Вищеградска регата, Ликпвнп сабпрпваое, Дрински 

кптлић, Међунарпдни фестивал фплклпра и друге.  

Вищеград је атрактивнп туристишкп мјестп са знашајним брпјем туристишких ппсјета. Према прпцјени 
Тристишке прганизације у 2017. гпдини прекп 250.000 туриста је ппсјетилп Вищеград у пквиру дневних 
ппсјета. Стављаоем у функцију кпмплекса „Андрићград“, 2014. гпдине, присутан је тренд ппраста гпдищег 
брпја ппсјетилаца. Ппсебнп је велики ппраст туристишких ппсјета забиљежен 2014 и 2015. гпдине, а 
наредних гпдина је кпнтинуиранп растап за 20%. Знашајна турстишка ппсјета је резултирала птвараоем 
нпвих смјещтајних капацитета. Укупни смјещтајни капацитети изнпсе 610 лежаја пд шега хптели распплажу 
са 198, мптели са 90, кпмплекс Андрићград са 158 и приватни смјещтаји са 164 лежаја. Недпстају хптелски 
капацитети у кпјима мпгу да се прганизују већи дпгађаје (семинаре, симппзије и сл), а да задпвпље виспке 
стандарде прганизатпра. 

Анализа туристишкпг прпмета и структуре гпстију 

Према званишним статистишким ппдацима у 2016. гпдини пстваренп је 28.931 нпћеоа щтп је за 24 % вище у 

пднпсу на 2012. гпдину. Структуру нпћеоа шине 56,77% нпћеоа дпмаћих гпстију и 43,23% нпћеоа страних 

гпстију. Присутан је тренд прпмјене структуре нпћеоа у кприст страних гпстију. Прпцјеоује се да је у 2017. 

гпдини брпј дплазака туриста и нпћеоа ппвећан за пкп 10 %. 

Табела 7: Дпласци и брпј нпћеоа у Вищеграду  

 Дплазци туриста  Брпј нпћеоа 

Гпдина Укупнп Дпмаћих Страних Укупнп Дпмаћих Страних 

2012.  3.333  2.324  1.009  23.315  17.947  5.368  

2013.  3.771  2.368  1.403  21.675  14.935  6.740  

2014.  7.537  4.065  3.472  26.082  16.251  9.831  

2015.  6.780  3.231  3.549  24.983  15.480  9.503  

2016. 7.747  3.480  4.267  28.931  16.424  12.507  

Извпр: Републички Завпд за статистику РС  

Туризам биљежи раст щтп се пгледа у кпнстантнпм ппвећаоу брпја ппсјета и нпћеоа. Не ппстпје релевантни 
ппдаци п висини прихпда у сектпру туризма, па је пптребнп увести метпдлпгију за мјереое пприхпда у пвпм 
сектпру на лпкалнпм нивпу Развпј туризма захтјева ппбпљщаое туристишке инфраструктуре, унапређеое 
туристишке ппнуде, креираое специфишних туристишких прпизвпда и јашим укљушиваоем тур-oператeра и 
агенција, те привлашеоем инвеститпра кпји желе да инвестирају у сектпр туризма (изградоа хптела, 
угпститељских пбјеката, тематских и забавних паркпва и разлишитих туристишких атракција). Без привлашеоа 
инвеститпра развпј туризма биће пгранишен и неће имати пшекиване ефекте на привредни раст. Пптребнп је 
креирати и пдредити инвестиципне туристишке зпне пднпснп лпкације гдје би инвеститпри мпгли улагати и 
изградити разлишите пбјекте и садржаје. Издвајају се сљедеће лпкације гдје су пптребна нпва или дпдатна 
улагаоа: Трг и мпст Мехмед-паще Спкплпвића и центар града, музејскп-туристишка жељезница и 
жељезнишка станица, Вищеградска баоа, каопн ријеке Дрине (акумулаципна језера), Бикавац и 
Андрићград. Ппсебну пажоу треба ппсветити урбанистишкпм уређеоу града. Псим тпга пптребнп је 
ствприти јпщ бпљи институципнални пквир и интегралну регипналну сарадоу, ствприти слику п туризму кап 



 

 

11 
 

прпфитабилнпј привреднпј грани, мптивисати станпвнищтвп да се активније укљуши у туризам, 
унаприједити структуру радника и кадрпва, ппдићи нивп ппщте културе. 

Ппљппривредни пптенцијали и прпизвпдоа  

Ппљппривреда традиципналнп заузима знашајнп мјестп у лпкалнпј екпнпмији иакп је у перипду 
индустријализације (пд 1960 дп 1990 гпдине) изгубила примат. Ппљппривредна земљищта на ппдрушју 
ппщтине Вищеград карактерищу плитки дп средое дубпки прпфили, са знатнп израженим нагибпм терена и 
нещтп маоим садржајем хумуса и ппвећанпм киселпщћу, дпк на пдређеним лпкацијама ппстпје и 
земљищта кпја су умјеренп дп виспкп базна. Пд типпва земљищта најзаступљенији су: псеудпглеј, смпнице, 
дистришни камбиспл те црнице на дплпмитним и крешоашким ппдлпгама. Настанкпм акумулаципних језера 
на Дрини знатнп је смаоенп ушещће земљищта алувијалнпг ппријекла. Земљищта су, такпђе, ппприлишнп 
закпрпвљена, али и тп мпже да има неке преднпсти јер су кап таква пстала защтићена пд инфекција, 
кпнтаминација и деградација.  

Претппставља се да вище пд 60 % ппљппривреднпг земљищта на теритприји ппщтине дп данас није 
третиранп никаквим средствима, па шак ни ђубренп умјетним гнпјивима щтп мпже бити дпбар услпв за 
развпј екплпщке прпизвпдое. 
Збпг великих миграципних кретаоа тещкп је утврдити пднпс ппљппривреднпг земљищта према брпју 
станпвника. Пднпс праница пп станпвнику за вищеградскп ппдрушје знатнп је маои у пднпсу на 
ппљппривреднп земљищте у цјелини и тај кпефицијент изнпси свега 0,23 ha, щтп је два пута маое пд 
републишкпг прпсјека. Пвај ппдатак сврстава ппщтину Вищеград на днп љествице јер је критишна граница 
ппљппривреднпг земљищта пптребнпг за прпизвпдоу дпвпљних кплишина квалитетнa хране и сирпвина за 
пдрживи развпј станпвнищтва 0,17 ha пп станпвнику. Прпблем дпдатнп пптерећује шиоеница да ни пве 
ппврщине нису пбрађене, негп су самп пбрадиве. Ппсједи су уситоени и расцјепкани, а старпсна и 
пбразпвна структура заппслених у ппљппривреди је вепма неппвпљна. Принпси у ппљппривреди су мали 
јер дпминира екстензивна прпизвпдоа. 

 
Графикпн 3: Структура ппљппривреднпг земљищта на ппдрушју ппщтине Вищеград 

 

 
 

Ппсљедоих гпдина ппдигнути су нпви интензивни засади малина и маое ппврщине другпг впћа. Такпђе је 
интензивирана прпизвпдоа ппврћа у затвпренпм прпстпру (пластенишка прпизвпдоа).  
У прптеклим деценијамa дпминантна грана ппљппривреде је била впћарствп. Прије рата ппд впћним 
засадима је на теритприји ппщтине Вищеград билп 1.944 ha при шему је најзаступљенији бип узгпј щљиве 
пкп 80 % , такп да се је пткупљивалп прекп 2.000 т щљиве. Впћоаци су били екстензивнпг карактера. Велики 
брпј дпмаћинстава имап је свпје мале сущаре. Ппјавпм бплести щљива прпизвпдоа је ппшела да ппада. У 
перипду пд 1992. гпдине збпг девастације села и пдлива станпвнищтва дплази дп запущтаоа впћоака, такп 
да су веће ппврщине зарасле и пбплиле. 
Знашајнијих улагаоа у впћарству није билп дп 2007. гпдине, када су на некпликп лпкација ппдигнути 
интензивни засади јабука. 
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Графикпн 4: Раст ппврщине ппд засадима малина у хектарима 

Нагли развпј малинарства заппшеп је 2013. гпдине, 
щтп је резултат развпја малинарства у цијелпј БиХ, 
и активираоа рада хладоаше у Нпвпм Гпражду. 
Ппврщине ппд засадима малина на крају 2017. 
гпдине су биле пкп 60 ha. Прпизвпђаши малина 
једини имају прганизпван пткуп и ппстпји некпликп 
пткупљиваша. У 2017. гпдини пткупљенп је пкп 200 
т малина, а у наредним гпдинама кплишина малина 
ће се ппвећати јер ће нпви млади засади дпћи на 
пуни рпд. 

Извпр: Одјељеое за лпкални развпј, 
привреду и друштвене дјелатнпсти, Општина Вишеград 
 
У ппсљедопј деценији ппстепенп се развија пластенишка прпизвпдоа ппврћа. Ппд пластеницима шији 
власници пласирају свпје ппљппривредне прпизвпде на тржищте налази се пкп 8.000 m

2
. Једнп 

ппљппривреднп газдинствп има ппврщину ппд пластеницима 3.500 m
2
, дпк пстала дп 500 m

2
 .

   
 

 
Табела 8: Брпјнп стаое стпке на ппдрушју ппщтине Вищеград 

Стпшни фпнд на ппдрушју ппщтине 
је изузетнп мали, са лпщим 
пасминским саставпм. Стајски 
пбјекти су у лпщем стаоу. Пткуп 
млијека на теритприји Вищеград 
није прганизпван збпг мале 
кплишине вищка млијека. Пбишнп 
се краве узгајају за пптребе 
дпмаћинства, а вищак се прпда на 
лпкалнпм тржищту кап млијекп 
или млијешни прпизвпди. Укпликп 
би се прганизпвап пткуп мпгуће би 
билп пткупити прпсјешнп пкп 300 
литара пп дану.  

Извпр:Одјељеое за привреду и друштвене дјелатнпсти, Oпштина Вишеград 
 
Прганизпван пткуп ппстпји самп за прпдају малина, а не ппстпје никакви прерађивашки капацитети. У тпку 
2017. гпдине пснпвана је Ппљппривредна задруга. 
 
Стаое ппљппривредне механизације се ппбпљщава из гпдине у гпдину иакп јпщ није на пптребнпм нивпу. 
У 2017.гпдини брпј регистрпваних ппљппривредних газдинстава је бип 369 пд шега су самп 4 кпмерцијална 
ппљппривредна газдинства. Брпј регистрпваних предузетника у пбласти ппљппривреде је 4. Према пппису 
из 2013. гпдине пд 3.966 ппписаних дпмаћинстава 963 дпмаћинства се изјаснилп да пбавља неку 
ппљппривредну дјелатнпст, дпк се 97 дпмаћинстава изјаснилп да пбавља ппљппривредну дјелатнпст и 
изнпси ппљппривредне прпизвпде на тржищте. 
Ппдстицајна средства из бучета ппщтине за развпј ппљппривреде ппшиоу се дпдјељивати пд 2010. гпдине. 
Нпвшана средства се дпдјељу за ппдрщку текућпј прпизвпдои и унапређеоу ппстпјеће прпизвпдое. 
Бучетпм су пд 2010. дп 2017. гпдине планирани разлишити изнпси пд 50.000 КМ па дп 220.000 КМ а у 2017. 
гпдини издвпјенп је 100.000 КМ. Ппред пвих средстава Ппщтина Вищеград финансира или суфинасира 
прпјекте из пбласти ппљппривреде кпје реализује сама или у сарадои са удружеоима и међунарпдним 
прганизацијама. Прпцјена је да је крпз ппдстицај и прпјекте пд 2010. дп 2017. гпдине за развпј 
ппљппривреде улпженп прекп 1.500.000 КМ. 

Врста и 
категприја стпке 
(укупнп) 

2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 

ГПВЕДА 500 450 450 400 400 

ПВЦЕ 4500 4800 4700 4500 4500 

СВИОЕ 1600 1700 2100 2000 1750 

КПОИ 35 30 30 30 20 

ПЕРАД 10.000 8.000 10.000 15.000 25.000 

КПЗЕ 200 200 200 150 110 

КПЩНИЦЕ 
ПШЕЛА 2850 2900 2200 2300 2450 
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Ппљппривреда је углавнпм екстензивнпг типа. Расту ппљппривредне прпизвпдое у ппсљедоих некпликп 
гпдина је дппринип јединп развпју малинарства, дпк пстала ппљппривредна прпизвпдоа биљежи 
стагнацију. Низак пбим прпизвпдое је у кпрелацији са малим брпјем раднп сппспбнпг сепскпг 
станпвнищтва, неппстпјаоем прганизпванпг пткупа за разлишите прпизвпде, непстпјаоем прерађивашких 
капацитета и слабапм мпгућнпщћу директне прпдаје. Прганизпван пткуп ппстпји самп за малине. Пвај 
прпблем би се дпбрим дијелпм мпгап ријещити развпјем мреже лпкалне прпдаје хране и ствараоем 
кратких ланаца снабдијеваоа, кап и развпјем ппљппривреде базираним на знаоу. Развијен систем лпкалне 
прпизвпдое хране мпже дпвести дп ствараоа разнпликпсти и разлишитпсти руралне екпнпмије, и 
истпвременп ппдсташи развпј туристишких и других активнпсти те дати ппзитиван дппринпс ствараоу 
културнпг идентитета базиранпг на лпкалним прпизвпдима. Пптребнп је креирати систем ппдрщке 
ппљппривредним газдинствима за ппвећаое пбима прпизвпдое и прганизпвати мрежу кпја би ппдржала 
директну прпдају (прпдаја на кућнпм прагу, пијаци, властитим щтандпвима, сајмпвима, дпстава купцима и 
сл.) и индиректну прпдају (прпдаја прганизацијама кпје имају властиту прехрану – щкпле, пбданищта, 
хптели, рестпрани, „прпдавнице лпкалних прпизвпда“ и сл.). Ппдстицај у ппљппривреди треба бити пкренут  
кпмерцијалним ппљппривредним газдинствима и предузетницима кпји су умрежени, удружени и кпји 
прерађују и прпдају свпје прпизвпде. Ппвећаваоем пбима прпизвпдое ппрасла би заинтереспванпст 
пткупљиваша, кап и инвеститпра да улажу у мини прерађивашке капацитете. 

4. Преглед стаоа и кретаоа на тржищту рада 

Укупан брпј и структура заппслених  

На ппдрушју ппщтине Вищеград на крају 2017. гпдине заппсленп је укупнп 2.044 радника. Брпј заппслених 
благп расте у прптеклих пет гпдина уз периoдишне псцилације. У структури укупнпг брпја заппслених 
кпнстантнп је веће ушещће мущкараца негп жена и тп у расппну пд 57% дп 60%.  

 
Табела 9. Брпј заппслених у ппщтини Вищеград – пп гпдинама (мущкарци и жене) 

2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 

M Ж  M Ж  M Ж  M Ж  M Ж  

1.161 765 1.926 1.182 817 1.999 1.142 832 1.974 1.149 845 1.994 1120 813 1.933 

Извпр: Републички завпд за статистику РС 

Највећи брпј заппслених је 354 у дјелатнпстима прпизвпдое и снабдијеваоa електришнпм енергијпм. 

Привредни субјекти у тпј дјелатнпсти су псим „Хидрпелектране на Дрини“ а.д. и „Електппренпс-

Електрппренпс БиХ“ а.д. Баоа Лука и ЗП „Електпдистрибуција“ а.д. Пале. Већи брпј заппслених је и у 

дјелатнпстима јавне управе и спцијалнпг псигураоа 264, кап и тргпвине 211. 

Из разлпга већег брпја заппслених у дјелатнпсти прпизвпдоа и снабдијеваое електришнпм енергијпм и 
дјелатнпстима јавне управе и спцијалнпг псигураоа висина прпсјешне нетп плате у ппщтини је изнад 
прпсјешне у Републици Српскпј и другим ппщтинама у пкружеоу. 
 
Графикпн 5: Прпсјешна мјесешна нетп плата заппслених пп гпдинама 

 

Извпр: Републички завпд за статистику Републике Српске 
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Незаппслени (брпј, пплна, пбразпвна и старпсна структура, дужина шекаоа на ппсап) 

Виспка незаппсленпст представља један пд најпзбиљнијих прпблема са кпјим се супшава ппщтина 
Вищеград. У 2013. и 2014. гпдини на евиденцији Завпда за заппщљаваое билп је вище незаппслених негп 
заппслених (2.036 незаппслених у пднпсу на 1.999 заппслених). Ипак, пхрабрује ппдатак да се тпкпм 
претхпдних пет гпдина брпј незаппслених кпнстантнп смаоује и да је тренутнп скпрп 30% маое 
незаппслених негп щтп их је билп у 2013. гпдини. Према евиденцији Завпда за заппщљаваое РС у 
Вищеграду на крају 2017. гпдине регистрпванп 1.431 незаппсленп лице. 

 
Табела 10: Преглед квалификаципне структуре пп гпдинама  

Квалификаципна структура 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 

1-НК 271 259 245 225 163 

1-НК (жене ): 111 109 102 97 84 

2- ПК – НСС 30 26 26 25 11 

2-ПK – НСС ( жене ): 14 12 13 11 5 

3- КВ 771 770 718 652 507 

3- КВ (жене) 261 258 249 232 189 

4-ССС 657 687 683 618 534 

4- ССС (жене): 353 361 368 332 285 

5-ВКВ 39 34 33 27 24 

5-ВКВ ( жене): 4 2 3 3 2 

6-1 ВЩС 34 25 25 19 16 

6-1 ВЩС (женe): 17 10 12 9 11 

7-1 ВСС 228 208 232 198 170 

7-1 ВСС ( женe): 129 122 131 106 92 

7-2 магистри 6 11 13 9 6 

7-2 магистри ( жене ): 2 6 6 4 3 

Активна ппнуда радне снаге 2.036 2.020 1.975 1.773 1.431 

(жена ): 891 880 884 794 671 

Извпр: Евиденција Завпда за заппшљаваое РС 
 

Графикпн 6: Квалификаципна структура незаппслених 
                                     мущкарци                                                                                           жене 

      
Извпр: Евиденција Завпда за заппшљаваое РС 

У структури незаппслених највеће је ушещће лица ниже и средое струшне спреме. Лица дпби између 15 и 35 
гпдина ушествују са 40% у укупнпј структури незаппслених, лица пд 35 дп 50 гпдина старпсти са 37%, дпк 
лица старија пд 50 гпдина са 23%. На тржищту рада је мала ппнуда лица кпје имају ВКВ квалификације (1,8 
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%), щтп указује на недпстатак виспкпквалификпваних радника разлишитих прпфила. У прптеклпм перипду 
дпщлп је дп смаоена брпја незаппслених у свим старпсним категпријама, псим кпд лица старпсти између 60 
и 65 гпдина. Највеће смаоеое незаппсленпсти је евидентиранп кпд младих старпсти између 18 и 27 гпдина. 
Анализпм ппдатака п брпју заппслених и незаппслених извпди се закљушак да је смаоеое брпја 
незаппслених на евиденцији резултат ппвећаоа брпја заппслених и брисаоа са евиденције из разлпга кап 
щтп су: нередпвнп пријављиваое, прелазак из категприје активне ппнуде рада у пасивну, пствариваое 
права на пензију, прпмјенa мјеста пребивалищта и другп. 

Ппдаци п дужини шекаоа на заппслеое пп степену пбразпваоа гпвпре п пзбиљнпм прпблему дугпрпшне 
незаппсленпсти с пбзирпм да је вище пд 87% незаппслених на евиденцији дуже пд гпдину дана, а шак 26% 
оих је на евиденцији дуже пд 9 гпдина щтп је изразитп тещкп заппщљива категприја станпвнищтва. 

Лпкалнп тржищте рада карактерище прпблем незаппсленпсти и тп дугпрпшне и структурне незаппсленпсти. 

Перспективу лпкалнпг тржища рада дпдатнп пптерећује неппвпљан пднпс брпја заппслених у пднпсу на 
брпј незаппселних и брпј пензипнера. 

Када је заппщљаваое у питаоу у прптеклпм петпгпдищоем перипду евидентиран је благи ппраст брпја 
заппслених, нарпшитп жена, щтп је пхрабрујући тренд.  

На евиденцији незаппслених незнатан је брпј виспкпквалификпваних радника щтп мпже пресуднп да утише 
на пдлуку инвеститпра да улажу у ппщтину Вищеград. Збпг тпга је пд кљушне важнпсти ппдрщка привреди у 
пбуци, дпквалификацији и преквалифликацији радника, какп би незаппслени стекли знаое и вјещтине кпји 
су привреди пптребни. 

Прпблем кпји је већ евидентан, а са тенденцијпм да ће у будућнпсти ескалирати је смаоеое радне снаге и 
депппулација. Знашајан брпј младих људи старпсти пд 19-26 гпдина студира и не укљушује се на лпкалнп 
тржищте рада. Пвп дпдатнп умаоује мпгућнпсти ангажпваоа младих лица на прпстпру пвих ппщтина. 
Такпђе, када заврще факултет, структура оихпвих квалификација је неппвпљна са станпвнищтва привреде и 
изражених трендпва на тржищту рада. 

Пптребнп је стимулисати дјелатнпсти и индустрије на разлишите нашине какп би мпгли да унаприједе свпју 
кпнкурентнпст, прпщире ппслпваое и ппвећају брпј заппслених. На пвај нашин би лпкална привреда мпгла 
да пбезбиједи ппвећаое плата кпје су данас у приватнпм сектпру дпста ниске и пствари услпве за 
задржаваое станпвнищтвa. 
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5. Преглед стаоа и кретаоа у пбласти друщтвенпг развпја 

5.1. Oбразпваое (укљушујући и предщкплскп пбразпваое и пбразпваое пдраслих) 
 
Предщкплскп пбразпваое 
Настава предщкплскпг пбразпваоа пдвија се у пквиру ЈУ за предщкплскп васпитаое и пбразпваое „Невен“. 
Капацитет устанпве је 100 мјеста. У 2017. гпдини 76 дјеце је ппхађалп наставу. У прптеклих щест гпдина брпј 
кприсника је релативнп кпнстантан са благпм тенденцијпм раста у ппсљедое три гпдине. У пквиру устанпве 
прганизује се припрема за щкплу кпјпм нису пбухваћена сва дјеца прещкплскпг узраста. Брпј заппслених 
радника је 10 пд шега је 5 у директнпм раду са дјецпм. Устанпва распплаже пснпвнпм ппремпм, 
намјещтајем, дидактишким материјалпм и играшкама. Пбјекат се загријава путем властитпг централнпг 
гријаоа на електришну енергију. У 2017. гпдини рад устанпве се финансирап 73,8% средставима бучета 
Ппщтине Вищеград и 26,2% прихпдима пп пснпву уплата кприсника и из других извпра. 
 

Услпви за реализацију васпитнп-пбразпвнпг прпцеса за дјецу предщкплскпг узраста су на задпвпљавајућем 
нивпу. Исказана је пптреба за санацијпм канализаципнпг система, уградопм тпплптне изплације пбјекта, 
замјенпм ппреме за кухиоу и набавкпм дидактишкпг матeријала. Инклузивни приступ у устанпви није 
усппстављен. У 2017. гпдини на евиденцији Центра за спцијални рад се налази седмпрп дјеце предщкплскпг 
узраста са ппсебним пптребама. Ппщтп устанпва распплаже слпбпдним капацитетима пптребнп је 
ангажпваое на ппвећаоу пбухвата дјеце кап и укљушиваоу дјеце са ппсебним пптребама у предщкплскп 
пбразпваое. 

Пснпвнп пбразпваое 

Пснпвна щкпла „Вук Карачић“ пбавља дјелатнпст пснпвнпг пбразпваоа и васпитаоа на щкплскпм ппдрушју 
кпје пбухвата теритприју ппщтине Вищеград и ппщтине Нпвп Гпражде. На ппдрушју ппщтине Вищеград 
дјелује матишна щкпла са Ппдрушним пдјељеоима Дпбрун и Међеђa.  
 
Графикпн 7: Брпј уписаних ушеника у пснпвне щкпле  

Щкплске 2017/2018. гпдине наставу 
ппхађа 744 ушеника у 33 редпвна 
пдјељеоа и јпщ 5 ушеника у два 
специјална пдјељеоа. Пд укупнпг брпја 
ушеника на ппдрушју ппщтине Вищеград 
наставу у матишнпј щкпли ппхађа 97,21% 
ушеника. У претхпднпм петпгпдищоем 
припду присутан је тренд смаоеоа брпја 
ушеника. 

Извпр: ЈУ за пснпвнп пбразпваое „Вук Карачић“ Вищеград 
 
У щкплскпј 2017/2018. гпдини 33 ушеника путује 4-5 km у једнпм правцу пд куће дп щкпле, 12 ушеника путује 
пд 6-10 km и 26 ушеника путује прекп 10 килпметара. Три ушеника немају прганизпван превпз. Ушеникици 
кпристи услуге превпза минибуса у власнищтву щкпле и услуге јавнпг превпза.  
У матишнпј щкпли настава се извпди у 30 ушипница и 8 кабинета, а у Ппдрушним щкплама Дпбрун и Међеђа у 
пп двије ушипнице. Наставу реализују 53 наставна радника. Матишна щкпла распплаже са библиптекпм, 
двије фискултурне сале, девет електрпнских ушипница кпје се кпристе у настави нижих и старијих разреда и 
једнпм мултимедијалнпм ушипницпм за пптребе реализације наставе пд 1. дп 9. разреда. Матишна щкпла 
ппремљена је системпм властитпг централнпг гријаоа на шврстп гпривп, дпк ппдрушне щкпле нису 
ппремљене са системпм централнпг гријаоа. 
 

Услпви за пдвијаоа пбразпвнпг прпцеса на нивпу пснпвних щкпла нису на задпвпљавајућем нивпу. 
Пптребна су дпдатна улагаоа у рекпнструкцију щкплских пбјекта, набавку ппреме, дидактишкпг материјала, 
ппремаое щкплских двприщта садржајима за сппртске активнпсти и набавку ппреме за ппдизаое нивпа 
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безбједнпсти ушеника (видеп надзпр). Матишна щкпла нема адекватнп ријещен сапбраћајни приступ па је 
сапбраћајна безбједнпст ушеника лпща. Улица Впјвпде Путника је улица са интезивним путнишким 
сапбраћајем без пјещашке стазе, а Улица Ужишкпг кпрпуса је дип магистралнпг пута.  

Средопщкплскп пбразпваое 

ЈУ Средопщкплски центар „Ивп Андрић“ пбавља дјелатнпст средоег пбразпваоа у Вищеграду. Щкпла у 
свпм саставу има гимназију-ппщти смијер и струшне технишке щкпле кпје шине: екпнпмија, правп и тргпвина 
- екпнпмски технишар, мащинствп и пбрада метала - мащински технишар за мптпре и мптпрна впзила и 
мащински технишар за кпмпјутерскп кпнструисаое и тргпвина, угпститељствп и туризам - туристишкп-
кулинарски технишар. Щкплске 2017/2018. гпдине уписанп је 345 ушеника у 19 пдјељеоа расппређених пп 
смјерпвима: 

- Гимназија – ппщти смјер – 8 пдјељеоа, 141 ушеник; 
- Екпнпмија, правп и тргпвина – 4 пдјељеоа, 95 ушеника; 
- Мащинствп и пбрада метала - 4 пдјељеоа, 64 ушеника;  
- Угпститељствп и туризам – 3 пдјељеоа, 45 ушеника. 

У ппсљедоих десет гпдинa дпщлп је дп смаоеоа брпја ушеника щтп је ппсљедица вищегпдищое негативне 
стппе прирпднпг приращтаја станпвнищтва, негативнпг миграципнпг салда и наставка щкплпваоа у другим 
срединама. У 2017/2018. гпдини 20 ушеника је накпн заврщетка пснпвнпг щкплпваоа наставилп щкплпваое 
у другим градпвима највище у медицинским и електрптехнишким щкплама. 

Графикпн 8: Кретаое брпја ушеника пп гпдинама 

  
Извпр: ЈУ СШЦ „Ивп Андић“ Вишеград 

У щкпли је заппсленп 55 радника пд шега 40 у наставнпм прпцесу кпји се пдвија у 15 класишних ушипница, 2 
ушипнице за наставу из инфпрматике, 3 специјализпване ушипнице за наставу из хемије, физике и биплпгије 
и 1 инфпрматишкпм кабинету намијеоенпм за пбављаое практишне наставе за екпнпмске технишаре. Щкпла 
распплаже библиптекпм са шитапницпм, рестпранпм са кухиопм и фискултурнпм салпм. Пбјекат щкпле има 
пмпгућен приступ лицима са тјелесним пщтећеоем. У 2017/18. щкплскпј гпдини у евиденцији нема ушеника 
са ппсебним пптребама. У щкплскпм двприщту смјещтена је импрпвизпвана радипница кпја је неуслпвна за 
рад тпкпм зимскпг перипда. Щкпла је ппремљена видеп надзпрпм. 

Прпстпрним капацитетпм щкпла задпвпљава пптребе ппщтине Вищеград. Присутна је пптребна за 
ппремаое нпвпг кабинета за практишну наставу мащинских технишара и дпдатним ппремаоем кабинета 
хемије, физике и биплпгије. Пптребнп је изврщити замјену щкплскпг инвентара и дидактишкпг материјала, 
рекпнструисати централнп гријаоа и изплапвати крпвну кпнструкцију. Брпј васпитнпг и наставнпг кадра је 
задпвпљавајући. Наставну и ваннаставне активнпсти треба усмјерити на јашаое предузетнишкпг знаоа и 
духа кпд ушеника. Пптребнп је дјелпвати на пствариваоу сарадое са лпкалнпм управпм и привредпм какп 
би се пбразпвали прпфили и ускладилп са пптребама тржищта рада.  

Студенти 

Са ппдрушја ппщтине у 2015/2016. гпдини уписанп је 215 студената. Брпј уписаних студената у перипду 
2011/2012. дп 2015/2016. има ппадајући тренд.  
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Графикпн 9: Брпј уписаних студената са ппдрушја ппщтине Вищеград пп гпдинама 

Ппщтина Вищеград редпвнп издваја бучетска средства 
за стипендираое студената. У 2017. гпдини издвпјенп је 
130.000 КМ и правп на стипендију пстварилп је 138 
студената. Знашајан брпј стипендиста накпн 
диплпмираоа се не враћа у Вищеград. Ппщтина нема 
усппстављену евиденцију п стипендистима кпји су 
диплпмирали. 

Извпр: Републичкпг завпда за статистику РС 

Дпдјелу стипендија пптребнп је усмјерити и ускладити са тржищтем рада пднпснп ппдржати щкплпваое за 
дефицитарна занимаоа уз пбавезу студената да пп заврщетку студија праксу пбаве на теритприји ппщтине. 

 

5.2. Култура и сппрт 

 
Култура 

Устанпве културе на ппдрушју ппщтине Вищеград су Јавна устанпва за културну дјелатнпст „Дпм културе“, ЈУ 
нарпдна библиптека „Ивп Андрић“ Вищеград, ЈУ за културну дјелатнпст „Градска галерија“ Вищеград, ЈУ 
„Андрићев институ“ Вищеград и Мултиплекс „Dolly Bell“. 

Јавна устанпва за културну дјелатнпст „Дпм културе“ Вищеград смјещтена је у пбјекту, изграђенпм 1953. 
гпдине, заједнп са ЈУ нарпдна библиптека „Ивп Андрић“ и ЈУ за културну дјелатнпст „Градска галерија“. 
Пбјекат Дпма културе се налази на листи културне руте, фпрмиране на ппдрушју једанаест држава 
југпистпшне Еврппе кпју је пдпбрип Савјет Еврппе, кап пбјекат арихтектуре типишан за рани спцијалистишки 
перипд. Oбјекат распплаже великпм салпм капацитета 415 мјеста и малпм салпм капацитета 80 мјеста. ЈУ 
„Дпм културе“ Вищеград газдује Сппмен ушипницпм Иве Андрића кпја је дип туристишке ппнуде ппщтине 
Вищеграда. У пбјекту је пптребнп изврщити замјену стпларије, санацију фасаде, уградити гријаое и 
замјенити стплице у великпј сали. Такпђе је пптребнп набавити неппхпдну музишку ппрему и прпјектпр за 
приказиваое филмпва. Брпј заппслених радника је псам. Рад устанпве се финасираo u 2017. гпдини 
средствима бучета Ппщтине са 81,57 % и властитим прихпдима са 18, 43%.  

ЈУ нарпдна библиптека „Ивп Андрић“ Вищеград брпји пкп 40.000 наслпва и распплаже драгпцјенпм 
Сппмен збиркпм коижевника и нпбелпвца Иве Андрића. Брпј заппслених радника је пет. У 2017. гпдини 
брпј шиталаца је бип 354. Министарствп прпсвјете РС финасира трпщкпве плата заппсених, а материјалне 
трпщкпве Ппщтина Вищеград. Устанпва је традиципналнп дпмаћин гпдищоег сусреста библиптекара РС 
кпји се у 2018. гпдини пдржап пп 21 пут. 

ЈУ за културну дјелатнпст „Градска галерија“ Вищеград имa стaлну пoстaвку вриjeдних умjeтнишких диjeлa 
нaстaлих тoкoм двадесетшетвпрпгпдищоег oдржaвaоa Meђунaрoднoг ликoвнoг сaбoрoвaоa у Вищeгрaду 
шији је Галерија прганизатпр. У пквиру устанпве у 2017. гпдини ппшела је да дјелује фптп секција. Устанпва 
има једнпг заппсленпг радника. Трпщкпви устанпве се финансирају 100% средставима бучета Ппщтине 
Вищеград. 

ЈУ „Андрићев институт“ Вищеград смјещтен је у едукативнп-туристишкпм кпмплексу Андрићград. У пквиру 
института дјелују Пдјељеое за истприју, Пдјељеое за српски језик, Пдјељеое за коижевнпст и Пдјељеое за 
филм. Институт заппщљава 9 радника. Библиптека Андрићевпг института брпји прекп 8000 јединица грађе. 
Устанпва се финансира из средстава бучета Републике Српске и Републике Србије. 

Галерија „Петар Лубарда“ ппстпји и дјелује ппд пкриљем Андрићевпг института пд 2014. гпдине и оен рад 
се базира на излагаоу дјела пдабраних и референтних умјетника щирпј културнпј јавнпсти. 

Мултиплекс “Dolly Bell“ oтвoрeн je 2012. гoдинe у Aндрићгрaду. Сaдржaj шинe три биoскoпскe сале 
oпрeмљeнe нajсaврeмeнијим дигиталним прпјектприма слике и врхунским дигиталним звушним системима. 
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У пквиру кпмплекса „Андрићград“ је грађевински пбјекат намијеоен ппзприщнпј умјетнпсти у власнищтву 
Ппщтине Вищеград кпји је у нареднпм перипду пптребнп привести намјени. 

Најзнашајније и најппсјећеније културне манифестација су: Вищеградска стаза (ппсвећена имену и дјелу 
нпбелпвца Иве Андрића са традицијипм пдржаваоа пд 40 гпдина), Међунарпднп ликпвнп сабпрпваое, 
Међунарпдни фестивал фплклпра, Фестивал аматерскпг ппзприщта.  

У ппщтини Вищеград дјелуje већи брпј културних устанпва и институција са знашајним брпјем заппслених. 
Пптребнп је пбезбиједити дпдатна улагаоа у пбјекте и ппрему, кап и умрежити дјелпваое нпсипца 
културних дјелатнпсти са циљем изградое и пдржаваоа имича ппщтине кап јакпг културнпг центра у 
Републици Српскпј и БиХ. На ппдрушју ппщтине дјелује седам прганизација цивилнпг друщтва у пбласти 
културе. Пптребнп је пбезбиједити већи брпј културних дпгађаја, анимирати грађане да се укљуше у 
културни живпт и привући већи брпј ппсјетилаца шиме би се екпнпмски валпризпвала прганизација 
дпгађаја. 

 

Сппрт 

На ппдрушју ппщтине Вищеград дјелује 10 сппртских клубпва, једнп планинарскп друщтвп и једна сппртска 
секција при Српскпм спкплскпм друщтву „Спкп“ у шији рад је у 2017.гпдини укљушенп 497 сппртиста (343 
мущкараца и 154 жене) и 25 тренера. Највећи брпј шланпва пкупљају фудбалски, пдбпјкащки, карате и 
кпщаркащки клуб.  
Графикпн 10: Финансираое сппртских клубпва и друщтава из средстава бучета Ппщтине Вищеград 

Рад клубпва се углавнпм финасира 
средствима бучета Ппщтине 
Вищеград и сппнзпрствпм предузећа 
ЗП „Хе на Дрини“ а.д. Вищеград. Пкп 
250 станпвника редпвнп се бави 
рекреативним сппртпм и пкп 250 
ппвременп. Најшещћи видпви 
рекреације су тршаое, вјежбаое на 
справама у теретани и на птвпренпм, 
планинареое, сппртске игре на 
птвпреним игралищтима за дјецу 
щкплскпг узраста, кап и ушещће на 
Раднишким сппртским играма. 
 
 

Извпр: Општина Вишеград 
 
У циљу прпмпције сппрта сваке гпдине се прганизује вище сппртских такмишеоа и манифестација, а 
најппзнатије су Бпжићни турнир у малпм фудбалу, Мемпријални щахпвски турнир „Дущкп Мищкпвић“, 
планинарска манифестација „Щетоа рзавским брегпвима“, Турнир у стпнпм тенису, Скпкпви са вищеградске 
ћуприје, Мемпријални кпщаркащки турнир „Раде Станимирпвић“, Мемпријални карате турнир „Видпје 
Андрић“ и Раднишке сппртске игре у малпм фудбалу. Сппртисти Вищеграда редпвнп ушествују на 
Међунарпднпј манифестацији „Међуппщтинске пмладинске сппртске игре“/МПСИ/ заједнп са сппртистима 
из прекп тридесет ппщтина са ппдрушја БиХ, Републике Србије и Републике Црне Гпре, а кпја се прганизује 
сваке гпдине у другпм граду. 

Јавна сппртскa устанпвa „Дрина“ Вищеград пбавља дјелатнпст газдпваоа пбјекатима, сппртскпм двпранпм 
и градским фудбалским стадипнпм. Сппртска двпрана је капацитета 1108 сједећих мјеста. Ппремљена је 
теретанпм и канцеларијским прпстпрпм. Лицима са инвалидитетпм је пмпгућен приступ на ппврщину 
паркета двпране. Градски стадипн је капацитета 3000 мјеста, ппсједује атлетску стазу и савремен систем за 
навпдоаваое травоака. Устанпва заппщљава 13 радника. У 2017. гпдини укупни расхпди устанпве изнпсили 
су 238.950,00 КМ, а финансирали су се 98,71% (235.870,00 КМ) средствима бучета Ппщтине и свега 1,29% 
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(3.080,00 КМ) властитим средствима пствареним пп пснпву издаваоа двпране у рекреативне сврхе и закупа 
канцеларија. У урбанпм дијелу ппщтине ппстпје три сппртска терена на птвпренпм за мали фудбал, три за 
кпщарку и два за пдбпјку са израженпм пптребпм за санацију и рекпнструкцију. 

У склппу туристишкпг кпмплекса Андрићград налази се нпвпизграђен терен кпјим газдује „Андићград“ д.п.п. 
Вищеград.  

У двије руралне МЗ испред пснпвних щкпла налазе се сппртски терени кпји се недпвпљнп кпристе за 
сппртске активнпсти збпг лпщег стаоа и малпг брпја заинтереспваних кприсника. 

На ппдрушју ппщтине Вищеград дјелује знашајан брпј сппртских прганизација. Резултати сппртских клубпва 
су задпвпљавајући. Клубпви треба да ушине наппр да пбезбиједе дпдатне извпре финасираоа и раципналнп 
управљају трпщкпвима. ЈСУ „Дрина“ треба да се ангажује на унапређеоу ппстпјећих и увпђеоу нпвих 
саджаја пбјеката, пбезбјеђеоу већег брпја кприсника и газдпваоу сппртским пбјектима на екпнпмским 
принципима. Пбјекат сппртске двпране захтијева интервенцију на замјени паркета, санацији крпва и 
ппбпљщаоу система гријаоа. Присутна је пптреба за изградопм ппмпћнпг фудбалскпг стадипна, 
рекпнструкцијпм атлетске стазе и набавкпм механизације за пдржаваое стадипна и псталих зелених 
ппврщина. Изазпв представља веће укљушиваое дјеце щкплскпг узраста и рекреативаца у сппртске 
активнпсти. 

5.3.Здравствена и спцијална защтита  

Здравствена защтита 

ЈЗУ „Дпм здравља“ Вищеград пружа услуге примарнпг нивпа здравствене защтите станпвнищтву. Услуге 
секундарнпг и терцијалнпг нивпа здравствене защтите станпвнищтвп ппщтине Вищеград најшещће пстварује 
у ЈЗУ Универзитетска бплница Фпшa, ЈЗУ Бплница Истпшнп Сарајевп и КЦ Баоа Лука. 

Пд 2008. гпдине ЈЗУ „Дпм здравља“ Вищеград услуге пружа у нпвпизграђенпм пбјекту ппврщине 1.400 m
2
. 

Медицинске услуге станпвнищтву пружа седам тимпва ппрпдишне медицине у ппрпдишним амбулантама у 
пквиру централне лпкације Дпма здравља. У пквиру централне лпкације је и Служба хитне ппмпћи, Центар 
за физикалну рехабилитацију у заједници, Служба ппщте стпматплпгије, Хигијенскп-епидемиплпщка служба, 
Служба лабпратпријске дијагнпстике, Центар за защтиту менталнпг здравља, Служба радиплпщке и 
ултразвушне дијагнпстике, Служба педијатрије и КС Гинекплпщкп-акущерска амбуланта. Пбјекат Дпма 
здравља има пмпгућен приступ лицима са инвалидитетпм на први нивп. У амбулантама МЗ Дпбрун, 
Прелпвп и Међеђа једнпм седмишнп се пружају услуге рутинских прегледа тима ппрпдишне медицине. 
Амбуланте немају адекватну ппрему и усппстављену интернет везу са електрпнскпм базпм услуга у ЈЗУ „Дпм 
здравља“. У устанпви је присутна пптреба за набавкпм ппреме, кардипмпбила, нпвпг ултразвушнпг и 
рендген апарата. 

Брпј заппслених је 67, пд шега 44 здравствених радника. Структуру медицинскпг пспбља шине 1 љекар ппщте 
праксе (2,27%), 10 специјалиста (22,73%), 2 стпматплпга (454%) и 31 медицински технишар (70,46,7%). На 
пснпву ппдатка п брпју станпвника сваки тим ппрпдишне медицине прпсјешнп мпже регистрпвати 1.3825 
станпвника, дпк је Стратегија примарне здравствене защтите РС утврдила стандард пд 1.500 и 2.500 
станпвника пп тиму. У 2017. гпдини пруженп је 53.5078 љекарских прегледа, пднпснп пстваренп је 5,10 
прегледа пп станпвнику. 

У 2017. гпдини структуру прихпда устанпве шине средства Фпнда здравственпг псигураоа РС у изнпсу пд 
1.096.689,00 КМ (75,02%), средстава ушещћа кприсника здравствене защтите у изнпсу 164.902,00 КМ 
(11,29%), средства пд услуга пружених правним лицима 63.177,00 КМ (4,32%), средства Ппщтине Вищеград у 
изнпсу 62.000,00 КМ (4,24%) и средства других извпра 75.183,00 КМ (5,14%). Пд 2014. гпдине устанпва 
ппслује са негативним финасијским резултатпм. Акумулирани губитак у ппслпваоу исказан закљушнп са 
2016. гпдинпм изнпси 3.105.011,00 КМ. 

Брпј псигураника здравствене защтите на ппдрушју ппщтине Вищеград је 9.276 пд шега је брпј нпсилаца 
псиграоа 6.394 (68,93%), дпк је брпј шланпва ппрпдица нпсилаца псигураоа 2.882 (31,06%). У перипду 2012-
2017. гпдина присутан је тренд смаоеоа брпја псигураника. Пд укупнпг брпја станпвника 97,26% је 
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ппкривенп здравственим псигураоем. Највище присутне бплести станпвнищтва су хрпнишне незаразне 
бплести кап щтп су хипертензија, бплести система за дисаое и ендпкринпг система. 

На ппдрушју ппщтине стпматплпщке услуге пружају три приватне стпматплпщке амбуланте, а дјелатнпст у 
пбласти прпдаје лијекпва и медицинских средстава пбавља ЈЗУ „Апптека“ Вищеград и апптеке из три ланца 
апптекарских устанпва. 

ЈЗУ „Дпм здравља“ Вищеград ппслује са негативним резултатпм. Пптребнп је израдити прпграм санације 

губитка ппслпваоа претхпднпг перипда и план за ппстизаое ппзитивнпг резултата у будућем перипду. 

Такпђер, нивп и квалитет здравствених услуга пптребнп је ппдићи на вищи нивп у складу са пптебама 

кприсника и ппбпљщати квалитет ппреме у пбјекту Дпма здравља и у амбулантама мјесних заједница. 

Ппред тпга, пптребнп је и рекпнструисати пбјекат бивщег дјешијег диспанзера за пружаое специјалистих 

услуга. Активнпсти усмјерити на прпмпцију здравља, превенцију и ранп пткриваое пбпљеоа, ппбпљщаое 

приступа руралнпг станпвнищтва примарнпј защтити и бпљпј дпступнпсти услуга специјалистшких грана 

медицине. 

 

Спцијална защтита 

ЈУ „Центар за спцијални рад“ Вищеград је устанпва спцијалне защтите пснпвана 1982. гпдине и врщи 
дјелатнпст пружаоа ппмпћи лицима када се нађу у стаоу спцијалне пптребе и предузимаоа пптребних 
мјера ради спрјешаваоа настајаоа и птклаоаоа ппсљедица таквпг стаоа.  

ЈУ ЦСР Вищеград смјещтен је у пбјекту кпји не пбезбјеђује услпве за несметан рад струшних лица и несметан 
приступ лицима са инвалидитетпм. Збпг недпстатка раднпг прпстпра птежан је рад заппслених. Центар је 
ппвезан са електрпнскпм базпм ппдатака Јавнпг фпнда дјешије защтите у Бијељини и ппсједује властиту 
електрпнску базу ппдатака за спцијалну и ппрпдишнп-правну защтиту. Распплаже путнишким впзилпм за 
теренски рад.  

У устанпви је заппсленп 6 радника пд шега 1 дипл. правник (1М), 1 дипл. спцијални радник (1Ж), 2 спцијална 
радника (2Ж), 1 дипл. педагпг (1Ж) и 1 административни радник (1Ж). Нема заппслених дипл. психплпга и 
дипл. дефектплпга щтп представља прпблем при рјещаваоу предмета у кпјима је пптребнп ангажпваое 
струшних лица пвпг прпфила.  

Дјелатнпст устанпве се финансира средставима бучета Републике Српске и бучета Ппщтине Вищеград. Из 
бучета Репулике Српске издвајају се средства за суфинасираое права на нпвшану ппмпћ и права на дпдатак 
за ппмпћ и оегу другпг лица у изнпсу пд 50% и финасираое права на ппдрщку у изједнашаваоу мпгућнпсти 
дјеце и пмладине са сметоама у развпју. У бучету јединице лпкалне сампуправе пбезбјеђују се средства за 
финансираое права на смјещтај у устанпвама, права на збриоаваое у хранитељским ппрпдицама, права на 
дневнп збриоаваое, права на оегу и ппмпћ у кући, права на једнпкратну нпвшану ппмпћ, прпщирена права 
у спцијалнпј защтити, финансираое трпщкпва збриоаваоа кприсника у другу ппрпдицу и материјалне 
трпщкпве центара за спцијални рад.  

У тпку 2017. гпдине евидентиранп је 584 кприсника ппмпћи щтп је 6,01% пд укупнпг брпја станпвника и щтп 
је вище пд прпсјека Републике Српске (4,27 %). Исплаћена су мјесешна прпсјешна средстава у изнпсу 
61.949,09 КМ. У перипду 2013-2017. гпдина је евидентиран тренд ппраста брпја кприсника у шијпј структури 
дпминирају пспбе женскпг ппла са пкп 70%. 

Кап кприсници спцијалне защтите псим закпнпм дефинисаних кприсника присутни су ппјединци и ппрпдице 
кпјима је пптребан неки други вид ппмпћи и ппдрщке. Тп су ппрпдице с прпблемима у ппрпдишним 
пднпсима, ппрпдице са шланпвима кпји имају прпблеме менталнпг здравља, ппрпдице у кпјима је дпщлп дп 
насиља, ппрпдице са шланпвима пвисним пд алкпхпла, дрпге, кап и ппрпдице са шетвпрп и вище дјеце. 
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Табела 11: Кприсници и изнпс мјесешних прпсјешних нпвшаних средства кпја се исплаћују путем Центра за 
спцијални рад 

Спцијална 
защтита 

2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 

стална нпвчана  
ппмпћ 

77 9.562,08 80 10.703,80 74 9.806,76 72 9.228,26 71 9.267,93 

нпвчана накна. 
за ппмпћ и оегу 
друге пспбе 

267 25.984,90 279 28.378,80 295 31.077,80 323 33.377,66 338 35.975,71 

псппспбљаваое 
за живпт и рад 

2 722,62 3 664,60 3 772,44 4 605,00 4 713,33 

смјештај у 
другу ппрпдицу 

13 1750,00 7 1.550,00 8 2.187,50 5 1.308,60 5 1.100,00 

смјештај у 
устанпве 
спц.заш. 

13 9.845,96 23 9.472,64 25 11.933,69 24 12.005,37 23 9.342,92 

једнпкратне 
нпвчане ппмпћи 

16 966,00 143 1.286,72 86 1.179,54 84 1.169,25 78 996,75 

здрав.псигураое 49 2.806,24 53 3.135,41 55 3.515,25 56 3.602,00 54 3.439,95 

кућна оега и 
ппмпћ у кући 

0 1403,00 6 1.568,75 11 967,34 7 1.141,66 11 1.112,50 

Укупнп 
средстава 

437 53.040,80 594 56.760,72 557 61.440,32 575 62.437,80 584 61.949,09 

Извпр: Центар за спцијални рад Вишеград 

ЈУ„Дпм за лица са инвалидитетпм“ Вищеград је пснпван пдлукпм Владе Републике Српске 2003. гпдине. 
Дjeлaтнoст дпма je збриоaвaоe женских лица са менталним пптещкпћама, вищeструкo oмeтeних лица и 
oбoљeлих oд aутизмa. У oквиру збриоaвaоa кoрисницa oбeзбjeђуje сe станпваое, исхрана, пдијеваое, 
оега, здравствена и спцијална защтита, културнп-забавне активнпсти, вaспитнo-eдукaтивни рaд и рaднo-
пкупаципне активнпсти. Устанпва мпже да пружи услуге смјещтаја за 200 кприсница, а тренутнп је 
смjeщтенп 177 лица. Брпј заппслених радника је 75 пд шега 43 радника су у директнпм кпнтакту са 
кприсницима. Средства за ппслпваое пбезбјеђују се из бучета РС (суфинансираое трпщкпва смјещтаја 
кприсника кпје је смјестип Центар за спцијални рад из РС), средстава дпбијених пружаоем услуга физишким 
лицима, средствима дпнатпра и средствима из других извпра. 

Збпг присутнпг ппвећаоа кприсника спцијалне защтите у нареднпм перипду пптребнп је пбезбиједити 
снажнију финансијску ппдрщку устанпви за ефикасније пружаое мјера спцијалне защтите, пбезбиједити 
услпван прпстпр и ппрему за рад ЈУ ЦСР, кап и кадрпвски пјашати ЈУ ЦСР. 
Дпбри резултати у пбласти спцијалне защтите ће се ппстићи заједнишким дјелпваоем јавних устанпва, 
институција и прганизација цивилнпг друщтва кпје се у свпм дјелпваоу баве питаоима защтите спцијалнп 
угрпженпг станпвнищтва.  

Раоиве групе 

У 2017.гпдини при ЈУ „Центра за спцијални рад“ Вищеград регистрпванп је 40 дјеце са менталним и 
физишким сметоама пд шега је 7 предщкплскпг узраста, 48 дјеце шији је развпј пметен ппрпдишним 
приликама и 12 пдгпјнп занемарене и запущтене дјеце. Нису регистрпвана дјеца без рпдитељскпг стараоа. 
Укупнп 100 малпљетних лица се налази у евиденцији. У истпм перипду устанпва је регистрпвала 44 пдрасла 
лица пметена у психишкпм и физишкпм развпју и лица са инвалидитетпм, 68 материјалнп непбезбјеђених и 
за рад несппспбних лица, 34 старија лица без ппрпдишнпг стараоа, 14 лица друщтвенп негативнпг 
ппнащаоа и 369 лица у стаоу спцијалне пптребе кпјима је услијед ппсебних пкплнпсти пптребна ппмпћ. 
Укупнп 529 пдраслих пспба се налази у евидецији. 

Институципналну ппдрщку пшуваоу и унапређеоу менталнпг здравља пружа Центар за защтиту менталнпг 
здравља при Дпму здравља Вищеград. Ваниституципналну ппдрщку пспбама са пптещкпћама у развпју 
пружају Удружеое пспба са пптещкпћама у развпју „Мпј пријатељ“ и Удружеое хендикепираних пспба 
„Жеље“. 
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При реферату бпрашкп-инвалидске защтите у ппщтини је евидентиранп седам впјних инвалида и један 
инвалид-цивилна жртва рата I категприје са 100% степенпм инвалиднпсти и пптребпм ппмпћи других лица, 
11 впјних инвалида и 3 инвалида- цивилне жртве рата II категприје са 100% степенпм инвалиднпсти без 
пптребе ппмпћи других лица, 178 впјних и 14 инвалида цивилних жртава рата пд III дп X категприје. 
Вaнинституциoнaлну ппдрщку пвим категпријама станпвнищтва пружа Ппщтинска бпрашка прганизација. 

У укупнпј структури станпвнищтва млади старпсти пд 15-29 гпдина гпдина шине 16,4% пппулације. Ппщтина 
нема усвпјен дпкумент Пмладинска пплитика, а Удружеое младих „Савјет младих Вищеград“ није активнп. 
Ванинституципналнп млади су највище прганизпвани у пквиру сппртских прганизација. Изазпви са кпјим се 
сусрећу су брпјни: пбразпваое, здравствена защтита, безбједнпст, ушещће у јавнпм живпту, стамбенп 
збриоаваое и другп.  

У укупнпј структури станпвнищтва лица старпсти прекп 65 гпдина шине 20,9% пппулације. У пвпј категприји 
ппсебнп су изражени прпблеми лица без ппрпдишнпг стараоа и без властитих средстава за живпт, кап и 
лица са недпвпљнп средстава за живпт и смјещтај у устанпве спцијалне защтите. Висина прпсјешне пензије у 
2017. гпдини на ппдрушју ппщтине изнпси 341,63 КМ. Дугпрпшнп незаппслена лица, пензипнери са најнижим 
пензијама кап и стара лица у руралним срединама удаљеним пд главних сапбраћајних кпмуникација немају 
мпгућнпст задпвпљаваоа пснпвних егзистенцијалних пптреба и сусрећу се са прпблемпм спцијалне 
искљушенпсти. У структури ппвратнишке пппулације дпминирају стара лица у руралнпм дијелу ппщтине кпји 
такпђе имају прпблем задпвпљеоа пснпвних егистенципналних пптреба.  

Ушещће жена у друщтвеним дпгађајима и управљаоу екпмпмским ресурсима није на задпвпљавајућем 
нивп щтп је ппсљедица традиципналнпг пплпжаја жена у друщтву. Упшавају се ппмаци у пвпј пбласти, шему у 
већем дјелу дпринпси реализација прпјеката кпјим се прпмпвище ппбпљщаое пплпжаја жена. 

Друщтвени пплпжај младих, жена, пспба са инвалидитетпм, пспба са пптещкпћама у развпју, старих лица и 
ппвратника пптребнп је унапрједити. На ппдрушју ппщтине је знашајан брпј ПЦД-пва кпја у свпм прпграму 
имају рад са пвим категпријама станпвнищтва, али оихпви кадрпвски капацитети су пгранишени. Пптребнп 
је умрежити рад прганизација цивилнпг друщтва и надлежних јавних устанпва какп би се пстварили бпљи 
резултати. 

5.4. Станпваое  

Укупан брпј станпва на ппдрушју ппщтине Вищеград је 6.619 са ппврщинпм пд 385.253 m
2
, пд шега се самп за 

станпваое кпристи 3.833 станпва. Празних станпва је 2.446 или 36,95% ппврщине 132.694 m
2
 щтп је у складу 

са ппдаткпм да је брпј станпва за 2.653 већи пд брпја дпмаћинстава. Прпсјешна ппврщина стана је 58,20 m
2
. 

У перипду пд 1991 дп 2011. гпдине и касније је изграђенп 2.112 станпва щтп је 31,91% пд укупнпг брпја 
станпва. У пвпм перипду градили су се станпви кплективнпг станпваоа у насељима Бикавац и Гарша 
средствима Владе РС и Ппщтине Вищеград. Пбјекти су грађени за пптребе смјещтаја избјеглих и расељених 
лица и ппрпдице бпраца. У насељу Бикaвац je изгрaђeнo 198 стaмбeних jeдиницa, a у Гaрши 257. У перипду 
2001 дп 2011. гпдине и касније средствима Министарства за људска права и избјеглице БиХ, Фпнда за 
ппвратак БиХ, Министрства за избјегла и расељена лица РС и других међунарпдних и дпмаћих прганизација 
пбнпвљен је знашајан брпј индивидуалних стамбених пбјеката девастираних у тпку ратних збиваоа. 

Табела 12: Брпј и ппврщина станпва према пснпви кприщћеоa  
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Брпј 3833 18 9 116 45 124 28 2446 6619 

Ппврщина 233.327 1.521 425 6045 2.051 7.354 1.863 132.694 385.253 

Извпр: Агенција за статистику БиХ 
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Табела 13: Станпви према ппврщини и гпдини изградое 

Станпви Станпви изграђени 

Брпј 
Ппврщина 

м² 
дп 

1918 
1919/
1945 

1946/
1960 

1961/
1970 

1971/
1980 

1981/
1990 

1991/
2000 

2001/
2010 

2011 и 
касније 

6.619 385.253 242 196 694 855 926 1.594 793 1210 109 

Извпр: Агенција за статистику БиХ 

У ужем градскпм језгру пбјекти кплективнпг станпваоа и јавни пбјекти изграђени прије 1991. гпдине имају 
прпблем лпщег стаоа крпва, фасада и енергетске неефикасенпсти. У 2017. гпдине Ппщтина Вищеград је 
реализпвала прпграм намјеоен заједницама етажних власника у циљу ппбпљщаоа услпва кплективнпг 
станпваоа и естетскпг уређеоа града. Прпгрампм је пбухваћенп 11 зграда.  

Прпблем стамбенпг збриоаваоа расељених лица и других спцијалних категприја станпвнищтва није у 
пптпунпсти ријещен. У 2018. гпдини заппшета је изградоа стамбенпг пбјекта са 40 стамбених јединица за 
смјещтај пвих категприја шиме ће се затвприти дип кплективнпг центра у Незуцима. Изградоу пбјекта 
финансира Министарствп за избјегла и расељена лица РС и Ппщтина Вищеград у срадои са Министарствпм 
за људска права и избјеглице БиХ и Фпндпм за ппвратак БиХ. 

У руралнпм дијелу ппщтине знашајан брпј пбјеката станпваоа у приватнпм власнищтву је напущтен и у 
лпщем стаоу. Насеља Гарша и Бикавац имају пптребу за дпдатним грађевинскп-архитектпнским уређеоем. 
Пптребнп је планирати изградоу ппмпћних пбјеката, паркинг прпстпра, уређеое јавних ппврщина, кап и 
усппставити систем централнпг загријаваоа стамбених пбјеката. Присутан је прпблем рјещаваоа стамбенпг 
питаоа кпд младих брашних парпва и младих уппщте.   
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5.5. Сигурнпст грађана 

5.5.1. Цивилна защтита и највећи ризици пд катастрпфа и неппгпда 

Цивилна защтита и теритпријална ватрпгасна јединица су усппстављени кап пдсјек у прганизаципнпм 
саставу Пдјељеоа за ппщту управу Ппщтине Вищеград са задатакпм прпвпђеоа мјера цивилне защтите и 
защтите пд ппжара. Цивилна защтита брпји 8 заппслених, а Теритпријална ватрпгасна јединица 13 
ватрпгасаца са пплпженим ватрпгасним испитпм. Теритпријална ватрпгасна јединица је ппремљена са три 
ватрпгасна впзила, два теренска впзила и хидраулишним маказама за сјешеое и развлашеое лима у слушају 
сапбраћајних несрећа.  

Ппдрушја ппщтине Вищеград уз впдптпкпве Рзава и Дрине излпженп је ризику плављеоа иакп је впдптпк 
Дрине регулисан изградопм хидрпелектране у Вищеграду и Баjинпј Бащти. У претхпдних двадесет гпдина 
највеће ппплаве Дрине и Рзава су забиљежене 2009 и 2010. гпдине гдје је дпщлп дп изливаоа впде у ужем 
градскпм дијелу и на вище лпкалитета у МЗ Врадищте и Дпбрун. Ријека Рзав збпг прирпде тпка и великпг 
слива прпузрпкује бујишне ппплаве. Дужина уређених впдптпка је пкп 4 km, а у тпку је реализација прпјекта 
кпјим ће се регулисати кпритп Рзава у зпни сппртске двпране у дужини пкп 700 m. 

На ппдрушју ппщтине Вищеград идентификпванп је двадесет једнп клизищте кпја су прпузрпкпвали или мпгу 
да прпузрпкују веће щтете на ппљппривреднпм земљищту и културама, стамбеним и ппмпћним пбјектима 
путевима, а шак у екстремнијим слушајевима мпглп би дпћи дп угрпжаваоа људских живпта.  

Највећи щумски ппжари забиљежени су 2007. гпдине на планини Гплещ и 2012. гпдине на пбрпнцима 
планина Таре и Панпс. Ппдрушје ппщтине карактерищу виспке љетне температуре и ппкривенпст теритприје 
бпрпвпм щумпм на неприступашнпм терену са слабим путним кпмуникацијама щтп је шестп узрпк и 
птежавајућа пкплнпст за гащеое ппжара.  

Мински сумоива ппврщина ппщтине изнпси 2.907,200 m
2
. Путем 24 прпјекта за деминираое је прoглaщeнa 

ризишнa пoврщинa пд 691.400 m
2
. Дп 2018. гпдине путем 16 засебних прпјеката деминирана је ппврщина пд 

145.000 m
2
. 

Ппщтина Вищеград мпра ппсветити већу пажоу превенцији защтите пд ппплава, клизищта и щумских 
ппжара. Пптребна је сашинити планска дпкумента са мјерама превенције и защтите. С пбзирпм да се на 
ппдрушју ппщтине налазе акумулаципна језера ХЕ на Дрини и ХЕ Бајина Бащта ппред кпјих је магистрални 
пут на кпме се дещавају сапбраћајне несреће у кпјима дплази дп слетаоа аутпмпбила у впду пптребнп је 
пбушити и ппремити тим за спащаваое у впди.  

 
Безбједнпст у заједници 

Сагледавајући ппказатеље безбједнпсти грађана мпже се кпнстатпвати да је укупнп стаое безбједнпсти 
задпвпљавајуће. Са аспекта нарущаваоа јавнпг реда и мира ппшиоени прекрщаји нису имали теже 
ппсљедице пп грађане и у већини слушајева ријеш је п испадима ппјединаца. Ппдаци гпвпре да је брпј 
ппшиоених кривишних дјела у перипду пд 2013 дп 2017. гпдине пап са 61 на 50. Питаое јавнпг реда и мира 
је ппсебнп псјетљивп у перипду када се прганизују културне, сппртске, туристишке и вјерске манифестације, 
кап и у дане викенда. Пплиција спрпвпди прпејкат „Рад пплиције у заједници“ гдје је ппјашана кпнтрпла 
рада у угпститељским пбјектима тпкпм викенда, и тп: ппщтпваое времена рада и кпнтрпла служеоа 
алкпхпла пијаним лицима и малпљетницима. Ппсебан прпблем се ппјавип у 2017. гпдини када су умрле 4 
млађе пспбe, а кап узрпк је идентификпванп кприщћеое дрпга и других пппјних средстава. 

Сагледавајући уппредне ппказатеље из пбласти безбједнпсти сапбраћаја мпже се кпнстатпвати да је дпщлп 
дп смаоеоа брпја регистрпваних прекрщајa. Ппјашане активнпсти пплицијских службеника имале су утицаја 
да свеукупнп стаое буде задпвпљавајуће. Ппсебна пажоа се даје перипдима када је ппјашана фреквенција 
впзила у вријеме туристишке сезпне. Фпрмиран је Фпрум за безбједнпст у заједници и Фпрум за безбједнпст 
у сапбраћају. Пни би у нареднпм перипду требали да дају пуни дппринпс креираоу мјера кпје ће 
резултирати да грађани и туристи буду јпщ безбједнији и да Вищеград задржи репутацију мирнпг и 
безбједнпг мјеста. 
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Графикпн брпј 11: Структура криминалитета 

 
Извпр:Пплицијска станица Вишеград 
 
Евидентан је и прпблем паса „луталица“ кпји су присутни на цијелпј теритприји ппщтине Вищеград, а 
ппсебнп у градскпм ппдрушју. Забиљежени су напади на људе и стпку. Ппщтина је за пдщтету пп пснпви 
уједа паса и напада на људе у 2017. гпдини издвпјила 4.000 КМ, а за нападе на стпку дпдатних 3.000 КМ. 
Гпдищое се прпсјешнп издваја 6.000 КМ за хватаое и пдвпђеое паса луталица. Вище вплпнтера ради на 
удпмљаваоу паса. На ппдрушју ппщтине Вищеград, кап ни у сусједним ппщтинама, нема регистрпванпг 
азила за збриоаваое паса луталица нити се на системски и пдржив нашин ради на хуманпм рјещаваоу пвпг 
прпблема.  
 

Безбједнпст грађана са аспекта јавнпг реда, мира и других безбједнпсних пријетои је на задпвпљавајућем 
нивпу, гптпвп све врсте криминалитета су у паду, а смаоен је и брпј ппшиоених кривишних дјела. Пптребнп 
је у нареднпм перипду унаприједити рад Фпрума за безбједнпст грађана кап и рад пплиције у заједници.  
Неппхпднп је да се предузме низ мјера и активнпсти какп би прпблем паса луталица бип адекватнп 
ријещен, кап щтп су: регистрација паса, стерилизацијиа, прихватилищте за псе и друге. 

 

5.8 Цивилнп друщтвп (невладине прганизације)  

На ппдрушју ппщтине Вищеград регистрпванe су 53 прганизације цивилнпг друщтва (ПЦД). Највище ПЦД-пва 
дјелује у пбласти сппрта (14), спцијалне защтите и људских права (11), културе/умјетнпст (6), ппслпвнпг 
сектпра (5), екплпгије (4), религије (4) и младих (2), дпк у пбласти права и пплитике, равнпправнпсти пплпва 
и здравства дјелују пп једна ПЦД. 

Ппщтина у бучету издваја средства за финасираое ПЦД-пва и сппртских клубпва. Средства се ПЦД-пвима 
дпдјељују путем директнпг финансираоа-гранта, дпк се средства сппртским клубпвима дпдјељују у складу 
са Правилникпм п услпвима и критеријумима за финансираое прпграма развпја сппрта у ппщтини 
Вищеград. 

 

 

 

 

2012 2013 2014 2015 2016

крвни деликти 9 10 1 5 6

прганизпвани и привредни криминал 0 5 5 8 5

импвински деликти 25 17 31 16 13

наркпманија 1 2 2 0 1

пстала кривишна дјела 19 17 18 22 25

малпљетнишка деликвенција 1 0 0 0 1
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Графикпн 12: Преглед висине бучета и издвајаоа за ПЦД на ппдрушју ппщтине Вищеград 
 
У перипду 2012-2017. 
гпдина упшава се тренд 
смаоеоа висине бучета и 
смаоеоа издвајаоа за 
ПЦД-пве. Прпсјешна 
издвајаоа за тај перипд су 
изнпсила 6,71% висине 
бучета щтп представља 
знашајна бучетска средства. 

Извпр: Општина, Одјељеое за финансије 
 

Графикпн 13: Преглед финансираоа прганизација цивилнпг друщтва из бучета Ппщтине 

 
Извпр: Општина, Одјељеое за финансије 

У ппсматранпм перипду 49% средстава се издвпјилп за финансираое сппртских клубпва, дпк је 51% 
средстава издвпјенп за финансираое псталих ПЦД-пва. 

У претхпдних пет гпдина активнпстима се истакла ПЦД ДЦ “Нпве наде“ на реализацији прпјекта „Сашувајмп 
наще ријеке“ кпји је ппдржала Еврппска унија крпз прпграм прекпгранишне сарадое Црна Гпра-БиХ. 
Ппщтина Вищеград је у партнерству са Удружеоем малинара „Ластар“ реализпвала прпјекат „Развпј 
малинарства у ппщтини Вищеград“ кпји је ппдржап Финасијски механизам за финасираое прпјеката 
интегрисанпг и пдрживпг лпкалнпг развпја у РС. Удружеое жена „Мпст“, Ппщтинска прганизација Црвенпг 
крста, Удружеое ппљппривредника „Завишај“ и Удружеое пшелара Вищеград су, такпђе, имали искуствп у 
релизацији прпјеката из вище фпндпва.  

Ппщтина Вищеград је пбезбиједила ппслпвни прпстпр за рад знашајнпг брпја прганизација цивилнпг 
друщтва /ПЦД/. У раду ПЦД-пва евидентан је недпстак кадрпва псппспбљених за припрему и реализацију 
прпјеката, щтп је разлпг да се у свпм раду углавнпм пслаоају на грант средства бучета ппщтине. Стратещки 
изазпв је усппставити прпјектни систем финасираоа ПЦД-пва шиме ће се дати дппринпс бпљем рјещаваоу 
припритетних прпблема у лпкалнпј заједници, кадрпвскпм псппспбљаваоу ПЦД-пва и већпј кпнтрпли 
утрпщка дпдијељених средстава. Пптребнп је да ПЦД-пви пјашају капацитете и ппстану партнер лпкалнпј 
управи у припреми и реализацији прпјеката кпји ће дппринијети пствариваоу развпјних припритета 
ппщтине. 
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6. Стаое јавне инфраструктуре и јавних услуга 

 
6.1. Стаое сапбраћајне инфраструктуре; 
Најважнији путни правци кпји прплазе прекп теритприје oпщтину Вищеград су магистрални путни правце М-
5 Сарајевп - Вардищте у дужини 43 km и рeгипнални путни правци Р 449 Дпбрун - Увац – Рудп у дужини 4,5 
km, Р 467 Брпдар – Рудп у дужини 4,5 km, Р 450 Вищеград – Рпгатица у дужини 14,20 km, Р 451 Вищеград 
Прелпвп-Митрпвац у дужини 35 km. Укупна дужина магистралнпг и регипналних путева на теритприји 
ппщтине је 101,20 km. На пвим путевима присутна су пщтећеоа и сужеоа кплпвпза щтп захтијева радпве на 
рекпнструкцији у нареднпм перипду.  
Мрежу лпкалних путева шини 39 лпкалних путева у дужини 212,63 km пд шега је асфалтиранп 23,48% дпк је 
пстатак ппкривен макадпмскпм ппдлпгпм. Пви путеви захтијевају редпвнп пдржаваое. Најшещћи недпстаци 
на лпкалним асфалтираним путевима су пщтећеое асфалтнпг застпра збпг прекпмјерне упптребе пута и 
лпще санираних прпкппа. На лпкалним и некатегприсаним путевима недпстаје вертикална и хпризпнтална 
сигнализација. Пјещашке стазе нису дпвпљнп изграђене. Већина асфалтираних сапбраћајница је стандарднпг 
пблика, с тим щтп ппстпји пдређен брпј сапбраћајница шија је щирина, усљед бесправне градое пбјеката и 
пграда уз сапбраћајнице, нестандарднпг пблика щтп утише на пметанп пдвијаое сапбраћаја у пба смијера 
(дипницa Вищеград-Сасе у насељу Калате). Ппстпјећи капацитет сапбраћајница у великпј мјери задпвпљава 
захтјеве. Макадамске ппдлпге лпкалних путева шестп нису у задпвпљавајућем стаоу. Прпблем је изражен у 
перипду већих кищних падавина када дплази дп зашепљеоа прппуста, канала и снпщеоа макадамске 
ппдлпге. На стаое лпкалних путева лпще утише и извлашеое щуме приликпм шега дплази дп унищтаваоа 
кплпвпза. Улишна мрежа у граду је асфалтирана у дужини пд 21,73 km. 
 
Табела 14:  Категприсана путна мрежа 

Ппис Дужина (km) % Стаое (дпбрп/лпще) 

Макадамски 96,30 39,03 Лпще 

Лпкални 46,50 18,85 Лпще 

Регипнални 57 23,12 Дпбрп 

Магистрални 46,88 19,00 Дпбрп 

Укупнп 246,68 100 - 

Извпр: Општина Вишеград, Одјељеое за прпстпрнп уређеое и стамбенп-кпмуналне ппслпве 
 

Пд седам руралних мјесних заједница, пет централних мјеста је ппвезанп са градпм асфалтним путем 
(магистралним или регипналним путем). Центри МЗ Дринскп и Клащник немају асфалтни лпкални пут. Села 
и засепци генералнп немају задпвпљавајућу путну инфраструктуру щтп је у директнпј вези са малим брпјем 
станпвника и ријеткпм насељенпщћу, кап и са неппстпјаоем знашајнијих екпнпмских активнпсти у селима. 
Активнпсти Ппщтине треба усмјерити на мпдернизацију ппстпјећих лпкалних путних праваца какп би се 
смаоила издвајаоа средстава за санацију макадамских путева. 

 
6.2. Кпмунална инфраструктура и дпступнпст псталих услуга 
 
6.2.1. Управљаое птпадпм 
На ппдрушју ппщтине Вищеград управљаое птпадпм је ппвјеренп ЈКП „Кпмуналац“ а.д. Вищеград, кпје се 
налази 100% у власнищтву Ппщтине Вищеград, а кпје се псим управљаоем птпадпм бави и пдржаваоем 
јавних ппврщина, зимским пдржаваоем лпкалних путева, управљаоем градскпм пијацпм и градским 
грпбљем.  
ЈКП „Кпмуналац“ а.д. врщи прикупљаое, пдвпз и пдлагаое кпмуналнпг птпада на ппдрушју ппщтине, а 
оихпвим услугама је пбухваћенп 2.480 дпмаћинстава или 62,53% и 249 привредних субјеката или 95,40% пд 
укупнпг брпја привредних пбјеката. Прикупљаое и пдвпжеое птпада је прганизпванп са градскпг и дијeла 
сепскпг ппдрушја. За пдлагаое птпада кпристи се деппнија „Незуци“ кпја је пд града удаљена 3 km узвпднп 
уз ријеку Дрину неппсреднп ппред магистралнпг пута М5 Сарајевп-Вaрдищтe. Кпмунални шврсти птпад се 
прихвата на деппнију у мијещанпм стаоу без примарне селекције. Дeпoниja нe пoсjeдуje oснoвну 
инфрaструктуру кап щтп су дoвoд вoдe и eлeктришнa eнeргиja и oдвoд oтпaдних вoда нити ппсједује oснoвнe 
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oбjектe. Ппврщина деппније је 2.000 m² и 70-80% капацитета је пппуоенп. Прпцијеоена кплишина 
кпмуналнпг шврстпг птпада је 2.100 тпна гпдищое, пднпснп 1,05 t/m² деппнијскпг прпстпра. Сметљищте није 
пграђенп такп да се птпад без кпнтрпле мпже деппнпвати. Шесте су ппјаве паљеоа и сампзапаљеоа смећа 
щтп дпвпди дп ппјаве густпг дима неугпднпг мириса кпји се щири дуж магистралнпг пута и приградских 
насеља. Лпкација деппније неппсреднп уз Дринскп језерп представља ппаснпст да щтетне материје дпспију 
у впду језера путем ппдземних впда. 
Радну јединицу за сакупљаое птпада предузећа шини пет радника. Птпад се сакупља са два камипна 
аутпсмећара укупне прихватне запремине 18 m³, пд шега је једнп впзилп старп 30 гпдина. Стратегија 
управљаоа птпадпм у РС за перипд 2017-2026 гпдине предвиђа усппстављаое заједнишких регипналних 
деппнија са свпм пптребнпм инфраструктурпм. Ппщтина Вищеград и сусједне ппщтине би пдлагале птпад  
на заједнишкпј деппнији Фпша. Збпг неизвјесне екпнпмске пдживпсти није јпщ увјек извјесна изградоа пве 
заједнишке деппније.  

 
6.2.2. Впдпснабдијеваое 
Услуге впдпснабдијеваоа пружа Предузеће за впдпвпд и канализацију а.д. „15. април“ Вищеград кпје се 
бави сакупљаоем, прешищћаваоем и дистрибуцијпм впде те прикупљаоем и пбрадпм птпадних впда.  
Впдпснабдијеваое кприсника на ппдрушју градскпг дијела ппщтине Вищеград пбезбјеђује се централним 
впдпвпдним системпм кпји је упућен на извприщта: Дпбрун, Рибница, Камина впда, Каберник, Шакари, 
Шаншари и Дубпвик. Ппред пвпг система ппстпји некпликп маоих независних система впдпснабдијеваоа у 
руралним ппдрушјима: Вардищте, Дпбрун, Пкругла, Прелпвп (извприщта Влахпвићи и Пчак), Клащник, 
Гпроа и Дпоа Лијеска, Међеђа (извприщта Катпвићи и Вински пптпк). Впда свих извприщта гравитаципнп 
птише ка дистрибуципним резервпарима и даље према пптрпщашима. За пптребе насеља Бикавац и Щегаое 
изграђена је пумпна станица и пптисни впд за дппунскп снабдијеваоа впде из впдпвпднпг система. 
Впдпвпдни систем карактерищу дуги трансппртни цјевпвпд дужине 28,4 km и не такп дуга дистрибутивна 
мрежа, дужине 19,4 km. Трансппртни цјевпвпд пд извприщта Дпбрун дп резервпара Стражищте у дужини пд 
12 km је у лпщем стаоу збпг старпсти и материјала градое (азбестнп-цеметне и шелишне цијеви). На вище 
мјеста је неадекватнп и прпблематишнп трасиран. Дистрибутивна мрежа изграђена је пд ппцинкпваних 
цијеви у дужини 1.446 m, цијеви пд ливенпг гвпжђа у дужини 6.154 m, азбестних цијеви у дужини 5.773 m и 
пластишних цијеви у дужини 5.930 m. Кварпви на трансппртнпм и дистрибутивним цијевпвпдима су сталнп 
присутни па су кпнстантни губици впде. У 2016. гпдини евидентиранп је 425 интрвенција на птклаоаоу 
кварпва. Кплишина впде кпја не дпнпси прихпд је прпцјеоена на пкп 70%. Пкп 76% станпвника у градскпм 
ппдрушју се снабдијева из впдпвпднпг система кпји пдржава ЈКП „15 април“ а.д. Вищеград, пкп 21% се 
снабдијева лпкалним системпм впдпвпда и пкп 3% станпвника нису прикљушени на впдпвпдну мрежу. У 
предузеће „15.април“ а.д има регистрпванп 2.770 впдпмјера кпд дoмaћинстaвa и 281 кoд прaвних лицa. 
Квалитет сирпве извпрске впде је дпбар уз ппвремена замућеоа накпн пбилнијих падавина ппсебнп на 
извприщтима на лијевпј пбали Дрине са кпјих се снабдијевају насеља Црнша и Пкплищта. Дезинфекција се 
врщи кпнтинуиранп на впдпзахватима са хлпрпм. Хлoрисaоeм су oбухвaћeнa шeтири извoрa и тo : „Дoбрун", 
„Шaншaри", „Шaкaри" и „Кaбeрник". Извoри „Глaвицa", „Дубoвик", „Рибницa" и „Бaн пoљe" нису oбухвaћeни 
систeмoм хлoрисaоa па су пoтeнциoнaлна oпaснoст зa микрoбиoлoщку нeиспрaвнoст вoдe. 
Oтпaдне вoде сe прикупљају у грaдскпм дијелу и бeз прeтхoднoг прeшищћaвaоa сe изливaју у ријеке Рзaв и 
Дрину. Дужина кaнaлизaциoне мреже није ппзната. Изграђена је у перипду нaкoн Другoг свjeтскoг рaтa и 
планирана је кao сeпaрaциoни сyстeм. На вище лпкација пбпринска канализација се улива у фeкaлну щтп 
дпвпди дo изливaоa фeкaлиja нa улицe у перипду пбилних пaдaвинa. Прикљушке на канализаципну мрежу 
има 2000 дoмaћинстaвa  и 50,42% и 180 привредних субјеката. 
 

Ппщтина треба да дпнесе план управљаоа птпадпм какп је тп утврђенп Закпнпм п управљаоу птпадпм РС. 
Пптребнп је ријещити рад ппстпјеће несанитарне деппније у Незуцима и усппставити кпмуникацију са 
ппщтинама у регипну на фпрмираоу регипналне деппније. Пптребнп је увести систем селекције птпада на 
мјесту настанка и на тај нашин смаоити кплишину птпда на пдлагалищту. 
На пснпву забиљежених прпблема у раду впдпвпдпвпднпг система кап щтп су прекиди у снабдијеваоу и 
знашајни губици впде пптребнп је рекпнструисати трансппртни цјевпвпд Дпбрун дп резервпара Стражищте, 
дип градске дистрибутивне мреже, кап и унаприједити систем хлприсаоа, кпнтрпле здравствене 
исправнпсти впде и защтите извприщта. У канализаципнпм систему неппхпднп је изврщити пдвајаое 
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фекалне и пбпринске канализације, затим рекпнструкцију и прпщиреое ппстпјеће канализаципне мреже, 
изградити кплектпр и уградити системе за прешищћаваое птпадних впда. 

 
6.3. Електрп-мрежа и напајаое електришнпм енергијпм 
Снабдијеваое електришнпм енергијпм ппдрушја ппщтине Вищеград је стабилнп. Дужина нискпнаппнске 
мреже на ппдрушју РЈ Вищеград изнпси 394.396 метра, а напајаое пптрпщаша електришнпм енергијпм се 
извпди ппмпћу 126 активних трафпстаница. Стабилнпст наппна на ппдрушју oпщтине Вищеград је на 
задпвпљавајућем нивпу. Свакпдневнп се спрпвпде активнпсти на замјени дптрајалих стубпва, раскресиваоу 
дијелпва трасе какп на пдржаваоу средоенаппнске такп и на нискпнаппнске мреже.  Нискпнаппнска електп 
мрежа у сепским ппдрушјима кпја је у већем пбиму унищтена у тпку ппсљедоег рата пбнавља се ппстепенп 
у зависнпсти пд исказаних пптреба. У 2018. гпдини Фпнд за ппвратак у Бих је планирап реализацију прпјекта 
електрификација стамбених јединица расељених пспба и ппвратника на лпкацијама у МЗ Међеђа села и МЗ 
Прелпвп. За нпву трафпстаницу у насељу Дпбрун пптребнп је изврщити израду прикљушка на ДВ 10 kv 
Дпбрун кап и ппремаое будуће трафпстанице Дпбрун трансфпрматпрпм снаге 630 kw те уградоу 
виспкпнаппнскпг и нискпнаппнскпг блпка. Дистрибуција електришне енергије на ппдрушје РЈ Вищеград за 
2015. гпдину преузела је 25.363.741 kwh, за 2016. гпдину 24.821.986 kwh, а за 2017. гпдину 24.470.942 kwh. 
Пптрпщаша електришне енергије у категприји дпмаћинстава је 5.250, јавне расвјете 41 и пстале пптрпщое 
380. Брпј дпмаћинстава без прикљушене електришне енергије је 108 у 2017. гпдини. Редпвним планпм 
инвестиција за 2018. гпдину на ппдрушју кпје ппкрива РЈ Вищеград планиране су рекпнструкције 
нискпнаппнских мрежа уградопм армиранп-бетпнских стубпва на трафп ппдрушјима: Пкругла, Гпроа 
Пкплищта, Дпое Вушине, Мущићи, Дпбрун и Гпрои Дпбрун све у сврху мпдернизације и ппбпљщаоа сампг 
електрпенергетскпг стаоа. 
 
Табела 15: Стаое електрп-дистрибутивне мреже на ппдрушју ппщтине 

Извпр: Општина, Електпдистрибуција 
 
6.4. Телекпмуникације и РТВ сигнал 
На ппдрушју ппщтине Вищеград услуге мпбилне телефпније и 3G мреже пружају: М:ТЕЛ, БХ телекпм и ХТ 
Ерпнет. Теритприја урбанпг ппдрушја ппщтине је 100% ппкривена сигналпм пвих пператера, дпк је рурална 
теритприја ппкривена са oko 70%. Ппдрушје цијеле ппщтине нема мпгућнпст пријема квалитетнпг РТВ 
сигнала. Станпвници градске зпне мпгу кпристити услуге каблпвскпг пператера „M:TEL-a“ и „BLICNET-а“. 
Лпкални медиј Јавнп предузеће „Радип-телевизија Вищеград“ д.п.п. Вищеград је ппшеп са радпм 1992. 
гпдине. Прпграмска щема пбухвата инфпрмативни, пбразпвни, привредни, културни, сппртски, пмладински, 
дјешији и музишки прпграм кап и маркетинщке активнпсти, пппут пгласа, реклама, чинглпва и другп. Радип 
Вищеград се мпже слущати прекп фреквенције дпдијељене пд стране Регулатпрне агенције за кпмуникације 
БиХ, сајта ппщтине Вищеград и ппртала visegrad24info.com и visegradlive.com кап и прекп апликације Радип 
Вищеград за андрпид уређаје. Инфпрмације, најаве емисија и друга пбавјещтеоа се мпгу пратити путем 
фејсбук странице „Радип станица Вищеград“. Дјелатнпст се пбавља у прпстпријама у власнищтву Ппщтине 
Вищеград са ппремпм лпщег квалитета. Рад ЈП „Радип-телевизија Вищеград“ д.п.п. у 2017. гпдини је 
ппщтина ппдржала са грант финансијским средствима у изнпсу пд 99.850,00 КМ. 
 

Ппис 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 

1. Дужина електрп мреже у метрима      

- На виспкпм наппну 149878 152624 153829 154127 154398 

- На нискпм наппну 377665 387574 389339 390207 392393 

2. Дужина рекпнструисане електрп мреже      

- На виспкпм наппну 449 3950 386 647 469 

- На нискпм наппну 4540 1246 3199 1680 2898 

3. Дужина изграђене електрп мреже      

- На виспкпм наппну 2746 1205 298 271 3100 

- На нискпм наппну 9909 1765 868 2186 1997 
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Сигнал Радип Вищеграда не ппкрива цјелпкупнп ппдрушје ппщтине. Набавкпм нпве ппреме, предајника, 
линка и миксете, ппбпљщала би се ппкривенпст сигналпм, а слущапци би мпгли да уживају у квалитетнијем 
емитпваоу прпграма. Набавкпм антене за емитпваое прпграма са три елемента дпмет сигнала би се 
ппвећап дп 30%. 

 
6.5. Пстале јавне услуге 
 
Паркинг 
У градскпј зпни Вищеграда је пбиљеженп прекп 300 паркинг мјеста. У перипду 2013 дп 2017. гпдина брпј 
паркинг мјеста се ппвећап за прекп 200. Брпј мјеста се ппвећап изградопм паркинга на градскпм Тргу Палих 
бпраца и у Андрићграду. Паркинг прпстпрпм управља ЈКП ,,Кпмуналац“ а.д. Вищеград, дпк паркинг кпд 
Андрићграда има слпбпдан приступ впзилима. 
 
Гријаое  
Пкп 70% стамбених јединица је у категприји ппјединашнп загријаваних прпстприја кпје кап енергент кпристе 
дрвп, угаљ и електришну енергију. Јавне устанпве и предузећа углавнпм имају централнп гријаое са 
властитим инсталацијама, а кап енергент најшещће кпристе угаљ и електришну енергију. Кпмплекс 
Андрићград кпристи систем гептермалних пумпи у кпмбинацији са електришнпм енергијпм.  
Ппдрушје ппщтине спада у ппдрушје са изузетнп виспким гептермалним пптенцијалпм кпји дплази из два 
извпра: ппдземне впде слива ријеке Дрине и Рзава и гептермалне впде у баои „Вилина влас“. Прпцјеоује 
се да на лпкацијама неппсреднп уз наведене ријеке ппстпји пптенцијал дпвпљан за прпизвпдое минимум 
пкп 4 MW тпплптне и расхладне енергије, дпк термалне впде баое „Вилина влас“ имају прпцијеоен 
минимални капацитет пд 14 MW тпплптне енергије. Гептермални пптецијал би се мпгап искпристити за 
гријаое и хлађеое пбјеката. Инвестиције у сврху кприщћеоа гептермалне енергије су вема скупе, али би се 
исплатиле на дужи рпк, ппсебнп би оихпвп кприщћеое билп кприснп са станпвищта защтите живптне 
средине. 
 
Табела 16: Настаоени станпви према нашину загријаваоа стана 

Укупнп 
стамбених 
јединица 

Нашин загријаваоа 

Централнп 
гријаое са 
властитпм 

инсталацијпм 

Централнп 
загријаваое из 

јавне мреже 

Други нашин 
загријаваоа 

цијеле јединице 
за станпваое 

Ппјединашнп 
загријаваое 
прпстприја 

Јединица за 
станпваое се 

не грије 

3,907 376 166 624 2,740 1 

Извпр: Републички завпд за статистику РС 
 
Јавна расвјета 
Пбухват јавнпм расвјетпм у градскпм и приградскпм ппдрушју је пкп 85%, дпк је у сепскпм ппдрушју вепма 
мала. Ппщтина плaнира да пoвeћa oбухвaт jaвнe рaсвjeтe и приступи мoдeрнизaциjи пoстojeћe. Планиранп 
je да се изврщи зaмjeна 1.300 кoмaдa пoстojeћих сиjaлицa сa ЛEД сиjaлицaмa шиме би се oствaрила ущтeда у 
пoтрoщои eлeктришнe eнeргиje за минимум 65%, смаоили трпщкпви oдржaвaоа за минимум 80%, смaоила 
eмисиjа CO² зa минимум 75%, пoбoљщaла јашина oсвjeтљeоа зa 10-30% и пoвeћaла бeзбjeднoст грaђaнa 
путем бoље oсвjeтљeнoсти. 
 
Грпбља 
Градским грпбљима управља ЈКП „Кпмуналац“ а.д. Вищеград. Капацитет градскпг грпбља у Кпспву ппљу је 
пппуоен прекп 90%, дпк је грпбље у Црнши пппуоенп у пптпунпсти. Пва грoбљa нeмajу изграђене пратеће 
садржаје. Пдлукпм Скупщтине ппщтине пдређена је лпкација нпвпг градскпг грпбља у Трнпвашама 
ппврщине 4,6 ha зa 3.500 грoбних мjeстa. У нареднпм перипду је пптребнп израдити регулаципни план 
грпбља, земљищте ппремити сапбраћајнпм, хидрптехнишкпм, енергетскпм, електпенергетскпм и 
телекпмуникаципнпм инфраструктурпм и изградити пратеће садржаје. 
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Брпј паркинг мјеста тренутнп је на задпвпљавајућем нивпу. Међути ппщтп је паркинг прпстпр на Тргу „Палих 
бпраца“ привременп рјещеое, а брпј туристишких ппсјета се сталнп ппвећава, пптребнп је планирати нпве 
паркинг прпстпре. Гријаое стамбених и ппслпвних прпстпра треба ријещити на екплпщки прихватљив 
нашин, а ппсебнп треба истражити мпгућнпсти кприщћеоа гептермалне енергије. Замјена ппстпјеће расвјете 
са ЛЕД расвјетпм је важан припритет с циљем ппбпљщаоа енергетске ефикаснпсти и смаоеоа висине 
трпщкпва електришне енергије и  трпщкпва пдржаваоа расвјете. Пптребнп је пптпун пбухват јавнпм 
расвјетпм у градскпм и приградскпм ппдрушју, а у руралним ппдрушјима у гущће насељеним дијелпвим.  
Пптребнп је убрзанп спрпвести активнпсти на усппстављаоу нпвпг градскпг грпбља у Трнпвашама. 

 
6.3. Стаое административних услуга лпкалне сампуправе 
 
Ппщтина Вищеград пстварује свпје надлежнпсти у складу са Уставпм РС, Закпнпм п лпкалнпј сампуправи и  
Статутпм Ппщтине Вищеград. Пргани Ппщтине су Скупщтина ппщтине и нашелник Ппщтине. Скупщтина 
ппщтине је представнишки прган, прган пдлушиваоа и креираоа пплитике ппщтине. Скупщтинa oпщтинe 
Вищeгрaд има 21 пдбпрника. Нашелник Ппщтине је изврщни прган власти, заступа и представља ппщтину, 
рукпвпди Ппщтинскпм управпм и пдгпвпран је за оен рад. У складу са Правилникпм п унутращопј 
прганизацији и систематизацији радних мјеста рад Ппщтине Вищеград прганизпван је у пквиру: 

1. Пдјељеоа за ппщту управу,  
2. Пдјељеоа за лпкални развпј, привреду и друщтвене дјелатнпсти, 
3. Пдјељеоа за прпстпрнп уређеое и стамбенп-кпмуналне ппслпве, 
4. Пдјељеоа за финансије,  
5. Пдјељеоа за инспекцијске ппслпве и кпмуналну пплицију, 
6. Струшне службе нашелника Ппщтине, 

У пквиру Пдјељеоа за лпкални развпј, привреду и друщтвене дјелатнпсти  у 2018. гпдини прганизпвана је 
Јединица за управљаое развпјем (ЈУРА) гдје су системазпвана три радна мјеста, дпк пд фпрмираоа 
Пдјељеоа за ппщту управу функципнище Пдсјек за цивилну и прптивппжарну защтиту. 
Правилникпм п унутращопј прганизацији и систематизацији радних мјеста Ппщтине Вищеград 
систематизпванп је 95 радних мјеста пд шега су 4 функципнерска, 60 службенишких и 31 технишких радних 
мјеста. На дан 31.10.2017. гпдине пппуоенп је 91 раднп мјестп, а пбразпвну структуру заппслених шине: 

- ВСС 33 радника (14 мущкараца и19 жена) 
- ВЩС 10 радника (5 мущкараца и 5 жена) 
- ССС 47 радника (27 мущкараца и 20 жена) 
- ПЩ 1 радник (мущкарац) 

Ппщтинска управа је пд 03.05.2017. гпдине смјещтена у нпвпј административнпј згради у Андрићграду. 
Технишки је ппремљена са 56 рашунара пд шега је знашајан брпј ампртизпван. Рашунари нису међуспбнп 
умрежени и имају интернет кпнекцију. Ппщтина не ппсједује сервер. Ппсједује службену веб страницу за 
инфпрмисаое јавнпсти и спфтвер за впђеое евиденције п платама и пснпвним средствима. Путем 
интернета пстварује се ппвезанпст са апликацијама за е-набавке БиХ, централнпм регистру матишних коига, 
јединственим инфпрмаципним системпм за бпрашкп-инвалидску защтиту, централним регистрпм 
предузетника РС, централним регистрпм заппслених у јавнпј управи,  јединственим рашунпм трезпра и 
Централнпм избпрнпм кпмисијпм. Впзни парк ппщтине шине три путнишка аутпмпбила, два теренска впзила 
и шетири ватрпгасна впзила. 
Пријем и пбрада захтијева физишких и правних лица прганизпванп је путем щалтер сале. Пстале 
инфпрмације се пружају путем инфппулта. Ппщтинска администарција нема спфтвер за праћеое кретаоа 
предмета. У 2017. гпдини брпј заведених предмета бип је 4.851 пд шега је 97,2% рјещених предмета. 
Задпвпљствп кприсника услуга се не мјери. Ппщтина Вищеград је усппставила систем управљаоа 
квалитетпм пп захтјеву стандарда ISO 9001:2008 гпдине. 
Ппщтина је теритпријалнп ппдијељена на 14 мјесних заједница. Избпри за савјете мјесних заједница нису 
пдржани па савјети нису усппстављени. МЗ Вардищте, МЗ Дпбрун, МЗ Прелпвп и МЗ Међеђа распплажу 
канцеларијским прпстпрпм за рад. 
 

Изазпв Ппщтине Вищеград је да усклади брпј заппслених са пдредбама Закпна п лпкалнпј сампуправи и 
истпвременп ппсвети пажоу изградои људских капацитета, ппбпљщаоу технишких капацитета набавкпм 
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пдгпварајуће хардверске ппреме, спфтверске ппдрщке и ангажпваоем ИТ пспбља у циљу усппстављаоа 
електрпнске управе. 
Ппщтинска управа је успјещнп припремила и имплементирала вище развпјних прпјеката кпји су 
финансијски ппдржани средствима дпмаћих и међунарпдних дпнатпра. Међутим, и даље је недпвпљнп 
развијена функција управљаоа развпјем, па ппстпји пснпва за оенп јашаое, какп би се ствприла јака 
прганизаципна структура кпја је фпкусирана на спрпвпђеое развпјне стратегије. 
Такпђе, изазпв је јашати имич ппщтине уврщтаваоем на листу лпкалних заједница са ппвпљним ппслпвним 
пкружеоем. Пптребнп је увести међунарпднп признате стандарде ефикасне и транспарентне лпкалне 
управе. Такпђе, пптребнп је јашати сарадоу какп са сусједним ппщтинама такп и са ппщтинама и градпвима 
Западнпг Балкана на планираоу и имплементацији заједнишких прпјеката. 

7. Стаое живптне средине 

 
7.1. Стаое ваздуха 
Узимajући у oбзир дa у Вищeгрaду нема вeћих индустриjских пoстрojeоa кoja у вaздух испущтajу щтeтнe 
мaтeриje, мoжe се рећи да је стaоe вaздухa нa зaдoвoљaвajућeм нивoу. Пoвeћaоe пoстoткa щтeтних 
мaтeриja у вaздуху jaвљa сe у зимскoм пeриoду у тoку грejнe сeзoнe jeр сe вeлики диo дoмaћинстaвa гриje 
сaгoриjeвaоeм шврстих гoривa (дрвп, угaљ). Изгрaдоoм aкумулaциoнoг jeзeрa ХE Вищeгрaд зa oшeкивaти je 
билo дa ћe сe пoвeћaти рeлaтивнa влaжнoст вaздухa, aли aнaлизoм мeтeoрoлoщких пoдaтaкa није утврђенп 
знашајније ппвећаое параметара. Jeднo oд мoгућих oбjaщоeоa je глoбaлнo пoвeћaоe тeмпeрaтурe ваздуха. 
Изгрaдоoм jeзeрa пoвeћaн je брoj дaнa пoд мaглoм нa гoдищоeм нивoу зa 95 дaнa. 
 
Нa пoдрушjу oпщтинe Вищeгрaд идентификпвани извoри зaгaђeоa ваздуха су:  

- спaљивaоe шврстoг oтпaдa нa грaдскoj дeпoниjи у Нeзуцимa, 
- мoбилни извoри (мoтoрнa вoзилa), 
- гријаое на шврстп гпривп (угаљ), 
- пстaли зaгaђивaши. 

 
7.2. Стаое у ппгледу впдних ресурса 
Ппщтина Вищеград је бпгата впдним ресурсима (ријеке, пптпци, извприщта, извприщта термалне впде) шије 
је стаое на задпвпљавајућем нивпу, али ппстпје брпјни ризици кпји негативнп утишу или мпгу утицати на 
оихпвп стаое и и квалитет. 
Нa рeлaтивнo мaлoм пoдрушjу oпщтинe Вищeгрaд нaлaзe сe сливoви триjу риjeкa: Дринe, Лимa и Рзaвa, кoje 
низвoднo oд Вищeгрaдa шинe jeдинствeн слив риjeкe Дринe. Вищeгрaд сe нaлaзи у гпроем тoку риjeкe 
Дринe и oбухвaтa двa акумулаципна језера. Пптребнп је прпвпдити мјере защтите ријека у складу са 
пдгпварајућим стандардима. Урбани дип Вищеграда се снабдијева впдпм са седам извприщта, а сва 
извприщта су типа врела. Не ппстпје алтернативни извпри впдпснабдијеваоа кап щтп су бунари и 
впдпзахвати из ријека и вјещташких впдених акумулација. Впдптпци ријека, ппсебнп впдптпк ријеке Дрине, 
су угрпжени радпм несанитарне градске деппније кап и канализаципним впдама кпје се непрешищћене 
испущтају у впдптпк. 
 
7.3. Стаое щумских екпсистема и земљищта 
Щумe су знaшajнo бoгaтствo и вeлики прирoдни пoтeнциjaл oпщтинe Вищeгрaд. Пбухвaтajу прeкo 60% 
тeритoриje. Узгoj, зaщтиту и кприщћеое щумa oбaвљa Щумскo гaздинствo „Пaнoс” из Вищeгрaдa, кoje 
прoвoди мjeрe зaщтитe oд шoвjeкa, биљних бoлeсти и пoжaрa. У циљу зaщтитe и oшувaоa oвoг пoтeнциjaлa, 
приoритeти су: пoщумљaвaоe гoлeти и oстaлих пoврщинa пoдeсних зa узгoj дрвeћa, унaпрeђeоe мjeрa 
зaщтитe oд пoжaрa и стaвљaоe oдрeђeних зoнa пoд зaщтиту. 
Щумскo гaздинствo „Пaнoс“ упрaвљa и гaздуje щумскo-приврeдним пoдрушjимa у Вищeгрaду и Рудoм нa 
укупнoj нeспoрнoj пoврщини oд 43.527,29 ha и узурпaциjи oд 2.596,44 ha. Нa висoкe щумe сa прирoднoм 
oбнoвoм oтпaдa 22.416,57 ha. Пoврщинa щумскoприврeднoг пoдрушja у oпщтини Вищeгрaд je 24.113,43 ha. 
Пoдрушje ппщтине Вищеград кaрaктeрищу изрaзитo плaнински грeбeни сa висoким гoрjeм гдje су 
нajзaступљeниje сaстojинe црнoг бoрa нa стрмим пaдинaмa и oбaлaмa прeмa риjeшним кoритимa Дринe, 
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Лимa и Рзaвa. Щумскo гaздинствo „Пaнoс“ свaкe гпдине планира мjeрe, зaдaтке и aктивнoсти усмjeрeнe нa 
шувaоe и зaщтиту щумa, оeгу и oдржaвaоe пoстojeћих щумских културa, пoщумљaвaоe и искoрищћaвaоe 
щуме (сjeшa, изрaдa, привлaшeоe и рeaлизaциja щумских дрвних сoртимeнaтa).  
Щумe висoкe зaщтитнe вриjeднoсти нaлaзe сe нa пoврщини oд 1.110,60 ha у склoпу кojих су и сjeмeнски 
oбjeкти кojи су уписaни у рeгистaр прoизвoђaшa щумскoг сjeмeнa и сa кojимa сe гaздуje нa oдгoвaрajући 
нaшин кaкo би сe сaшувaлe и унaприjeдилe пoстojeћe вриjeднoсти. Издвojeнa су пoдрушja кoja нa глoбaлнoм, 
рeгиoнaлнoм и држaвнoм нивoу имajу вaжнe кoнцeнтрaциje биoдивeрзитeтa у циљу зaщтитe вoдoтoкa 
кaоoнa риjeкa Дринe и Лимa. Фактпри кпји угрпжавају щуме кап прирпдни ресурс су: ппжари, соегплпми, 
јаки вјетрпви, клизищта, ерпзије, бплести итд. Најдеструктивније дјелпваое на екпсистем у цјелини су 
ппжари кпји представљају знашајну пријетоу билпщкпј разнпврснпсти. Пд ппсебнпг знашаја за защтиту је 
пшуваое ппдрушја настаоенпг Паншићевпм пмприкпм, кпја представља ендемску и реликтну врсту, кап и 
специфишне врсте папрати ппд називпм „Вилина влас“ кпја расте у пкружеоу Вищеградске баое у близини 
термалних извпра. Щумскп газдинствп „Панпс“ газдује ппсебним лпвищтем „Каменица“, шија је ппврщина 
3.842 ha. У лпвищту се ппсебна пажоа ппсвећује узгпју и защтити дивљаши гдје су видљиви резултати у 
брпјнпм стаоу и трпфејнпј вриједнпсти свих врста дивљаши. Лпвищте настаоују аутпхтпне врсте дивљаши 
кпје пд давнина настаоују пва ппдрушја 
 
7.4. Управљаое птпадпм 
У Вищеграду не ппстпји управљаое птпадпм кпји је слпжен прпцес и захтијева ефикасан и свеубухватан 
приступ, усмјерен на смаоеое кплишине птпада, рециклажу и прпписнп пдлагаоа на деппнију. Кпмуналнп 
предузеће „Кпмуналац“ не ппсједује пптребне капацитете да би се ефикасније бавилп пвпм 
прпблематикпм.  
Вищеград прате углавнпм исти прпблеми у ппгледу третираоа птпада кап и ппщтине у пкружеоу. 
Стратегијпм управљаоа птпадпм у РС је планирана изградоа регипналних међуппщтинских деппнија, али 
дп сада на плану усппстављаоа регипналних деппнија није нищта урађенп. Птпад се пдлаже на 
несанитарнпј деппнији смјещтенпј на неадекватнпј лпкацији неппсреднп уз магистрални пут и 
Гпроедринскп језерп. Деппнија је непграђена, непдплиоеоа, са нерјещеним прпблемпм прпцједних впда, 
неппкривена инертним материјалпм итд. На теритприји ппщтине су присутне и маое дивље деппније, кпје 
се ппвременп уклаоају, али се на истпм или другпм мјесту јављају нпве. Пве деппније су упбишајнп у 
кпритима ријека и пптпка, уз путеве  и рубпве щума.  
Управљаое индустријским птпадпм на ппдрушју Вищеграда тренутнп није „гпрући“ прпблем јер је оегпва 
прпдукција сведена на минимум збпг смаоеоа индустријске прпизвпдое. 
Кплишина медицинскпг птпада и другпг ппаснпг птпада је мала, али је пптребнп предузети мјере оегпвпг 
адекватнпг пдлагаоа. 
 
7.5. Утицај лпкалне екпнпмије на живптну средину и јавнп здравље 
Дринска регија се пдликује разнпврсним прирпдним бпгатствпм. Пбзирпм на пвакп ппвпљне прирпдне 
услпве привреда је слабп развијена. Ппред тпга, ппједини привредни субјекти кпји егзистирају на ппдрушју 
вищеградске ппщтине углавнпм раде на знатнп смаоеним капацитетима или уппщте не раде. Из тпг разлпга 
смаоен је и оихпв утицај на живптну средину. 
Утицај ппстрпјеоа, акумулација и привредних активнпсти на живптну средину се пгледа у: 
микрпклиматским прпмјенама, прпмјенама станищних услпва, неппвпљнпм утицају на бипдиверзитет и 
другим разним загађеоима 
Изградопм хидрпелектрана у Бајинпј Бащти и Вищеграду ствпрена су два акумулаципна језера кпја имају  
пдређенпг утицаја на прпмјену микрпклиме и станищних услпва. Прпмјене станищних услпва су ппсебнп 
утицале на салпмпнидне врсте риба шија су станищта шисте и брзе ријеке. Нагле прпмјене впдпстаја 
акумулаципних језера (пражоеое и пуоеое акумулаципних језера) имају негативан утицај на рибљи фпнд 
кап и друге биљне и живптиоске врсте. Међутим, впдећи рашуна да не дплази дп наглих прпмјена впдпстаја 
кап и редпвним  пприбљаваоем смаоен је пвај негативан утицај. 
Утицај живптне средине на јавнп здравље ппсебнп је изражен у ужем градскпм језгру, гдје је кпнцентрисан 
већи брпј станпвника на релативнп малпм прпстпру. Препвлађује станпвнищтвп старијих генерација, щтп је 
у кпрелацији са ппвећаоем брпја пбпљелих. Није урађена студија кпја би утврдила ушесталпст ппјаве 
пдређених пбпљеоа у зависнпсти пд стаоа живптне средине.  
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Такпђе, ппсебан аспект мпже да представља  развпј интензивне ппљппривредне прпизвпдое гдје се 
непдгпвпрнп кпристе разлишита хемијска средства, кпја имају изузетнп щтетан утицај на сва жива бића. 
 

Стаое живптне средине на теритприји ппщтине Вищеград је на задпвпљавајућем нивпу иакп су присутни 
брпјни ризики кпји таквп стаое мпгу да наруще. Смаоеоем активнпсти привредних субјеката смаоен је 
нивп щтетних материја кпје изазивају кпнтаминацију земљищта, впде и ваздуха.  
Тренутнп највећи прпблем у ппгледу нарущаваоа живптне средине представља несанитарна градска 
деппнија, плутајући птпад на акумалипним језерима ријеке Дрине и изливаое канализације у впдене 
тпкпве. Извјеснп  је да у скпријем перипду неће дпћи дп усппстављаоа међуппщтинске регипналне 
деппније, пптребнп је радити на смаоеоу щтетнпг утицаја ппстпјеће, кап щтп је: смаоеое кплишине птпада 
за деппнпваое, забрана приступа, паљеоа итд. Увпђеоем примарне селекције на мјесту настанка и 
уређеоем деппније би се смаоип щтетан утицај птпада на живптну средину. Треба разптрити и мпгућнпст 
затвараое пве деппније и оена санација те уређеое деппније на нпвпј лпкацији са пптпунп 
минимизираним утицајем на живптну средину, щтп изискује знашајна финансијска средства. Знашајна 
средства изискује и рјещеое питаоа канализације и птпадних впда па је у нареднпм перипду пптребнп 
ствприти услпве за оегпвп рјещаваое. 
Упптреба шврстпг гприва, ппсебнп угља за загријаваое стамбених пбјеката, прпузрпкује загађенпст ваздуха 
са виспкпм кпнцентрацијпм смпга. Прпблем се мпже ријещити увпђеоем екплпщки прихватљивих 
ријещеоа, ппсебнп гептермалне енергије, збпг тпга је пптребнп урадити дпдатне студије и технишку 
дпкументацију.   
Акумулаципна језера дпвпде дп прпмјене станищних услпва щтп негативнп утише на биљни и живптиоски 
свијет, а ппсебнп на смаоеое рибљег фпнда. Један пд видпва рјещеоа пвпг прпблема је редпвнп гпдищое 
пприбљаваое. 
Укпликп се развпј ппљппривреде уз упптребу хемијских средства интензивира, ппсебна се пажоа мпра 
ппсветити кпнтрпли оихпве примјене и мјерама защтите. 

8. Стаое прпстпрнп-планске дпкументације  

Ппщтина Вищеград нема важећи Прпстпрни план, кап стратещки важан дпкумент кпји служи кап пснпва за 
дпнпщеое планпва нижег реда, нити Урбанистишки план. Ппщтина има усвпјен Зпнинг план ппдрушја 
ппсебне намјене Андрићград и пет важећих регулаципних плана и тп: 

1. Регулаципнпг плана „Гарша“ у Вищеграду, секција регулаципнпг плана „Малухинп Ппље“ и 
„Мезалин“, 

2. Регулаципни план „Центар“ у Вищеграду, 
3.  Регулаципни план щирег ппдрушја жељезнишке станице са сппртскп-рекреативним центрпм у 

Вищеграду, 
4. Регулаципни план кпнтактне зпне уз стари мпст 
5. Регулаципни план за грпбље Трнпваше.  

 
Ппщтина има усвпјен дпкумент План управљаоа мпстпм Мехмед паще-Спкплпвића у Вищеграду, урађен 
приликпм нoминaциjе мпста зa упис нa Листу свjeтскe бaщтинe у складу са Кoнвeнциjпм o зaщтити свjeтскe 
културнe и прирoднe бaщтинe (УНEСЦO, 1972). 
 

Ппщтина Вищеград нема важећи прпстпрни и урбанистишки план. Пптребнп је приступити изради истих. 
Ситуација са регулаципним планпвима је бпља. Ппстпји пптреба за израдпм других регулаципних планпва и 
редпвнпм десетпгпдищопм ревизијпм ппстпјећих какп је тп прпписанп Закпнпм п уређеоу прпстпра и 
грађеоа РС. 
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9. Анализа бучета 

Висина бучета Ппщтине Вищеград прије свега зависи пд редпвних прихпда, кредитних средстава и дпнација. У 
ппсљеоих пет гпдина највећи бучет је бип у 2017. гпдини и изнпсип је 13.225.970 КМ, јер се ппщтина кредитнп 
задужила збпг рефинасираоа кредита из претхпдних гпдина, пп ппвпљнијпј каматнпј стппи. Такпђе се је пп висини 
издвпјип и бучет из 2013 гпдинене кпји је изнпсип 9.970.443 КМ, збпг већег нивпа прихпда у тпј гпдини. Ради 
сагледаваоа финансијске ситуације и бпље финасијске прпцјене за наредни перипд, анализирана је висина и 
структура редпвних прихпда, кпји ће највећим дијелпм пдређивати висину бучета ппщтине у нареднпм перипду.  
 
Графикпн 14: Пстварени редпвни прихпди у бучету Ппщтине Вищеград - пп гпдинама  

 
Ради сагледаваоа финансијске ситуације и бпље финансијске 
прпцјене за наредни перипд,  анализирана је висина и 
структура редпвних прихпда, кпји ће највећим дијелпм 
пдређивати висину бучета ппщтине у нареднпм перипду. 
Редпвни прихпди  су се прптеклих пет гпдина кпнстантнп 
кретали у пквиру између 7,5 и 8,5 милипнa КМ.  
 
 
 
 

 
Извпр: Општина Вишеград, Одјељеое за финансије 
 
Графикпн 15: Пднпс ппреских и неппреских прихпда у структури Бучета Ппщтине Вищеград 
 

 
Извпр: Општина Вишеград, Одјељеое за финансије 
 
У структури неппреских прихпда дпминантнп је ушещће средстава пп пснпву накнада збпг кприщћеоа прирпдних 
ресурса у сврху прпизвпдое електришне енергије (пкп 70%), дпк је у неппреским прихпдима најзнашајније ушещће 
прихпда пп пснпву индиректних ппреза (прекп 80% укупних ппреских прихпда). У 2017. гпдини прихпди у бучету пп 
пснпву индиректних ппреза и ПДВ-а су изнпсили 3,14 милипна КМ щтп је 38% укупних бучетских прихпда. Пва два 
извпра прихпда шине вище пд 70% бучета.  
 
Ппсматрајући кретаое бучета расхпда пп екпнпмскпј класификацији у дужем временскпм перипду мпже се упшити да 
је дп највећих прпмјена дпщлп на бучетским ставкама кпје се пднпсе на текуће грантпве из бучета (смаоени су са 1,6 
милипна КМ на 0,8 милипна КМ) и на капиталне издатке с пбзирпм да је у 2012. гпдини за набавку грађевинских 
пбјеката из ппщтинскпг бучета издвпјенп скпрп 5 милипна КМ, збпг изградое Андрићграда. 
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Када су у питаоу расхпди за плате и накнаде заппслених у 2016. гпдини издвпјенп је укупнп 2,4 милипна КМ, пп 
пснпву капиталних издатака издвпјенп је пкп 2 милипна КМ, пп пснпву материјалних издатака 1,7 милипна КМ те 
препстали изнпс за текуће грантпве, дпзнаке, издатке за камате и пстале расхпде.  
 
Укупна вриједнпст импвине кпјпм Ппщтина Вищеград распплаже пп пснпву прпцјене крајем 2017. гпдине изнпси 
прекп 50 милипна КМ (структура и вриједнпст импвине кпјпм распплаже Ппщтина Вищеград дата је у табели на 
нареднпј страни). Истпвременп, издвајаое бучетских средстава за рекпнструкцију и инвестиципнп пдржаваое се из 
гпдине у гпдину драстишнп смаоује. Збпг тпга щтп се дпбар дип прпстпра издаје ппд закуп и на кприщћеое па 
импвину пдржавају закупци и кприсници, псим акп су пптребна нека већа улагаоа. Средства у изнпсу 5,8 милпна кпја 
су пдпбрена Андрићграду, коиже се кап инвестиције у тпку. Такпђе, у прптеклпј гпдини смаоени су издаци за плате и 
накнаде заппслених у ппщтинскпј администрацији, с тим да је претхпднп на пвпј бучетскпј ставци дпщлп дп 
знашајнијег ппвећаоа 2013. гпдине. 
 
Увид у стуктуру расхпда пп функципналнпј класификацији указује на тп да су највећа издвајаоа у прптеклпм перипду 
била за пптребе пбављаоа ппщтих јавних услуга, затим за стамбене и заједнишке ппслпве те за пптребе спцијалне 
защтите. Издвајаоа за защтиту живптне средине, здравствп и пбразпваое су релативнп мала с тим да је 
финансираое пбразпваоа из ппщтинскпг бучета знашајнп ппвећанп у пднпсу на 2014. гпдину, са 84.000 КМ на 224.000 
КМ.  

Када је у питаоу задуженпст Ппщтине Вищеград, стаое нептплаћене главнице дуга на дан 31.12.2017. гпдине 
изнпсилп је: 4.596,618 КМ. У 2017.гпдини изнпс кпји дпспијева за птплату пп пснпву ппстпјећих кредита изнпси: 
125.640 КМ или 1,64% пд редпвних прихпда пстварених у 2016. гпдини. Средства пптребна за птплату ппстпјећег 
кредитнпг задужеоа у 2018. гпдини изнпсе: 532.225 КМ или 6,96% пд редпвних прихпда пстварених у 2016.гпдини. 
Укупан изнпс пбавеза пп ппстпјећем и предлпженпм кредитнпм задужеоу у 2018. гпдини изнпси: 726.969 КМ или 
9,51% пд пстварених прихпда у 2016. гпдини. 
 
Табела брпј 18: Вриједнпст импвине Ппщтине Вищеград на дан 31.12.2017. 

Р.бр. Назив Садащоа вриједнпст 

1 Земљищте 7.609,841,81 

2 Зграде и пбјекти 12.722.694,09 

3 Сапбраћајни пбјекти 16.117.553,91 

4 Пстали пбјекти 4.613.488,35 

5 Кпмуникаципна ппрема 29.933,70 

6 Ппрема за пбразпваое 60.664,20 

7 Пстала ппстрпјеоа 1.404,24 

8 Превпзна средства 269.784,25 

9 Специјална ппрема 95.554,46 

10 Грејна и расхладна ппрема 2.498,06 

11 Кпмуникаципна ппрема 5.756,03 

12 Прпизвпднп – услужна ппрема 6.110,83 

13 Архивска грађа 339,95 

14 Инвестиципна импвина  5.438.431,95 

15 Нематеријална прпизвпдна импвина 90.098,00 

16 Пстала биплпщка импвина 16.864,37 

17 Инвестиција у тпку 5.872.098,93 

 Укупнп  52.953.117,13 

Извпр: Општина Вишеград, Одјељеое за финансије 
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Прпцјена мпгућнпсти финансираоа развпјне стратегије 

 

На бази анализе бучета изврщена је дугпрпшна прпцјена мпгућнпсти финансираоа развпјне стратегије, пднпснп 

прпјеката и мјера, гдје је закљушенп да у нареднпм перипду, пд 5 гпдина, реалнп пшекивати пбезбјеђеое средстава у 

изнпсу пд 25.700.000 КМ. Анализирајући финансијску прпцјену, закљушенп је да би изнпс мпгап бити маои или већи 

за 15% у пднпсу на план. Непствареоем плана не би се реализпвали неки прпјекти и мјере, а прекпрашеоем би се 

реализпвали сви предлпжени прпјекти уз неке са резервне листе . 

 

Бучет ппщтине није презадужен нити има исказан дефицит щтп представља дпбру пснпву за квалитетнп управљаое 
бучетским средствима, пднпснп дисциплина планираоа и трпщеоа бучетских средстава. С тим у вези пптребнп је 
усвпјити метпдплпгију трпгпдищоег пперативнпг бучетираоа (средопрпшнп планираое) кпје је наслпоенп на 
вищегпдищое планираое. Управљаое бучетпм и израда бучета треба да се заснива на дпкументу пквирнпг бучета 
кпји пбухвата три наредне фискалне гпдине, щтп би знашилп прелазак на прпграмски бучет. Прпграмски бучет би бип 
ппвезан са стратегијпм развпја, а све у циљу ппстизаоа дугпрпшних циљева.  
Ппсебну пажоу пптребнп је ппсветити пбезбјеђеоу финансијских средстава из екстерних извпр
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IV 2. SWOT Анализа за ппщтину Вищеград 

SWOT АНАЛИЗА - ППЩТИНА ВИЩЕГРАД 

СНАГЕ СЛАБПСТИ 

1. Гепграфски пплпжај ппщтине Вищеград 
(ппвезанпст магистралним правцима са 
Сарајевпм, Ужицем, Бепградпм, Требиоем итд, 
ппгранишна ппщтина, близина гранишних 
прелаза) 

2. Љeкoвити извпри термалних впда 
3. Гeoтeрмaлни пoтeнциjaл Вищeгрaдскe Бaоe и 

пoдзeмних вoдa грaдскoг пoдрушja 
4. Два акумулаципна језера ппгпдна за развпј 

туристишких и сппртскп рекреативних садржаја 
5. Бпгатствп флпре и фауне (лпвищта, щуме, 

ендемске и реликтне врсте флпре и фауне) 
6. Бoгaтo културнo-истoриjскo нaсљeђe  

 Мпст Мехмед-паще Спкплпвића „На Дрини 
ћуприја“ ппд защтитпм UNESCO-a 

 Манастир Дпбрун из 14. вијека 

 Разлишити пбјекти и пстаци културнп- 
истпријске бащтине (некрпппле стећака, 
пстаци средопвјекпвних градпва и утврђеоа, 
писана стијена, сппменици) 

7. Андрићград – туристишки, едукативни, културни и 
ппслпвни кпмплекс 

8. Пбнпвљена ускптрашна пруга Вищеград – Мпкра 
Гпра (музејскп-туристиша жељезница) 

9. Преппзнатљивпст Вищеграда на прпстпру бивще 
Југпславије кап лијеппг, птвпренпг и мирнпг 
града  

10. Пбјекти (хптел, рпбна кућа, ппслпвни прпстпри) и 
земљищте у власнищтву Ппщтине 

11. Хидрпелектрана –стабилан привредни субјекат и 
извпр прихпда за лпкалну заједницу  

12. Ппстпјећи предузетници са пптенцијалпм за 
ппвећаое активнпсти 

13.  Инфраструктура кпја пружа дпбру пснпву за 
развпј (електрп-мрежа, телекпмуникаципна, 
путна итд) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Негативни демпграфски трендпви (негативан 
прирпдни приращтај, миграције, релативнп 
старп станпвнищтвп) 

2. Пдлазак пбразпваних и 
виспкпквалификпваних људи са ппдрушја 
ппщтине 

3. Слаба насељенпст руралних ппдрушја 
4. Виспка стппа незаппсленпсти 
5. Нeпoстojaоe oпрeмљeнoг индустриjскoг 

зeмљищтa у влaснищтву oпщтинe кoje би сe 
мoглo пoнудити инвeститoримa 

6. Приврeдни субjeкти нa пoстojeћим 
индустриjским лoкaциjaмa кojи дужи пeриoд 
нe врщe приврeднe aктивнoсти 

7. Недпвпљне кпмпетенције/квалификације 
ппнуде на лпкалнпм тржищту рада 

8. Недпстатак савремене путне и кпмуналне 
инфраструктуре у руралним ппдрушјима  

9. Сппр развпј савремене впдпвпдне и 
канализаципне инфраструктуре 

10. Неријещенп питаое градске деппније и 
неппстпјаое системскпг збриоаваоа птпада 
(прикупљаое, рециклажа, санитарна 
пдлагалищта итд.) 

11. Удаљенпст здравствених центара 
(секундарна и терцијарна защтита, 
ппрпдилищте)  

12. Лпща ппремљенпст у пквиру примарне 
здравствене защтите 

13. Недпвпљнп развијен сектпр малих и 
средоих предузећа и слаба предузетнишка 
иницијативa 

14. Недпвпљнп изграђени капацитети ппщтинске 
управе за управљаое лпкалним развпјем 

15. Недпвпљна прпмпција инвестиципних 
пптенцијала  

16.  Недпвпљнп туристишких садржаја кпји 
задржавају туристе на нпћеое 

17. Недпвпљна уређенпст припбаља и пристпних 
путева  збпг защтите људи и импвине пд 
ппплава и кприщћеое припбаља у 
туристишке и сппртскп-рекреативне сврхе 

18. Знашајан брпј станпвника у стаоу спцијалне 
пптребе 

19. Неппстпјаое институципналне сарадое са 
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дијасппрпм 
20. Неппстпјаое прпстпрнпг плана и прoстoрнo 

плaнскe дoкумeнтaциje 
21. Лпща ппвезанпст јавним превпзпм са 

градпвима и ппщтинама у регипну  

ПРИЛИКЕ  ПРИЈЕТОЕ 

1. Изградоа брзе цестe Сарајевп – Вардищте-  
Бепград  

2. Усппстављаое слпбпдних зпна у сусједним 
ппщтинама 

3. Кприщћеое разлишитих фпндпва (ппсебнп ЕУ) и 
других грант средстава за финансираое 
разлишитих развпјних прпјеката и сл. 

4. Изградоа и уређеое нпвпг гранишнпг прелаза 
Вардищте 

5. Стављаое у функцију аерпдрпма Ппникве 
6. Близина великих туристишких центара (Златибпр, 

Јахприна, Сарајевп итд) и тренд развпја туризма у 
регији 

7. Рјещаваое питаоа накнада за пптппљенп 
земљищте са ХЕ Бајина Бащта 

8. Велики инфраструктурни прпјекти у пкружеоу 
9. Јашаое међуппщтинске сарадое и планираое 

заједнишких прпјеката 

1. Прпмјена трасе брзе цесте Сарајевп – 
Вардищте -  Бепград 

2. Пплитишка и екпнпмска нестабилнпст у БиХ, 
и у свијету 

3. Лoщ крeдитни рejтинг БиХ и смaоeн прилив 
дирeктних стрaних инвeстициja 

4. Климатске прпмјене кпје негативнп утишу на 
прпизвпдоу електришне енергије и 
ппљппривредну прпизвпдоу 

5. Неппвјереое инвеститпра и дијасппре на 
екпнпмску и пплитишку ситуацију у земљи 

6. Неријещенп питаое усппстављаоа 
регипналне деппније 

7. Низак нивп надлежнпсти лпкалне управе за 
управљаое ресурсима  

8. Измјене закпнске регулативе у вези накнада 
пд кприщћеоа прирпдних ресурса 

 

IV.3. Стратещкп фпкусираое 

Стратещки праваци развпја ппщтине Вищеград су дефинисани на пснпву спцип-екпнпмске анализе и SWПТ 
анализе, а кпјима су утврђени сљедећи фпкуси дјелпваоа: 
 

 бпље кприщтеое распплпживих ресурса и инвестиципних пптенцијала у пбластима туризма, 

прерађивашке индустрије и ппљппривреде; 

 заустављаое пдлива станпвнищтва крпз улагаое у друщтвен и развпј и ппдизаое квалитета живпта у 

руралним и урбаним дијелпвима ппщтине; 

 пшуваое и защтита живптне средине уз развпј кпмуналне инфраструктуре и пдрживп кприщћеое 

прирпдних ресурса, 

 
Бпље кприщћеое распплпживих ресурса и инвестиципних пптенцијала у пбластима туризма, 
прерађивашке индустрије и ппљппривреде 
Сектпр туризма у ппсљедое вријеме дпживљава експанзију на ппдрушју ппщтине Вищеград п шему најбпље 
гпвпре ппдаци п кпнстантнпм ппрасту брпја ппсјетилаца. Ппщтина Вищеград распплаже знашајним 
кпмпаративним преднпстима и ресурсима ппгпдним за развпј туризма, у првпм реду тп се пднпси на 
кпмплекс „Андрићград“, брпјне културнп-истпријске знаменитпсти на ппдрушју ппщтине и регије, те 
пптенцијал Вищеградске Баое. Туризам Вищеграда има изражен сезпнски и транзитни карактер щтп 
неппвпљнп утише на висину укупнпг гпдищоег прихпда хптелијерства и угпститељства.  
Маое пд 5 % туриста пствари нпћеое у Вищеграду. Пптребнп је дпдатнп пбпгатити садржај туристишке 
ппнуде какп би се у тпку цијеле гпдине привукап већи брпј туриста на дужи бправак. 
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Ппред туризма, Вищеград има пптенцијал за развпј прерађивашке индустрије. У претхпднпм перипду  
реализпване су инвестиције у сектпру дрвппрераде и текстилне индустрије кпје су дпвеле дп заппщљаваоа 
радне снаге. Импвина кпјпм распплаже Ппщтина Вищеград треба бити стављена у функцију изградое нпвих 
прерађивашких капацитета, кпји ће пмпгућити нпвп заппщљаваое, и развпј ланаца вриједнпсти у некпликп 
разлишитих дјелатнпсти.   
 
Када је у питаоу ппљппривреда, Вищеград има пдређену традицију и преппзнатљивпст нарпшитп у 
прпизвпдои впћа. Кпнстантан раст ппврщина засађених малинпм и изграђени капацитети у примарнпј 
ппљппривреднпј прпизвпдои представљају пзбиљан пптенцијал за развпј ланца вриједнпсти у пвпм 
сектпру, с нагласкпм на усппстављаое и пснаживаое међуппщтинске сарадое у функцији развпја 
прерађивашке индустрије и извпза. 
 
Заустављаое пдлива станпвнищтва крпз улагаое у друщтвени развпј и ппдизаое квалитета живпта у 
руралним и урбаним ппдрушјима ппщтине  
Ппщтина Вищеград је супшена са прпблемпм пдлива станпвнищтва, нарпшитп младих и раднп сппспбних. У 
тпм смислу неппхпднп је активније радити на ствараоу мпгућнпсти за заппщљаваое кап и на другим 
фактприма кпји утишу на квалитет живпта станпвнищтва, какп урбаних такп и руралних дијелпва ппщтине.  
Ппдизаое квалитете живпта захтијева улагаоа у разлишите видпве инфраструктуре, кап и улагаое у сектпре 
пбразпваоа, здравства, спцијалне защтите, сппрта и културе. Ппбпљщаое живптнпг стандарда и квалитета 
живпта станпвнищтва захтијева складан развпј у смислу равнпмјерне изграђенпсти кпмуналне 
инфраструктуре у урбаним и руралним ппдрушјима ппщтине. У складу с тим, Oпщтина Вищеград ће у 
нареднпм перипду ставити фпкус на активнпсти кпје се пднпсе на изградоу, рекпнструкцију и санацију 
кпмуналне инфраструктуре, првенственп на санацију и уређеое щкплских пбјеката, развпј сапбраћајне и 
електрпенергетске мреже у руралним ппдрушјима, унапређеое услуга здравствене защтите и др. С пбзирпм 
да ће фпкус у нареднпм перипду бити на задржаваоу младих, пд стратещкпг знашаја за ппщтину Вищеград 
је прпмпвисаое мпгућнпсти за стицаое нпвих знаоа и вјещтина, развпј идеја, примјену инпвација и 
технплпгија, пднпснп ствараое људскпг капитала и распплагаое истим. 
 
Пшуваое и защтита живптне средине уз развпј кпмуналне инфраструктуре и пдрживп кприщћеое 
прирпдних ресурса, 
Урађена спцип-екпнпмска анализа ппказује да ппдрушје ппщтине Вищеград распплаже са брпјним и 
разнпликим прирпдним ресурсима кпји захтијевају трајну защтиту у циљу пбезбјеђеоа пдрживпг лпкалнпг 
развпја. Ппщтина Вищеград је нарпшитп бпгата впдним и щумским ресурсима кпје је у нареднпм перипду 
пптребнп дпдатнп защтити, ппсебнп у смислу деградиције щумских екпсистема и растерећеоа притиска на 
впдптпкпве збпг искприщтаваоа оихпвих електрп-енергетских пптенцијала. С друге стране ппстпјећи 
Гептермални пптенцијал није дпвпљнп истражен и искприщтен, па би у нареднпм перипду требалп пажоу 
ппсветити мпгућнпстима оихпвпг ефикаснпг кприщћеоа. Имајући у виду  пoвeћaоe пoстoткa щтeтних 
мaтeриja у вaздуху тпкпм зимскoг пeриoда, збпг тпга щтп се вeлики диo дoмaћинстaвa гриje на шврста гoривa 
(дрвa, угaљ), кприщћеоем  гептермалнпг пптенцијала пва врста загађеоа би се елеминисала. 
Ппдрушје ппщтине Вищеград је услијед изградое електрп – енергетских ппстрпјеоа и акумулација супшенп 
са микрпклиматским прпмјенама кпје су утицале и на стаое живптне средине. П утицају ппвећанпг стаоа 
влажнпсти на здравље људи нису врщена пдгпварајућа испитиваоа щтп би свакакп требалп планирати у 
нареднпм перипду. 
Защтита живптне средине на ппдрушју ппщтине Вищеград захтијева и щтп скприје рјещаваое прпблема 
трајнпг збриоаваоа и управљаоа птпадпм, ппсебнп санираоа градске деппније и уклаоаое дивљих 
деппнија, нарпшитп пних кпје су у близи главних сапбраћајница и неппсреднп уз впдптпкпве. У циљу 
защтите впдптпка у нареднпм перипду пптребнп је приступити системскпм рјещаваоу прпблема птпадних 
впда. Затим радити на уређеоу впдптпка и защтити извприщта. 
 
 



 

 

42 
 

IV.4. Визија и стратещки циљеви развпја 

Визија развпја представља тежоу и жељенп стаое кпје би жељели да ппстигнемп у будућнпсти у ппщтини 
Вищеград. У прпцесу израде Стратегије изјава п визији стратегије је фпрмулисана и гласи: 

 

ВИЩЕГРАД МАЛИ ЕВРППСКИ ПТВПРЕНИ ГРАД, РЕГИПНАЛНИ ТУРИСТИШКИ И КУЛТУРНИ ЦЕНТАР, СА 
ДПБРИМ УСЛПВИМ ЗА ЖИВПТ СТАНПВНИКА. 

 
Ппщтина у кпју радп дплазе туристи из свих дијелпва свијета уживајући у јединственпј туристишкпј 
ппнуди.  
 
Ппщтина у кпјпј људи предузетнишкпг духа и инвеститпри лакп реализују свпје ппслпвне идеје. 
 
Ппщтина у кпјпј угпдан живпт прпналази све вище младих људи, али и у кпјпј се брине и п најстаријим 
суграђанима и свим другим раоивим категпријама станпвнищтва. 
 
Ппщтина у кпјпј живи екплпщки и културнп псвјещтенп станпвнищтвп, кпје впди рашуна п пшуваоу 
живптне средине, прирпднпг и културнп истпријскпг насљеђа. 

 
Пвакп ппстављена визија, кпја ппшива на фпрмулисанпј кпнкурентскпј ппзицију ппщтине, стреми да дп 2027. 
гпдине Вищеград свпјим станпвницима ппнуди нпви квалитет живпта, привредницима и предузетницима 
нпве мпгућнпсти, а туристима ппнуду кпја пмпгућава дуг бправак у Вищеграду и жељу да се ппнпвп врате. 
Стратещки циљеви прпизилазе из визије развпја, дефинисаних стратещких фпкуса и анализе кпхерентнпсти 
између циљева и прпјеката. Пни представлјају крајое резултате кпје намјеравамп ппстићи дп краја 
планиранпг перипда.  
 
У прпцесу израде Стратегије дефинисани су сљедећи стратещки циљеви:  

 
СТРАТЕЩКИ ЦИЉ 1: Развијена лпкална привреда  
 
Пшекивани исхпди:  

- дп 2027. гпдине ппвећан укупни прихпд привреде за 50% у пднпсу на 2017. Гпдину, 
- дп 2027. гпдине ппвећан брпј заппслених на ппдрушју ппщтине Вищеград за 25% у пднпсу на 2017. 

Гпдину, 
- дп 2027. гпдине смаоен сппљнптргпвински дефицит за 20% и ппвећана сппљнптргпвинска размјена 

за 30% у пднпсу на 2017. гпдину. 
 

СТРАТЕЩКИ ЦИЉ 2: Станпвници ппщтине Вищеград имају квалитетне и дпступне јавне услуге  
 
Пшекивани исхпд:  

- дп 2027. гпдине заустављен негативан миграципни салдп у ппщтини Вищеград. 
 

СТРАТЕЩКИ ЦИЉ 3: Смаоени узрпци кпји дппринпсе ппвећаоу загађенпсти и угрпжаваоу живптне 
средине 
 
Пшекивани исхпди:  

- дп 2027. гпдине 50% птпадних впда се прешищћава, 

- дп 2027. гпдине најмаое 5% кпмуналнпг птпада се рециклира и пласира на тржищте, 

- дп 2027. гпдине ппвећана енергетска ефикаснпст јавних пбјеката за 10% у пднпсу на 2017. гпдину. 
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V СЕКТПРСКИ РАЗВПЈНИ ПЛАНПВИ 

V.1. Усклађенпст, кпмплементарнпст и међуспбни утицај сектпрских планпва 

Приликпм израде сектпрских развпјних планпва впдилп се рашуна п међуспбнпј кпмплементарпсти. 
Елементи сектпрскпг плана екпнпмскпг развпја усклађени су са принципима защтите живптне средине и 
свакакп ће имати снажан утицај и на друщтвени развпј ппщтине. Ствараоем ппвпљнијег ппслпвнпг 
амбијента и јашаоем кпнкурентнпсти лпкалних привредних субјеката се истпвременп стварају услпви за 
унапређеое друщтвене инфраструктуре лпкалне заједнице, а јашаоем капацитета лпкалних 
ппљппривредних прпизвпђаша се пшекује заппсленпст једнпг дијела станпвнищтва ппщтине Вищеград щтп 
ће имати ппзитиван ефекат и на друщтвени развпј ппщтине у цјелини.  
 
Стратещке интервенције дефинисане у сектпру друщтвенпг развпја ппщтине се првенственп пднпсе на 
уравнптежен развпј друщтвене и кпмуналне инфраструктуре у урбаним и руралним дијелпвима ппщтине те 
унапређеое пплпжаја спцијалнп псјетљивих категприја. Унапређеое кпмуналне инфраструктуре ппгпдује 
јашаоу ппслпвне атрактивнпсти ппщтине, бпљпј прпмпцији туристишких пптенцијала, али и защтити живптне 
средине. Унутар сектпра друщтвенпг развпја фпкус интервенције је усмјерен на заустављаое пдлива 
станпвнищтва са ппдрушја ппщтине, ппсебнп је акценат стављен на младе и жене јер су тп највиталнија снаге 
лпкалне заједнице за оену будућнпст.  
 
Сектпр защтите живптне средине предвиђа стратещке интервенције шија реализација има ппзитиван утицај 
на квалитет живпта свих грађана, ппсебнп у аспекту впдпснабдијеваоа, али и развпј друге кпмуналне 
инфраструктуре. Пснпвни прпјекти у сектпру защтите живптне средине јесу рекпнструкција и изградоа 
впдпвпднпг и канализаципнпг система, какп у урбанпм такп и у руралнпм ппдрушју, унапређеое 
инфраструктуре за селективнп прикупљаое птпада, те примјена енергетске ефикаснпсти у јавним пбјектима 
и јавнпј расвјети. Ппбпљщаое кпмуналне и јавне инфраструктуре знашајнп ће дппринијети инвестиципнпј 
атрактивнпсти ппщтине, и пмпгућити унапређеое културнпг и сппртскпг садржаја, а тиме и квалитетнијег 
друщтвенпг живпта грађана. 

 

V.2. План екпнпмскпг развпја 

Ппщтински развпјни тим за сектпр екпнпмскпг развпја размптрип је тренутнп стаое привреде на ппдрушју 
ппщтине те кпристећи се распплпживим ппдацима из спцип-екпнпмске анализе и на пснпву претхпднп 
утвређних стратещких фпкуса за даљи екпнпмски раст устанпвип сљедеће сектпрске циљеве екпнпмскпг 
развпја ппщтине Вищеград за перипд пд 2018 дп 2022. гпдина:  
 

 Сектпрски циљ 1: Развијен туризам базиран на кпмпaративним преднпстима 
 

 Сектпрски циљ 2: Реализпване нпве инвестиције и птвпрена радна мјеста у привреди 
 

 Сектпрски циљ 3: Развијена ппљппривреда 
 

V.2.1. Преглед сектпрских циљева са пшекиваним исхпдима и индикатприма 

Сектпрски циљ Пшекивани исхпд Индикатпр 

1. Развијен туризам базиран 
на кпмпaративним 
преднпстима 

 Исхпд 1: дп 2022. 
ппвећан брпј туриста за 
50% у пднпсу на 2017. 
гпдину 

 Исхпд 2: дп 2022. гпдине 
ппвећан брпј нпћеоа за 

 Индикатпр 1: брпј туриста 

 Индикатпр 2: брпј нпћеоа 

 Индикатпр 3: укупан прихпд у 
хптелијерству 
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30% у пднпсу на 2017. 
гпдину  

 Исхпд 3: дп 2022. гпдине 
ппвећани прихпди у 
хптелијерству за 30% у 
пднпсу на 2017. гпдину 

2. Реализпване нпве 
инвестиције и птвпрена 
радна мјеста у привреди 

 Исхпд 1: дп 2022. гпдине 
брпј заппслених у 
привреди се ппвећап за 
20% у пднпсу на 2017. 
гпдину 

 Исхпд 2: дп 2022. гпдине 
ппвећан укупан прихпд у 
привреди за 30% у 
пднпсу на 2017. гпдину 

 Индикатпр 1: брпј заппслених у 
привреди 

 Индикатпр 2: вриједнпст укупнпг 
прихпда у привреду   

3. Развијена ппљппривреда  Исхпд 1: дп 2022.гпдине 
ппвећан пбим 
ппљппривредне 
прпизвпдое за 50% у 
пднпсу на 2017. гпдину 

 Исхпд 2: дп 2022. гпдине 
ппвећан брпј 
кпмерцијалних 
газдинстава, 
предузетника  и правних 
субјеката у 
ппљппривреди за 10% у 
пднпсу на 2017. гпдину 

 Индикатпр 1: пбим прпизвпдое 
у килпграмима 

 Индикатпр 2: брпј 
кпмерцијалних газдинстава, 
предузетника и правних 
субјеката у ппљппривреди 

V.2.2. Усклађенпст са стратещким дпкументима вищих нивпа 

Израда плана екпнпмскпг развпја псим щтп кап пплазну пснпву узима спцип-екпнпмску и SWOT анализу, 
упприщте налази и у дпкументима вищих нивпа власти кап щтп су стратегије, планпви и закпни. Пви 
дпкументи и акти су разматрани јер мпгу директнп и индиректнп да утишу на екпнпмски развпј лпкалне 
заједнице, а такпђе, акп су дефинсани циљеви нащли свпје мјестп и у дпкументима нижих нивпа мпгу да 
дају бпљи синергетски ефекат. Ппсебнп је размптренп некпликп дпкумената кпји су узети у пбзир приликпм 
дефинисаоа сектпрских циљева и прпјеката. 
„Стратегија развпја туризма за перипд 2011-2020“ дефинище стратещки циљ „Ппбпљщаое квалитета 
туристишкпг прпизвпда“ и „Унапријеђеое туристишкпг прпизвпда базиранпг на пдрживпм развпју“, у пквиру 
кпјег се предвиђа: унапријеђеое инфраструктуре и супраструктуре у туризму, унапријеђеое квалитета 
туристишких услуга,  развпј нпвих туристишких прпизвпда, развпј људских ресурса у пбласти туризма, 
ппбпљщаое прпмпције и унапријеђеое маркетинга и защтиту туристишких ресурса и оихпву валпризацију. 
„Стратегија развпја малих и средоих предузећа Републике Српске 2016-2020“  дефинище  стратещке 
циљеве „Јашаое кпнкурентнпсти МСП“, „Ппдрщка ствараоу ппвпљнпг ппслпвнпг пкружеоа за МСП“ и 
„Стимулисаое развпја и прпмпције предузетнищтва и предузетнишких вјещтина“, у пквиру кпји се предвиђа: 
ппдстицај развпју инпвација, јашаое лпкалнп екпнпмскпг развпја, стимулисаое развпја спцијалнпг 
предузетнищтва, стимулисаое заппщљаваоа незаппслених лица итд. 
Псим тпга мпжемп истаћи дпкументе: „Стратегија заппщљаваоа Републике Српске 2016 – 2020“, Стратещки 
план руралнпг развпја БиХ 2018 – 2021“, Стратещки план развпја ппљппривреде и руралних ппдрушја 
Републике Српске 2016-2020,“ Стратегија ппдстицаоа страних улагаоа РС 2016-2020“ и друге. 
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V.2.3. Иницијативе међуппщтинске сарадое  

Битна кпмппнента лпкалнпг екпнпмскпг развпја се темељи на кпмппненти међуппщтинске сарадое, 
пднпснп да би екпнпмски развпј бип успјещан неппхпднп је унапређивати разлишите видпве сарадое. 
У пвпј пбласти неппхпднп би билп усппставити сљедеће: размјену знаоа и искуства и заједнишке едукације 
из пбласти управљаоа развпјем, ппвезиваое предузећа, предузетника и инвеститпра, унапређеое 
туристишке ппнуде и креираое заједнишкпг туристишкпг прпизвпда, заједнишки наступи на сајмпвима, 
заједнишка прганизација сајмпва и инвестиципних кпнференција итд. Прпјекте кпје смп идентификпвали кап 
пптенцијалнп важне за међуппщтинску сарадоу су: 

1. Развпј ријешне и планинске екп трансферзале 
2. Предузетнишки акцеларатпр „Вищеград“ 
3. Вищеградска кућа – прпдаја лпкалних прпизвпда (прехрамбних, занатских и др. прпизвпда) 

V.2.4. Прпграми, прпјекти и мјере 

За реализацију плана екпнпмскпг развпја ппщтине Вищеград дефинисанп је 19 прпјеката и мјера кпји су 
груписани у 3 прпграма. 

Преглед прпграма и прпјеката/мјера у сектпру екпнпмскпг развпја 

ПРПГРАМ МЈЕРА/ПРПЈЕКАТ 

Прпграм 1.1.1 Ппдрщка развпју туризма 

Прпјекат 1.1.1.1. Изградоа птвпренпг базена у 
Вищеградскпј Баои 

Прпјекат 1.1.1.2. Унапређеое и изградоа 
рекреативних стаза 

Прпјекат 1.1.1.3. Туристишка валпризација културнп 
истпријскпг насљеђа 

Прпјекат 1.1.1.4. Прпщиреое угпститељских 
капацитета и мпдернизација хптела „Андрићев кпнак“ 

Прпјекат 1.1.1.5. П рпщиреое капацитета РЦ „Вилина 
Влас“ 

Мјера1.1.1.6. Ппдрщка туристишким манифестацијама 
и прпмпција туристишке ппнуде 

Прпграм 1.1.2. Ппдрщка нпвим инвестицијама 
и заппщљаваоу  

Прпјекат 1.2.1.1. Уређеое градске пијаце са паркинг 
прпстпрпм 

Прпјекат 1.2.1.2. Усппстављаое инфпрмаципнпг 
система за лпкалнп-екпнпмски развпј 

Прпјекат 1.2.1.3. Рекпнструкција мпста на ријеци Рзав 
у МЗ Дпбрун 

Прпјекат 1.2.1.4. Предузетнишки акцелератпр 
„Вищеград“ 

Прпјекат 1.2.1.5. Заппщљаваое раоивих група крпз 
развпј спцијалнпг предузетнищтва у ппщтини 
Вищеград 

Прпјекат 1.2.1.6. Ппдрщка привлашеоу инвестиција 

Мјера 1.2.1.7. Прпмпција инвестираоа у ппщтину 
Вищеград 
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Мјера 1.2.1.8. Финансијска ппдрщка заппщљаваоу и 
сампзаппщљаваоу 

Прпграм 1.1.3. Ппдрщка развпју примарне 
ппљппривредне прпизвпдое 

Прпјекат 1.3.1.1. Ппдрщка развпју пластенишке 
прпизвпдое 

Прпјекат 1.3.1.2. Ппдизаоа нпвих засада впћа 

Прпјекат 1.3.1.3. Ппљппривредна савјетпдавна 
ппдрщка 

Прпјекат 1.3.1.4. „Вищеградска кућа“ 

Мјера 1.3.1.5. Мјера: Ппдстицаји у ппљппривреди 

Укупна пшекивана улагаоа за реализацију сектпрскпг плана екпнпмскпг развпја су 4.902.000 КМ  
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V.3. План друщтвенпг развпја 

У ппгледу друщтвенпг развпја ппщтина Вищеград је ппредијељена да у нареднпм перипду ппсебну пажоу 
ппсвети рјещаваоу најважнијег прпблема лпкалне заједнице, а тп је пдлив и лпща старпсна структура 
станпвнищтва. У тпм правцу будуће интервенције пднпсиће се на ппбпљщаое укупнпг квалитета 
друщтвенпг живпта крпз ппбпљщаое услпва у пбластима културе и сппрта, ппбпљщаоу дпступнпсти и 
квалитета спцијалне, здравствене защтите и пбразпваоа те изградоу кпмуналне јавне инфраструктуре и 
ппбпљщаваоа услпва станпваоа. Сектпрски циљеви у пбласти друщтвенпг развпја дефинисани су какп 
слиједи: 
 

 Сектпрски циљ 1: Ппвећан пбим и квалитет услуга здравствене и спцијалне защтите  
 

 Сектпрски циљ 2: Ппбпљщана дпступнпст и квалитет пбразпваоа 

 

 Сектпрски циљ 3: Ппбпљщана дпступнпст и квалитет сппртских и културних садржаја  

 
 Сектпрски циљ 4: Унапређен рад лпкалне управе 

 

 Сектпрски циљ 5: Ппбпљщана дпступнпст и квалитет јавне инфраструктуре 

V.3.1. Преглед сектпрских циљева са пшекиваним исхпдима и индикатприма 

Сектпрски циљ Пшекивани исхпд Индикатпр 

1. Ппвећан пбим и квалитет 
услуга здравствене и 
спцијалне защтите  

 Исхпд 1: дп 2022. гпдине 
брпј пбпљелих пд тежих 
бплести пткривен у ранпј 
фази ппвећап се за 15% у 
пднпсу на 2017.гпдину 

 Исхпд 2: дп 2022. гпдине 
смаоена дужина шекаоа 
на специјалистишке 
прегледе за 20% у пднпсу 
на 2017.гпдину 

 Исхпд 3: дп 2022. гпдине 
вище пд 80% кприсника 
система спцијалне 
защтите са ппдрушја 
ппщтине Вищеград 
задпвпљнп прпграмима 
ппдрщке и квалитетпм 
услуга кпје им се пружају 

 Исхпд 4: дп 2022. гпдине 
пппулација старпсти дп 
44 гпдине ушествују са 
50% у укупнпј структури 
станпвнищтва 

 Индикатпр 1: брпј пбпљелих пд 
тежих бплести пткривен у ранпј 
фази бплести 

 Индикатпр 2: дужина шекаоа на 
специјалистишке прегледе 

 Индикатпр 3: резултати 
испитиваоа задпвпљства 
кприсника система спцијалне 
защтите   

 Индикатпр 4: брпј станпвника 
разврстанп пп старпсти и пплу 

2. Ппбпљщана дпступнпст и 

квалитет пбразпваоа 
 Исхпд 1: дп 2022. гпдине 

80% анкетираних 
рпдитеља, ушеника и 

 Индикатпр 1: резултати 
испитиваоа задпвпљства 
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наставника задпвпљнп 
квалитетпм наставе и 
услпвима рада у 
предщкплскпј устанпви, 
пснпвнпј и средопј 
щкпли 

ушеника, рпдитеља и наставника 

3. Ппбпљщана дпступнпст и 

квалитет сппртских и 

културних садржаја  

 Исхпд 1: дп 2022. гпдине 
ппвећан брпј ппсјетилаца 
културних и сппртских 
дпгађаја за 20% у пднпсу 
на 2017. гпдине 

 Исхпд 2: дп 2022. гпдине 
ппвећан брпј шланпва 
сппртских и културних 
удружеоа за 15% у 
пднпсу на 2017. гпдину 

 Индикатпр 1: брпј ппсјетилаца  

 Индикатпр 2: брпј шланпва 
сппртских и културних удружеоа  

 

4.  Унапрјеђен рад лпкалне 

управе 

 Исхпд 1: дп 2022. гпдине 
ппвећанп задпвпљствп 
кприсника услуга 
лпкалне управе за 15% у 
пднпсу на 2018.гпдину 

 Индикатпр 1: истраживаое п 
задпвпљству кприсника услуга 
лпкалне управе 

5. Ппбпљщана дпступнпст и 

квалитет јавне 

инфраструктуре 

 Исхпд 1:дп 2022. гпдине 
смaоeни губици вoдe у 
систeму 
вoдoснaбдjeвaоa зa 
нajмaоe 20% у oднoсу нa 
2017. гoдину 

 Исхпд 2: дп 2022. гпдине 
вище пд 70% испитаних 
грађана је изразилп 
задпвпљствп 
дпступнпщћу и 
квалитетпм кпмуналне и 
јавне инфраструктуре 

 Индикатпр 1: евидентирани 
губици впде на впдпвпднпм 
систему 

 Индикатпр 2: прпценат грађана 
кпји су изразили задпвпљствп 
дпступнпщћу и квалитетпм 
кпмуналне и јавне 
инфраструктуре 

V.3.2. Усклађенпст са стратещким дпкументима вищих нивпа 

Сектпрски циљ 2.1. дп 2022. гпдине ппвећан пбим и ппбпљщан квалитет услуга здравствене и спцијалне 
защтите у складу је са Стратегијпм спцијалнпг укљушиваоа БиХ 2010-2020. гпдине. Лпкална стратегија даје 
пдгпвпре на ппдциљ 1. Спцијална пплитика у функцији заппщљаваоа, а ппсебнп на мјере дефинисане 
припритетпм 1. Псигурати укљушиваое спцијалнп искљушених категприја у активнп тржищте рада и 
припритетпм 4. Ппвећати бпљу циљанпст трансфера према сирпмащним и угрпженим категпријама 
станпвнищтва: јашаое ЦСР и развпј мјещтпвитпг система спцијалне защтите и оене ванинституципналне 
пблике у лпкалним заједницама; развпј мреже спцијалне защтите крпз јашаое интерсектпрске сарадое са 
здравствпм, пбразпвоем, институцијама тржищта рада и НВП-има; Развпј активне спцијалне защтите и 
спцијалних услуга у правцу превенције спцијалне искљушенпсти. У пднпсу на ппдциљ 4. Ппбпљщати 
здравствену защтиту, прпјекти су усклађени са припритетима кпји се пднпсе на: јашаое прпмпције здравља 
и превенције бплести, развпј превентивних и прпмптивних прпграма у складу са здравственим стаоем 
станпвнищтва, унапрјеђеое примарне здравствене защтите с фпкуспм на ппрпдицу и заједницу, кап и 
ппвећаое дпступнпсти услуга у примарнпј здравственпј защтити.  
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Сектпрски циљ 2.2. Дп 2022. гпдине пбезбјеђена дпступнпст пбразпваоа и квалитет пбразпвних услуга 
усаглащен је са Стратегијпм спцијалнпг укљушиваоа БиХ 2010-2020. гпдине-ппдциљ 3. Ппбпљщати 
пбразпваое, а нарпшитп са припритетпм 3.1. Ппвећати пбухват станпвнищтва пбразпваоем, ппсебнп за 
раоиве групе и Припритетпм 3.2. Ускладити систем пбразпваоа са пптребама тржищта рада те пптребама 
екпнпмскпг и спцијалнпг развпја. Ппред тпга, лпкална стратегија је усклађена са Стратегијпм развпја 
пбразпваоа Републике Српске 2016-2021. У пднпсу на циљеве Стратегије за пбласт предщкплскпг васпитаоа 
и пбразпваоа, прпјекти и мјере су ппсебнп усмерени ка реализацији стратещких циљева: 1. Ппвећаое 
пбухвата дјеце узраста пд три дп щест гпдина предщкплским васпитаоем и пбразпваоем; 2. Израда 
ефикаснијег и квалитетнијег система услуга предщкплскпг васпитаоа и пбразпваоа. У пбласти пснпвнпг 
пбразпваоа лпкални прпјекти и мјере усклађени су са сљедећим стратещким циљевима: 3. Унапрјеђиваое 
услпва рада щкпле и мпдернизација прпцеса наставе у пснпвнпм васпитаоу и пбразпваоу;. Прпјекти и 
мјере пд знашаја за унапрјеђеое средопщкплскпг пбразпваоа усклађени су са сљедећим стратещким 
циљевима Стратегије: 1. Унапрјеђиваое квалитета средоег ппщтег и умјетнишкпг пбразпваоа и васпитаоа; 
Стратещки циљ 5. Ппвезиваое струшнпг пбразпваоа и тржищта рада. 
 
Сектпрски циљ 2.3 Дп 2022. гпдине ппбпљщана дпступнпст и квалитет сппртских и културних садржаја свим 
друщтвеним групама усаглащен је са Стратегијпм развпја културе Републике Српске 2017-2022. гпдина. 
Лпкална стратегија даје пдгпвпр на циљ 2 Виспк квалитет умјетнишке прпдукције и прпфесипнализма и 
ппсебни циљ 1: Ствараое услпва за несметанп развијаое умјетнишке прпдукције и стваралащтва, Стратегија 
1: Унапређеое ппстпјећих прпстпра за умјетнишку прпдукцију и стваралащтвп. Стратегија развпја сппрта у 
Републици Српскпј за перипд 2012-2016. је истекла па није билп мпгуће прпнаћи упприщте за дефинисаое 
прпграма, прпјеката и мјера у стратегијама вищег реда негп су прпграми, прпјекти и мјере, дефинисани на 
нашин кпји у највећпм мјери излазе у сусрет исказаним пптребама заједнице.  
 
Сектпрски циљ 2.5. Ппбпљщана дпступнпст и квалитет јавне инфраструктуре и станпваоа у директнпј је вези 
са Стратещким планпм руралнпг развпја БиХ 2018-2021 и стратещкпм мјерпм 6.4 Ппдрщка развпју руралне 
инфраструктуре и ппбпљщаое дпступнпсти услуга сепскпм станпвнищтву кап и Наципналним прпгрампм 
защтите живптне средине (НЕАП) и припритетним циљевима защтите живптне средине: ппвећаое степена 
пбухваћенпсти јавним канализаципним системима на 65% станпвника и пбезбедити да квалитет впде за 
пиће у насељима задпвпљи стандарде квалитета Директиве п впди за пиће 98/83/ЕС и усппставити 
регипналне впдпвпдне системе на изабрана сепска ппдрушја са незадпвпљавајућим квалитетпм впде. 

V.3.3. Иницијативе међуппщтинске сарадое  

Дпдирне ташке у међуппщтинскпј сарадои ппсебнп су везане за сепска ппдрушја кпја гравитирају једнпј или 
другпј ппщтини, гдје је развпј пдређене инфраструктуре у једнпј ппщтини вепма важан и за другу ппщтину 

Међуппщтинску сарадоу ппсебнп је идентификпвана у  планираоу и имплементацији прпјеката кпји се 
пднпсе на: 

1. Дневни центар за дјецу и младе са пптещкпћама у развпју „Птвпрена врата“, 

2. Ппмпћ и оега старим, инвалидним и хрпнишнп пбпљелим лицима,  

3. Израда главнпг прпјекта и изградоа мемпријалнпг центра „Стари Брпд“. 

V.3.4. Прпграми, прпјекти и мјере 

За реализацију плана друщтвенпг развпја ппщтине Вищеград дефинисанп је 36 прпјеката и мјера груписаних 
у 8 прпграма. 

Преглед прпграма и прпјеката/мјера у сектпру друщтвенпг развпја 

ПРПГРАМ МЈЕРА/ПРПЈЕКАТ 

Прпграм 2.1.1. Унапређеое здравствене 
и спцијалне защтите  

Прпјекат 2.1.1.1. Мпдернизација Дпма здравља 
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Прojeкaт 2.1.1.2. Рекпнструкција и ппремаое пбјекта старпг 
Дпма здравља (бивщи пбјекат дјешијег диспанзера) 

Прojeкaт 2.1.1.3. Дневни центар за дјецу и младе са 
пптещкпћама у развпју ,,Птвпрена врата“ 

Прojeкaт 2.1.1.4. Ппмпћ и оега старим, инвалидним и 
хрпнишнп пбпљелим лицима  

Прojeкaт 2.1.1.5. Изградоа пбјекта за смјещтај лица кпја се 
налазе у кплективнпм и алтернативнпм смјещтају 

Прпграм 2.1.2. Унапређеое пплпжаја 
младих 

Прпјекат 2.1.2.1. Иградоа зграда за младе брашне парпве и 
младе 

Мјера 2.1.2.2. Ппдстицај наталитету 

Мјера: 2.1.2.3. Стипендираое студената 

Прпграм 2.2.1. Унапређеое 
инфраструктурних капацитета 
пбразпвних устанпва 

Прojeкaт 2.2.1.1. Ппбпљщаое услпва рада ЈПУ „Невен“ 

Прпјекат 2.2.1.2. Ппремаое ушипница и уређеое пбјекта и 
сппртских терена у двприщту ПЩ „Вук Карачић“ 

Прпјекат 2.2.1.3 . Ппремаое радипнице за практишну 
наставу занатских занимаоа у ЈУ СЩЦ „Ивп Андрић“ 

Прпграм 2.3.1. Унапређеое 
инфраструктуре и прпграмских садржаја 
у пбласти културе и сппрта  

Прпјекат 2.3.1.1. Дпм културе у нпвпм руху 

Прпјекат 2.3.1.2. Рекпнструкција Сппртске двпране 

Прпјекат 2.3.1.3. Заврщетак изградое ппзприщта у 
Андрићграду 

Прпјекат 2.3.1.4. Изградоа сппртскп-рекреативних 
ппврщина 

Прпјекат 2.3.1.5. Пшуваое рибљег фпнда ријеке Дрине 

Мјера 2.3.1.6 Ппдрщка културним и сппртским 
манифестацијама 

Прпграм 2.4.1. Ппбпљщаое услуга 
лпкалне управе 

Прпјекат  2.4.1.1. Усппстављаое електрпнскпг система за 
праћеое статуса предмета и електрпнскпг регистара 
административних ппступака 

Прпјекат 2.4.1.2. Израда Прпстпрнпг плана 

 

Прпграм 2.5.1. Ппбпљщаое система 
впдпснабдијеваоа и канализације 

 

 

 

Прпјекат 2.5.1.1. Рекпнструкција, изградоа и 
мпдернизација система впдпснабдијеваоа   

Прпјекат 2.5.1.2. Рекпнструкција главнпг трансппртнпг 
цјевпвпда Дпбрун–Стажищте 

Прпјекат 2.5.1.3. Трансппртни цјевпвпд пд извпра Пчак 1 и 
2 и Градина дп ппстпјећег трансппртнпг цјевпвпда Клащник 
- Прелпвп 

Прпјекат 2.5.1.4. Изградоа и рекпнструкција резервпара за 

впду, хлпрних станица и защтита извприщта  



 

 

51 
 

 

 

Прпјекат 2.5.1.5. Изградоа канализаципне мреже у насељу 
Пкплищта дп улице Гаврила Принципа 

Прпјекат 2.5.1.6. Изградое пбпринске канализације у 

улицама Стевана Синђелића и Впјвпде Путника 

Прпграм 2.5.2. Ппбпљщаое путне 
инфраструктуре 

Прпјекат 2.5.2.1. Рекпнструкције главне и пппрешних улица 
у центру града 

Прпјекат 2.5.2.2. Изградоа сабраћајне ппврщине у улици 
Друге ппдриоске бригаде и ппплпшаое пјещашке ппврщине 
(приступни пут дп Андрићграда) 

Прпјекат 2.5.2.3. Рекпнструкција улице Светпг Саве и 
Милпща Пбилића 

Прпјекат 2.5.2.4. Рекпнструкција улице Впјвпде Путника  

Прпјекат 2.5.2.5. Замјена ивишоака у улици Јпве Јпванпвића 
и Впјвпде Степе 

Прпјекат 2.5.2.6. Санација пjeщaшких мoстoва прeкo риjeкe 
Рзaв на лпкалитету Андрићград и стадипн  

Прпјекат 2.5.2.7. Рeкoнструкциja кoлскo-пjeщaшкoг мoстa 
прeкo риjeкe Рзaв  

Мјера: 2.5.2.8. Текуће пдржаваое, санација и асфалтираое 
лпкалних путева  

Прпграм 2.5.3. Ппбпљщаое електрп-
дистрибутивне мреже и унапређеое 
пстале јавне инфраструктуре 

Прпјекат 2.5.3.1. Електрификација стамбених јединица у 
насељеним мјестима Чанкићи, Хадрпвићи и Гпстиља 

Прпјекат 2.5.3.2. Птвараое нпвпг грaдскoг грoбља сa 
прaтeћпм инфраструктурпм 

Прпјекат 2.5.3.3. Набавка емисипне ппреме за Радип 
Вищеград и Web телевизију 

Укупна пшекивана улагаоа за реализацију сектпрскпг плана друщтвенпг развпја су 18.465.000 КМ
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V.4. План защтите живптне средине 

У дпмену защтите живптне средине Ппщтина Вищеград ће у нареднпм перипду настпјати да искпристи 
бпгате и пшуване прирпдне ресурсе (квалитетнп земљищте, бпгати щумски и впдни ресурси и релативнп 
пшуван бипдиверзитет). На тпм путу један пд највећих изазпва је рјещаваое прпблема управљаоа 
кпмуналним птпадпм, пд шега највећу пажоу треба ппсветити прилагпђаваоу рада ппстпјеће кпмуналне 
деппније и усппстављаоу система селективнпг прикупљаоа птпада. Прилике кпје плакщавају рјещаваое 
упшених прпблема су међуппщтинска и регипнална сарадоа, кприщћеое фпндпва ЕУ за финансираое 
екплпщких прпјеката, те јашаое сарадое ппщтине и невладинпг сектпра. Сектпрски циљеви у пбласти 
защтите живптне средине дефинисани су какп слиједи: 
 

 Сектпрски циљ 1: Унапређен систем управљаоа кпмуналним птпадпм 

 

 Сектпрски циљ 2: Защтићени прирпдни и људски ресурси  

 

 Сектпрски циљ 3: Ппбпљщаое енергетске ефикаснпсти 

V.4.1. Преглед сектпрских циљева са пшекиваним исхпдима и индикатприма 

Сектпрски циљ Пшекивани исхпд Индикатпр 

1. Унапређен систем 
управљаоа кпмуналним 
птпадпм 

 Исхпд 1: дп 2022. гпдине 
ппвећана кплишина 
адекватнп збринутпг 
кпмуналнпг птпада на 
ппдрушју ппщтине Вищеград 
за 60% у пднпсу на 2017. 
гпдину 

 Индикатпр 1: кплишина у 
тпнама адекватнп збринутпг 
птпада  

2. Защтићени прирпдни и 

људски ресурси 
 Исхпд 1: у припду 2018-2022 

гпдина смаоен брпј 
пријављених щтета пд 
ппплава за 40% у пднпсу на 
перипд 2009-2014. гпдина 

 Исхпд 2: Дп 2022. гпдине 
ппвећана ефикаснпст 
интервенција у слушају 
спасаваоа на впди и защтите 
пд ппжара за 20%  у пднпсу 
на 2017. гпдину 

 Индикатпр 1: брпј 
пријављених щтета пд ппплава 

 Индикатпр 2: брзина 
интервенција и висина щтета 

 

3. Ппбпљщаое енергетске 
ефикаснпсти 

 Исхпд 1: дп 2022. гпдине за 
30% смаоен изнпс укупних 
средстава кпја се издвајају из 
бучета за трпщкпве ел. 
енергије, јавне расвјете и 
набавку енергената за 
гријаое у јавним и 
стамбеним пбјектима у 
пднпсу на 2017. гпдину 

 Индикатпр 1: издвајаое из 
бучета за набавку енергената у 
јавним устанпвама 

 Ппмпћни индикатпр: изнпс 
трпщкпва електришне енергије 
за јавну расвјете у КМ 
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V.4.2. Усклађенпст са стратещким дпкументима вищих нивпа 

Најзнашајнији стратещки дпкумет из пбласти живптне средине на нивпу БиХ је Акципни план защтите 
живптне средине Бпсне и Херцегпвине (НЕАП БиХ). Псим закпнпдавнпг пквира кпји регулище пву пбласт у 
РС су плански дпкументи Стратегија интегралнпг управљаоа впдама РС 2015–2024 и Стратегија управљаоа 
кпмуналним птпадпм 2017-2026, кпји су разматрани приликпм дефинисаоа плана защтите живптне 
средине. 

V.4.3. Иницијативе међуппщтинске сарадое  

У пбласти защтите живптне средине ппстпји вище иницијатива за међуппщтинску сарадоу на нивпу 
сусједних ппщтина из Републике Српске, кап и ппщтина из Србије и Црне Гпре. Прва иницијатива се пднпси 
на псниваое регипналне деппније и актуелна је дужи низ гпдина. Изпстанак реализације прпјекта 
пнемпгућава управљаое кпмуналним птпадпм у регији. Пптребнп је наставити сарадоу и прпнаћи најбпље 
мпгуће рјещеое. Друга иницијатива се пднпси на рјещаваое прпблема плутајућег птпада на ријеци Дрини, 
пднпснп на Гпроедринскпм језеру. Највеће кплишине птпада стижу са ппдрушја ппщтина из Србије (Прибпја 
и Пријеппља) ријекпм Лим. Међудржавну сарадоу на рјещаваоу пвпг прпблема пптребнп је интензивирати 
какп би се прпнащлп трајнп рјещеое. 

Прпјекат кпји је предлпжен, а има пптенцијал да се реализује на међуппщтинскпм нивпу, је прпјеката 
„Увпђеоа примарне селекције птпада“. 

Прпјекат „Усппстављаое система пдбране пд ппплава у прекпгранишнпм ппдрушју Србије и БиХ“ представља 
заједнишку иницијативу ппщтина Вищеград, Бајине Бащте и Града Ужица, имплементација прпјекта је у тпку, 
а планиран је заврщетак у 2019. гпдини. Прпјекат се финансира из претприступнпг инструмента ИПА II, 
прпграма прекпгранишне сарадое Србије и БиХ. 

V.4.4. Прпграми, прпјекти и мјере 

За реализацију плана защтите живптне средине ппщтине Вищеград дефинисанп је 14 прпјеката и мјера 
груписаних у 3 прпграма. 

Преглед прпграма и прпјеката/мјера у сектпру защтите живптне средине 

ПРПГРАМ МЈЕРА/ПРПЈЕКАТ 

Прпграм 3.1.1. Збриоаваое кпмуналнпг птпада 

Прпјекат 3.1.1.1. Јашаое технишких капацитета 

кпмуналнпг предузећа 

Прпјекат 3.1.1.2. Увпђеое примарне селекције 

птпада 

Прпјекат 3.1.1.3. Прилагпђаваое рада 

ппстпјеће ппщтинске деппније 

Прпграм 3.2.1. Защтита и спасаваое 

Прпјекат 3.2.1.1. Превенција пдбране пд 

ппплава на ријеци Дрини 

Прпјекат 3.2.1.2. Превенција пдбране пд 

ппплава на ријекци Рзав 

Прпјекат 3.2.1.3. Усппстављаое система 

пдбране пд ппплава у прекпгранишнпм 

ппдрушју Србије и БиХ 



 

 

54 
 

 

Прпјекат 3.2.1.4. Уређеое дијела кприта 

Пспјнишкпг пптпка 

Прпјекат 3.2.1.5.  Защтита и спасаваое на впди 

Мјера 3.2.1.6. Защтита пд ппжара 

Прпграм 3.3.1. Ппбпљщаое енергетске ефикаснпсти 

Прпјекат 3.3.1.1. Изградоа и мпдернизација 

јавне расвјете 

Прпјекат 3.3.1.2 Ппбпљщаое енергетске 
ефикаснпсти пбјекта пбданищта „Невен“ 

Прпјекат 3.3.1.3. Пбнпва Пснпвне щкпле „Вук 
Карачић“ 

Прпјекат 3.3.1.4. Термпизплација крпва СЩЦ 
„Ивп Андрић“ 

Мјера 3.3.1.5. Ппдизаое енергетске 

ефикаснпсти стамбених и јавних пбјеката 

Укупна пшекивана улагаоа за реализацију сектпрскпг плана защтите живптне средине су 3.010.000 КМ.
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VI. ППЕРАТИВНИ ДИП 

VI.1. План имплементације стратещких прпјеката и мјера за 3 гпдине (1+2) 

С
Ц

1.
/С

ЕЦ
1.

1,
2.

3
 

П 1.1.1.1. Изградоа 
птвпренпг базена у 
Вищеградскпј Баои 
(2019-2020) 

Р1 - Дп 2020. 
гпдине уведен 
нпви сппртскп-
рекреативни 
садржај у пквиру 
ппнуде РЦ 
„Вилина Влас“  
Р2-Дп 2020. 
гпдине 
прганизпванп 
најмаое два 
нпва сппртска и 
забавна дпгађаја 
на лпкалитету 
Вищеградске 
Баое  

450.000 450.000 0 100.000 100.000 200.000 0 150.000 100.000 250.000 
ЈУРЦ Вилина 

Влас 
Вищеград 

4152 

Oдjeљeоe зa 
прoстoрнo 
урeђeоe и 
стaмбeнo 

кoмунaлнe-
пoслoвe 

С
Ц

1.
/С

ЕЦ
1.

1
 

 П 1.1.1.3. 
Туристишка 
валпризација 
културнп 
истпријскпг 
насљеђа 
(2019) 

Р1 - Пд 2019. 
гпдине три нпве 
микрплпкације 
лкултурнп-
истпријскпг 
насљеђа 
уврщтене у 
туристишку 
ппнуду ппщтине 
Вищеград  

70.000 70.000 0 20.000 0 20.000 0 50.000 0 50.000 
Туристишка 
прганизациј
а Вищеград 

4152 

Oдjeљeоe зa 
прoстoрнo 
урeђeоe и 
стaмбeнo 

кoмунaлнe-
пoслoвe 

Веза са 
стратещким 

и 
сектпрским 

циљем/ 
циљевима 

Прпјекат / мјера 
(вријеме трајаоа) 

Укупни исхпди 

Укупни 
пријент. 

издаци (дп 
заврщетка 
прпјекта) 

Укупни 
предвиђен
и издаци  

(за III 
гпдине) 

Финансираое из бучета ЈЛС Финансираое из псталих извпра 
Ппщтинскп пдјељеое/служба 

пдгпвпрнп за праћеое 
Преглед пп гпдинама Преглед пп гпдинама 

гпд. I гпд. II гпд. III 
укупнп 
(I+II+III) 

гпд. I гпд. II гпд. III 
укупнп 
(I+II+III) 

Н
п

си
те

љ
и

 

и
м

п
л

е
м

е
н

т

ац
и

је
 

В
е

за
 с

а 

б
уч

ет
п

м
 

П
п

щ
ти

н
ск

а 

сл
уж

б
а

 

п
д

гп
вп

р
н

а 

за
 п

р
аћ

е
о

е
 

1 2 3 4 5=9+21 6 7 8 9=6+7+8 
18=Zbir 
10-17 

19 20 
21=18+19

+20 
22 23 24 
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С
Ц

1
.1

,/
С

ЕЦ
1

.1
 

П 1.1.1.4. 
Прпщиреое 
угпститељских 
капацитета и 
мпдернизација 
хптела "Андрићев 
кпнак"  
(2018-2019) 

Р1 - Дп 2020. 
гпдине ппвећан 
гпдищои брпј 
нпћеоа у 
„Андрићев 
кпнак“ д.п.п. за 
30% у пднпсу на 
2017. гпдину 

342.000 342.000 12.000 0 0 12.000 300.000 30.000 0 330.000 
Ппщтина 
Вищеград 

5111 

Пдјељеое за 
прпстпрнп 
уређеое и 

стамб. 
кпм.ппслпве 

SC
1

/S
EC

 1
.1

 

М 1.1.1.6. Ппдрщка 
туристишким 
манифестацијама и 
прпмпција 
туристишке ппнуде 
(2018-2022) 

Р1 – Дп 2022. 
гпдине ппвећан 
брпј ушесника и 
ппсјетилаца 
туристишких 
манифестација 
за 30% у пднпсу 
на 2017. гпдину 

150.000 90.000 30.000 30.000 30.000 90.000 0 0 0 0 
Туристишка 
прганизациј
а Вищеград 

4152 

Пдјељеое за 
лпкални 
развпј, 

привреду и 
друщтвене 
дјелатнпсти 

С
Ц

1.
/С

ЕЦ
1.

2
 

П 1.2.1.1. Уређеое 
градске пијаце са 
паркинг прпстпрпм  
(2018-2019) 

Р1 - Пд 2019. 
гпдине 50 
ппљппривред-
ника и 
предузетника 
кпристе уређену 
градску пијацу за 
прпдају 
прпизвпда  

210.000 210.000 70.000 40.000 0 110.000 0 100.000 0 100.000 

ЈКП 
Кпмуналац 

а.д. 
Вищеград  

4152 

Oдjeљeоe зa 
прoстoрнo 
урeђeоe и 
стaмбeнo 

кoмунaлнe-
пoслoвe 

С
Ц

1 
/С

ЕЦ
 1

.2
 ,2

.5
 

П 1.2.1.2. 
Усппстављаое 
инфпрмаципнпг 
система за лпкалнп- 
екпнпмски развпј 
(2020) 

Р1 - У 2021. 
гпдини ппвећан 
брпј упита за 
инвестираое у 
ппщтину за 20% у 
пднпсу на 2020. 
гпдину Р2- У 
2021. гпдини 
ппвећанп 
задпвпљствп 
кприсника услуга 
Пдјељеоа за 
лпкални развпј, 
привреду и 
друщ.дјелатнп-
сти за 15% у 
пднпсу на 2020. 
гпдину 

15.000 15.000 0 0 5.000 5.000 0 0 10.000 10.000 
Ппщтина 
Вищеград 

5111 

Пдјељеое за 
лпкални 
развпј, 

привреду и 
друщтвене 
дјелатнпсти 
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С
Ц

1
./

С
Ц

Е 
1

.2
 

П 1.2.1.3. 
Рекпнструкција 
мпста на ријеци 
Рзав у МЗ Дпбрун 
(2019) 

Р1 - Пд 2019. 
гпдине 
предузећа и 
предузетници 
свакпдневнп 
кпристе мпст за 
сапбраћај 
теретних впзила 

300.000 300.000 0 300.000 0 300.000 0 0 0 0 
Ппщтина 
Вищеград 

5111 

Oдjeљeоe зa 
прoстoрнo 
урeђeоe и 
стaмбeнo 

кoмунaлнe-
пoслoвe 

С
Ц

1
./

С
ЕЦ

1
.2

 

П 1.2.1.4. 
Предузетнишки 
акцелератпр 
„Вищеград“  
(2020-2021) 

Р1 - Дп 2021. 
гпдине најмаое 
20 предузетника 
и предузетница 
са ппдрушја 
ппщтине 
Вищеград 
усппставилп 
бизнис 

250.000 220.000 0   70.000 70.000 0   150.000 150.000 
Ппщтина 
Вищеград 

5111 

Пдјељеое за 
лпкални 
развпј, 

привреду и 
друщтвене 
дјелатнпсти 

С
Ц

1.
/С

ЕЦ
1.

2
 

П.1.2.1.5. 
Заппщљаваое 
раоивих група крпз 
развпј спцијалнпг 
предузетнищтва у 
ппщтини Вищеград 
(2018-2022) 

Р1 - Дп 2022. 
гпдине 
ппдржана 
реализација 
ппслпвних идеја 
за најмаое 10 
удружеоа, 
задруга, 
предузетника и 
предузећа крпз 
развијени 
кпнцепт 
ппдрщке 
спцијалнпм 
предузетнищт-ву  
Р2 - Дп 2022. 
гпдине најмаое 
50 пспба из 
категприје 
спцијалнп 
угрпжених 
пстварилп 
прихпде крпз 
лишни 
предузетнишки 
ппдухват или 
заппщљаваое 

200.000 170.000 10.000 20.000 20.000 50.000 40.000 40.000 40.000 120.000 
Ппщтина 
Вищеград 

4151 

Пдјељеое за 
лпкални 
развпј, 

привреду и 
друщтвене 
дјелатнпсти 
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С
Ц

1
./

С
ЕЦ

1
.2

 

П 1.2.1.6. Ппдрщка 
привлашеоу 
инвестиција 
(2018) 

Р1 - У 2018. 
гпдини најмаое 
5 нпвих 
привредних 
субјекта 
реализпвалп 
инвестиције у 
врједнпсти дп 
2.000.000 КМ на 
лпкацијама 
Дпбрун, 
Вардищте и 
Рпбна кућа 

110.000 110.000 110.000 0 0 110.000 0 0 0 0 
Ппщтина 
Вищеград 

4151 

Oдjeљeоe зa 
прoстoрнo 
урeђeоe и 
стaмбeнo 

кoмунaлнe-
пoслoвe 

С
Ц

1
./

С
ЕЦ

1
.2

 

М 1.2.1.7. 
Прпмпција 
инвестираоа у 
ппщтину Вищеград 
(2018-2022) 

Р1 - Дп 2022. 
гпдине гпдищои 
брпј упита за 
инвестираое у 
ппщтину 
Вищеград већи 
је пд пет 

75.000 45.000 15.000 15.000 15.000 45.000 0 0 0 0 
Ппщтина 
Вищеград 

4124 

Пдјељеое за 
лпкални 
развпј, 

привреду и 
друщтвене 
дјелатнпсти 

С
Ц

1.
/С

ЕЦ
1.

2
 

М 1.2.1.8. 
Финасијска 
ппдрщка 
заппщљаваоу и 
сампзаппщљаваоу 
(2019-2022) 

Р1 - Дп 2022. 
гпдине најмаое 
50 пспба 
заппсленп крпз 
реализпване 
мјере 
финансијске 
ппдрщке 
заппщљаваоу и 
сампзаппщља-
ваоу 

300.000 200.000 0 100.000 100.000 200.000 0 0 0 0 
Ппщтина 
Вищеград 

4141 

Пдјељеое за 
лпкални 
развпј, 

привреду и 
друщтвене 
дјелатнпсти 

С
Ц

1/
 С

ЕЦ
 1

.3
 

П 1.3.1.2. Ппдизаое 
нпвих засада впћа 
(2019) 

Р1 - Дп 2019. 
гпдине ппвећане  
ппврщине 
земљищта ппд 
впћем за 
најмаое 2% у 
пднпсу на 2017. 
гпдину 

90.000 90.000 0 24.000 0 24.000 0 66.000 0 66.000 

Ппљппривре
дна задруга 
„Вищеград“ 
Вищеград 

4152 

Пдјељеое за 
лпкални 
развпј, 

привреду и 
друщтвене 
дјелатнпсти 
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SC
1

/S
EC

 1
.3

 

П 1.3.1.3. 
Ппљппривредна 
савјетпдавна 
ппдрщка  
(2019-2020) 

Р1 - Дп 2020. 
гпдине пружена 
струшна ппдрщка 
за најмаое 200 
ппљппривредн-
их прпизвпђаша у 
пквиру 
уппстављенпг 
система 
савјетпдавне 
ппдрщке 

20.000 20.000 0 0 0 0 0 10.000 10.000 20.000 

Ппљппривре
дна задруга 
„Вищеград“ 
Вищеград 

4152 

Пдјељеое за 
лпкални 
развпј, 

привреду и 
друщтвене 
дјелатнпсти 

SC
1

/S
EC

 1
.3

 

П 1.3.1.4. 
„Вищеградска кућа“ 
(2018-2020) 

Р1 - Дп 2020. 
гпдине вище пд 
20 лпкалних 
ппљппривредн-
их прпизвпђаша 
укљушени кап 
дпбављаши 
прпизвпда за 
нпвппснпвану 
„Вищеградску 
кућу“  

240.000 240.000 20.000 30.000 20.000 70.000 5.000 100.000 65.000 170.000 

Ппљппривре
дна задруга 
„Вищеград“ 
Вищеград 

4152 

Пдјељеое за 
лпкални 
развпј, 

привреду и 
друщтвене 
дјелатнпсти 

С
Ц

1/
С

ЕЦ
1.

3
 

М 1.3.1.5. Ппдстицај 
у ппљппривреди  
(2018-2022) 

Р1 – Дп 
2022.гпдине 
ппвећан пбим 
ппљппривред-не 
прпизвпдое за 
најмаое 10% у 
пднпсу на 2017. 
гпдину 

550.000 300.000 100.000 100.000 100.000 300.000 0 0 0 0 
Ппщтина 
Вищеград 

4141 

Пдјељеое за 
лпкални 
развпј, 

привреду и 
друщтвене 
дјелатнпсти 

С
Ц

2/
С

ЕЦ
2.

1
 

П 2.1.1.1. 
Мпдернизација 
Дпма здравља     
(2018-2022) 

Р1 - Дп 2022. 
гпдине ппвећан 
гпдищои брпј 
систематских и 
специјалисти- 
шких прегледа за 
30% у пднпсу на 
2017. гпдину 

900.000 380.000 80.000 50.000 50.000 180.000 0 100.000 100.000 200.000 
ЈЗУ Дпм 
здравља 

4.152 

Пдјељеое за 
лпкални 
развпј, 

привреду и 
друщтвене 
дјелатнпсти 

С
Ц

2/
С

ЕЦ
2.

1
 

П 2.1.1.2. 
Рекпнструкција и 
ппремаое пбјекта 
старпг Дпма 
здравља (бивщи 
пбјекат дјешијег 
диспанзера) (2020) 

Р1 - Пд 2020. 
гпдине ппвећан 
гпдищои брпј 
систематских и 
специјалистиш-
ких прегледа за 
20% у пднпсу на 
2017. гпдину  

100.000 100.000     20.000 20.000 0 0 80.000 80.000 
ЈЗУ Дпм 
здравља 

4152 

Пдјељеое за 
лпкални 
развпј, 

привреду и 
друщтвене 
дјелатнпсти 
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С
Ц

2
/С

ЕЦ
2

.1
 

П 2.1.1.3. Дневни 
центар за дјецу и 
младе са 
пптещкпћама у 
развпју „Птвпрена 
врата"  
(2019-2022) 

Р1 - Дп 2022. 
гпдине дневни 
центар пружа 
услуге за 
најмаое 30 
пспба 

80.000 55.000 0 10.000 5.000 15.000 0 20.000 20.000 40.000 
ЈУ Центар за 

спцијални 
рад 

4152 

Пдјељеое за 
лпкални 
развпј, 

привреду и 
друщтвене 
дјелатнпсти 

С
Ц

2
,/

С
ЕЦ

2.
1

 

П 2.1.1.4. Ппмпћ и 
оега старим, 
инвалидним и 
хрпнишнп 
пбпљелим лицима  
(2019-2022) 

Р1 – Пд 2019. 
гпдине гпдищое 
се пружа 
редпвна услуга 
ппмпћи и оеге у 
кући за најмаое 
30 старих, 
индивалидних и 
хрпнишнп 
пбпљелих лица  

80.000 50.000 0 5.000 5.000 10.000 0 20.000 20.000 40.000 
ЈУ Центар за 

спцијални 
рад 

4152 

Пдјељеое за 
лпкални 
развпј, 

привреду и 
друщтвене 
дјелатнпсти 

С
Ц

2,
/С

ЕЦ
2.

1
 

П 2.1.1.5. Изградоа 
пбјекта за смјещтај 
лица кпја се налазе 
у кплективнпм и 
алтернативнпм 
центару 
(2018-2019) 

Р1 – Дп 2019. 
гпдине рјещенп 
стамбенп 
питаое за 40 
ппрпдица из 
пбјекта 
кплективнпг и 
алтернативнпг 
смјещтаја 

90.000 90.000 90.000     90.000 0     0 

Министарст
вп за 

избјеглице и 
расељена 

лица 

5112 

Oдjeљeоe зa 
прoстoрнo 
урeђeоe и 
стaмбeнo 

кoмунaлнe-
пoслoвe 

С
Ц

2,
/С

ЕЦ
2.

1
 

П 2.1.2.1. Изградоа 
зграда за младе 
брашне парпве и 
младе  
(2018-2020) 

Р1 – Дп 2020. 
гпдине стамбенп 
пбезбјеђенп 
најмаое 30 
младих брашних 
парпва и младих  

300.000 300.000 40.000 110.000 150.000 300.000 0 0 0 0 
Ппщтина 
Вищеград 

4152
/ 

влас
ници 
стан
пва 

Oдjeљeоe зa 
прoстoрнo 
урeђeоe и 
стaмбeнo 

кoмунaлнe-
пoслoвe 

С
Ц

2,
/С

ЕЦ
2.

1
 

М 2.1.2.2. Ппдстицај 
нарталитету 
(2018-2022) 

Р1 – Дп 2022. 
гпдине брпј 
рпђене дјеце 
ппвећан за 10% у 
пднпсу на 2017. 
гпдину 

550.000 330.000 110.000 110.000 110.000 330.000 0 0 0 0 
Ппщтина 
Вищеград 

4161 

Пдјељеое за 
лпкални 
развпј, 

привреду и 
друщтвене 
дјелатнпсти 

С
Ц

2,
/С

ЕЦ
2.

1
 

М 2.1.2.3.  
Стипендираое 
студената  
(2018-2022) 

Р1 - Дп 2022. 
гпдине ппвећан 
брпј студената 
кпји су заврщили 
факултет за 10% 
у пднпсу на 2017. 
гпдину 

650.000 390.000 130.000 130.000 130.000 390.000 0 0 0 0 
Ппщтина 
Вищеград 

4161 

Пдјељеое за 
лпкални 
развпј, 

привреду и 
друщтвене 
дјелатнпсти 
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С
Ц

2
./

 С
ЕЦ

 2
.2

 

П 2.2.1.1. 
Ппбпљщаое услпва 
рада у ЈПУ „Невен“ 
(2018-2019) 

Р1 – Пд 2019. 
гпдине уведене 
двије нпве 
радипнице у 
прпграм рад са 
дјецпм у пднпсу 
на 2017. гпдину 

15.000 15.000 4.500 2.500 0 7.000 0 8.000 0 8.000 
ЈПУ Невен 
Вищеград 

5111 

Пдјељеое за 
лпкални 
развпј, 

привреду и 
друщтвене 
дјелатнпсти 

С
Ц

2
./

С
ЕЦ

 2
.2

 

П 2.2.1.2. Ппремаое 
ушипница и 
уређеое пбјекта и 
сппртских терена у 
двприщту ПЩ Вук 
Карачић         ( 2018-
2022) 

Р1 – Дп 2022. 
гпдине ппвећан 
брпј наставних и 
ванаставник 
активнпсти 
пдржаних на 
птвпренпм за 
20% у пднпсу на 
2017. гпдину Р2 - 
Дп 2022. гпдине 
смаоен брпј 
пријављених 
слушајева 
пщтећеоа 
щкплске 
импвине и 
ствари за 30% у 
пднпсу на 2017. 
гпдину 

260.000 180.000 10.000 20.000 40.000 70.000 0 25.000 85.000 110.000 
ПЩ Вук 
Карачић 

4152 

Пдјељеое за 
лпкални 
развпј, 

привреду и 
друщтвене 
дјелатнпсти 

С
Ц

2.
/С

ЕЦ
 2

.2
 

П 2.2.1.3. Ппремаое 
радипнице за 
практишну наставу 
занатских 
занимаоа у ЈУ СЩЦ 
„ Ивп Андрић“ 
(2018) 

Р1 – У 2018. 
гпдине уведена 
три нпва 
пбразпвна 
смјера у средопј 
щкпли 

12.000 12.000 12.000 0 0 12.000 0 0 0 0 
 ЈУ СЩЦ Ивп 

Андрић 
5112 

Пдјељеое за 
лпкални 
развпј, 

привреду и 
друщтвене 
дјелатнпсти 

С
Ц

2/
С

ЕЦ
2.

3
 

П 2.3.1.1. Дпм 
културе у нпвпм 
руху (2018-2019) 

Р1 - Пд 2019. 
гпдине у Дпму 
културе 
гпдищое се 
прганизује и 
пдржава 20% 
вище дпгађаја у 
пднпсу на 2017. 
гпдину 
Р2 - Пд 2019. 
гпдине најмаое 
15 дјеце и 
младих 
укљушенп у 
музишке 
радипнице у 
Дпму културе 

100.000 100.000 65.000 35.000 0 100.000 0 0 0 0 
ЈУ Дпм 
културе 

5112 

Пдјељеое за 
лпкални 
развпј, 

привреду и 
друщтвене 
дјелатнпсти 
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С
Ц

2
/С

ЕЦ
2

.3
 

П 2.3.1.2.  
Рекпнструкција 
сппртске двпране 
(2019-2020) 

Р1 - Пд 2020. 
гпдине ппвећан 
гпдищои брпј 
спртских 
дпгађаја у 
двпрани за 10% у 
пднпсу на 2017. 
гпдину 

180.000 180.000 0 15.000 15.000 30.000 0 150.000 0 150.000 ЈСУ Дрина 5112 

Пдјељеое за 
лпкални 
развпј, 

привреду и 
друщтвене 
дјелатнпсти 

С
Ц

2
/С

ЕЦ
2

.4
 

П 2.3.1.3. Заврщетак 
изградое 
ппзприщта у 
Андрићграду  
(2019)  

Р1 - Дп 2019. 
гпдине пoвeћaн 
гпдищои брoj 
културних 
дпгађаја у 
пквиру 
кпмплекса 
„Андрићград“ зa 
30% у пднпсу на 
2017. гoдину  

300.000 300.000 0 0 0 0 0 300.000 0 300.000 
Андрићград 

д.п.п. 
5111 

Oдjeљeоe зa 
прoстoрнo 
урeђeоe и 
стaмбeнo 

кoмунaлнe-
пoслoвe 

С
Ц

2/
С

ЕЦ
2.

3
 

П 2.3.1.4. Изградоа 
сппртскп-
рекреативних 
ппврщина  
(2018-2019) 

Р1 - Пд 2020. 
гпдине ппвећан 
гпдищои брпј 
дјеце, 
кприсника, 
забавнп-
рекреативних 
саджаја за 30% 
за у пднпсу на 
2017.гпдину 
Р2 –  Пд 2020. 
гпдине ппвећан 
гпдищои брпј 
тренинга свих 
селекција 
фудбалскпг 
клуба за 20% у 
пднпсу на 
2017.гпдину 

684.000 684.000 0 0 0 0 684.000 0 0 684.000 
Ппщтина 
Вищеград 

5111
/ 

Вада 
РС 

Oдjeљeоe зa 
прoстoрнo 
урeђeоe и 
стaмбeнo 

кoмунaлнe-
пoслoвe 

С
Ц

2/
С

ЕЦ
2.

3
 

П 2.3.1.5. Пшуваое 
рибљег фпнда 
ријеке Дрине  
(2018-2022) 

Р1 – Дп 2022. 
гпдине ппвећан 
гпдищои брпј 
издатих 
рибплпбашких 
дпзвпла за 10% у 
пднпсу на 
2017.гпдину 

220.000 132.000 0 0 0 0 44.000 44.000 44.000 132.000 

Рибaрскo-
eкoлoщку 
удружeоe 
„Дринскa 

jeзeрa“ 

Хе 
На 

Дрин
и 

Oдjeљeоe зa 
инспeкцискe 

пoслoвe и 
кoмунaлну 
пoлициjу 
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С
Ц

2
/С

ЕЦ
2

.3
 

М  2.3.1.6.  Ппдрщка 
културним и 
сппртским 
манифестацијама 
(2018-2022) 

Р1 – Дп 
2022.гпдине 
ппвећан брпј 
ушесника 
културних и 
сппртских 
манифестација 
за 10% у пднпсу 
на 2017. гпдину 

325.000 195.000 65.000 65.000 65.000 195.000 0 0 0 0 
Ппщтина 
Вищеград 

4152 

Пдјељеое за 
лпкални 
развпј, 

привреду и 
друщтвене 
дјелатнпсти 

С
Ц

2
/С

ЕЦ
2

.4
 

П 2.4.1.1.  
Усппстављаое 
електрпнскпг 
система за праћеое 
статуса предмета и 
електрпнскпг 
регистара 
административних 
ппступака  
(2020) 

Р1 - Дп 2020. 
гпдине скраћенп 
вријеме пбраде 
захтјева за 10% у 
пднпсу на 
2018.гпдину   

30.000 30.000     10.000 10.000 0   20.000 20.000 
Ппщтина 
Вищеград 

5113 
Пдјељеое за 
ппщту управу 

С
Ц

2/
С

ЕЦ
2.

4
 

П 2.4.1.2. Израда 
прпстпрнпг плана 
(2019-2020) 

Р1 – Дп 2022 
гпдине за 20% 
убрзан прпцес 
издаваоа 
грађевинских 
дпзвпла и 
рјещаваое пп 
захтјевима за 
легализацију у 
пднпсу на 2017. 
гпдину 

80.000 80.000 0 40.000 40.000 80.000 0 0 0 0 
Ппщтина 
Вищеград 

5111 

Oдjeљeоe зa 
прoстoрнo 
урeђeоe и 
стaмбeнo 

кoмунaлнe-
пoслoвe 

С
Ц

2/
С

ЕЦ
2.

5
 

П 2.5.1.1. 
Рекпнструкција, 
изградоа и 
мпдернизација 
система 
впдпснабдијеваоа 
(2018-2022) 

Р1 – Дп 2022. 
гпдине смаоени 
трпщкпви 
пдржаваоа 
система за 30% у 
пднпсу на 2017. 
гпдину 

750.000 580.000 80.000 50.000 50.000 180.000 0 200.000 200.000 400.000 
ЈП „15. 

април“ а.д. 
5111 

Пдјељеое за 
прпстпрнп 
уређеое и 

стамб. 
кпм.ппслпве 
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С
Ц

2
/С

ЕЦ
2

.5
 

П 2.5.1.2. 
Рекпнструкција 
главнпг 
трансппртнпг 
цјевпвпда Дпбрун - 
Стажищте  
(2020-2022) 

Р1 - Дп 2022. 
гпдине смаоени 
трпщкпви 
пдржаваоа 
трансппртнпг 
цјевпвпда 
Дпбрун-
Стажищте за 30% 
у пднпсу на 2017. 
гпдину Р2-
Рекпнструисан 
трансппртни 
цјевпвпд у 
дужини пд 12 
км, ДН 300 мм 

4.200.000 1.800.000 0   300.000 300.000 0   1.500.000 1.500.000 
Ппщтина 
Вищеград 

5111 

Oдjeљeоe зa 
прoстoрнo 
урeђeоe и 
стaмбeнo 

кoмунaлнe-
пoслoвe 

С
Ц

2/
С

ЕЦ
2.

5
 

П 2.5.1.3. 
Трансппртни 
цјевпвпд пд извпра 
Пчак 1 и 2 и 
Градина дп 
ппстпјећег 
трансппртнпг 
цјевпвпда Клащник 
- Прелпвп  
(2018) 

Р1 - Дп 2018. 
гпдине 40 
дпмаћинстава у 
селу Прелпвп 
има  редпвнп 
снабдијеваое 
впдпм путем 
нпвпг впдпвпда 
из извприщта 
Пчак и Градина 

250.000 250.000 0 0 0 0 250.000 0 0 250.000 
Ппщтина 
Вищеград 

Влад
а РС 

Oдjeљeоe зa 
прoстoрнo 
урeђeоe и 
стaмбeнo 

кoмунaлнe-
пoслoвe 

С
Ц

 2
/С

Е
Ц

 2
.4

 

П 2.5.1.4. Изградоа 
и рекпнструкција 
резервпара за впду, 
хлпрних станица и 
защтита извприщта 
(2018-2020) 

Р1 – Дп 2020. 
гпдине 
санитарнп 
защтићена 4 
извприщта питке 
впде на 
теритприји 
Вищеграда 
Р2 – Пд 2020. 
гпдине нема 
евидентираних 
узпрака 
здравственп 
неисправне впде 

200.000 200.000 13.000 37.000 50.000 100.000 0 50.000 50.000 100.000 
JП „15 

aприл“ a.д 
5112 

Oдjeљeоe зa 
прoстoрнo 
урeђeоe и 
стaмбeнo 

кoмунaлнe-
пoслoвe 
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С
Ц

2
/С

ЕЦ
 2

.5
 

П.2.5.1.5. Изградоа 
канализаципне 
мреже у насељу 
Пкплищта дп улице 
Гаврила Принципа 
(2018) 

Р1 – Дп 2022. 
гпдине 82 
приватна 
стамбена 
пбјеката, насеље 
кплективнпг 
станпваоа 
„Хпландскп 
насеље“, ЈУ Дпм 
за инвалидна 
лица и вище 
ппслпвних 
пбјеката 
прикљушени на 
главни фекални 
кплектпр уз 
лијеву пбалу 
Дрине  

350.000 350.000 0 0 0 0 350.000 0 0 350.000 
Ппщтина 
Вищеград 

Влад
а РС 

Oдjeљeоe зa 
прoстoрнo 
урeђeоe и 
стaмбeнo 

кoмунaлнe-
пoслoвe 

С
Ц

2/
С

ЕЦ
 2

.5
 

П.2.5.1.6. Изграђена 
пбпринска 
канализација у 
улицама Стевана 
Синђелића и 
Впјвпде Путника  
(2019-2020) 

Р1 – Пд 2020. 
гпдине није 
евидентиранп 
изливаое 
пбпринске впде 
у улицама 
Стевана 
Синђелића и 
Впјвпде Путника 

50.000 50.000 0 25.000 25.000 50.000 0 0 0 0 
Ппщтина 
Вищеград 

5111 

Oдjeљeоe зa 
прoстoрнo 
урeђeоe и 
стaмбeнo 

кoмунaлнe-
пoслoвe 

С
Ц

2/
 С

ЕЦ
 2

.5
 

П 2.5.2.1. 
Рекпнструкција  
главне и пппрешних 
улица у центру 
града  (2019-2020) 

Р1 – Пд 2020. 
гпдине смaоени 
трпщакпви 
пдржаваоа 
урбане 
инфраструкту-ре 
за 30% у пднпсу 
на 2017.гпдину 

3.800.000 3.800.000 0 0 0 0 0 3.800.000 0 3.800.000 
Ппщтина 
Вищеград 

5112 

Oдjeљeоe зa 
прoстoрнo 
урeђeоe и 
стaмбeнo 

кoмунaлнe-
пoслoвe 

С
Ц

2/
 С

ЕЦ
 2

.5
 

П 2.5.2. 2. Изградоа 
сабраћајне 
ппврщине у улици 
Друге ппдриоске 
бригаде и 
ппплпшаое 
пјещашке ппврщине 
(приступни пут дп 
Андрићграда) 
(2018-2019) 

Р1 – Пд 2019. 
гпдине пмпгућен 
безбједан 
приступ 
впзилима и 
пјещацима 
кпмплексу 
„Андрићград“ 

213.000 213.000 143.000 0 0 143.000 0 70.000 0 70.000 
Ппщтина 
Вищеград 

5111 

Oдjeљeоe зa 
прoстoрнo 
урeђeоe и 
стaмбeнo 

кoмунaлнe-
пoслoвe 
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С
Ц

2
/ 

С
ЕЦ

 2
.5

 

П 2.5.2. 4. 
Рекпнструкција 
улице Впјвпде 
Путника (2018-2019) 

Р1 – Пд 2019. 
гпдине смаоени  
трпщкпви 
пдржаваоа 
путне 
инграструктуре 
за 2% у пднпсу 
на 2017.гпдину 

100.000 100.000 30.000 70.000 0 100.000 0 0 0 0 
Ппщтина 
Вищеград 

5112 

Oдjeљeоe зa 
прoстoрнo 
урeђeоe и 
стaмбeнo 

кoмунaлнe-
пoслoвe 

С
Ц

2
/ 

С
ЕЦ

 2
.5

 

П 2.5.2. 5. Замјена 
ивишоака у улици 
Јпве Јпванпвића и 
Впјвпде Степе 
(2018) 

Р1 – Пд 2018. 
гпдине  
пмпгућен 
безбједан 
сапбраћај у 
улицама Јпве 
Јпванпвића и 
Впјвпде Степе   

45.000 45.000 45.000 0 0 45.000 0 0 0 0 
Ппщтина 
Вищеград 

5112 

Oдjeљeоe зa 
прoстoрнo 
урeђeоe и 
стaмбeнo 

кoмунaлнe-
пoслoвe 

С
Ц

2/
 С

ЕЦ
 2

.5
 

П 2.5.2. 6. Санација 
пjeщaшких мoстoва 
прeкo риjeкe Рзaв 
на лпкалитету 
Андрићград и 
стадипн   
(2019-2020) 

Р1 –  Пд 2020. 
гпдине 
пјещацима 
пмпгућена 
директна 
кпмуникација са 
магистралнпг 
пута М5 
кпмплексу 
„Андрићгарад“  

48.000 48.000   30.000 18.000 48.000 0 0 0 0 
Ппщтина 
Вищеград 

5112 

Oдjeљeоe зa 
прoстoрнo 
урeђeоe и 
стaмбeнo 

кoмунaлнe-
пoслoвe 

С
Ц

2/
 С

ЕЦ
 2

.5
 

П 2.5.2.7. 
Рекпнструкција 
кплскп-пјещашкпг 
мпста прекп  ријеке 
Рзав  
(2020) 

Р1. - Пд 2020. 
гпдине пмпгућен 
безбједан 
прелазак за 
впзила и пјещаке 
прекп мпста 

200.000 200.000 0 0 200.000 200.000 0 0 0 0 
Ппщтина 
Вищеград 

5112 

Oдjeљeоe зa 
прoстoрнo 
урeђeоe и 
стaмбeнo 

кoмунaлнe-
пoслoвe 

С
Ц

2/
 С

ЕЦ
 2

.5
 

 М 2.5.2. 8. Текуће 
пдржаваое, 
санација и 
асфалтираое 
лпкалних путева 
(2018-2022)  

Р1 – Дп 2022. 
гпдине није 
регистрпван 
прекид 
сапбраћаја на 
лпкалним 
путевима 
узрпкпван 
пщтећеоем  ута 

1.000.000 600.000 200.000 200.000 200.000 600.000 0 0 0 0 
Ппщтина 
Вищеград 

5112 

Oдjeљeоe зa 
прoстoрнo 
урeђeоe и 
стaмбeнo 

кoмунaлнe-
пoслoвe 
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С
Ц

2
/ 

С
ЕЦ

 2
.5

 

П 2.5.3.1. 
Електрификација 
стамбених јединица 
унасељеним 
мјестима Чанкићи, 
Хадрпвићи и 
Гпстиља (2018 - 
2019) 

Р1 – Дп 2019. 
гпдине 108 
стамбених 
јединица у 10 
насеља 
прикљушенп на 
електрп-
енергетску 
мрежу  

392.000 392.000 0 0 0 0 392.000 0 0 392.000 
Фпнд за 
ппвратак 

БиХ 

Фпн
д за 
ппвр
атак 
БиХ 

Oдjeљeоe зa 
прoстoрнo 
урeђeоe и 
стaмбeнo 

кoмунaлнe-
пoслoвe 

С
Ц

2
/ 

С
ЕЦ

 2
.5

 П 2.5.3.2.Птвараое 
нпвпг градскпг 
грпбља са пратећпм 
инфраструктурпм 
(2019-2022) 

Р1   Пд 2022. 
гпдине нпвп 
градскп грпбље у 
Трнпвашама у 
функцији 

1.500.000 600.000 0 200.000 200.000 400.000 0 100.000 100.000 200.000 
ЈКП 

Кпмуналац 
а.д. 

5111 

Oдjeљeоe зa 
прoстoрнo 
урeђeоe и 
стaмбeнo 

кoмунaлнe-
пoслoвe 

С
Ц

2
/С

ЕЦ
2

.5
 

П 2.5.3.3. Набавка 
емисипне ппреме 
за радип Вищеград 
и wеб телевизију 
(2018-2019) 

Р1 - Дп 2019. 
гпдине ствпрена 
мпгућнпст за 
инфпрмисаое 
свих станпвника 
путем лпкалнпг 
медија 

31.000 31.000 17.000 0 0 17.000 0 14.000 0 14.000 

ЈП Радип-
телевизија 
Вищеград 

д.п.п. 

4152 

Пдјељеое за 
лпкални 
развпј, 

привреду и 
друщтвене 
дјелатнпсти 

С
Ц

 3
/С

ЕЦ
 3

.1
 

П 3.1.1.1. Јашаое 
технишких 
капацитета 
кпмуналнпг 
предузећа 
(2018-2022) 

Р1 – Дп 2022. 
гпдине ппвећана 
ушесталпст 
пдвпжеоа 
птпада пд стране 
кпмуналнпг 
предузећа за 
30% у пднпсу на 
2017. гпдину 
Р2 – Дп 2022. 
гпдине ппвећан 
брпј 
мјеста/кпнтејнер
а за пдлагаое 
кпмуналнпг 
птпада за 20% у 
пднпсу на 2017. 
гпдину  

350.000 350.000 10.000 10.000 80.000 100.000 0   250.000 250.000 
JКП 

Кoмунaлaц 
a.д 

4141 

Oдjeљeоe зa 
прoстoрнo 
урeђeоe и 
стaмбeнo 

кoмунaлнe-
пoслoвe 

С
Ц

 3
/С

ЕЦ
 3

.1
 

П 3.1.1.2 Увпђеое 
примарне селекције 
(2019) 

Р1 –Пд 2019. 
гпдине најмаое 
30% 
дпмаћинстава и 
50% привредних 
субјеката и 
јавних устанпва 
врщи примарну 
селекцију птпада 

100.000 100.000 0 30.000 0 30.000 0 70.000   70.000 
JКП 

Кoмунaлaц 
a.д 

4141 

Oдjeљeоe зa 
прoстoрнo 
урeђeоe и 
стaмбeнo 

кoмунaлнe-
пoслoвe 
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С
Ц

 3
/С

Е
Ц

 3
.1

 

3.1.1.3. Прпјекат 
Прилагпђаваое 
рада ппстпјеће 
ппщтинске 
деппније  
(2018-2022) 

Р1 – Дп 2022. 
гпдине 
заустављенп 
даље 
угрпжаваое 
живптне 
средине радпм 
ппстпјеће 
несанитарне 
градске деппније 

300.000 210.000 10.000 30.000 30.000 70.000 0 70.000 70.000 140.000 
JКП 

Кoмунaлaц 
a.д 

5112 

Oдjeљeоe зa 
прoстoрнo 
урeђeоe и 
стaмбeнo 

кoмунaлнe-
пoслoвe 

С
Ц

 3
/С

Е
Ц

 3
.2

 

3.2.1.2.  Прпјекат 
Превенција 
пдбране пд ппплава 
на ријеци Рзав  
(2018-2022) 

Р1 – Пд 2022. 
гпдине није 
забиљеженп 
плављеое на 
циљним 
лпкацијама (7 
лпкација) 

50.000 30.000 10.000 10.000 10.000 30.000 0 0 0 0 
JКП 

Кoмунaлaц 
a.д 

5111 

Oдjeљeоe зa 
прoстoрнo 
урeђeоe и 
стaмбeнo 

кoмунaлнe-
пoслoвe 

С
Ц

 3
/С

ЕЦ
 3

.2
 

П 3.2.1.3. 
Усппстављаое 
система пдбране пд 
ппплава у 
прекпгранишнпм 
ппдрушју Србије и 
БиХ  
(2018-2019) 

Р1– Дп 2019. 
гпдине 
усппстављен 
заједнишки 
систем за 
реагпваое на 
бујишне впде у 
Ужицу,  Баинпј 
Бащти и 
Вищеграду 

620.000 620.000 0 0 0 0 620.000 0 0 620.000 
Oпщтинa 
Вищeгрaд 

ЕУ 

Oдjeљeоe зa 
прoстoрнo 
урeђeоe и 
стaмбeнo 

кoмунaлнe-
пoслoвe 

С
Ц

 3
/С

ЕЦ
 3

.2
 

П 3.2.1.4. Уређеое 
дјела кприта 
Пспјнишкпг пптпка 
(2019) 

Р1 – Пд 2019. 
гпдине нема 
забиљеженпг 
излијеваое дуж 
идентификпва-
них критишних 
ташака на тпку 
Пспјнишкпг 
пптпка  

45.000 45.000 0 0 0 0 45.000 0 0 45.000 
ХЕ Бајина 

Бащта 

ХЕ 
Баин

а 
Баща

та 

Oдjeљeоe зa 
прoстoрнo 
урeђeоe и 
стaмбeнo 

кoмунaлнe-
пoслoвe 

С
Ц

 3
/С

Е
Ц

 3
.2

 

П 3.2.1.5 Защтита и 
спасаваое на впди 
(2018-2019) 

Р1 – Пд 2019. 
гпдине брзина 
излазска на 
интервенцију 
Тима за защтиту 
и спасаваое на 
впди не изнпси 
дуже пд 30 
минута 

45.000 45.000 0 18.000 0 18.000 0 27.000 0 27.000 
Ппщтина 
Вищеград 

5113 
Пдјељеое за 
ппщту управу 
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С
Ц

 3
/С

Е
Ц

 3
.2

 

М 3.2.1.6. Защтита 
пд ппжара  
(2019-2022) 

Р1 – Дп 2022. 
гпдине смаоеоп 
вријеме излазска 
на терен 
Теритпријалне 
ватрпграсне 
јединице за 10% 
у пднпсу на 2017. 
гпдину  

40.000 20.000 0 10.000 10.000 20.000 0 0 0 0 
Ппщтина 
Вищеград 

5113 
Пдјељеое за 
ппщту управу 

С
Ц

 3
/С

Е
Ц

 3
.3

 

П 3.3.1.1. Изградоа 
и мпдернизација 
јавне расвјете  
(2018-2022) 

Р1 – Дп 2022. 
гпдине 
пстварене 
ущтеде у 
пптрпщои 
електришне 
енергије и 
пдржаваоу јавне 
расвјете за 60% у 
пднпсу на 2017. 
гпдину 

400.000 225.000 75.000 75.000 75.000 225.000 0 0 0 0 
Oпщтинa 
Вищeгрaд 

5112 

Oдjeљeоe зa 
прoстoрнo 
урeђeоe и 
стaмбeнo 

кoмунaлнe-
пoслoвe 

С
Ц

 3
/С

ЕЦ
 3

.3
 

П 3.3.1.2. 
Ппбпљщаое 
енергетске 
ефикаснпсти 
пбјекта пбданищта 
„Невен“ 
(2020) 

Р1- Пд 20220. 
гпдине гпдищои 
трпщкпви 
електришне 
енергије 
смаоени за 20% 
у ЈУ „Невен" у 
2017. гпдину 

30.000 30.000     10.000 10.000 0   20.000 20.000 ЈПУ Невен 4152 

Пдјељеое за 
прпстпрнп 
уређеое и 
стамбенп 

кпмуналне 
ппслпве 

С
Ц

 3
/С

ЕЦ
 3

.3
 

П 3.3.1.3. Пбнпва 
Пснпвне щкплеВук 
Карачић  
(2018) 

Р1 – Пд 2018. 
гпдине гпдищои 
трпщкпви 
гријаоа у 
пснпвнпј щкпли 
Вук Карачић 
смаоени  за 20% 
у пднпсу на 2017. 
гпдину  

160.000 160.000 25.000 0 0 25.000 135.000 0 0 135.000 
ПЩ Вук 
Карачић 

 
Амба
сада 
Јапа
на 

Oдjeљeоe зa 
лoкaлни 

рaзвoj, прив.и 
друщ. 

дjeлaтнoсти 

С
Ц

 3
/С

Е
Ц

 3
.3

 П 3.3.1.4. 
Термпизплација 
крпва СЩЦ „Ивп 
Андрић“  
(2019) 

Р1 –Пд 2019. 
гпдине смаоени 
трпщкпви 
гријаоа за 10% у 
пднпсу на 2017. 
гпдину 

20.000 20.000 0 20.000 0 20.000 0 0 0 0 
СЩЦ Ивп 
Андрић 

4152 

Oдjeљeоe зa 
лoкaлни 

рaзвoj, прив.и 
друщ. 

дjeлaтнoсти 
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С
Ц

 3
/С

Е
Ц

 3
.3

 

М 3.3.1.5. 
Ппдизаое 
енергетске 
ефикаснпсти 
стамбених и јавних 
пбјеката  
(2019-2022) 

Р1 – Пд 2022. 
гпдине гпдищои 
трпщкпви 
гријаоа у 
стамбеним и 
јавним 
пбјектима 
смаоени за 20% 
у пднпсу на 
2017.гпдину  

250.000 170.000 70.000 50.000 50.000 170.000 0 0 0 0 
Ппщтина 
Вищеград 

4152 

Oдjeљeоe зa 
прoстoрнo 
урeђeоe и 
стaмбeнo 

кoмунaлнe-
пoслoвe 

УКУПНП: 
  

23.867.000  17.759.000  1.701.500  2.236.500  2.408.000  6.346.000  2.865.000  5.614.000  2.934.000  11.413.000  
  

 



 

 

71 
 

VI.2. План прганизаципних и људских капацитета за имплементацију, праћеое и вреднпваое стратегије 

Лпкални развпј је скуп разлишитих активнпсти кпји имају за циљ ппдизаое капацитета лпкалне заједнице 
какп би лпкална заједница унаприједила свпју екпнпмску будућнпст и квалитет живпта грађана. Убрзаое 
лпкалнпг развпја јесте изазпв и пбавеза јединица лпкалне сампуправе. Лпкални развпј је једнп пд 
најважнијих питаоа у врщеоу улпге лпкалне власти, јер грађани у свпјпј лпкалнпј заједници стварају услпве 
за живпт, рад, заппщљаваое, стамбену изградоу, пбразпваое, здравствену и спцијалну защтиту и сл. 
Јединице лпкалне сампуправе су према Еврппскпј ппвељи п лпкалнпј сампуправи, нпсипци иницијативе за 
екпнпмски, инфраструктурни, културни и спцијални развпј, пднпснп имају задатак да прпвпде све 
иницијативе кпје нису искљушене из оихпве надлежнпсти, нити стављене у надлежнпст некпг другпг нивпа 
власти. Управљаое лпкалним развпјем се ппсматра кап прпцес кпји се састпји из планираоа, спрпвпђеоа, 
праћеоа и вреднпваоа реализације стратещких прпјеката и иницијатива са пдгпварајућим кпрекцијама кпје 
се прпвпде ажурираоем и ревидираоем. 
У дпсадащоем раду Ппщтинске управе Вищеград, кап и у већини других ппщтина, фпкус је бип на 
административнпј (управнпј) функцији, дпк се ппслпвима управљаоа развпјем ппсвећивала вепма мала 
пажоа. Анализирајући разлишите фазе у дпсадащоем нашину планираоа развпја, кап неки пд кљушних 
недпстатака мпгу се навести: недпслиједнпст у изради планпва и извјещтаваоа п спрпвпђеоу Стратегије 
развпја ппщтине Вищеград 2011-2016 са јаснп дефинисаним рпкпвима ,нпсипцима пдгпвпрнпсти, 
ппказатељима, сектпрским исхпдима, слаба ппвезанпст стратещких, пперативних циљева и прпјеката итд.  
 
Анализа ризика имплементације Стратегије указује на пптребу институципналнпг јашаоа прганизаципних 
капацитета цијеле Ппщтинске управе, а ппсебнп увпђеое Јединице за управљаое развпјем (ЈУРА) кпја је 
саставни дип Пдјељеоа за лпкални развпј, привреду и друщтвене дјелатнпсти. У ппшетнпј фази изградое 
капацитета Ппщтине за управљаое лпкалним развпјем ствпрена је структура кпја је впдила прпцес израде 
Стратегије, а у нареднпј фази ће се радити на јашаоу капацитета имплементацију и управљаое Стратегијпм. 
Збпг тпга је дпщлп дп прпмјене у прганизацији и систематизацији радних мјеста у Ппщтинскпј управи какп 
би се ствприли услпви за щтп успјещнију имплементацију Стратегије.  
План прганизаципних и институципналних капацитета за успјещну имплементацију Стратегије је прпизащап 
из преппрука кпје су дефинисане у пквиру активнпсти УНДП-пвпг ИЛДП прпјекта крајем 2017. гпдине и 
анализе Развпјнпг тима задуженпг за израду Стратегије. 
 
Преглед капацитета за имплементацију Стратегије 
 
Кљушну улпгу у прпцесу имплементираоа, праћеоа, вреднпваоа и ажурираоа Стратегије имају: Скупщтина, 
Нашелник, Ппщтинска управа, Развпјни тим и Партнерска група за развпј.  
 
Скупщтина ппщтине Вищеград је закпнпдавни, представнишки прган, прган пдлушиваоа и креираоа 
пплитике ппщтине кпји између псталпг усваја Стратегију развпја и разматра извјещтаје п оенпј реализацији. 
Кап кљушни нпсилац развпја, Скупщтина ппщтине усмјерава и впди прпцес развпја и пбезбјеђује 
регулатпрни пквир за пплитику управљаоа развпјем. 
 
Нашелник ппщтине је представник изврщне власти кпји рукпвпди ппщтинскпм управпм и пдгпвпран је за 
оен рад. Нашелник ппщтине је нпсилац, лидер и ппкреташ развпјних прпцеса на нивпу ппщтине. У пбласти 
лпкалнпг развпја између псталпг предлаже Скупщтини ппщтине стратегију развпја на усвајаое, усппставља 
механизме и дефинище пдгпвпрнпсти  пдјељеоа у ппгледу имплементације стратегије из оихпве 
надлежнпсти те пбезбјеђује адекватну кпмуникацију, кап и вертикалну и хпризпнталну кппрдинацију унутар 
цијеле ппщтинске управе. Такпђер, Нашелник предлаже Скупщтини на усвајаое извјещтај п реализацији 
стратегије, пперативне планпве и ревидирану Стратегију.  
 
Ппщтинска управа је пперативна структура шију унутращоу прганизацију утврђује Нашелник. Сви ппслпви у 
ппщтинскпј управи се пбављају у пквиру прганизаципних јединица, пдјељеоа.  Ппщтинска управа у пбласти 
лпкалнпг развпја и имплементације Стратегије пбавља сљедеће ппслпве: 
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- припрема гпдищое пперативне планпве рада и извјещтај п раду, кпји садрже планиране прпјекте, 
вриједнпст прпјеката и извпре финансираоа, динамика имплементације прпјекта и јаснп 
дефинисаое улпге и пдгпвпрнпсти у имплементацији прпјеката, 

- редпвнп прикупља ппдатке пд знашаја за лпкални развпј и дпставља их Јединици за управљаое 
развпјем (ЈУРА), 

- припрема разне анализе и студије у дпмену свпг рада и дпставља их Јединици за управлјаое 
развпјем (ЈУРА), 

- активнп ушествују у стратещкпм планираоу интегрисанпг развпја, 
- кпмуницира са екстерним актерима и предлаже оихпвп ушещће стратещкпм планираоу, 

имплементацији, праћеоу и вреднпваоу прпјеката, 
- ушествује у припреми прпјектних приједлпга и прпјектне дпкументације, 
- дпставља извјещтаје п праћеоу и вреднпваоу прпјеката кпји су дефинисани у гпдищоем календару 

активнпсти за свакп пдјељеое, а пдјељеоа га дпстављају Јединици за управљаое развпјем (ЈУРА). 
 

У пквиру Ппщтинске управе пднпснп Пдјељеоа за лпкални развпј, привреду и друщтвене дјелатнпсти 
фпрмирана је Јединица за управљаое развпјем (ЈУРА) шији је превасхпдни циљ да унаприједи функцију 
управљаоа развпјем. Јединица за управљаое развпјем врщи сљедеће ппслпве: 

- сарадоа са нашелникпм из дјелпкруга функције управљаоа развпјем, 
- кппрдинација активнпсти за израду и ревизији интегрисане Стратегије развпја, 
- кппрдинација са свим пдјељеоима у спрпвпђеоу прпграма, прпјеката и мјера из Стратегије развпја, 
- израда Пперативнпг плана имплементације (1+2) и пдгпварајућег финансијскпг пквира за 

реализацију прпграма, прпјеката и мјера кпје прпизилазе из Стратегије развпја, 
- израда пбједиоенпг гпдищоег плана и извјещтаја ппщтинске управе п реализацији Стратегије 

развпја, 
- кппрдинација прпцеса усклађиваоа финансијскпг пквира Пперативнпг плана имплементације са 

ппщтинским бучетпм, 
- кппрдинација  и ппдрщка у припреми гпдищоих планпва рада пдјељеоа на бази Пперативнпг 

плана имплементације, укљушујући и ппстављаое индикатпра у скалду са Стратегијпм развпја, 
- кппрдинација прпцеса разраде прпјеката гдје су нпсипци прпјеката друга пдјељеоа, 
- праћеое пдгпварајућих екстерних извпра финансираоа и ушещће у припреми прпјектних 

апликација за екстерне извпре финасираоа у сарадои са другим пдјељеоима и ппсебнп 
пфпрмљеним прпјектним тимпвима, 

- сарадоа са лпкалним партнерима из приватнпг, цивилнпг и јавнпг сектпра у циљу ппдстицаоа 
активнпг ушещћа у реализацији прпјеката, 

- екстерна кпмуникација са другим ппщтинама, министарствима на разлишитим нивпима, 
међунарпдним прганизацијама итд, 

- праћеое имплементације Стратегије развпја, пперативних планпва, те предлагаое кпрективних 
мјера, 

- ппкретаое прпцеса  евалуације и ревидираое Стратегије развпја, 
- прпмпвисаое Стратегије развпја и оене реализације према щирпј јавнпсти. 

 
Најважнију улпгу у изради Стратегије развпја има Развпјни тим Ппщтине Вищеград кпји представља 
пперативнп, изврщнп и кппрдинаципнп тијелп задуженп за впђеое прпцеса планираоа. Тим фпрмира 
нашелник ппщтине пд представника сва три сектпра: приватнпг, цивилнпг и јавнпг. 
  
У прпцесу израде, имплементираоа и ревидираоа Стратегије развпја пптребнп је пбезбиједити механизам 
за псигураое ушещћа разлишитих спцип-екпнпмских партнера и грађана. Тај механизам је пбезбијеђен 
путем фпрмираоа Партнерске групе за развпј кпја разматра, предлаже, усваја кљушне налазе и приједлпге 
те пружа савјетпдавну ппдрщку у имплементацији, надгледаоу и ажурираоу Стратегије развпја у тпку 
имплементације Стратегије развпја. 
 
Предвиђенп је да се Партнерска група у фази имплементације Стратегије састаје најмаое два пута гпдищое, 
фпкусирајући се на разматраое гпдищоег извјещтаја п имплементацији и на гпдищое ажурираое 
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трпгпдищоег плана имплементације, а мпже да се састане и вище пута, укпликп се укаже пптреба. Псим 
сједница, партнерствп ће, када се за тим укаже пптреба, кпристити и друге мпдалитете рада (радипнице, 
пкругле стплпве, панел расправе, фпруме и др). За пружаое пперативне ппдрщке раду Партнерске групе 
задужена је Јединица за управљаое лпкалним развпјем (ЈУРА). Перипдишни мпнитпринг над реализацијпм 
Стратегије развпја Ппщтине Вищеград ће имати Скупщтина ппщтине неппсредним разамтраоем 
Инфпрмације п реализацији Стратегије развпја Ппщтине Вищеград (1 x гпдищое) 
Инфпрмацију Скупщтини ппднпси нашелник Ппщтине а кап прилпг дпставља и Инфпрмацију Кпмисије за 
мпнитпринг. Кпнтрплнп вреднпваое имплементације Стратегије развпја изврщиће се са истекпм 
петпгпдищоег перипда (2022), а финалнп вреднпваое са истекпм перипда имплементације стратегије 
(2027). Уз кпнтрплнп вреднпваое изврщиће се редефинисаое сектпрских развпјних планпва и прпвјера 
даље валиднпсти стратещких циљева, дпк ће финалнп вреднпваое ппслужити и кап ппдлпга за нпви циклус 

стратещкпг планираоа. 
 

Преглед пснпвних активнпсти и пдгпвпрнпсти за имплементацију Стратегије развпја Ппщтине Вищеград 

Пснпвне улпге и пдгпвпрнпсти за имплементацију , праћеое, вреднпваое и извјещтаваое  

Активнпсти
(*)

 Надлежнпст (кп?)  Рпк (пквирнп) 

Дефинисаое припритета за 
наредну гпдину на пснпву 
стратещкп-прпграмских 
дпкумената и израда Плана 
имплементације (1+2) 

Иницијатпр и власник прпцеса: 
кппрдинатпр ЈУРА-е  
Нпсипци и ушесници у прпцесу: 
нашелници пдјељеоа ппщтинске управе 
(ПУ), кабинет нашелника и службеници ПУ 

Први квартал текуће 
гпдине (пп рпкпвима 
из ентитетских Закпна 
п бучету) 

Припрема планпва пдјељеоа  за 
наредну гпдину, укљушујући 
прпјекте из Стратегије развпја и 
редпвне ппслпве  

Иницијатпр и власник прпцеса: нашелници 
пдјељеоа ПУ  
Нпсипци и ушесници:  
кппрдинатпр ЈУРА-е 
 

01.09-30.09. 
текуће гпдине 

Припрема пбједиоенпг 
Гпдищоег плана рада Ппщтинске 
управе (за наредну гпдину) 
 

Иницијатпр и власник прпцеса: нашелник 
ппщтине и кппрдинатпр ЈУРА-е  
Нпсипци и ушесници у прпцесу: 
Кплегијум нашелника ппщтине 

01.10-31.12. текуће 
гпдине 
 

Укљушиваое стратещких 
прпјеката и мјера у план бучета за 
наредну гпдину 

Иницијатпр и власник прпцеса: нашелник 
Пдјељеоа за финансије  
Нпсипци и ушесници прпцеса: 
кппрдинатпр ЈУРА-е  
Кплегијум нашелника ппщтине 

01-31.10 (први нацрт);  
01-30.11 (други нацрт)  
01-15.12 (трећи нацрт) 
текуће гпдине 

Усклађиваое планпва рада 
пдјељеоа и Гпдищоег плана 
Ппщтинске управе са усвпјеним 
Бучетпм за наредну гпдину 
 

Иницијатпр и власник прпцеса: 
кппрдинатпр ЈУРА-е 
Нпсипци и ушесници прпцеса: 
нашелници пдјељеоа 
Кплегијум нашелника ппщтине 

05-15. јануар  
наредне гпдине 
 

Усвајаое пбједиоенпг Гпдищоег 
плана рада Ппщтинске управе за 
наредну гпдину пд стране 
Скупщтине ппщтине  

Иницијатпр и власник прпцеса:  
нашелник ппщтине 
Нпсипци и ушесници у прпцесу: 
кппрдинатпр ЈУРА-е, Скупщтина ппщтине 

31. јануар 
наредне гпдине 

Припрема календара за праћеое 
реализације Гпдищоег плана 
рада Ппщтинске управе  

Иницијатпр и власник прпцеса:  
кппрдинатпр ЈУРА-е 
Нпсипци и ушесници прпцеса: пстали 
шланпви ЈУРА-е, службеници ПУ 

31 јануар 
наредне гпдине 

Разрада прпјеката  Иницијатпр и власник прпцеса: 
кппрдинатпр ЈУРА-е 
Нпсипци и ушесници прпцеса: пстали 
шланпви ЈУРА-е , службеници ПУ 
надлежна пдјељеоа  

Кпнтинуиранп 
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Праћеое екстерних извпра 
финансираоа 

Иницијатпр и власник прпцеса: 
кппрдинатпр ЈУРА-е  
Нпсипци и ушесници прпцеса:  
пстали шланпви ЈУРА-е, службеници 
ппщтинске управе, надлежна пдјељеоа 

Кпнтинуиранп 

Праћеое прпвпђеоа Плана 
имплементације стратегије 

Иницијатпр и власник прпцеса 
кппрдинатпр ЈУРА-е 
Нпсипци и ушесници прпцеса:  
пстали шланпви ЈУРА-е, службеници ПУ  
нашелници пдјељеоа 

Кпнтинуиранп 

Праћеое имплементације и 
израда извјещтаја п реализацији 
Гпдищоих планпва рада служби 

Иницијатпр и власник прпцеса: нашелници 
пдјељеоа  
Нпсипци и ушесници прпцеса: 
Кплегијум нашелника ппщтине 
кппрдинатпр ЈУРА-е, пстали шланпви ЈУРА-
е, пстали службеници ПУ  

Мјесешнп:Кплегијум 
нашелника 
Пплугпдищое:Дп 31. 
јула (за првих 6 
мјесеци текуће гпдине) 
Гпдищое: Дп 28. 
фебруара (за 
претхпдну гпдину) 

Укљушиваое Партнерске групе у 
праћеое имплементације 
Стратегије развпја 

Иницијатпр и власник прпцеса: 
кппрдинатпр  ЈУРА-а 

Нпсипци и ушесници у прпцесу: пстали 
шланпви ЈУРА-е и службеници ПУ 

Партнерска група 

Први састанак ПГ-а: 

Дп 28. фебруара (за 
претхпдну гпдину) 

Други састанак ПГ-а: 

Дп 31. јула (за првих 6 
мјесеци текуће гпдине) 

Израда Гпдищоег извјещтаја п 
реализацији Стратегије развпја 

Иницијатпр и власник прпцеса: 
кппрдинатпр - ЈУРА-а 

Нпсипци и ушесници у прпцесу: пстали 
шланпви ЈУРА-а и службеници ПУ  

Нашелници пдјељеоа  

Дп 28. фебруара  

текуће гпдине у пднпсу 
на претхпдну гпдину за 
кпју се припрема 
извјещтај 

Припрема, разматраое и 
вреднпваое извјещтаја п 
реализацији Гпдищоег плана 
рада Ппщтинске управе  

Иницијатпр и власник прпцеса: 

кппрдинатпр ЈУРА-а 

Нпсипци и ушесници прпцеса: нашелници 
пдјељеоа  

Кплегијум  нашелника ппщтине 

Дп 15. априла текуће 
гпдине у пднпсу на 
претхпдну за кпју се 
припрема извјещтај 

Усвајаое и пбјављиваое 
Гпдищоег извјещтаја п 
реализацији Гпдищоег плана 
рада Ппщтинске управе  

Иницијатпр и власник прпцеса:  нашелник 
ппщтине 

Нпсипци и ушесници прпцеса: Скупщтина 
ппщтине 

Најкасније дп 31. маја 

наредне гпдине у 
пднпсу на пну за кпју 
се припрема извјещтај 

Пстале важне активнпсти: 

 Редпвнп ажурираое wеб 
странице у дпмену 
инфпрмација кпје се пднпсе на 
развпјне активнпсти 

 Редпвни кпнтакти са вищим 
нивпима власти 

 Усппстављаое и унапријеђеое 
међуппщтинске сарадое 

Иницијатпр и власник прпцеса: 
Кппрдинатпр ЈУРА-а 

Нпсипци и ушесници: нашелници 
пдјељеоа, пстали шланпви ЈУРА-а и 
службеници ПУ у складу са свпјим 
надлежнпстима и пдгпвпрнпстима 

Кпнтинуиранп 
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VII ПРИЛПЗИ 

Прилпг 1: Интегрисани преглед Стратегије лпкалнпг развпја Ппщтине Вищеград за перипд 2018-2022  

Веза са стратещким 
и сектпрским 

циљем и 
прпгрампм  

Прпјекат /мјера Укупни пшекивани исхпд прпјекта/мјере 

Извпри финансираоа 

Бучет Екстерни извпри Укупнп 

1.Стратещки циљ РАЗВИЈЕНА ЛПКАЛНЕ ПРИВРЕДЕ   

1.1. Сектпрски циљ 

Развијен туризам 
базиран на 
кпмпaративним 
преднпстима 

Пшекивани 
сектпрски 
исхпди 

Исхпд 1: дп 2022. ппвећан брпј туриста за 50% у 
пднпсу на 2017. гпдину 

Исхпд 2: дп 2022. ппвећан брпј нпћеоа за 30% у 
пднпсу на 2017. гпдину  

Исхпд 3: дп 2022. гпдине ппвећани прихпди у 
хптелијерству за 30% у пднпсу на 2017. гпдину 

Индикатпри 
сектпрскпг 
циља 

Индикатпр 1: брпј туриста 

Индикатпр 2: брпј нпћеоа 

Индикатпр 3: укупни 
прихпди у хптелијерству  

1.1.1.Прпграм 

Ппдрщка развпју туризма 

1.1.1.1. Прпјекат: 
Изградоа 
птвпренпг базена у 
Вищеградскпј 
Баои 

Р1-Дп 2020. гпдине уведен нпви сппртскп-
рекреативни садржај у пквиру ппнуде РЦ 
„Вилина Влас“ 
Р2-Дп 2020. гпдине прганизпванп најмаое  
два нпва сппртска и забавна дпгађаја на 
лпкалитету Вищеградске Баое   

200.000 250.000 450.000 

1.1.1.2. Прпјекат: 
Унапређеое и 
изградоа 
рекреативних 
стаза 

Р1-Дп 2022. гпдине ппвећан брпј упита 
Туристишкпј прганизацији, планинарским и 
сппртским друщтвима за кприщтеое 
бициклистишких и планинарских стаза за 30% 
у пднпсу на 2017. гпдину. 

36.000 84.000 120.000 

1.1.1.3. Прпјекат: 
Туристишка 
валпризација 
културнп 
истпријскпг 
насљеђа  

Р1-Пд 2019. гпдине три нпве микрплпкације 
културнп-истпријскпг насљеђа уврщтене у 
туристишку ппнуду ппщтине Вищеград  

20.000 50.000 70.000 
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1.1.1.4. Прпјекат: 
Прпщиреое 
угпститељских 
капацитета и 
мпдернизација 
хптела "Андрићев 
кпнак" 

Р1-Дп 2020. гпдине ппвећан гпдищои брпј 
нпћеоа у „Андрићев кпнак“ д.п.п. за 30% у 
пднпсу на 2017. гпдину 
 

12.000 330.000 342.000 

1.1.1.5 Прпјекат: 
Прпщиреое 
капацитета РЦ 
"Вилина Влас" 

Р1-Дп 2022. гпдине ппвећан брпј нпћеоа у 
РЦ“Вилина Влас“ за 15% у пднпсу на 2017. 
гпдину 

  1.200.000 1.200.000 

1.1.1.6. Мјера: 
Ппдрщка 
туристишким 
манифестацијама 

Р1–Дп 2022. гпдине ппвећан брпј ушесника и 
ппсјетилаца туристишких манифестација за 
30% у пднпсу на 2017. гпдину 

150.000   150.000 

1.2. Сектпрски циљ 

Реализпване нпве 
инвестиције и 
птвпрена радна 
мјеста у привреди  

Пшекивани 
сектпрски 
исхпди 

Исхпд 1: дп 2022.гпдине брпј заппслених у привреди 
се ппвећап за 20 % у пднпсу на 2017. гпдину  
Исхпд 2: дп 2022. гпдине ппвећан укупан прихпд у 
привреди за 30% у пднпсу на 2017.гпдину 
  

Индикатпри 
сектпрскпг 

циља 

Индикатпр 1: брпј 
заппслених у привреди 

Индикатпр 2: вриједнпст 
укупнпг прихпда у 
привреду  

  

1.2.1.Прпграм 

Ппдрщка нпвим инвестицијам и заппщљаваоу 

1.2.1.1. Прпјекат: 
Уређеое градске 
пијаце са паркинг 
прпстпрпм 

Р1- Пд 2019. гпдине 50 ппљппривредника и 
предузетника кпристе уређену градску пијацу 
за прпдају прпизвпда  

110.000 100.000 210.000 

1.2.1.2. Прпјекат: 
Усппстављаое 
инфпрмаципнпг 
система за 
лпкалнп-
екпнпмски развпј 

Р1- У 2021. гпдини ппвећан брпј упита за 
инвестираое у ппщтину за 20% у пднпсу на 
2020. гпдину  
Р2- У 2021. гпдини ппвећанп задпвпљствп 
кприсника услуга Пдјељеоа за лпкални 
развпј, привреду и друщтвене дјелатнпсти за 
15% у пднпсу на 2020. гпдину  

5.000 10.000 15.000 
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1.2.1.3. Прпјекат: 
Рекпнструкција 
мпста на ријеци 
Рзав у МЗ Дпбрун 

Р1-Пд 2019. гпдине предузећа и предузетници 
свакпдневнп кпристе мпст за сапбраћај 
теретних впзила 

300.000   300.000 

1.2.1.4. Прпјекат: 
Предузетнишки 
акцелератпр 
„Вищеград“ 

Р1 - Дп 2021. гпдине најмаое 20 предузетника 
и предузетница са ппдрушја ппщтине 
Вищеград усппставилп бизнис 

100.000 150.000 250.000 

1.2.1.5. Прпјекат: 
Заппщљаваое 
раоивих група 
крпз развпј 
спцијалнпг 
предузетнищтва у 
ппщтини 
Вищеград  

Р1-Дп 2022. гпдине ппдржана реализација 
ппслпвних идеја за најмаое 10 удружеоа, 
задруга, предузетника и предузећа крпз 
развијени кпнцепт ппдрщке спцијалнпм 
предузетнищтву 
Р2-Дп 2022. гпдине најмаое 50 пспба из 
категприје спцијалнп угрпжених пстварилп 
прихпде крпз лишни предузетнишки ппдухват 
или заппщљаваое 

50.000 150.000 200.000 

1.2.1.6. Прпјекат: 
Ппдрщка 
привлашеоу 
инвестиција  

Р1 - У 2019. гпдине најмаое 5 нпвих 
привредних субјекта реализпвалп 
инвестиције у врједнпсти дп 2.000.000 КМ на 
лпкацијама Дпбрун, Вардищте и Рпбна кућа 

110.000   110.000 

1.2.1.7. Мјера: 
Прпмпција 
инвестираоа у 
ппщтину Вищеград 

Р1 - Дп 2022. гпдине гпдищои брпј упита за 
инвестираое у ппщтину Вищеград већи је пд 
пет 

75.000   75.000 

1.2.1.8. Мјера: 
Финансијска 
ппдрщка 
заппщљаваоу и 
сампзаппщљаваоу 

Р1-Дп 2022. гпдине најмаое 50 пспба 
заппсленп крпз реализпване мјере 
финансијске ппдрщке заппщљаваоу и 
сампзаппщљаваоу 

300.000   300.000 
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1.3. Сектпрски циљ 
 
Развијена 
ппљппривреда 

Пшекивани 
сектпрски 
исхпди 

Исхпд 1: дп 2022.г. ппвећан пбим ппљппривредне 
прпизвпдое за 50% у пднпсу на 2017. гпдину 
 
Исхпд 2: дп 2022. гпдине ппвећан брпј 
кпмерцијалних газдинстава, предузетника и 
правних субјеката у ппљппривреди за 10% у пднпсу 
на 2017. гпдину 

Индикатпри 
сектпрскпг 
циља 

Индикатпр 1: пбим 
прпизвпдое у 
килпграмима 

Индикатпр 2: брпј 
кпмерцијалних 
газдинстава, предузетника 
и правних субјеката у 
ппљппривреди 

1.3.1.Прпграм 

Ппдрщка развпју примарне ппљппривредне прпизвпдое 

1.3.1.1.Прпјекат: 
Ппдрщка развпју 
пластенишке 
прпизвпдое 

Р1 - Дп 2021. гпдине ппвећан пбим 
прпизвпдое ппврћа у затвпренпм прпстпру за 
30% у пднпсу на 2017. гпдину 63.000 147.000 210.000 

1.3.1.2. Прпјекат: 
Ппдизаоа нпвих 
засада впћа 

Р1 - Дп 2019. гпдине ппвећане  ппврщине 
земљищта ппд впћем за најмаое 2% у пднпсу 
на 2017. гпдину 
 

24.000 66.000 90.000 

1.3.1.3. Прпјекат: 
Ппљппривредна 
савјетпдавна 
ппдрщка 

Р1 - Дп 2021. гпдине пружена струшна 
ппдрщка за најмаое 200 ппљппривредних 
прпизвпђаша у пквиру уппстављенпг система 
савјетпдавне ппдрщке 

  20.000 20.000 

1.3.1.4. Прпјекат: 
„Вищеградска 
кућа“  

Р1 - Дп 2020. гпдине вище пд 20 лпкалних 
ппљппривредних прпизвпђаша укљушени кап 
дпбављаши прпизвпда за нпвппснпвану 
„Вищеградску кућу“ 

70.000 170.000 240.000 

1.3.1.5. Мјера: 
Ппдстицаји у 
ппљппривреди 

Р1 – Дп 2022.гпдине ппвећан пбим 
ппљппривредне прпизвпдое за најмаое 10% 
у пднпсу на 2017. гпдину 

550.000   550.000 

УКУПНП 4.902.000 КМ 
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Вeзa сa 
стрaтeщким и 

сeктoрским 
циљeм и 

прoгрaмoм  

Прojeкaт /мjeрa Укупни oшeкивaни исхoд прojeктa/мjeрe 

Извoри финaнсирaоa 

Бучeт Eкстeрни извoри Укупнo 

2. Стратещки циљ 2: Станпвници ппщтине Вищеград имају квалитетне и дпступне јавне услуге  

2.1 Сeктoрски 
циљ 

Ппвећан пбим и 
квалитет услуга 
здравствене и 
спцијалне защтите  

Пшекивани 
сектпрски 
исхпди 

Исхпд 1: дп 2022. гпдине брпј пбпљелих пд тежих 
бплести пткривен у ранпј фази ппвећап се за 15% у 
пднпсу на 2017.гпдину 

Исхпд 2: дп 2022. гпдине смаоена дужина шекаоа на 
специјалистишке прегледе за 20% у пднпсу на 
2017.гпдину 

Исхпд 3: дп 2022. гпдине вище пд 80% кприсника 
система спцијалне защтите задпвпљнп прпграмима 
ппдрщке и квалитетпм услуга кпје им се пружају 

Исхпд 4: дп 2022. гпдине пппулација старпсти дп 44 
гпдине ушествују са 50% у укупнпј структури 
станпвнищтва 

Индикатпр 
сектпрскпг 

циља 

Индикатпр 1: брпј 
пбпљелих пд тежих 
бплести пткривен у ранпј 
фази  

Индикатпр 2: дужина 
шекаоа на 
специјалистишке 
прегледе 

Индикатпр 3: резултати 
испитиваоа задпвпљства 
кприсника система 
спцијалне защтите  

Индикатпр 4: брпј 
станпвника разврстанп 
пп старпсти и пплу 

2.1.1.Прoгрaм 

Унапрјеђеое здравствене и спцијалне защтите 

2.1.1.1 Прпјекат: 
Мпдернизација 
Дпма здравља 

Р1 –дп 2022. гпдине ппвећан гпдищои брпј 
систематских и специјалистишких прегледа за 
30% у пднпсу на 2017. гпдину  

300.000 600.000 900.000 

2.1.1.2. Прojeкaт: 
Рекпнструкција и 
ппремаое пбјекта 
старпг ДЗ (бивщи 
пбјекат дјешијег 
диспанзера) 

Р1 - Пд 2020. гпдине ппвећан гпдищои брпј 
систематских и специјалистишких прегледа за 
20% у пднпсу на 2017. гпдине  

20.000 80.000 100.000 

2.1.1.3. Прojeкaт: 
Дневни центар за 
дјецу и младе са 

Р1 - Пд 2020. гпдине ппвећан гпдищои брпј 
систематских и специјалистишких прегледа за 
20% у пднпсу на 2017. гпдине  

30.000 50.000 80.000 
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пптещкпћама у 
развпју „Птвпрена 
врата" 

 

2.1.1.4. Прojeкaт: 
Ппмпћ и оега 
старим, 
инвалидним и 
хрпнишнп 
пбпљелим лицима  

Р1 – Пд 2019. гпдине гпдищое се пружа 
редпвна услуга ппмпћи и оеге у кући за 
најмаое 30 старих, индивалидних и хрпнишнп 
пбпљелих лица 

20.000 60.000 80.000 

2.1.1.5. Прojeкaт: 
Изградоа пбјекта 
за смјещтај лица 
кпја се налазе у 
кплективнпм и 
алтернативнпм 
смјещтају 

Р1 – Пд 2019. гпдине гпдищое се пружа 
редпвна услуга ппмпћи и оеге у кући за 
најмаое 30 старих, индивалидних и хрпнишнп 
пбпљелих лица 

90.000   90.000 

2.1.2.Прoгрaм 

Унапређеое пплпжаја младих 

2.1.2.1. Прпјекат: 
Иградоа зграда за 
младе брашне 
парпве и младе 

Р1 – Дп 2020. гпдине стамбенп пбезбјеђенп 
најмаое 30 младих брашних парпва и младих 

300.000   300.000 

2.1.2.2. Мјера : 
Ппдстицај 
наталитету 

Р1 – Дп 2022. гпдине брпј рпђене дјеце 
ппвећан за 10% у пднпсу на 2017. гпдину 

550.000   550.000 

2.1.2.3. Мјера: 
Стипендираое 
студената 

Р1 - Дп 2022. гпдине ппвећан брпј студената 
кпји су заврщили факултет за 10% у пднпсу на 
2017. гпдину 

650.000   650.000 

2.2 Сeктoрски циљ 

Ппбпљщана 
дпступнпст и 
квалитет 
пбразпваоа 

Пшекивани 
сектпрски 

исхпди 

Исхпд 1: Дп 2022. гпдине 80% анкетираних 
рпдитеља, ушеника и наставника задпвпљнп 
квалитетпм наставе и услпвима рада у предщкплскпј 
устанпви, пснпвнпј и средопј щкпли 
  

Индикатпр 
сектпрскпг 

циља 

Индикатпр 1: резултати 
испитиваоа задпвпљства 
ушеника, рпдитеља и 
наставника 
  

 
2.2.1.Прoгрaм 

Унапрјеђеое инфраструктурних капацитета пбразпвних устанпва 
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2.2.1.1.Прojeкaт:  
Ппбпљщаое услпва 
рада у ЈПУ „Невен“ 

Р1 – Пд 2019. гпдине уведене двије нпве 
радипнице у прпграм рад са дјецпм у пднпсу 
на 2017. гпдину 

7.000 8.000 15.000 

2.2.1.2. Прпјекат: 
Ппремаое 
ушипница и 
уређеое пбјекта и 
сппртских терена у 
двприщту ПЩ „Вук 
Карачић“ 

Р1 – Дп 2022. гпдине ппвећан брпј наставних и 
ванаставник активнпсти пдржаних на 
птвпренпм за 20% у пднпсу на 2017. гпдину 
Р2 - Дп 2022. гпдине смаоен брпј 
пријављених слушајева пщтећеоа щкплске 
импвине и ствари за 30% у пднпсу на 2017. 
гпдину 

100.000 160.000 260.000 

2.2.1.3.Прojeкaт 
Ппремаое 
радипнице за 
практишну наставу 
занатских 
занимаоа у ЈУ СЩЦ 
„Ивп Андрић" 

Р1–У 2018. гпдине уведена три нпва 
пбразпвна смјера у средопј щкпли 

12.000   12.000 

2.3 Сeктoрски циљ 

Ппбпљщана 
дпступнпст и 
квалитет сппртских 
и културних 
садржаја  

Пшекивани сектпрски исхпди 

Исхпд 1: дп 2022. 
гпдине ппвећан 
брпј ппсјетилаца 
културних и 
сппртских дпгађаја 
за 20% у пднпсу на 
2017. гпдине 

Исхпд 2: дп 2022. 
гпдине ппвећан 
брпј шланпва 
сппртских и 
културних 
удружеоа за 15% у 
пднпсу на 2017. 
гпдину 

Индикатпр 
сектпрскпг циља 

Индикатпр 1: брпј 
ппсјетилаца  
 
Индикатпр 2: брпј 
шланпва 
сппртских и 
културних 
удружеоа 

 
 
 

Унапрјеђеое инфраструктурнe и прпграмских садржаја у пбласти културне и сппрта 
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2.3.1.Прoгрaм 

2.3.1.1. Прпјекат 
Дпм културе у 
нпвпм руху 

Р1 - Пд 2019. гпдине у Дпму културе 
гпдищое се прганизује и пдржава 20% 
вище дпгађаја у пднпсу на 2017. гпдину 
Р2 - Пд 2019. гпдине најмаое 15 дјеце и 
младих укљушенп у музишке радипнице у 
Дпму културе 

100.000   100.000 

2.3.1.2. Прпјекат 
Рекпнструкција 
Сппртске двпране 

Р1 - Пд 2020. гпдине ппвећан гпдищои 
брпј спртских дпгађаја у двпрани за 10% у 
пднпсу на 2017. гпдину 

30.000 150.000 180.000 

2.3.1.3. Прпјекат 
Заврщетак 
изградое 
ппзприщта у 
Андрићграду 

Р1 - Дп 2019. гпдине пoвeћaн гпдищои 
брoj културних дпгађаја у пквиру 
кпмплекса „Андрићград“ зa 30% у пднпсу 
на 2017. гoдину 

  300.000 300.000 

2.3.1.4. Прпјекат 
Изградоа сппртскп-
рекреативних 
ппврщина 

Р1 -Пд 2020. гпдине ппвећан гпдищои брпј 
дјеце, кприсника, забавнп-рекреативних 
садржаја за 30% у пднпсу на 2017.гпдину 
 
Р2 –  Пд 2020. гпдине ппвећан гпдищои 
брпј тренинга свих селекција фудбалскпг 
клуба за 20% у пднпсу на 2017.гпдину 

  684.000 684.000 

2.3.1.5.Прпјекат 
Пшуваое рибљег 
фпнда ријеке 
Дрине  

Р1 – Дп 2022. гпдине ппвећан гпдищои 
брпј издатих рибплпвашких дпзвпла за 10% 
у пднпсу на 2017.гпдину 
 

  220.000 220.000 

2.3.1.6. Мјера: 
Ппдрщка 
културним и 
сппртским 
мнифестацијама  

Р1 – Дп 2022.гпдине ппвећан брпј ушесника 
културних и сппртских манифестација за 
10% у пднпсу на 2017. гпдину 
 

325.000   325.000 

2.4. 
Унапријеђен рад 
лпкалне управе 

Пшекивани 
сектпрски 
исхпди 

Исхпд 1: дп 2022. гпдине ппвећанп задпвпљствп 
кприсника услуга лпкалне управе за 15% у пднпсу на 
2018.гпдину 

 

Индикатпр 
сектпрскпг 

циља 

Индикатпр1: истраживаое 
п задпвпљству кприсника 
услуга лпкалне управе 

2.4.1.Прoгрaм Ппбпљщаое услуга лпкалне управе  
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2.4.1.1. Прпјекат 
Усппстављаое 
електрпнскпг 
система за праћеое 
статуса предмета и 
електрпнскпг 
регистара 
административних 
ппступака 

Р1-Дп 2020. гпдине скраћенп вријеме пбраде 
захтјева за 10% у пднпсу на 2018.гпдину  

10.000 20.000 30.000 

2.4.1.2. Прпјекат 
Израда Прпстпрнпг 
плана 

Р1–Дп 2022 гпдине за 20% убрзан прпцес 
издаваоа грађевинских дпзвпла и рјещаваое 
пп захтјевима за легализацију у пднпсу на 
2017. гпдину 

80.000   80.000 

2.5 

Ппбпљщана 
дпступнпст и 
квалитет јавне 
инфраструктуре  

Пшекивани 
сектпрски 
исхпди 

Исхпд 1: дo 2022. г. смaоeни губици вoдe у систeму 
вoдoснaбдиjeвaоa зa нajмaоe 20% у oднoсу нa 2017. 
гoдину. 

Исхпд 2: дп 2022. гпдине вище пд 70% испитаних 
грађана је изразилп задпвпљствп дпступнпщћу и 
квалитетпм кпмуналне и јавне инфраструктуре 

Индикатпр 
сектпрскпг 

циља 

Индикатпр 1: 
евидентирани губици впде 
на впдпвпднпм систему 

Индикатпр 2: прпценат 
грађана кпји су изразили 
задпвпљствп дпступнпщћу 
и квалитетпм кпмуналне и 
јавне инфраструктуре  

2.5.1 Прпграм 

Ппбпљщан систем впдпснабдијеваоа и канализације 

2.5.1.1. Прпјекат 
Рекпнструкција, 

изградоа и 
мпдернизација 

система 
впдпснабдијеваоа 

Р1 – Дп 2022. гпдине смаоени трпщкпви 
пдржаваоа система впдпснабдијеваоа за 30% 
у пднпсу на 2017. гпдину 

180.000 570.000 750.000 

2.5.1.2. Прпјекат 
Рекпнструкција 

главнпг 
трансппртнпг 

цјевпвпда Дпбрун -
Стажищте 

Р1 - Дп 2022. гпдине смаоени трпщкпви 
пдржаваоа трансппртнпг цјевпвпда Дпбрун-
Стажищте за 30% у пднпсу на 2017. гпдину 

700.000 3.500.000 4.200.000 

2.5.1.3. Прпјекат Р1 - Дп 2018. гпдине 40 дпмаћинстава у селу   250.000 250.000 
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Трансппртни 
цјевпвпд пд извпра 

Пчак 1 и 2 и 
Градина дп 
ппстпјећег 

трансппртнпг 
цјевпвпда Клащник 

-Прелпвп 

Прелпвп има редпвнп снабдијеваое впдпм 
путем нпвпг впдпвпда из извприщта Пчак и 
Градина 

2.5.1.4. Прпјекат 
Изградоа и 
рекпнструкција 
резервпара за впду, 
хлпрних станица и 
защтита извприщта  

Р1 – Дп 2020. гпдине санитарнп защтићена 4 
извприщта питке впде на теритприји 
Вищеграда 
Р2 – Пд 2020. гпдине нема евидентираних 
узпрака здравственп неисправне впде 

100.000 100.000 200.000 

2.5.1.5. Прпјекат 
Изградоа 
канализаципне 
мреже у насељу 
Пкплищта дп улице 
Гаврила Принципа 

Р1 – Дп 2022. гпдине 82 приватна стамбена 
пбјеката, насеље кплективнпг станпваоа 
„Хпландскп насеље“, ЈУ Дпм за инвалидна 
лица и вище ппслпвних пбјеката прикљушени 
на главни фекални кплектпр уз лијеву пбалу 
ријеке Дрине 

  350.000 350.000 

2.5.1.6. Прпјекат 
Изградое 
пбпринске 
канализације у 
улицама Стевана 
Синђелића и 
Впјвпде Путника 

Р1 – Пд 2020. гпдине није евидентиранп 
изливаое пбпринске впде у улицма Стевана 
Синђелића и Впјвпде Путника 
 

50.000   50.000 

Прпграм 2.5.2 

Ппбпљщаое путне инфраструктуре 

2.5.2.1. Прпјекат 
Рекпнструкције 
главне и пппрешних 
улица у центру 
града 

Р1–Пд 2020. гпдине смaоени трпщкпви 
пдржаваоа урбане инфраструктурe за 30% у 
пднпсу на 2017.гпдину 
 

  3.800.000 3.800.000 
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2.5.2.2. Прпјекат 
Изградоа 
сабраћајне 
ппврщине у улици 
Друге ппдриоске 
бригаде и 
ппплпшаое 
пјещашке ппврщине 
(приступни пут дп 
Андрићграда) 

Р1–Пд 2019. гпдине пмпгућен безбједан 
приступ впзилима и пјещацима кпмплексу 
„Андрићград“  

143.000 70.000 213.000 

2.5.2.3 Прпјекат 
Рекпнструкција 
улице Светпг Саве и 
Милпща Пбилића 

Р1 – Пд 2022. гпдине смаоени трпщкпви 
пдржаваоа путне инфраструктуре за 5% у 
пднпсу на 2017.гпдину  

380.000   380.000 

2.5.2.4. Прпјекат 
Рекпнструкција 
улице Впјвпде 
Путника  

Р1–Пд 2019. смаоени трпщкпви пдржаваоа 
путне инфраструктуре за 2% у пднпсу на 
2017.гпдину 

100.000  100.000 

2.5.2.5. Прпјекат 
Замјена ивишоака у 
улицама Јпве 
Јпванпвића и 
Впјвпде Степе 

Р1–Пд 2018. гпдине пмпгућен безбједан 
сапбраћај у улици Јпве Јпванпвића Змаја и 
Впјвпде Степе 

45.000   45.000 

2.5.2.6. Прпјекат 
Санација пjeщaшких 
мoстoва прeкo 
риjeкe Рзaв на 
лпкалитету 
Андрићград и 
стадипн  

Р1–Пд 2020. гпдине пјещацима пмпгућена 
директна кпмуникација са магистралнпг пута 
М5 кпмплексу „Андрићгарад“  
 

48.000   48.000 

2.5.2.7. Прпјекат 
Рeкoнструкциja 
кoлскo-пjeщaшкoг 
мoстa прeкo риjeкe 
Рзaв  

Р1. - Пд 2020. гпдине пмпгућен безбједан 
прелазак за впзила и пјещаке прекп мпста  

200.000   200.000 
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2.5.2.8. Мјера: 
Текуће пдржаваое, 
санација и 
асфалтираое 
лпкалних путева  

Р1 – Дп 2022. гпдине није регистрпван прекид 
сапбраћаја на лпкалним путевима узрпкпван 
пщтећеоем пута 

1.000.000   1.000.000 

2.5.3 Прпграм 

Ппбпљщаое електрп-дистрибутивне мреже и унапрјеђеое пстале јавне инфраструктуре 

2.5.3.1. Прпјекат 
Електрификација 
стамбених 
јединица у 
насељима 
Чанкићи, 
Хадрпвићи и 
Гпстиља 

Р1 – Дп 2019. гпдине 108 стамбених јединица 
у 10 насеља прикљушенп на електрп-
енергетску мрежу 

  392.000 392.000 

2.5.3.2. Прпјекат 
Птвараое нпвпг 
грaдскoг грoбља сa 
прaтeћпм 
инфраструктурпм 

Р1-Пд 2022. гпдине нпвп градскп грпбље у 
Трнпвашама је у функцији 

1.000.000 500.000 1.500.000 

2.5.3.3. Прпјекат 
Набавка емиспне 
ппреме за Радип 
Вищеград и Web 
телевизију 

Р1-Дп 2019. гпдине ствпрена мпгућнпст за 
инфпрмисаое свих станпвника путем 
лпкалнпг медија 

17.000 14.000 31.000 

УКУПНП 18.465.000 КМ. 
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Веза са 
стратещким и 

сектпрским циљем 
и прпгрампм  

Прпјекат /мјера Укупни пшекивани исхпд прпјекта/мјере 

Извпри финансираоа 

Бучет Екстерни извпри Укупнп 

3.Стратещки циљ Смаоени узрпци кпји дппринпсе ппвећаоу загађенпсти и угрпжаваоу живптне средине. 

3.1. Сектпрски циљ 

Унапређеое 
система 
управљаоа 
кпмуналним 
птпадпм 

Пшекивани 
сектпрски 
исхпди 

Исхпд 1: дп 2022. гпдине ппвећана кплишина адекватнп 
збринутпг кпмуналнпг птпада на ппдрушју ппщтине 
Вищеград за 60% у пднпсу на 2017. гпдину  

Индикатпри 
сектпрскпг 

циља 

Индикатпр 1: кплишина 
адекватнп збринутпг 
птпада у тпнама 

3.1.1.Прпграм 

Збриоаваое кпмуналнпг птпада 

3.1.1.1.Прпјекат 
Јашаое технишких 
капацитета 
кпмуналнпг 
предузећа 

Р1–Дп 2022. гпдине ппвећана ушесталпст 
пдвпжеоа птпада пд стране кпмуналнпг 
предузећа за 30% у пднпсу на 2017. Гпдину 
 
Р2–Дп 2022. гпдине ппвећан брпј 
мјеста/кпнтејнера за пдлагаое кпмуналнпг 
птпада за 20% у пднпсу на 2017. гпдину  

250.000 100.000 350.000 

3.1.1.2. Прпјекат 
Увпђеое 
примарне 
селекције птпада 

Р1 – Пд 2019. гпдине најмаое 30% 
дпмаћинстава и 50% привредних субјеката и 
јавних устанпва врщи примарну селекцију 
птпада 

30.000 70.000 100.000 

3.1.1.3. Прпјекат 
Прилагпђаваое 
рада ппстпјеће 
ппщтинске 
деппније 

Р1 – Дп 2022. гпдине заустављенп даље 
угрпжаваое живптне средине радпм ппстпјеће 
несанитарне градске деппније 

100.000 200.000 300.000 

3.2. Сектпрски циљ 
Защтита 
прирпдних и 
људских ресурса 

Пшекивани 
сектпрски 
исхпди 

Исхпд 1: у припду 2018-2022 гпдине смаоен брпј 
пријављених щтета пд ппплава за 40% у пднпсу на 
перипд 2009-2014. гпдину 

Исхпд 1: У припду 2018-2022 гпдина смаоен брпј 
пријављених щтета пд ппплава за 40% у пднпсу на 
перипд 2019-2014. гпдину 

Индикатпри 
сектпрскпг 

циља 

Индикатпр 1: брпј 
пријављених щтета пд 
ппплава 

Индикатпр 2: брзина 
интервенција и висина 
щтета 

 
 

Защтита и спасаваое 
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3.2.1.Прпграм 3.2.1.1. Прпјекат 
Превенција 
пдбране пд 
ппплава на ријеци 
Дрини 

Р1 –Пд 2022. гпдине на лпкацији Ущће-Калате 
није евидентирана щтета пд ппплава 

200.000 400.000 600.000 

3.2.1.2. Прпјекат 
Превенција 
пдбране пд 
ппплава у на 
ријеци Рзав 

Р1 – Пд 2022. гпдине није забиљеженп 
плављеое на циљним лпкацијама (7 лпкација) 

50.000   50.000 

3.2.1.3. Прпјекат 
Усппстављаое 
система пдбране 
пд ппплава у 
прекпгранишнпм 
ппдрушју Србије и 
БиХ 

Р1– Дп 2019. гпдине усппстављен заједнишки 
систем за реагпваое на бујишне впде у Ужицу, 
Бајинпј Бащти и Вищеграду 

  620.000 620.000 

3.2.1.4. Прпјекат 
Уређеое дијела 
кприта Пспјнишкпг 
пптпка 

Р1 – Пд 2019. гпдине нема забиљеженпг 
излијеваое дуж идентификпваних критишних 
ташака на тпку Пспјнишкпг пптпка 

  45.000 45.000 

3.2.1.5. Прпјекат 
Защтита и 
спасаваое на впди 

Р1–Пд 2019. гпдине брзина изласка на 
интервенцију Тима за защтиту и спасавое на 
впди не изнпси дуже пд 30 минута 

18.000 27.000 45.000 

3.2.1.6. Мјера: 
Защтита пд 
ппжара 

Р1–Дп 2020. гпдине смаоенп вријеме изласка 
на терен Теритпријалне ватрпгасне јединице 
за 10% у пднпсу на 2017.гпдину 

40.000 
  

40.000 

3.3. Сектпрски циљ 
Ппбпљщаое 
енергетске 
ефикаснпсти 

Пшекивани 
сектпрски 
исхпди 

Исхпд 1: дп 2022. гпдине за 30% смаоен изнпс укупних 
средстава кпја се издвајају из бучета за трпщкпве ел. 
енергије, јавне расвјете и набавку енергената за 
гријаое у јавним и стамбеним пбјектима у пднпсу на 
2017. гпдину 

Индикатпри 
сектпрскпг 

циља 

Индикатпр 1: издвајаоа из 
бучета за набавку 
енергената у јавним 
устанпвама 

Ппмпћни индикатпр : изнпс 
трпщкпва електришне 
енергије за јавну расвјету у 
КМ 
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3.3.1. Прпграм 

Прпмпција прпјеката енергетске ефикаснпсти 

3.3.1.1. Прпјекат 
Изградоа и 
мпдернизација 
јавне расвјете 

Р1–Дп 2022. гпдине пстварене ущтеде у 
пптрпщои електришне енергије и пдржаваоу 
јавне расвјете за 60% у пднпсу на 2017. гпдину 

400.000   400.000 

3.3.1.2 Прпјекат 
Ппбпљщаое 
енергетске 
ефикаснпсти 
пбјекта пбданищта 
„Невен“ 

Р1-Пд 2020. гпдине гпдищои трпщкпви 
електришне енергије смаоени за 20% у ЈУ 
„Невен“ у пднпсу на 2017. гпдину 

10.000 20.000 30.000 

3.3.1.3. Прпјекат 
Пбнпва Пснпвне 
щкпле „Вук 
Карачић“ 

Р1–Пд 2018. гпдине гпдищои трпщкпви 
гријаоа у пснпвнпј щкпли Вук Карачић 
смаоени за 20% у пднпсу на 2017. гпдину 

25.000 135.000 160.000 

3.3.1.4. Прпјекат 
Термпизплација 
крпва СЩЦ „Ивп 
Андрић“ 

Р1–Пд 2019. гпдине гпдищои трпщкпви 
гријаоа смаоени за 20% у пбјекту СЩЦ у 
пднпсу на 2017.гпдину 

20.000   20.000  

3.3.1.5. Мјере 
Ппдизаое 
енергетске 
ефикаснпсти 
стамбених и 
јавних пбјеката 

Р1–Пд 2022. гпдине гпдищои  трпщкпви 
гријаоа у стамбеним и јавним пбјектима 
смаоени за 20% у пднпсу на 2017.гпдину 

250.000  250.000 

УКУПНП 3.010.000 КМ. 



 

 

90 
 

 

Прилпг 2: Алат за кпхерентнпст и табела варијабли за праћеое индикатпра Стратегије лпкалнпг развпја 
(2018 – 2022) 

Alat za 

koherentnost.docx
 

 

Прилпг 3: План имплементације стратещких прпјеката и мјера за 3 гпдине (1+2) 

 

Plan implementacije i 

IFP.xls
 

 

Прилпг 4: Прпјектне фище 

 
 
 

Прилпг 5: Прпцјена мпгућнпсти финансираоа припритета Стратегије лпкалнпг развпја (за перипд 2018-
2022) 

 

Visegrad - procjena 

mogucnosti finansiranja.docx
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Прилпг 6: Прпјекти кпји нису пбухваћени планпм имплементације (резервна листа прпјеката) 

Ппщтински развпјни тим је у прпцесу стратещкпг планираоа идентификпвап прпјекте кпји мпгу дппринијети 
пствареоу сектпрских циљева, али се нису мпгли са сигурнпщћу утврдити извпри финансираоа. Укпликп се 
у међувремену прпнађу финансијска средства за реализацију пвих прпјеката, ЈУРА ће у сагласнпсти са 
надлежнпм Ппщтинскпм службпм пве прпјекте укљушити у План имплементације 1+2. У нареднпј табели 
приказана је листа таквих прпјеката. 
 
Листа прпјеката кпји нису пбухваћени Планпм имплементације 1+2 и релевантним сектпрским 
планпвима 

Редни 
брпј 

Прпјекат /Мјера Укупна вриједнпст 

1.  Гептермална енергија за гријаое и хлађеое пбјеката 
(дпвпђеое баоске термалне впде у град) 

17.290.000,00 

2.  Изградоа хптела са wellness и кпнгресним центрпм у 
Вищеграскпј Баои 

4.500.000,00 

3.  Центар за кпмпетенције у туризму (Изградоа и 
рекпнструкција смјещтајнп-угпститељских пбјеката на 
Бикавцу) 

2.000.000,00 

4.  Усппстављаое ријешне и планинске екп трансфезале 
(развпј руралнпг, планинскпг, авантуристишкпг туризма) 

300.000 

5.  Уређеое и ппремаое нпвих функципналних 
пфрпстприја за рад Центра за спцијални рад 

300.000,00 

6.  Адаптација ппстпјећих пбјеката у циљу фпрмираоа 
дјешијег развпјнпг села 

200.000,00 

7.  Израда прпјектне дпкументације и реализација 
прпјекта фекалне канализације  

5.000.000,00 

8.  Мпдернизација и асфалтираое лпкалних макадамских 
путева 

2.000,000 

9.  Изградоа мпста у Пкруглпј 100.000,00 

10.  Изграднја градске марине 900.000 

11.  Изградоа и уређеое аутпбуска станица 500.000,00 

12.  Санација не санитарне деппније у Незуцима и птвараое 
нпве санитарне деппније 

2.000.000,00 

13.  Е-ппщтина 150.000,00 

14.  Ревитализација узгпја аутпхтпних спрти впћа и 
пдржаваое узгпја аутпхтпних дпмаћих живптиоа 

100.000,00 

15.  Прпмјена гријаоа јавних и пбјеката станпваоа на 
екплпщки прихватљиве системе(тпплптне пумпе, дрвп, 
пелет, ел.енергија)  

2.000.000,00 

16.  Изградоа мпста на ријеци Јабланици у Вардищту 50.000,00 

17.  Ппбпљщаое инфраструктуре на музејскп-туристишкпј 
жељезници Вардищте-Вищеград 

1.500,000 

 
У претхпднпј табели су представљене индикативне прпцјене укупне вриједнпсти прпјеката (укљушујући 
интерне и пптенцијалне елстерне извпре финасираоа) какп би се нагласилп за кпје је прпјекте неппхпднп 
ппјашати активнпсти мпбилизације средстава из екстерних извпра. 
 

 


