
На онову члана 62. Пословника Скупштине
општине Вишеград – Пречишћени текст («Сл.
гласник Општине Вишеград», бр. 10/08 и 14/08),
Скупштина општине Вишеград на сједници
одржаној дана 30.01.2009. године, д о н о с и

П Р О Г Р А М    Р А Д А
Скупштине општине Вишеград

за 2009. годину

I - УВОДНИ ДИО

Програм рада Скупштине општине Вишеград
утврђујe садржај послова и задатака Скупштине,
начин и рокове њиховог извршавања ,  као и
носиоце тих активности.
Поред прописаних задатака из надлежности
Скупштине општине, програм рада ће обухватити
и теме о актуелним животним питањима грађана,
а у надлежности других институција и виших
нивоа власти, а посебно питања у области
просторног уређења и планирања, образовања,
културе, спорта, здравствене заштите и слично.
Скупштина ће разматрати и питања као што су
избор и именовања, доношење одређених одлука,
закључака, рјешења и других аката.
Радна тијела Скупштине ће у складу са овим
програмом и својим надлежностима разматрати
материјале припремљене за Скупштину о чему ће
у оквиру свог домена давати мишљења,
подносити приједлоге и одговарајуће извјештаје.
Скупштина ће редовно захтијевати од начелника
и општинске административне службе, те других
органа, институција и установа да подносе
извјештаје и информације о реализацији
донесених одлука и закључака.
Скупштина ће се у оквиру својих надлежности
залагати на стварању што повољнијег амбијента у
циљу улагања домаћег и страног капитала на
подручју општине. Општина ће подстицајно
дјеловати на привредни развој кроз пласман
средстава остварених по основу закона.
Област просторног уређења и планирања је
сигурно једна од битних дјелатности Општине. С

обзиром на то и постојање већег броја бесправно
саграђених објеката, Скупштина ће посветити
дужну пажњу активностима органа у легализацији
објеката, затим изради регулационих и других
планова.
Скупштина ће разматрати информације о
актуелним питањима из области здравства,
културе,  спорта и физичке културе,  које ће
садржавати мјере за рјешавање уочених проблема.
Скупштина ће у циљу заштите људи и имовине
разматрати информацију о раду цивиле заштите,
затим стање у области комуналних дјелатности.
У циљу бржег информисања грађана о раду
Скупштине и њених радних тијела у наредном
периду, Скупштина ће и даље редовно сарађивати
са средствима јавног информисања .
Програм рада Скупштине општине је основа за
благовремено и редовно планирање сједница
Скупштине и њених радних тијела.
Поред питања садржаних у овом програму
Скупштина ће, у складу са својим надлежностима
и према указаној потреби, разматрати и друга
питања која нису предвиђена овим програмом
рада, а за чијим разматрањем се укаже потреба.

II – ТЕМАТСКИ И НОРМАТИВНИ ДИО

       Ф е б р у а р

РЕДОВНА СЈЕДНИЦА

1.  Извјештај о статусу и власништву А.Д.
    „Миласа“ Вишеград
     Обрађивач:  А.Д. „Милса“
     Предлагач: А.Д. „Милса“

2.  Програм прољетне сјетве са мјерама за развој
     и унапређење села
   Обрађивач: Одјељење за привреду и
    друштвене дјелатности
    Предлагач: начелник општине

3. Извјештај о раду Општинске изборне
    комисије Вишеград у 2008 години
    Обрађивач: ОИК Вишеград
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    Предлагач: ОИК Вишеград

4. Приједлог Одлуке о просјечној  коначној
    грађевинској цијени m2 корисне стамбене
    површине на подручју општине Вишеград у
    2008. години
    Обрађивач: Одјељење за просторно уређење
    и стамбено комуналне послове
    Предлагач: начелник општине

5. Разматрање и давање сагласности на
    годишњи програм рада и финансијски план
    за 2009. годину  јавних установа чији је
    оснивач Општина Вишеград
    Обрађивач: надлежни органи Јавних установа
     Предлагач: надлежни органи Јавних установа

6.  Извјештај о реализацији кредитних средстава
     датих по основу Закона о накнадама за
     кориштење природних ресурса у сврху
     производње електричне енергије
     Обрађивач: Одјељење за привреду и
     друштвене дјелатности
     Предлагач: начелник општине

7. Извјештај о раду Републичког јавног
    правобранилаштва –сједиште Фоча за 2008.
    годину
    Обрађивач: РЈП –сједиште Фоча
    Предлагач: РЈП –сједиште Фоча

ТЕМАТСКА СЈЕДНИЦА

1.  Положај младих у  општини  Вишеград
     Обрађивач: Одјељење за привреду и
     друштвене дјелатности
     Предлагач: начелник општине

     М а р т

1. Приједлог Одлуке о усвајању завршног
     рачуна по  буџету  Општине Вишеград   за
     2008.   годину
     Обрађивач: Одјељење за финансије
     Предлагач: начелник општине

2. Приједлог Одлуке о висини накнаде за израду
    урбанистичко-техничких услова и   накнада
    за издавање мишљења
    Обрађивач: Одјељење за просторно уређење и
    стамбено комуналне послове
    Предлагач: начелник општине

3. Приједлог Одлуке о висини накнаде за
    технички преглед објеката
    Обрађивач: Одјељење за просторно уређење и
    стамбено комуналне послове
    Предлагач: начелник општине
4. Приједлог Плана капиталних улагања за 2009.
    годину

    Обрађивач: Комисија за планирање
    општинског развоја
    Предлагач: начелник општине

5. Програм улагања средстава остварених по
    основу Закона о шумама за 2009. годину
    Обрађивач: Одјељење за привреду и
    друштвене дјелатности
    Предлагач: начелник општине

6. Информација о стању социјалне заштите на
     подручју општине Вишеград
     Обрађивач: Центар за социјални рад
     Предлагач:  Центар за социјални рад

7.  Информација о стању криминалитета, јавног
     реда и мира и безбједности јавног
     саобраћаја на   подручју општине Вишеград
     Обрађивач: Полицијска станица Вишегра
     Предлагач : Полицијска станица Вишеград

А п р и л

1. Информација о остварењу буџета општине
    за перид од 01.01.2009.-31.03.2009. године
    Обрађивач: Одјељење за финансије
    Предлагач: начелник општине

2. Извјештај о извршењу средстава буџетске
     резерве за период од 01.01.2009.-31.03.2009.
     године
     Обрађивач: Одјељење за финансије
     Предлагач: начелник општине

3. Извјештај о раду општинских   инспекција
    Обрађивачи: опшински инспектори

 Предлагач: начелник општине

4.  Извјештај о годишњем пословању годишњем
     обрачуну јавних установа за 2008.
     годину чији је оснивач Општина Вишеград
     Обрађивачи: надлежни органи јавних
     установа
     Предлагачи: надлежни органи јавни
     установа

5.   Извјештај о раду ЈП РТВ „ Вишеград“
      Обрађивач: ЈП РТВ „ Вишеград“
      Предлагач: ЈП „РТВ“ Вишеград

6.   Информација о стању привреде на подручју
      општине Вишеград
     Обрађивач: Одјељење за привреду и
     друштвене дјелатности
     Предлагач: начелник општине

7.  Информација о запошљавању на подручју
     општине Вишеград
     Обрађивачи: Одјељење за привреду и
     друштвене дјелатности
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 Предлагач: начелник општине

8.  Приједлог Одлуке о комуналном реду
     Обрађивач: Одјељење за просторно уређење
      и стамбено комуналне послове
      Предлагач: начелник општине

9.  Приједлог Плана кориштења јавних
      површина
     Обрађивач: Одјељење за просторно уређење
      и  стамбено комуналне послове
      Предлагач: начелник општине

10. Информација о оспособљавању централног
       гријања у граду
       Обрађивач: Стручна служба начелника
       општине
       Предлагач: начелник општине

М а ј

1.  Приједлог Програма организације жетве за
     2009. годину
     Обрађивач: Одјељење за привреду и
     друштвене дјелатности
     Предлагач: начелник општине

2. Приједлог Програма улагања средстава
     остварених по основу Закона о водама за
     2009. годину
     Обрађивач: Одјељење за привреду и
     друштвене дјелатности
     Предлагач: начелник општине

3.  Приједлог Програма уређења градског
     грађевинског земљишта за 2009. годину
     Обрађивач: Одјељење за просторно уређење
     и стамбено комуналне послове
     Предлагач: начелник општине

4.  Приједлог Одлуке о приступању изради
     ревизије Регулационог плана насеља Душче и
     Незуци
     Обрађивач: Одјељење за просторно уређење
     и стамбено комуналне послове
     Предлагач: начелник општине

5. Извјештај о стању у области цивилне заштите
    и   реализацији мјера противпожарне
    заштите на  подручју општине;
    Обрађивачи: Стручна служба начелника
     Општине и ТВЈ Вишеград
     Предлагач: начелник општине

6. Информација о организовању „Вишеградске
    стазе“
    Обрађивач: СПКД Вишеград
    Предлагач: СПКД Вишеград

  Ј у н

1. Информација о водоснабдијевању
    становништва на подручју општине Вишеград
    Обрађивач: Предузеће за водовод и
    канализацију „15. април“ АД Вишеград
    Предлагач: Предузеће за водовод и
    канализацију „15. април“ АД Вишеград

2. Информација о грађевинском стању
    стамбено-пословних објеката у граду
    Обрађивач: Одјељење за просторно уређење и
    стамбено комуналне послове
    Предлагач : начелник општине

3. Информација о остваривању   задравствене
    заштите становништва на подручју    општине

Вишеград
    Обрађивач: Одјељење за привреду и
    друштвене дјелатности
    Предлагач: начелник општине

4. Информација о стању   спорта  на  подручју
    општине Вишеград
    Обрађивач: Одјељење за привреду и
    друштвене дјелатности
    Предлагач : начелник општине

5. Информација о положају младих на подручју
    општине Вишеград
    Обрађивач: Одјељење за привреду и
    друштвене дјелатности
    Предлагач : начелник општине

  Ј у л

1.  Извјештај  о извршењу буџета Општине
     Вишеград за период од 01.01.2009. –
     30.06.2009. године;
     Обрађивач: Одјељење за финансије
     Предлагач: начелник општине

2. Извјештај о извршењу средстава буџетске
    резерве за период 01.04.2009.-30.06.2009.
    године
    Обрађивач: Одјељење за финансије
    Предлагач: начелник општине

3. Извјештај о реализацији кредитних средстава
    датих по основу Закона о накнадама за
    кориштење природних ресурса у сврху
    производње електричне енергије
    Обрађивач: Одјељење за привреду и
    друштвене дјелатности
    Предлагач:  Одјељење за привреду и
    друштвене дјелатности

4. Информација о раду Основне и Средње школе
    са   посебним освртом на успјех ученика
    у  школској 2008/2009. години
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    Обрађивачи: Одјељење за привреду и
    друштвене дјелатности
    Предлагач: начелник општине

5.  Извјештај о раду ОО Црвени крст Вишеград
     Обрађивач: ОО Црвени крст
     Предлагач: ОО Црвени крст

6.  Извјештај Удружења пензионера о утрошку
     буџетских средстава
     Обрађивач: Удружење пензионера
     Предлагач: Удружење пензионера

    С е п т е м б а р

1.  Информација о упису ученика у школску
     2009/2010. годину
     Обрађивач: Одјељење за привреду и
     друштвене дјелатности
     Предлагач: начелник општине

2.  Информација о остваривању права из
     области борачко-инвалидске заштите
     Обрађивач: Одјељење за општу управу
     Предлагач: начелник општине

3.  Информација о стању сточног фонда и
     здравственој заштити животиња на подручју
     општине Вишеград
     Обрађивач: Одјељење за привреду и
     друштвене дјелатности
     Предлагач: начелник општине

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

5.  Приједлог Одлуке о усвајању Просторног
     плана и Урбанистичког плана општине
     Вишеград
     Обрађивач: Одјељење за просторно уређење
     и стамбено комуналне послове
     Предлагач: начелник општине

  О к т о б а р

1.  Информација о остварењу буџета за период
     од 01.01.2009.-30.09.2009. године
     Обрађивач: Одјељење за финансије
     Предлагач: начелник општине

2.  Извјештај о извршењу средстава буџетске
     резерве за период од 01.07.2009.-30.09.2009.
     године
     Обрађивач: Одјељење за финансије
     Предлагач: начелник општине

3.  Извјештај о реализацији плана капиталних

     улагања за 2009 годину
     Обрађивач: Стручна служба начелника
     општине Одјељење за финансије
     Предлагач: начелник општине

4.   Информација о стању електроенергетске
      мреже на подручју општине и припремама за
      зимски  период
      Обрађивач: Електродистрибуција Пале, РЈ
      Вишеград
      Предлагач: Електродистрибуција Пале, РЈ
      Вишеград

5.  Информација о стању социјалне заштите на
     подручју општине Вишеград
     Обрађивач: Центар за социјални рад
     Предлагач:  Центар за социјални рад

6.  Информација о запошљавању на подручју
     општине Вишеград
     Обрађивачи: Одјељење за привреду и
     друштвене дјелатности
     Предлагач: начелник општине

7.  Извјештај о раду општинских   инспекција
     Обрађивачи: опшински инспектори
     Предлагач: начелник општине

Н о в е м б а р

1.  Информација о раду савјета мјесних
     заједница са освртом на реализацију
     активности у области инфраструктуре
     Обрађивач: Одјељење за општу управу
     Предлагач: начелник општине

2.  Информација о кориштењу, узгоју и заштити
     шума на подручју општине Вишеград
     Обрађивач: Одјељење за привреду и
     друштвене дјелатности
     Предлагач: начелник општине

3.  Информација о функционисању поштанског
     и  телефонског саобраћаја на подручју
     општине Вишеград
     Обрађивачи: РЈ Поште и Телекома
     Предлагачи: РЈ Поште и Телекома

Д е ц е м б а р

1.  Приједлог Одлуке о усвајању буџета
     општине Вишеград за  2010. годину
     Обрађивач: Одјељење за финансије
     Предлагач: начелник општине

2. Приједлог Одлуке о извршењу буџета
     општине Вишеград за 2010. годину
     Обрађивач: Одјељење за финансије
     Предлагач: начелник општине
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3.  Приједлог Плана капиталних улагања за
     2010. годину
     Обрађивач: Комисија за планирање
     општинског развоја
     Предлагач: начелник општине

4.  Програм рада Скупштине општине Вишеград
     за 2010. годину
     Обрађивач: Стручна служба СО
     Предлагач: Колегиј Скупштине Општине

Наведени субјекти су дужни да се придржавају
рокова за доставу материјала.

Материјал се доставља Стручној служби умножен
у 40 примјерака.

Предсједник СО ће се старати о реализацији овог
програма и предузимати мјере да се он у
потпуности проведе.

III – ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Овај програм ће се објавити у «Сл.гласнику
Општине Вишеград».

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
                    ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-2/09
Датум: 30.01.2009. г.    Мр Билал Мемишевић,с.р.

На основу члана 92.  и 155.  Закона о уређењу
простора – Пречишћени текст („Сл. гласник РС“,
број: 84/02) и члана 33. Статута Општине
Вишеград – Пречишћени текст („Сл. гласник
Општине Вишеград“, бр. 10/08), Скупштина
општине Вишеград на сједници одржаној дана
30.01.2009. године, д о н о с и

О  Д  Л  У  К  У
о статусу незаконито изграђених грађевина

         I - УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овом одлуком утврђују се услови и поступак
трајног или привременог задржавања гарађевина
и поступак рушења незаконито изграђених
грађевина.

          II – ЗНАЧЕЊЕ ИЗРАЗА

Члан 2.
Изрази употребљени у овој одлуци имају сљедеће
значење.

- „незаконито изграђена грађевина“ је
грађевина или дио грађевине започет или
изграђен без одобрења за грађење, или кориштење
грађевине без прибављене употребне дозволе;

- „привремено задржана грађевина“ је она
грађевина за коју је након проведеног поступка
донесено рјешење о привременом задржавању;
 - „рушење“ је поступак уклањања незаконито
изграђене грађевине за коју се у проведеном
поступку утврди да нема могућности за њено
трајно/привремено задржавање.

         III – ТРАЈНО ЗАДРЖАВАЊЕ

Члан 3.
Постојање незаконито изграђене грађевине
утврдиће се аерофотограметријским снимком на
дан снимања или пријавом.

Члан 4.
Не сматрају се назаконито изграђеним грађевине
изграђене прије 1969. године које су забиљежене
аерофотограметријским снимком, уколико су
остале у тада затеченим димензијама (положај
хоризонтални и вертикални габарити).
На дијелове грађевине из става 1. овог члана који
на било који начин одступају од изворног облика
по положају и димензијама (положај
хоризонтални и вертикални габарити). За
грађевине из става 1. овог члана инвеститор није
дужан платити накнаду за трошкове уређења
градског грађевинског земљишта.
На дијелове грађевине из става 1. овог члана који
на било који начин одступају од изворног облика
по положају и димензијама примјењиваће се у
одредби члана 5.

Члан 5.
Рјешење о трајном или привременом задржавању
грађевине изграђене у периоду од 1969. године до
31. марта 1976. године за које накнадно није
прибављено рјешење о одобрењу за грађење у
складу са одредбама члана 238.  и 239.  Закона о
просторном уређењу („Сл.лист СР БиХ“, бр. 9/87),
донијеће се у складу са одредбама тог Закона.

Члан 6.
Рјешење о накнадном одобрењу за грађење
незаконито изграђене грађевине у периоду од 31.
марта 1976 до 1. априла 1978. године доноси се на
основу:
- аерофотограметријског снимка,
- доказа о праву својине или праву кориштења

земљишта ради грађења,
- извода из планског акта или стручног

мишљења комисје из члана 10. став 2. и 3. ове
одлуке,

- копије катастарског плана,
- упрошћене техничке документације

изведеног стања,

Година 17      Број: 1            Општина Вишеград, 02.02.2009.год.                                 Страна  5



- фотографије грађевине са карактеристичних
страна (улична, дворишна и бочна фасада),

- накнаде за уређење градског грађевинског
земљишта у висини 20% од утврђене накнаде.

Члан 7.
Упрошћена техничка документација изведеног
стања обавезно подразумијева следеће прилоге:
- карактеристичне основе,
- карактеристични пресјеци видљивог дијела

објекта,
- фасаде,

Члан 8.
За грађевине незаконито изграђене по истеку рока
из члана 6. до 01.септембра 1996. године, рјешење
о накнадном одобрењу за грађење,  доноси се на
основу:
- аерофотограметријског снимка,
- доказ о праву својине, или праву коришћења

земљишта ради грађења.
- извода из планског акта или стручног

мишљења комисије из члана 10.  став 3.  ове
одлуке,

- копија катастарског плана,
- упрошћене техничке документације

изведеног стања,
- фотографије грађевине са карактеристичних

страна (улична, дворишна и бочна фасада),
- накнаде за уређење градског грађевинског

земљишта у висини 50% од утврђене накнаде.

Члан 9.
Рјешење о накнадном одобрењу за грађење
незаконито изграђене грађевине након
01.септембра 1996. године доноси се на основу:
- извода из плана са границама припадајућег

земљишта,
- техничке документације,
- доказа о извршеној контроли техничке

документације и њеној усклађености са
планским актом,

- доказа о праву својине, односно коришћења
грађевинског земљишта ради изградње
грађевине, односно ради реконструкције,

- посебних услова и сагласности за случајеве
утврђене другим прописима,

- фотографија грађевине са карактеристичних
страна (уличне, дворишне и бочне стране),

- доказа о уплати накнаде за уређење или
дјелимично уређење грађевинског земљишта,
као и измирење обавеза  корисницима који
проистичу из кориштења односно земљишта
у пуном износу.

Члан 10.
Општина ће прописати у којим зонама и на којим
подручјима се не може донијети рјешење о
привременом или трајном задржавању грађевине
изграђене супротно планском акту.

Рјешење о привременом или трајном задржавању
грађевине изграђене супротно планском акту не
може се донијети или у случајевима прописаним
Законом (тамо гдје су на снази режими забране и
др.).

Члан 11.
Уколико се незаконито изграђена грађевина не
може привремено ни трајно задржати због
немогућности уклапања у плански акт, накнадно
рјешење о одобрењу за грађење може се издати на
основу стручног мишљења правног лица које, у
смислу Закона о уређењу простора испуњава
услове за израду планова, односно стручне
комисије коју именује орган управе надлежан за
послове урбанизма, који ће у сваком конкретном
случају цијенити оправданост, односно услове и
могућности доношења накнадног рјешења о
одобрењу за грађење незаконито изграђене
грађевине.
Комисија из става 1. овог члана обавезно се
именује од најмање једног дипломираног
инжињера   архитектуре,    једног    дипломираног
инжињера  грађевинарства и једног дипломираног
инжињера  чија ће се струка одредити с обзиром
на врсту, величину и намјену грађевине. Чланови
комисије морају посједовати овлашћење
(лиценце) за пројектовање односно грађење
одговарајуће врсте грађевине.
Комисија ће код давања мишљења посебно
водити рачуна о могућности доношења накнадног
рјешења за грађење незаконито изграђених
грађевина лоцираних у првој и другој зони
грађевинског земљишта, чија је намјена супротна
планском акту.
У случају давања позитивног мишљења за
грађевине из претходног става, комисија је дужна
исто образложити и то о свим аспектима којим се
руководила поштујући при том правила струке,
учешће и позитивне законске прописе.

Члан 12.
 У поступку доношења накнадног рјешења о
одобрењу за грађење, орган управе ће поред
стручног мишљења из члана 10.  ове одлуке
извршити и друге радње. Доказивања (увиђај на
лицу мјеста,  вјештачење и др.)  како би са
сигурношћу утврдио да ли се може предметна
грађевина уклопити у плански акт. Орган ће
посебно водити рачуна о намјени грађевине,
висине уложених средстава, услова локације и
окружења и другим околностима сваког
конкретног случаја, као и рефлексије на шире
оркужење и јавност.

Члан 13.
Уколико нема услова за трајно задржавање
цјелокупне грађевине, или задржавање грађевине
у изведеном стању,  а постоји могућност за
дјелимично задржавање грађевине уз измјењене
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услове грађења (промјена габарита, обликовање,
димензије и сл.), орган управе који води поступак
дужан је да инвеститору понуди прихватљиво
рјешење.

Члан 14.
Наплата накнаде за уређење градског
грађевинског земљишта и накнада за једнократну
ренту вршиће се у складу са чланом 21. Закона о
грађевинском земљишту („Службени гласник РС“
број: 112/06).

Члан 15.
Новчана средства прикупљена овом одлуком
Општина ће искључиво уплаћивати на посебан
рачун и намјенски користити за финансирање и
проведбене просторно-планске документације за
цио простор Општине, а преостали дио за
унапређење инфраструктуре.

Члан 16.
За незаконито изграђену грађевину за коју се
доносе рјешења о трајном задржавању (накнадно
рјешење о одобрењу за грађење или накнадно
рјешење о одобрењу за употребу), даном
извршености тог рјешења, престају ограничења из
члана 92. став 1. Закона о уређењу простора –
Пречишћени текст („Сл. гласник РС“, бр. 84/02).

Члан 17.
На грађевине које не испуњавају услове за
доношење накнадног рјешења о одобрењу за
грађење примјениће се одредбе сљедећег
поглавља.

IV – ПРИВРЕМЕНО ЗАДРЖАВАЊЕ

Члан 18.
За грађевину која не испуњава услове за трајно
задржавање грађевине, донијеће се рјешење о
привременом задржавању незаконито изграђене
грађевине или рјешење о рушењу грађевине.

Члан 19.
Рјешење о привременом задржавању незаконито
изграђене грађевине доноси се изузетно и траје
најдуже до момента привођења земљишта трајној
намјени одређеној одговарајућом планском
документацијом.
Моменат привођења земљишта трајној намјени, у
смислу ове одлуке, сматра се доношење коначног
рјешења о урбанистичкој сагласности у складу са
планским актом.

Члан 20.
Рјешење о привременом задржавању незаконито
изграђене грађевине даје инвеститору правни
основ запривремено прикључење на инсталације
комуналне и друге инфраструктуре (водовод,
канализације, ПТТ вод, електровод и др.).

Члан 21.
Накнада за уређење грађевинског земљишта за
грађевине које се рјешењем привремено
задржавају плаћа се у висини од 1-5% годишње од
обрачунате накнаде зависно до намјене грађевине.

Члан 22.
Власници привремено задржане незаконито
изграђене грађевине дужни су уклонити
грађевину под пријетњом принудног извршења,  о
свом трошку,  када се испуне услови из члана 18.
ове Одлуке, а на основу рјешења општинског
органа управе надлежног за послове урбанизма.
У случају поступања по претходном ставу,
власници грађевине немају право на накнаду за
уложена средства у привремено задржану
грађевину нити за замјенску локацију.

V- РУШЕЊЕ

Члан 23.
За грађевине чије грађење је започето без
одобрења за грађење послије дана снимања
аерофотограметријским снимком, за грађевине за
које инвеститор не поднесе захатјев за трајно или
привремено задржавање или постављени захтјев
буде коначним рјешењем одбијен донијеће се
рјешење о рушењу.
За грађевине за које се утврди да због физичке
дотрајалости елементарних непогода, ратних
дејстава и већих оштећења представљају опасност
по живот или здравље људи,  околине објекте и
саобраћај, орган управе надлежан за послове
грађења доноси рјешење о рушењу такве
грађевине.

Члан 24.
Грађевине из претходног члана инфраструктурна
предузећа су дужна искључити са својих
инсталација одмах по обавјештењу урбанистичко-
грађевинског инспектора или општинског органа
управе надлежног за послове урбанизма.

        VI – ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 25.
Власник незаконито започете или изграђене
грађевине мора поднијети захтјев за трајно или
привремено задржавање грађевине органу управе
надлежном за послове урбанизма најкасније до
31.12.2010.године.

Члан 26.
Одјељење за просторно уређење и стамбено-
комуналне послове по хитном поступку рјешаваће
захтјеве из ове одлуке правовремено информисати
јавност и сихронисати активности са осталим
органима и службвама, а све у циљу безбједног,
правоврфеменог и квалитетног извршења.
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Одјељење из претходног става донијеће упутства
и прописати обрасце захтјева за трајно или
привремено задржавање и осталих аката
неопходних за примјену ове Одлуке, старати се о
благовременом подношењу захатјева, њиховом
рјешавању у хитном року уз адекватно
информисање власника незаконито изграђених
грађевина и омогућити потпуну транспарентност
и јавност рада.

Члан 27.
Технички пријем трајно задржане грађевине
извршиће се по одредбама,Закона о уређењу
простгора и ове одлуке.

Члан 28.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи
Одлука о статусу незаконито изграђених
грађевина број: 01-022-140/07 од 27.11.2007.
године.

Члан 29.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Општине
Вишеград“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
                                  ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-3/09
Датум: 30.01.2009. г.    Мр Билал Мемишевић,с.р.

На основу члана 2.12.  став (9)  Изборног закона
БиХ («Сл.гласник БиХ», бр. 23/01, 7/02, 9/02,
20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05,52/05, 65/05, 77/05,
11/06,  24/06, 32/07 и 33/08) и члана 33. Статута
Општине Вишеград – Пречишћени текст  («Сл.
гласник Општине Вишеград», бр. 10/08) ,
Скупштина општине Вишеград на сједници
одржаној дана  30.01.2009 . године,   д о н о с и

О Д Л У К У
о новчаној накнади члановима Општинске
изборне комисије Вишеград за 2009. годину

Члан 1.
Овом Одлуком утврђује се право на новчану
накнаду члановима Општинске изборне комисије
Вишеград за 2009.  годину, у складу са Изборним
законом БиХ.

Члан 2.
Члановима Општинске изборне комисије
Вишеград припада стална  мјесечна накнада, у

висини накнаде одборницима Скупштине
општине Вишеград, и износи 500,00 КМ.

Члан 3.
Накнада из члана 2.  ове Одлуке уплаћиваће  се
мјесечно на текући  рачун чланова  Општинске
изборне комисије Вишеград.

Члан 4.
За реализацију ове Одлуке задужује се Одјљење
за финансије.

Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у «Сл. гласнику општине
Вишеград», а примјењиваће се од 01.01.2009.
године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
                                    ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-5/09
Датум:  30.01.2009. г.     Мр Билал Мемишевић,с.р

На основу  члана 10. став (4)  тачка б) и члана 63.
став (4)  Закона о предшколском васпитању и
образовању  («Сл. гласник РС», бр. 119/98) и
члана 33.  Статута општине Вишеград –
Пречишћени текст  («Сл. гласник Општине
Вишеград», бр. 10/08), Скупштина општине
Вишеград на сједници одржаној дана
30.01.2009.године,  д о н о с и

О  Д  Л  У  К  У
о измјенама и допунама Одлуке о оснивању
Дјечијег обданишта  «Невен» у Вишеграду

Члан 1.
У Одлуци о освивању Дјечијег обданишта
«Невен»  у  Вишеграду  («Сл.гласник Општине
Вишеград», бр.  3/94, 2/97, 2/00 и 9/05 и 14/07),
члан 7.  мијења се  и гласи:

„Члан 7.
Управни одбора Дјечијег обданишта „Невен“ има
три члана, који чине:

а) представник оснивача
б) представник савјета родитеља
б) представник стручног особља  Дјечијег

обданишта „Невен“.
Управни одбор именује и разрјешава оснивач“.
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Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у «Сл.гласнику Општине
Вишеград».

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
                                 ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-6/09
Датум:  30.01.2009. г.    Мр Билал Мемишевић,с.р.

На основу члана 52.  и 53.  Закона о јавним
предузећима („Службени гласник Републике
Српске“, број 75/04), члана 12. тачка б) алинеја 3.
и члана 30. алинеја 25. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 33.
Статута општине Вишеград - Пречишћени текст
(„Службени гласник Општине Вишеград“, број:
10/08), Скупштина општине Вишеград на
сједници одржаној дана 30.01.2009. године,
д о н о с и

                     О Д Л У К У
   о усклађивању оснивачког акта Јавног

предузећа „Радио – телевизија
Вишеград“  Вишеград

I – ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

                          Члан 1.
Овом одлуком врши се усклађивање оснивачког
акта Јавног предузећа „Радио-телевизија
Вишеград“ Вишеград са Законом о јавним
предузећима („Службени гласник Републике
Српске“, број: 75/04).
Одлуком из става 1. овог члана усклађује се:
фирма и сједиште предузећа, подаци о оснивачу,
одговорност за обавезе, дјелатност, имовинa
предузећа, управљање предузећем и органи
предузећа.

                        Члан 2.
Јавно предузеће „Радио-телевизија Вишеград“
Вишеград основано је Одлуком о оснивању Јавног
предузећа „Радио-телевизија Вишеград“
Вишеград („Службени гласник општине
Вишеград“, број: 4/94), коју је донијела
Скупштина општине Вишеград (у даљем тексту:
оснивач). Основни суд у Сарајеву  је извршио
упис привредног субјекта под називом: Јавно
предузеће у државној својини „ Радио-телевизија“
п.о. Вишеград у регистарском улошку 1-292.

                     Члан 3.
Предузеће има својство правног лица и сва
овлашћења у правном промету са трећим лицима
у оквиру регистроване дјелатности.

                    Члан 4.
Предузеће је дужно да послује у складу са
законом, добрим пословним обичајима и
пословним моралом.

II – ФИРМА, СЈЕДИШТЕ И ОСНИВАЧ

Члан 5.
Предузеће послује под фирмом: Јавно предузеће
„Радио-телевизија Вишеград“ Вишеград.
Скраћени назив фирме је: ЈП „РТВ Вишеград“
Вишеград (у даљем тексту: предузеће).
Сједиште предузећа је у Вишеграду, Улица краља
Петра I .
У правном промету са трећим лицима предузеће
може користити свој скраћени назив.

Члан 6.
Оснивач предузећа је Скупштина општине
Вишеград.

Члан7.
У правном промету са трећим лицима предузеће
иступа у своје име и за свој рачуна, а за обавезе у
правном промету одговара без ограничења
средствима којима располаже.
За обавезе предузећа оснивач одговара до висине
оснивачког улога.

III – ДЈЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА

Члан 8.
Дјелатност предузећа је:
92.200 – Радио и телевизијске дјелатности.
Предузеће може без уписа у судски регистар да
обавља и друге дјелатности које служе
дјелатности уписаној у регистар, а које се
уобичајено обављају уз ту дјелатност у мањем
обиму и повремено.

IV  - ИМОВИНА ПРЕДУЗЕЋА

Члан 9.
Оснивачки улог оснивача чине новчана средства у
износу од 2.000,00 КМ које је оснивач уплатио
према Одлуци о усклађивању оснивачког акта
Јавног предузећа „Радио-телевизија Вишеград“
Вишеград.
Оснивач може у току пословне године повећати
вриједност основног капитала новим улагањем
новца, ствари и права.
Основни капитал предузећа не може се смањити
испод законом предвиђеног минимума.
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                     Члан 10.
Средства за пословање предузећа обезбјеђују се
из следећих извора:
            - прихода остварених обављањем
регистроване дјелатности,

     - буџета општине,
     - донација, прилога и спонзорства домаћих

и страних правних и физичких лица и
     - других извора у складу са законом.

V -  ОРГАНИ ПРЕДУЗЕЋА

                    Члан 11.
Органи предузећа су:

- скупштина,
- надзорни одбор и
- управа – директор.

Надлежност, састав и избор органа предузећа
утврђени су Законом  о јавним предузећима и
Статутом предузећа.

                    Члан 12.
Послове Скупштине предузећа обавља
Скупштина општине Вишеград.

                    Члан 13.
Надзорни одбор предузећа именује и разрјешава
Скупштина предузећа.
Надзорни одбор има три члана.
Приликом номиновања кандидата за избор
чланова надзорног одбора, орган надлежан за
избор поступа у складу са Законом о
министарским, владиним и другим именовањима.

                    Члан 14.
Скупштина предузећа ће именовати вршиоце
дужности чланова Надзорног одбора до
конституисања овог органа у складу са Законом о
јавним предузећима , Законом о министарским,
владиним и другим именовањима Републике
Српске  и Статутом предузећа.

                     Члан 15.
Управу предузећа чини директор.
Директора предузећа именује и разрјешава
Надзорни одбор.

                   Члан 16.
До именовања директора предузећа привремени
Надзорни одбор предузећа ће донијети одлуку о
именовању вршиоца дужности директора
предузећа.

                  Члан 17.
Надлежности, именовање и разрјешење
предсједника и чланова Надзорног одбора
предузећа, њихова права и обавезе, као и услови,
начин и поступак именовања директора и његова
права и обавезе, регулишу се Статутом предузећа.

                      Члан 18.
Управа предузећа је дужна да послове из своје
надлежности врши благовремено и квалитетно у
складу са законом.
Управа предузећа ће најмање једанпут годишње,
подносити информације и извјештаје о свом раду
оснивачу, а на захтјев оснивача и чешће.

    VI – РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ СТАТУТА
            ПРЕДУЗЕЋА

                      Члан 19.
Привремени Надзорни одбор предузећа ће, у року
од 30  дана од дана доношења ове Одлуке,
извршити усклађивање Статута и других општих
аката предузећа, са законским прописима и овом
Одлуком и предложити Скупштини на усвајање.

VII – ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

                      Члан 20.
За сва питања која нису регулисана овом
Одлуком, примјењиваће се одредбе Закона о
јавним предузећима, Закона о предузећима и
други закони и подзаконски акти.

                      Члан 21.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи
Одлука о оснивању Јавног предузећа „Радио-
телевизија Вишеград“ Вишеград („Службени
гласник Општине Вишеград“ број: 2/94, 4/95,
3/97, 2/00 и 9/05).

                     Члан 22.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Општине
Вишеград“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
                  ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-7/09
Датум: 30.01.2009.г.    Мр Билал Мемишевић,с.р.

На основу члана 30. Закона о локалној
самоуправи („Сл. гласник Републике Српске“,
број 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 33. Статута
Општине Вишеград - Пречишћени текст („Сл.
гласник Општине Вишеград“, број 10/08),
Скупштина општина Вишеград на  сједници
одржаној дана 30.01.2009.  године, д о н о с и

О Д Л У К У
о усвајању годишњег плана газдовања
приватним  шумама са правом својине

за 2009. годину

Члан 1.
Овом Одлуком усваја се Годишњи план газдовања
приватним шумама са правом својине за 2009.
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годину који је израдило ЈП Шумарства „Шуме
Републике Српске“ а.д. Соколац, Шумско
газдинство „Панос“ Вишеград у складу са чланом
3. Уговора о вршењу стручних послова у
газдовању приватним шумама, склопљеног
између Општине Вишеграде и ЈП Шумарства
„Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац, Шумско
газдинство „Панос“ Вишеград бр. 02-013-220/06
од 18.05.2006. године.

Члан 2.
Саставни дио ове Одлуке је Годишњи план
газдовања приватним шумама са правом својине
за 2009. годину.

Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Сл. гласнику Општине
Вишеград“

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
   ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-13/09
Датум: 30.01.2009. г.    Мр Билал Мемишевић,с.р.

На основу члана 30. Закона о локалној
самоуправи („Сл. гласник Републике Српске“,
број 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 33. Статута
Општине Вишеград - Пречишћени текст („Сл.
гласник Општине Вишеград“, број: 10/08),
Скупштина општина Вишеград на  сједници
одржаној дана 30.01.2009. године, д о н о с и

О Д Л У К У
о именовању Комисије за планирање

општинског развоја

Члан 1.
Именује се Комисија за планирање општинског
развоја ( у даљем тексту: Комисија) у саставу:

1. Мр Томислав Поповић, начелник
општине – предсједник;

2. Мр Билал Мемишевић, предсједник
Скупштине општине - замјеник
предсједника;

3. Др Горан Лончаревић, специјалиста за
плућне болести – члан;

4. Дражан Кнежевић, директор ХЕ на
Дрини - члан;

5. Мишо Савић, дипломирани инжињер
машинства - члан;

6. Миленко Комненовић, дипломирани
инжињер грађевине – члан;

7. Дивна Васић, професор српског језика
– члан;

8. Горан Кујунџић, представник Савјета
младих (омладине) -  члан;

9. Боса Милетић, представник Удружења
жена „Мост“ (НВО) – члан;

10. Витомир Николић, представник
мјесних заједница - члан;

11. Славиша Мишковић, дипломирани
инжињер  машинства – члан ;

12. Мирослав Нешковић, дипломирани
инжињер грађевине – члан;

13. Јелена Гавриловић, економиста – члан;
14. Миро Јеремић, дипломирани инжињер

машинства – члан.

Члан 2.
Послове секретара Комисије за планирање
опшинског развоја обављаће секретар Скупштине
општине, који је истовремено и члан Комисије за
планирање општинског развоја.

Члан 3.
Комисија обавља сљедеће послове :

- учествује у изради годишњег плана
капиталних улагања;

- на јавној расправи износи мишљења и
приједлоге пројеката за наредну

      фискалну годину;
- рангира пројекте и израђује приједлог

годишњег плана капиталних улагања;
- приједлог годишњег плана капиталних

улагања подноси Скупштини
       општине на разматрање и усвајање;
- ревидира и врши евентуалне измјене и

допуне годишњег плана капиталних
улагања који подноси Скупштини
општине на усвајање.

Члан 4.
Комисија се именује на период трајања мандата
Скупштине општине Вишеград.

Члан 5.
Начин рада и доношења одлука, регулише се
пословником о раду комисије.

Члан 6.
Комисија је за свој рад одговорна Скупштини
општине.
Комисија ће Скупштини општине подносити
шестомјесечно извјештај о раду, а по потреби и
чешће.

Члан 7.
Ступањем на снагу ове одлуке, престаје да важи
Одлука о именовању Комисије за планирање
општинског развоја („Службени гласник
Општине Вишеграду“, број: 9/06).
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                                   Члан 8.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у  „Службеном гласнику Општине
Вишеград“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
  ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-14/09
Датум: 30.01.2009. г.     Мр Билал Мемишевић,с.р.

На основу члана 23. Одлуке о утврђивању
критерија   за додјелу стимулативних кредита из
средстава остварених по основу Закона о
накнадама за коришћење природних ресурса у
сврху производње електричне енергије (Сл.
гласник Општине Вишеград», бр. 3/07, 4/07,
12/07, 15/07 и 4/08) и члана 33. Статута општине
Вишеград – Пречишћени текст («Сл. гласник
Општине Вишеград», бр. 10/08), Скупштина
општине Вишеград на сједници одржаној дана
30.01.2009. године,  д о н о с и

О Д Л У К У
о именовању чланова Кредитног одбора –

представника Општине за додјелу
стимулативних кредита из средстава буџета

Општине Вишеград

Члан 1.
У Кредитни одбор за додјелу стимулативних
кредита из средстава буџета   Општине Вишеград,
као представници Општине,   именују се:

 1.  Његош Танасковић,дипл.економиста
 2.  Бранислав Топаловић, дипл.економиста
 3.  Милан Николић, дипл.економиста  и
 4.  Славиша Тасић, представник приватних
            предузетника.

Члан 2.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи
Одлука о именовању чланова Кредитног одбора за
додјелу стимулативних кредита из средстава
буџета Општине Вишеград („Сл. гласник општине
Вишеград“, бр. 4/07).

Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у «Сл.гласнику општине Вишеград».

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
                           ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-15/09
Датум: 30.01.2009. г.    Мр Билал Мемишевић,с.р.

На основу члана 30.  и 31.  Одлуке о утврђивању
критерија   за додјелу стимулативних кредита из
средстава остварених по основу Закона о
накнадама за коришћење природних ресурса у
сврху производње електричне енергије (Сл.
гласник Општине Вишеград», бр. 3/07, 4/07,
12/07, 15/07 и 4/08) и члана 33. Статута општине
Вишеград – Пречишћени текст («Сл. гласник
Општине Вишеград», бр. 10/08), Скупштина
општине Вишеград на сједници одржаној дана
30.01.2009. године,   д о н о с и

О Д Л У К У
о именовању чланова Надзорног  одбора –

представника Општине за  додјелу
стимулативних кредита из  средстава буџета

Општине Вишеград

Члан 1.
У Надзорни одбор за  додјелу стимулативних
кредита из средстава буџета   Општине Вишеград,
као представници Општине,   именују се:

1. Вељко Савић и
2. Милан Јакшић.

     Члан 2.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи
Одлука о именовању чланова Надзорног одбора за
додјелу стимулативних  кредита  из средстава
буџета Општине Вишеград („Сл. гласник
Општине Вишеград“, бр. 4/07).

Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања  у «Сл.гласнику Општине
Вишеград».

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
                                ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-16/09
Датум: 30.01.2009. г.     Мр Билал Мемишевић,р.с.

На основу члана 30. Закона о локалној
самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 101/04, 42/05 и
118/05), члана 33. Статута Општине Вишеград –
Пречишћени текст („Сл.гласник општине
Вишеград“, бр. 10/08) и члана 46. и 59.
Пословника општине Вишеград  - Пречишћени
текст («Сл.гласник општине Вишеград», бр. 10/08
и   14/08),  Скупштина    општине    Вишеград   на
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сједници одржаној дана 30.01.2009. године,
д о н о с и

О Д Л У К У
о избору Савјета за спорт

Члан 1.
У Савјет за спорт  Скупштине општине Вишеград
изабрани су:

1. Винко Дроца, предсједник
2. Михајло Томић, замјеник предсједника
3. Миле Лакић, члан
4. Марко Видаковић, члан
5. Жарко Крсмановић, члан
6. Славица Видаковић, члан
7. Петар Митровић, члан.

Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања  у «Сл. гласнику Општине
Вишеград».

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
              ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-17/09
Датум: 30.01.2009. г.    Мр Билал Мемишевић,с.р.

На основу члана 30. Закона о локалној
самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 101/04, 42/05 и
118/05) и члана 52. Закона о јавним предузећима
(„Сл.гласник РС“, бр. 75/04) и члана 33. Статута
општине Вишеград – Пречишћени текст  («Сл.
гласник Општине Вишеград», бр. 10/08),
Скупштина општине Вишеград на сједници
одржаној дана 30.01.2009. године,    д о н о с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о разрјешењу чланова Управног одбора

ЈП „Радио-телевизија Вишеград“ Вишеград

I
Разрјешавају се чланови  Управног одбора  ЈП
„Радио-телевизија Вишеград“ Вишеград:

1. Арсић Жељеко
2. Ичагић Милоје
3. Кнежић Новак
4. Ковач Наташа и
5. Тасић Сретанка

II
Ово Рјешење ступа снагу даном доношења, а биће
објављено  у „Сл.гласнику Општине Вишеград“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
                                  ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-8/09
Датум:  30.01.2009. г.    Мр Билал Мемишевић,с.р.

На основу члана 5.  Закона о јавним предузећима
(„Сл.гласник РС“,бр. 75/04), члана 4. тачка 2.
Закона о министарским, владиним и другим
именовањима Републике Српске („Сл.гласник
РС“, бр. 41/03), члана 13. и 14. Одлуке о
усклађивању оснивачког акта Јавног предузећа
„Радио-телевизија Вишеград“ Вишеград
(„Сл.гласник Општине Вишеград“, бр. 1/09) и
члана 33. Статута Општине Вишеград –
Пречишћени текст  («Сл. гласник Општине
Вишеград», бр. 10/08), Скупштина општине
Вишеград у функцији Скупштине ЈП „Радио-
телевизија Вишеград“ Вишеград, на сједници
одржаној дана 30.01.2009. године, д о н о с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању вршилаца дужности чланова
Надзорног одбора  ЈП „Радио-телевизија

Вишеград“ Вишеград

I
За вршиоце дужности чланова Надзорног одбора
ЈП „Радио-телевизија Вишеград“ Вишеград, на
период од два мјесеца а најдуже до окончања
поступка јавне конкуренције, именују се:

1. Мила Дикић, дипл.социолог
2. Дијана Инђић, професор српског језика
3. Милан Илић, наставник општетехничког
    образовања.

II
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења,  а
биће објављено  у „Сл.гласнику Општине
Вишеград“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
                               ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-9/09
Датум: 30.01.2009 .г.     Мр Билал Мемишевић,с.р.

На основу члана 5.  Закона о јавним предузећима
(„Сл.гласник РС“,бр. 75/04), члана 8. и 12. Одлуке
о промјени облика организовања Основног
државног предузећа „Столац“ Вишеград
(„Сл.гласник Општине Вишеград“, бр. 7/07, 12/07
и 13/07),  члана 24. Статута А.Д. „Милса“
Вишеград („Сл.гласник Општине Вишеград“, бр.
7/07, 12/07, 13/07) и члана 33. Статута општине
Вишеград – Пречишћени текст  («Сл. гласник
Општине Вишеград», бр. 10/08), Скупштина
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општине Вишеград у функцији Скупштине
акционара  А.Д. „Милса“   Вишеград,  на сједници
одржаној дана 30.01.2009. године,   д о н о с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о разрјешењу Аца Савића члана Надзорног

одбора А.Д. „Милса“ Вишеград

I
Ацо Савић, дипл.економиста, разрјешава се
дужности члана Надзорног одбора у
Акционарском друштву „Милса“ Вишеград, на
лични захтјев.

II
Ово Рјешење ступа снагу даном доношења, а биће
објављено  у „Сл.гласнику Општине Вишеград“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
                                ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-10/09
Датум: 30.01.2009. г.    Мр Билал Мемишевић,с.р.

На основу члана 5.  Закона о јавним предузећима
(„Сл.гласник РС“,бр. 75/04), члана 8. и 12. Одлуке
о промјени облика организовања Основног
државног предузећа „Столац“ Вишеград
(„Сл.гласник Општине Вишеград“, бр. 7/07, 12/07
и 13/07),  члана 24. Статута А.Д. „Милса“
Вишеград („Сл.гласник Општине Вишеград“, бр.
7/07, 12/07, 13/07) и члана 33. Статута Општине
Вишеград – Пречишћени текст  («Сл. гласник
Општине Вишеград», бр. 10/08), Скупштина
општине Вишеград у функцији Скупштине
акционара А.Д. „Милса“ Вишеград, на сједници
одржаној дана 30.01.2009. године,  д о н о с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о разрјешењу Стојанке Николић члана

Надзорног одбора А.Д. „Милса“ Вишеград

I
Стојанка Николић, дипл.економиста, разрјешава
се дужности члана Надзорног одбора у
Акционарском друштву „Милса“ Вишеград, на
лични захтјев.

II
Ово Рјешење ступа снагу даном доношења, а биће
објављено  у „Сл.гласнику Општине Вишеград“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
                              ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-11/09
Датум: 30.01.2009. г.    Мр Билал Мемишевић,с.р.

На основу члана 5.  Закона о јавним предузећима
(„Сл.гласник РС“,бр. 75/04), члана 4. тачка 2.
Закона о министарским, владиним и другим
именовањима Републике Српске („Сл.гласник
РС“, бр. 41/03), члана 8. и 12. Одлуке о промјени
облика организовања Основног државног
предузећа „Столац“ Вишеград („Сл.гласник
Општине Вишеград“, бр. 7/07, 12/07 и 13/07),
члана 24. Статута А.Д. „Милса“ Вишеград
(„Сл.гласник Општине Вишеград“, бр. 7/07, 12/07,
13/07) и члана 33. Статута Општине Вишеград –
Пречишћени текст  («Сл. гласник Општине
Вишеград», бр. 10/08), Скупштина општине
Вишеград у функцији Скупштине акционара А.Д.
„Милса“ Вишеград, на сједници одржаној дана
30.01.2009. године,  д о н о с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању вршилаца дужности чланова
Надзорног одбора А.Д. „Милса“ Вишеград

I
За вршиоце дужности чланова Надзорног одбора
А.Д. „Милса“ Вишеград, на период од два мјесеца
а најдуже до окончања поступка јавне
конкуренције, именују се:

1. Бранко Петровић, дипл. инг. пољопривреде
2. Драгиша Симић, дипл. инг. пољопривреде.

II
Ово Рјешење ступа снагу даном доношења, а биће
објављено  у „Сл.гласнику Општине Вишеград“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
                               ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-12/09
Датум: 30.01.2009 .г.    Мр Билал Мемишевић,с.р.

На основу члана 30. Закона о локалној
самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 101/04, 42/05 и
118/05) и члана 33. Статута Општине Вишеград –
Пречишћени текст («Сл. гласник Општине
Вишеград», бр. 10/08), Скупштина општине
Вишеград на сједници одржаној дана  30.01.2009.
године,  д о н о с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању Комисије за утврђивање стања у

предузећу „ФКЛ“ Вишеград

I
У Комисију за утврђивање стања у предузећу
„ФКЛ“ Вишеград, именују се:
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1. Страјин Фуртула, предсједник
2. Жељко Милошевић, замјеник

предсједника
3. Мишо Савић, члан
4. Бoжидар  Тушевљак, члан
5. Ковиљка Марковић, члан.

II
Комисија из тачке I  овог рјешења у контакту са
руководством „ФКЛ“ Вишеград,
представницима радника и представницима  Нове
банке  ће утврдити стање у предузећу у смислу
извршења обавеза преузетих уговором о
кориштењу кредитних средстава остварених по
основу Закона о накнадама за коришћење
природних ресурса у сврху производње
електричне енергије (извршити увид у: уговор о
кредиту, банкарске гаранције, измирење обавеза
према радницима...).

III
Комисија из тачке I  овог рјешења поднијеће
извјештај о утврђеном  стању у предузећу „ФКЛ“
Вишеград на наредној сједници Скупштини
општине.

IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења,  а
биће објављено  у „Сл.гласнику Општине
Вишеград“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
                               ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-19/09
Датум: 30.01.2009 .г.    Мр Билал Мемишевић,с.р.

На основу члана 2. тачка 9, 10, 11. и 12. и  члана
14. Закона о комуналним дјелатностима      (,,Сл.
гласник Републике Српске“ бр. 11/95 и 51/02) и
члана 33.  Статута општине Вишеград –
Пречишћени текст (,,Сл. гласник Општине
Вишеград“, бр. 10/08 ), Скупштина општине
Вишеград на сједници одржаној  дана  30.01.2009.
године, д о н о с и

П  Р  О  Г   Р  А М
кориштења  средстава заједничке  комуналне

потрошње  за 2009. годину

У складу са Законом о комуналним дјелатностима
(„ Сл. гласник Републике Српске“ бр. бр. 11/95 и
51/02) доноси се Програм кориштења  средстава
заједничке  комуналне потрошње  за 2009. годину.

Средства за обезбјеђење ових услуга, у складу са
Законом, обезбиједиће се из сљедећих извора:
 -  Комуналне накнаде
 -  Дијела накнаде за кориштење добара од
       општег интереса
 -  Дијела пореза на имовину и прихода од
       имовине
 -  Дијела пореза на промет непокретности
 -  Дијела пореза на наслијеђе и поклон
 -  Дијела боравишне таксе и других средстава.
Извршење ових послова организоваће и старати
се о њиховом провођењу надлежни органи
(Одјељење за просторно уређење и стамбено-
комуналне послове и Одјељење за финансије
Општинске административне службе).
Надзор над спровођењем програма вршиће
надлежне инспекцијске службе и начeлник.
Програмом се утврђује обим и квалитет
одржавања и обнављања комуналних објеката и
уређаја, јавних зелених површина, те висина
потребних средстава за реализацију програма
Програм обухвата сљедеће услуге које ће се
обављати у наведеном временском периоду:
1.  Чишћење улица и јавних површина (тргова,
скверова, паркинга и шеталишта ) за 12  мјесеци.
2. Прање градских улица за период од 7 мјесеци
( од марта до октобра).
3.Редовно одржавање јавних зелених и
рекреативних површина (за 12 мјесеци).
4. Ванредно кошење траве, кресање шибља,
самониклог растиња и уништавање  амброзије
( 2 пута годишње).
5. Одржавање вертикалне сигнализације за 12
мјесеци.
6. Поправка и модернизација улица, плочника
и тротоара за 12 мјесеци.
Укупно планирана средства за обављање
комуналних услуга заједничке комуналне
потрошње за 2009. годину износе 173.500,00 КМ
и распоређиваће се према сљедећем плану:

ПОСЛОВИ   ЗАЈЕДНИЧКЕ   КОМУНАЛНЕ
ПОТРОШЊЕ

УРЕЂЕЊЕ  ЗАЈЕДНИЧКЕ  КОМУНАЛНЕ
ИНФРАСТРУКТУРЕ

1. Чишћење улица, тротоара, јавних површина
(тргова, скверова, паркинга, шеталишта). Под
чишћењем подразумијевамо метење, прикупљање
отпадака са јавних површина из корпи за отпатке
и њихов одвоз на депонију.

2.  Прање градских улица у складу са
приоритетима и потребама ( 5 - 8 цистерни).

3. Јавна хигијена и  редовно одржавање
зелених  и рекреативних површина (обострано
кошење траве на потезу од Рзавског моста  до
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пјешачког моста  низводно површине 2.400 м2),
дијела десне обале Дрине око обданишта  и
низводно  до границе са приватним власништвом
„Панос“ површине (1000 м2), око моста Мехмед-
паше Соколовића површине (300 м2).
Под редовним одржавањем зелених и
рекреативних површина подразумијевамо кошење
траве 2  пута мјесечно у периоду од априла до
септембра.
      - Одржавање паркова,  украсног грмља, живе
ограде, цвијећа у жардињерама
Под одржавањем подразумијевамо садњу,
окопавање, поткресивање, замјену стабала,
залијевање, заштиту биљака од болести и
штеточина и сијање траве .

4. Ванредно кошење траве, кресање шибља и
самониклог растиња и уништавање амброзије
2 пута годишње.
Под ванредним одржавањем зелених површина
подразумијевамо кошење траве на лијевој обали
Дрине на потезу од моста Мехмед паше
Соколовића до новог моста, обострано кресање
шибља  и  самониклог  растиња  у  Улици  војводе
Степе прије  мотела Окука,  од мотела до
„Романијапутева“, са десне стране улице (преко
пута „Романијапутева“) , од тунела до аутобуске
станице и према дворани (2 пута годишње)
укупно дужине 2.500 м. Уништавање амрозије
обављати 2 пута годишње .

5. Одржавање вертикалне сигнализације
Постављено је 215 саобраћајних знакова. Под
одржавањем вертикалне сигнализације
подразумијевамо постављање изваљених
саобраћајних знакова, поправку, пеглање,
исправљање, заваривање и фиксирање (довођење
постојећих саобраћајних знакова у првобитно
стање).

6. Поправка и модернизација улица, плочника
и тротоара
Под  овом ставком подразумијевамо измјену
дотрајалих  камених плоча или бетонирање
површинског слоја на тротоарима ( санација
саобраћајних површина ).

1.  Трошкови  чишћења  и  одржавања
градских  улица
Чишћење и одржавање улица, тргова и других
површина вршиће се у интензитету који ће
зависити од значаја улице, продукције смећа,
временских прилика, годишњег доба итд.
Чишћење јавних саобраћајних површина обухвата
радове на чишћењу коловоза, тротоара, ригола,
чишћење сливника као и истресање смећа из
корпи.
Чишћење и одржавање градских улица, тргова и
других јавних површина приказано је табеларно.
Табеларни приказ је урађен према методологији и
нормативима за услуге комуналне хигијене.

Ред.
број Назив улице Дионица Површина

m2

1 Улица краља Петра Од Рзавског моста до Трга палих бораца
1.600,00

2 Улица Ужичког корпуса Од стоваришта на градској пијаци до
бензинске пумпе 3.800,00

3 Трг палих бораца Цијела 1.250,00
4 Mост Мехмед паше Соколовића Мост + рампа

2.000,00
5 Дио Улице II Подрињске бригаде Од Улице Николе Пашића до раскрснице на

рзавском мосту 1.164,00
6 Пут за Вучине Од Улице Ужичког корпуса до улаза у

школу 1.000,00
7 Улица Kозачка Од Трга палих бораца до пута према Душчу

2.500,00
8 Улица војводе Путника Од Улице Ужичког корпуса до школе 330,00
9 Улица војводе Путника Од школе до  маркета 1.300,00
10 Дио Улице II Подрињске

бригаде
Од Улице Николе Пашића до Трга палих
бораца 2.200,00

11 Улица војводе Степе Од зграде управе прихода до пјешачког
моста 750,00
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12 Улица Стевана Синђелића Од раскрснице до Главичког потока
250,00

13 Улица Николе Пашића Цијела 300,00
14 Улица Николе Тесле Цијела 250,00
15 Улица Змај Јовина Од Улице Ужичког корпуса до Улице

војводе Степе
цијела

500,00

16 Улица Kарађорђева Од Улице Ужичког корпуса до моста према
стадиону 500,00

17 Улица Видовданска
Од Улице Ужичког корпуса до  Карађорђеве
улице
 цијела

500,00

18 Улица Jована Дучића Од Улице Ужичког корпуса до Улице
солунских бораца
цијела

425,00

19 Улица солунских бораца Од Карађорђеве улице  до Улице Ужичког
корпуса 340,00

20 Улица војводе Степе Од пјешачког моста до новог моста
2.000,00

21 Улица Радничка Од Карађорђеве улице до Видовданске
улице
цијела

150,00

22 Улица светог Саве Од раскрснице до изнад зграда на Бикавцу
1.100,00

23 Улица светог Саве Од зграда на Бикавцу до раскрснице за
Шегање 450,00

24 Улица Mилоша Обилића Од Улице светог Саве испод Цркве до краја
улице

450,00

25 Улица Његошева Цијела 550,00
26 Улица цара Лазара Од раскрснице Улице Краља Петра I до

тунела и завршно са зградама на тунелу
750,00

27 Улица цара Лазара Од зграда на тунелу до Металгаса
28 Улица браће Југовића Од Улице краља Петра I  до Улице цара

Лазара
цијела

300,00

29 Улица Мајке Југовића Цијела 90,00
30 Улица Иве Андрића и улаз у

Осојницу
Од рампе моста и улаза у Осојницу до
Улице Гаврила Принципа 6.300,00

31 Улица Гаврила Принципа Од раскрснице према Околиштима  и
раскрснице код новог моста до Униса 1.410,00

32 Улица војводе Степе Од новог моста до потока Омар       2.000,00
33 Улица Карађорђева Од моста на стадиону до Ступа          660,00

Укупно : 37. 169,00  m2
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Планирани трошкови чишћења јавних
саобраћајних површина износиће 8.000,00 КМ
мјесечно .
Чишћење ће се вршити свакодневно и у дане
државних празника, а обавеза даваоца услуга је да
на иницијативу надзорног органа свакодневно
распоређује 6 радника на одржавању чистоће у
складу са приоритетима и потребама.

2. Трошкови  прања  градских  улица
Под прањем градских улица подразумијевамо
прање цистерном , 1 пута седмично
( петком) са утрошком  6-8 цистерни техничке
воде.
Списак и дионица улица планираних за прање
-    Краља Петра I  (  рзавски мост до Трга палих
бораца )
-   Ужичког Корпса  (од  стоваришта на пијаци до
скретања према основној школи )
-    Војводе Степе (   од управе прихода до
раскрснице са Електродистрибицијом )
-   Змај Јовина цијела.
-   Цара Лазара до ватрогасног
-   Трг палих бораца
-   Козачка.
Прање улица ће се вршити 7  мјесеци (  од марта
до октобра) у складу са  временским приликама
овог поднебља.
Планирани трошкови прања свих горе набројаних
улица износе 1.600,00 KM  мјесечно.

3. Трошкови  редовног одржавања  јавне
хигијене, одржавање зелених  и рекреативних
површина.
Под одржавањем јавних зелених површина и
рекреационих површина подразумијева се :
-  одржавање грмља и живе ограде ( окопавање
грмља, поткресивање и прављење лоптастог
хабитуса, сјечење грмља, шишање живе ограде и
засађивање на мјестима гдје је огољело мјесто по
потреби најмање  4  пута годишње, утовар и одвоз
вишка материјала). Укупна дужина живе ограде
износи око 200 м.
- одржавање цвијећа у парковима ( радови на
прољетној припреми, окопавање и шишање,
залијевање у току прољетног и љетног периода,
загртање и припрема за зиму, одвоз неугледних
жардињера и замјена новим).
-  дрвеће у дрвореду и парковима ( радови
уређења дрвореда и хортикултуре у ужем урбаном
подручју,  а у сарадњи са мјесним заједницама и
ширем рејону градског грађевинског земљишта.
Радови ће се вршити на  орезивању сувих грана уз
стручно мишљење еколошког инспектора и њихов
одвоз  на депонију ).
Вршење ове дјелатности подразумијева
одржавање парка испред Дома културе, зелене
површине испред зграде Општине, зграде
Основног суда, обострано чишћење дијела обала
Рзава  низводно од Рзавског моста  до пјешачког

моста ,  парк код споменика Иве Андрића,
орезивање живе ограде у Улици  браће Југовића,
испред зграде поште као и редовно кошење  траве
и садња сезонског цвијећа у прољеће и уклањање
послије сезоне на поменутим локацијама.
Планирани трошкови редовног одржавања јавне
хигијене и  јавних зелених и рекреационих
површина ће износити 2.400,00  КМ  мјесечно.

4.  Трошкови ванредног кошења траве ,
кресања шибља и самониклог растиња и
уништавање амброзије 2 пута годишње
Под ванредним одржавањем зелених површина
подразумијевамо кошење траве на лијевој обали
Дрине на потезу од моста Мехмед паше
Соколовића до новог моста ,обострано кресање
шибља и самониклог растиња у Улици војводе
Степе прије  мотела Окука,  од мотела до
Романијапутева, са десне стране улице (преко
пута Романијапутева), од тунела до аутобуске
станице и према дворани (2 пута годишње)
укупно дужине 2.500 м. Уништавање амрозије 2
пута годишње  .
Планирани трошкови ванредног  одржавања јавне
хигијене и  јавних зелених и рекреационих
површина ће износити 2.400,00  КМ .

5.  Трошкови   вертикалне   сигнализације  у
граду
 Одржавање вертикалне сигнализације
Вертикална сигнализација  заузима значајан
сегмент безбједности учесника у саобраћају  и
свих корисника урбаног подручја, па према томе
је неопходно и одржавање   саобраћајних знакова
и путоказа у градском подручју .  У граду је
потребно одржавати 215 саобраћајних  знакова, а
под одржавањем подразумијевамо постављање
нових, поновно постављање изваљених, поправку
постојећих, пеглање, исправљање, заваривање,
завртање вијака  и сл.
У складу са Законом о комуналним дјелатностима
и Законом о саобраћају обавеза је комуналног
предузећа да врши редовно одржавање
вертикалне сигнализације.
Средства  се односе на радну снагу потребну за
редовно одржавање , а набавка потребних знакова
и осталих прикључних елемената ће се посебно
обрачунавати и фактурисати по набавној цијени.
Планирани трошкови одржавања вертикалне
сигнализације износе паушално 200,00  КМ
мјесечно.
Приједлог мјера  са становишта заштите
екологије, одржавања јавне хигијене, постизања
ефикасности контролних органа , економичности,
а све у циљу  квалитетног  становања и живљења:
-    појачати контролу одржавања јавне хигијене и
комуналне опреме  путем контролних органа
(предузимање одговарајућих  превентивних и
репресивних мјера);
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-   дизање свијести грађанства о очувању околине
путем медија, писмена упозорења на мјестима
гдје је присутно непрописно бацање отпада;
-  прољетно и јесење организовање колективног
чишћења градског зеленила, дворишта школа и
др.
-    пријава лица   која угрожавају околину
комуналном полицајцу .
-  извршити преглед од стране комуналне
полиције да ли власници или корисници
индивидуалних објеката посједују  посуде за
отпад из домаћинства.
Детаљнији приказ планираних послова и
финансијских средстава дат  је таксативно  из
програма како слиједи:

Обрачун на мјесечном нивоу
1.  Трошкови чишћења јавних саобраћајних
      површина.......................................   8.000,00 КМ
2.  Трошкови прања  улица ...............  1. 600,00 KM
3.  Трошкови редовног одржавања
      јавних зелених и рекр. површина ..2.400,00 КМ
4 . Трошкови ванредног  одржавања
      јавних  површина ........................... 2.400,00 КМ
5.  Трошкови одржавања  вертикалне
     сигнализације   ...............................     200,00 КМ
6.  Поправка и модернизација улица ,
     плочника и тротоара  ......................    400,00 КМ
    Укупно............................................ 15.000,00 КМ
     Са ПДВ-ом .................................... 17.550,00 КМ

Обрачун на годишњем нивоу
1. Трошкови чишћења јавних саобр.
    ....................   8.000,00 КМ x 12 =    96.000,00 КМ
2. Трошкови прања  улица
    ....................  1.600,00 КМ  x  7  =    11.200,00 КМ
3. Трошкови редовног одржавања  јав.
     зелених и рекр. површина
     .....................  2.400,00 КМ x 12 = 28.800,00 КМ
4. Трошкови  ванредног  одржавања јавних
     површина ... 2.400,00 КМ x    2  =   4.800,00 КМ
5. Трошкови одржавања  вертикалне
    сигнализације.200,00 КМ x12 = 2.400,00 КМ
6.  Поправка и модернизација
     улица ..........  400,00 КМ x 12 = 4.800,00 КМ
     Укупно ................................. ...... 148.000,00 КМ

Са ПДВ-ом ............................. 173.160,00 КМ

Надлежни општински орган ће склопити
годишњи уговор са предузећима која су
регистрована за обављање горе наведених
дјелатности. Уговором ће се дефинисати
међусобне обавезе, квалитет обављања услуга,
начин плаћања и остало.
Контролу –  надзор у складу са Одлуком и
Законом о комуналним дјелатностима око
праћења извршења задатака који произлазе из
овог програма вршиће  општински орган управе
надлежан за комуналне послове, а послове
инспекцијског надзора из области комуналних

дјелатности врши општински орган управе
надлежан за послове комуналне полиције .

Овај програм ступа на снагу даном доношења,  а
биће објављен у  ,,Службаном гласнику општине
Вишеград“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
    ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-4/09
Датум: 30.01.2009. г.     Мр Билал Мемишевић,с.р.

На основу члана 33. Статута Општине Вишеград –
Пречишћени текст («Сл. гласник Општине
Вишеград», бр. 10/08), након разматрања
Извјештаја о раду начелника општине и
Општинске административне службе за 2008.
годину, Скупштина општине Вишеград на
сједници одржаној дана  30.01.2009.  године,
д о н о с и

З А К Љ У Ч А К

1. Извјештај о раду начелника општине и
Општинске административне службе за 2008.
годину није усвојен.

2. Овај закључак ступа на снагу даном
доношења,  а биће објављен у «Сл.  гласнику
Општине Вишеград».

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
                 ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-1/09
Датум: 30.01.2009. г.     Мр Билал Мемишевић,с.р.

На основу члана 33. Статута Општине Вишеград –
Пречишћени текст («Сл. гласник Општине
Вишеград», бр. 10/08), након разматрања
Извјештаја стручног тима за утврђивање
приједлога за рјешавање питања дислокације
депоније комуналног отпада лоциране у близини
насеља Незуци, Скупштина општине Вишеград на
сједници одржаној дана  30.01.2009.  године,
д о н о с и

З А К Љ У Ч А К

1.  Усваја се Извјештај стручног тима за
утврђивање приједлога за рјешавање питања
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дислокације депоније комуналног отпада
лоциране у близини насеља Незуци .

2. Овај закључак ступа на снагу даном
доношења,  а биће објављен у «Сл.  гласнику
Општине Вишеград».

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
    ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-18/09
Датум: 30.01.2009. г.    Мр Билал Мемишевић,с.р.

На основу члана 33. Статута Општине Вишеград –
Пречишћени текст («Сл. гласник Општине
Вишеград», бр. 10/08), након разматрања
приједлога Одлука о статусу незаконито
изграђених грађевина, Скупштина општине
Вишеград на сједници одржаној дана  30.01.2009.
године,  д о н о с и

З А К Љ У Ч А К

1. Обавезује се Одјељење за просторно
уређење и стамбено комуналне послове да  до јула
2009 године Скупштини достави извјештај о броју
издатих одобрења за  легализацију и броју
бесправно изграђених објеката које треба
легализовати, на подручју Општине Вишрград

2. Овај закључак ступа на снагу даном
доношења,  а биће објављен у «Сл.  гласнику
Општине Вишеград».

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
  ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-20/09
Датум: 30.01.2009. г.     Мр Билал Мемишевић,с.р.

На основу члана 43.  и члана 72.  став 3.  Закона о
локалној самоуправи («Сл.гласник РС», број:
101/04), члана 51. Статута општине Вишеград –
Пречишћени текст («Сл.гласник општине
Вишеград“ број: 10/08) и тачке 30. и 31. одјељка
II. Упутства о спровођењу канцеларијског
пословања («Сл.гласник РС», број: 2/95) и члана
9. став 3. Уредбе о канцеларијском пословању
републичких органа управе (Сл.гласник РС»,број:
1/04), начелник Општине д о н о с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о бројчаним ознакама Одјељења

административне службе
општине Вишеград

I
Овим рјешењем  утврђују се бројчане ознаке
Одјељења Административне службе општине
Вишеград, како слиједи :

- Скупштина општине                        01
- Начелник општине                              02
- Одјељење за општу управу                03
- Одјељење за привреду
        и друштвене дјелатности                   04
- Одјељење за просторно уређење
       и стамбено-комуналне послове         05

                        -      Одјељење за финансије                      06

II
За реализацију овог рјешења задужују се
начелници одјељења и писарница општине
Вишеград.

III
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења,  а
биће објавњено у «Сл.гласнику општине
Вишеград.

IV
Ступањем на снагу овог рјешења престаје да важи
рјешење број: 02-052-3/08 од 24.01.2008 године.

ОПШТИНА ВИШЕГРАД
                                        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број:02- 052-1 /09
Датум: 05.01.2009.г.    М.р.Томислав Поповић,с.р.

Година 17      Број: 1            Општина Вишеград, 02.02.2009.год.                                  Страна  20



С А Д Р Ж А Ј

Програм рада Скупштине општине Вишеград за 2009. годину ...................................................................       1
Одлука о статусу незаконито изграђених грађевина ....................................................................................        5
Одлука о новчаној накнади члановима Општинске изборне комисије Вишеград за 2009. годину .........        8
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о оснивању Дјечијег обданишта „Невен“ у Вишеграду ...........       8
Одлука о усклађивању оснивачког акта Јавног предузећа „Радио-телевизија Вишеград“ Вишеград.....        9
Одлука о усвајању годишњег плана газдовања приватним шумама са правом својине за 2009 годину.      10
Одлука о именовању Комисије за планирање општинског развоја .............................................................     11
Одлука о именовању чланова Кредитног одбора – представника Општине за додјелу стимулативних
кредита из средстава буџета Општине Вишеград ..........................................................................................     12
Одлука о именовању чланова Надзорног  одбора – представника Општине за додјелу стимулативних
кредита из средстава буџета Општине Вишеград ..........................................................................................     12
Одлука о избору Савјета за спорт .....................................................................................................................    12
Рјешење о разрјешењу чланова Управног одбора ЈП „Радио-телевизија Вишеград“ Вишеград ...............    13
Рјешење о именовању вршиоца дужности чланова Надзорног одбора ЈП  „Радио-телевизија
Вишеград“ Вишеград .........................................................................................................................................    13
Рјешење о разрјешењу Аца Савића члана Надзорног одбора А.Д. „Милса“ Вишеград .............................    14
Рјешење о разрјешењу Стојанке Николић члана Надзорног одбора А.Д. „Милса“ Вишеград ..................    14
Рјешење о именовању вршилаца дужности чланова Надзорног одбора А.Д. „Милса“Вишеград..............    14
Рјешење о именовању Комисије за утврђивање стања у предузећу „ФКЛ“ Вишеград ...............................   14
Програм кориштења средстава заједничке комуналне потрошње за 2009. годину .....................................    15
Закључак ..............................................................................................................................................................    19
Закључак ..............................................................................................................................................................    19
Закључак ..............................................................................................................................................................    20

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Рјешење о бројчаним ознакама Одјељења административне службе општине Вишеград..........................    20

_____________________________________________________________________________________________
И з д а в а ч:  Стручна служба  Скупштине општине Вишеград,  За издавача:  Снежана Нешковић,  секретар
СО, одговорни уредник Драгица Јањић, Службени гласник Општине Вишеград. Адреса Краља Петра првог
бб. 73240 Вишеград. Телефон: 058/620-823 Појединачни примјерак 5 КМ. Уплата претплате се врши на жиро
рачун број: 562-0060000126204, Развојна банка Вишеград.


