
На основу члана 50. Закона о уређењу простора
(„Службени гласник РС“, број: 84/02 –
пречишћени текст) и члана 33. Статута Општине
Вишеград („Службени гласник Општине
Вишеград“, број: 8/05), Скупштина општине
Вишеград на сједници одржаној дана  29.02. 2008.
године, д о н о с и

О  Д  Л  У  К  У
о Регулационом плану „Центар“ у Вишеграду

Члан 1.
Доноси се Регулациони план „Центар“ у
Вишеграду (у даљем тексту план).
Границе простора који је обухваћен планом су
одређене у графичком дијелу плана.

Члан 2.
Елаборат плана се састоји од текстуалног и
графичког дијела. Текстуални дио плана садржи:
        a) Уводни дио
        I Подаци о планирању
        б) Стање организације, уређења и кориштења
простора.
        I   Просторна цјелина
        II  Природни услови и ресурси
        III Становање
        IV Инфраструктура
        V  Привредне дјелатности
        VI Јавне службе и друге друштвене
             дјелатности
        VII Спорт и рекреација
        VIII  Грађевинско земљиште
         IX    Градитељско наслијеђе
         X   Животна средина
         XI  Биланси коришћења површина, ресурса и
објеката
         XII    Оцјена стања организације, уређења и
коришћења простора.

в) Потребе, могућности и циљеви
организације, уређења и кориштења простора.

                г) План организације, уређења и
кориштења простора.
                I Организација простора,
                II Становање
                III Привредни објекти
                IV Јавне службе и друге друштвене
дјелатности
               V План зелених површина
               VI Општи урбанистичко-технички
услови
               VII Инфраструктура
               VIII Животна средина
                IX Грађевинско земљиште
                X Биланси планираних површина
                д) Орјентациони трошкови уређења
грађевинског земљишта
                ђ) Одредбе и смјернице за провођење
измјена плана
                 Графички дио плана садржи сљедеће
карте:

1. Постојеће стање – геодетска
подлога Р=1:1000

1а) Постојећа намјена и спратност
       објекта Р=1:1000
1б) Категоризација постојећег
       грађевинског фонда Р=1:1000
2. План рушења постојећих објеката

Р=1:1000
3. Оцјена природних и створених

услова Р=1:1000
4. План просторне организације

Р=1:1000
5. План саобраћаја и нивелације

Р=1:1000
6. План инфраструктуре – водовод и

канализација Р=1:1000
7. План инфраструктуре –

електроенергетика и
телекомуникације Р=1:1000

8. План инфраструктуре – синтезна
карта Р=1:1000

9. План грађевинских и
регулационих линија Р=1:1000
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10. План парцелације 1:1000
11. План уређења зелених површина

Р=1:1000

Члан 3.
Елаборат плана, изграђен у Урбанистичком
заводу Републике Српске А.Д. Бања Лука у
мјесецу јануару 2008. године, саставни је дио ове
Одлуке.

Члан 4.
План је основа за утврђивање општег интереса за
изградњу објеката и за извођење других радова
предвиђених планом у смислу члана 14. и 15.
Закона о експропријацији („Службени гласник
РС“, број 112/06).

Члан 5.
 План је основа за промјену облика и површине
постојећих парцела градског грађевинског
земљишта и осталог грађевинског земљишта у
државној својини у смислу члана 15. и 42. Закона
о грађевинском земљишту („Службени гласник
РС“, број 112/06).

Члан 6.
 План се излаже на стални јавни увид код
општинског органа управе надлежног за послове
просторног уређења.

Члан 7.
О провођењу ове Одлуке стараће се орган из
тачке 6. Одлуке.

Члан 8.
Ступањем на снагу ове Одлуке престају да важе
раније донесени просторно плански документи
проведбеног карактера, у дијелу у којем нису у
сагласности са планом.

Члан 9.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Општине
Вишеград“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
       ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-16/08
Датум: 29.02.2008 године         Реџеп Јелачић,с.р.

На основу члана 13, 17, 22, 29, 30. и 34. Закона о
грађевинском земљишту Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“, број:
112/06) и члана 33. Статута Општине Вишеград
(„Службени гласник Општине Вишеград“, број:

8/05) Скупштина општине Вишеград на сједници
одржаној дана 29.02.2008. године,   д о н о с и

О  Д  Л  У  К  У
о  грађевинском  земљишту

I – ОПШТЕ   ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овом Одлуком уређују се услови и начин
одређивања грађевинског земљишта и осталог
грађевинског земљишта, са описом и графичким
приказом граница обухвата, управљање и
располагање  градским грађевинским земљиштем,
основи и мјерила за одређивање накнада за
уређење и кориштење градског грађевинског
земљишта, начин усмјеравања и коришћења тих
средстава, механизмима и инструментима
финансирања уређивања  грађевинског земљишта.

Члан 2.
Грађевинско земљиште користи се према његовој
намени и на начин који обезбеђује његово
рационално кориштење у складу са законом.

Члан 3.
Градским грађевинским земљиштем у смислу ове
Одлуке сматра се изграђено и неизграђено
земљиште које је одговарајућим плановима
намијењено за изградњу објекта у складу са
одредбама Закона о уређењу простора
(„Службени гласник Републике Српске“, број:
84/02), а раније је одређено законом и другим
прописима, односно које је као такво одређено
одлуком Скупштине општине.
Остало грађевинско земљиште у смислу ове
Одлуке је изграђено и неизграђено земљиште
намијењено за изградњу објеката у складу са
одредбама Закона о уређењу простора, а које се
налази ван зоне градског грађевинског земљишта,
односно ван града и насеља градског карактера, а
одређено је одлуком Скупштине општине.

Члан 4.
Изградња на градском грађевинском земљишту и
осталом грађевинском земљишту обавља се у
складу са регулационим планом или просторно-
планском и урбанистичком документацијом, до
његовог доношења и сматра се општим
интересом.

Члан 5.
Градско грађевинско земљиште и остало
грађевинско земљиште може бити у државном и
приватном власништву.
На  градском грађевинском земљишту могу се
стећи права одређена законом и овом Одлуком.
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Члан 6.
Општина управља и располаже градским
грађевинским земљиштем у државној својини на
начин и под условима предвиђеним законом,
прописима донешеним на основу закона, као и
овом Одлуком.

Члан 7.
Градско грађевинско земљиште у приватном
власништву је у слободном промету.
Градским грађевинским земљиштем у приватном
власништву располажу власници уз органичења и
под условима прописаним законом и овом
Одлуком.
Општина има право прече куповине градског
грађевинског земљишта, о чему се дужна
изјаснити у року од 30 дана од дана подношења
понуде.

Члан 8.
Општина може откупљивати грађевинско
земљиште и уносити га у резервни фонд
земљишта.

Члан 9.
Општина је дужна да се стара о уређивању
градског грађевинског земљишта у складу са
законом и овом Одлуком.
Ради обезбјеђења  услова за уређивање градског
грађевинског земљишта, општина може да оснује
предузеће или другу организацију или да вршење
ових послова обезбеди на други начин у складу са
законом.

Члан 10.
Правни прописи о отуђењу и оптерећењу градског
грађевинског земљишта закључени противно
одредбама Закона о грађевинском земљишту
Републике Српске („Службени гласник Републике
Српске“, број: 112/06), ове Одлуке и других
прописа, ништавни су.

II – ОДРЕЂИВАЊЕ  ГРАДСКОГ
ГРАЂЕВИНСКОГ   ЗЕМЉИШТА

Члан 11.
Градско грађевинско земљиште у смислу ове
Одлуке сматра се грађевинско земљиште на
подручју општине које је претежно изграђено и
као такво чини просторно функционалну цјелину
у граду Вишеграду, а које је обухваћено
границама урбанистичког плана града, односно
насеља градског карактера, као и оно које је
предвиђено за проширење града, односно насеља
градског карактера.
Одлуку о одређивању градског грађевинског
земљишта доноси Скупштина општине.

Члан 12.
Према погодностима које могу пружити
корисницима у изградњи и кориштењу градског
грађевинског земљишта подручје Општине
Вишеград дијели  се на шест  стамбено-пословних
зона.
 Град Вишеград подијељен  је на шест стамбено-
пословних зона од прве до шесте.

1. Првих пет стамбено-пословних зона су
градско-грађевинско земљиште
( центар I реда ) обухвата КО Вишеград I

        и  КО Вишеград II.
2. Шеста зона је  стамбено-пословна зона

проширене зоне центра I реда  градског
грађевинског земљишта (центар II реда )
а у оквиру урбанистичког плана
Општине Вишеград .

3. Шеста зона су  и урбана подручја насеља
Вардиште, Добрун, Босанска Јагодина,
Округла, Међеђа, Вишеградска бања
( субцентар ) а у оквиру просторног
плана Општине Вишеград и регулационог
плана,, Вишеградска бања,, .

4. Шестој  зони припада остало
грађевинско земљиште и налази се у
оквиру просторног плана Општине
Вишеград.

Члан 13.
Саставни дио ове Одлуке су прегледне карте
овјерене од стране Одјељења за просторно
уређење на којима су приказане границе градског
грађевинског и осталог грађевинског земљишта
са означеним  зонама као и списак парцела по
катастарским општинама и зонама.

III – УПРАВЉАЊЕ  И  РАСПОЛАГАЊЕ
ГРАДСКИМ  ГРАЂЕВИНСКИМ

    ЗЕМЉИШТЕМ   У   ДРЖАВНОЈ
СВОЈИНИ

Члан 14.
Скупштина општине Вишеград продаје путем
лицитације или даје у замјену физичким и
правним лицима неизграђено градско земљиште у
државној својини ради изградње трајних
грађевина у складу са регулационим планом или
га даје у закуп ради изградње привремених
грађевина.

Члан 15.
Непосредном погодбом неизграђено градско
грађевинско земљиште у државној својини
продаје се уз накнаду по тржишној цијени тог
земљишта ради грађења:
                а)  објеката за службе државних органа;
                б) објеката за потребе страних
дипломатских и конзуларних представништава;
                в)  објеката комуналне инфраструктуре
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                г)  објеката за потребе здравства,
просвјете и културе у државном власништву;
                д)  комплетирања грађевинске парцеле.

Физичким лицима не може се продавати градско
грађевинско земљиште непосредном погодбом.
Изузетно, физичком лицу се може продати
непосредном погодбом градско грађевинско
земљиште у случају да је јавна продаја остала
безуспјешна у складу са подзаконским прописом.
Физичком лицу може се дати непосредном
погодбом посредством замјене друга парцела, као
и поступку одређивања накнаде за експроприсано
земљиште.

Члан 16.
Услови, начин, као и поступак продаје
неизграђеног градског грађевинског земљишта
непосредном погодбом ради грађења уређују се
подзаконским прописом и Одлуком Скупштине
општине у складу са програмом стамбене и остале
изградње.

Члан 17.
Прије продаје, односно закључивања уговора о
продаји, Скупштина општине ће, уз достављање
нацрта уговора, прибавити мишљење
правобраниоца Републике Српске о томе да ли је
предложена продаја, односно уговор у складу са
законом.
Надлежни правобранилац Републике Српске
дужан је у року од 15 дана од дана достављања
уговора дати своје мишљење.
Ако правобранилац Републике Српске у року из
претходног става не достави своје мишљење о
уговору, уговор почиње производити правно
дејство.

Члан 18.
Предузеће и друга правна лица која су власници
неизграђеног градсксог грађевинског земљишта
могу то земљиште отуђивати у слободном
промету.
Право из става 1.  овог члана имају и правни
субјекти који су носиоци права располагања на
грађевинском земљишту у државној својини.

Члан 19.
Општина може дати у закуп на привремено
кориштење неизграђено градско грађевинско
земљиште у државној својини и изграђено
градско грађевинско земљиште у државној
својини које је у општој употреби.
Остали корисници неизграђеног градског
земљишта у државној својини могу то земљиште
давати у закуп на привремено кориштење у
другим случајевима утврђеним актом Скупштине
општине.
Изграђено градско грађевинско земљиште
додјељује се у закуп  у случајевима већ

изграђених  привремених објеката од чврстог
материјала на земљишту у државној својини чији
је  власник Општина Вишеград .Закупнина  се
плаћа све до привођења земљишта коначној
намјени у складу са  планским актом
(легализација објекта као објекта сталног
карактера или уклањање истог) .Уколико је
важећим планским актом на том мјесту
предвиђена друга намјена, инвеститор је дужан
објекат  уклонити о свом трошку ,када то затражи
надлежни општински орган,  и земљиште вратити
у првобитно стање под којим условима му се и
издаје рјешење за додијељено градско
грађевинско земљиште у закуп .
Висина накнаде за додијељено градско
грађевинско земљиште у закуп  годишње износи
25 % од накнаде за погодности (ренте) утврђене за
ту врсту трајних објеката по одговарајућим
зонама градског грађевинског земљишта у
години за коју се плаћа. Закупнину плаћа власник
и нелегално изграђеног објекта и у случају ако се
не обавља дјелатност уколико се ради о
пословном објекту ,  а  за нелегално изграђен
стамбени објекат   закупнину  плаћа власник
објекта  и у случају да не станује у објекту  јер  је
градско грађевинско земљиште већ  заузето .
Закупнина се не плаћа само у случају када  је
објекат уклоњен и земљиште враћено у првобитно
стање.
Накнада из претходног става плаћа се за сваку
годину унапријед ако рјешењем о додјели
градског грађевинског земљишта у закуп за
изградњу привремене грађевине није другачије
одређено.

Градско грађевинско земљиште које се планира
додијелити   у закуп  ради изградње привремених
објеката од чврстог материјала  до привођења
земљишта коначној намјени у складу са планским
актом,  може  се дати у закуп на привремено
кориштење из става 1. овог члана под условом да
је то предвиђено програмом кориштења градског
грађевинског земљишта, а који доноси
Скупштина општине.
Поступак, услове и начин давања на привремено
кориштење градског грађевинског земљишта
уређује Скупштина општине.

IV – НАКНАДА

Члан 20.
Физичко и правно лице које је инвеститор
изградње објекта на градском грађевинском
земљишту дужно је да плати:
                   а) накнаду за трошкове уређења
градског грађевинског земљишта;
                   б) накнаду из основа природних
погодности градског грађевинског земљишта већ
изграђене комуналне инфраструктуре које могу
настати приликом кориштења тог земљишта, а
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које нису резултат улагања средстава власника
некретнина – једнократна рента.
Изузетно од претходног става накнада за
трошкове уређења градског грађевинског
земљишта и накнада за природне погодности
градског грађевинског земљишта може се платити
у ратама, а на период од највише пет година од
дана издавања одобрења за грађење.
Поступак и начин плаћања из претходног става
накнадно ће се  утврдити.

Члан 21.
Износ накнаде за трошкове уређења градског
грађевинског земљишта и износ накнаде за
природне погодности градског грађевинског
земљишта утврђују се решењем о урбанистичкој
сагласности по јединици корисне површине
објекта који ће се градити (КМ/м2),  а коначан
износ накнада утврдиће се у поступку издавања
одобрења за грађење.

Члан 22.
Лицу које је инвеститор изградње на градском
грађевинском земљишту не може се издати
одобрење за грађење, нити се може извршити
укњижење права грађења у земљишним и другим
јавним књигама док не поднесе доказ да је
плаћена накнада за трошкове уређења земљишта
и једнократна рента.

Члан 23.
Накнада за продато градско грађевинско
земљиште у државној својини непосредном
погодбом, накнада за уређење градског
грађевинског земљишта, накнада за природне
погодности (једнократна рента) и накнада за
трајно кориштење градског грађевинског
земљишта (трајна рента) утврђују се према
основима и мјерилима прописаним законом и
овом Одлуком.

Члан 24.
Основи и мјерила за одређивање висине накнаде
из претходног члана морају бити разграничени и
међусобно усклађени.

Члан 25.
Средства која се остварују из накнада за градско
грађевинско земљиште из члана 23.  ове Одлуке
користе се за трошкове уређења  земљишта и
трошкове израде просторно-планске
документације у складу са важећим законима и
овом Одлуком.

1. Накнада за уређење градског
грађевинског земљишта

Члан 26.
Накнада за уређење градског грађевинског
земљишта обухвата стварне трошкове

припремања и опремања грађевинског земљишта,
а плаћа се по јединици бруто корисне грађевинске
површине објекта а износ накнаде по м2  се
утврђује рјешењем о урбанистичкој сагласности, а
наплаћује се у поступку добијања одобрења за
грађење.

Члан 27.
Накнаду за уређење градског грађевинског
земљишта плаћају инвеститори грађевине која се
гради на том земљишту, према јединици корисне
грађевинске површине објекта за чију се изградњу
издаје урбанистичка сагласност.

Члан 28.
Висина накнаде за уређење градског грађевинског
земљишта по јединици мјере м2 корисне
грађевинске површине објекта утврђује се
дијељењем укупних стварних трошкова уређења
подручја на које се односи са укупном бруто
корисном грађевинском површином објекта на
том подручју.

Члан 29.
Ако се не може одредити висина накнаде за
уређење градског грађевинског земљишта у
смислу члана 28. висина те накнаде одређује се на
основу базне цијене и стварних трошкова
припремања и опремања грађевинског земљишта
који користе инвеститоровој грађевини.
Базну цену утврђује Скупштина општине сваке
године у складу са висином просјечних укупних
трошкова уређења грађевинског земљишта те
године на подручју општине Вишеград, а
најкасније до 31. марта текуће године.

Члан 30.
Кад се накнада за уређење градског грађевинског
земљишта одређује на основу базне цене, у исту
улазе само оне врсте трошкова уређења које
користе инвеститоровој грађевини.

Члан 31.
За главне зграде (стамбене, стамбено-пословне и
пословне) накнада за уређење износи 100% од
основице.
За просторије и објекте одређене у члану 40. ове
Одлуке проценат из претходног става умањује се
на начин одређен у том члану.
Ако се гради нова грађевина уместо легално
изграђене грађевине која је порушена или ће бити
порушена износ накнаде за уређење умањује се за
износ накнаде за уређење који би био утврђен за
порушену грађевину узимајући у обзир разлике у
корисној површини грађевине, намјени грађевине
и појединих дијелова.

Члан 32.
Накнада за уређење земљишта за изградњу
привремене грађевине или привремено
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задржавање незаконито изграђене грађевине
утврђује се у проценту од накнаде утврђене по
одредбама од члана 26. до 34. ове Одлуке, зависно
од рока важења урбанистичке сагласности и то:
     а) до једне године ............................. 20%
     б) од једне до двије године .................  30%
      в) од двије до три године .................... 50%
      г) од три  до четири године .............. 70%
      д) преко четири године или до привођења
          земљишта трајној намени (до
          реализације плана и сл.) ................. 100%

Ако се на основу рјешења надлежног органа,
привремена грађевина уклања прије истека рока
утврђеног урбанистичком сагласношћу,
инвеститор има право на поврат дијела више
наплаћена накнаде из става 1. овог члана.

Члан 33.
Ако до грађевинске парцеле нису изграђени сви
инфраструктурни објекти, уређаји и инсталације
који су предвиђени планским документом на
основу којег је издата урбанистичка сагласност,
износ накнаде за уређење утврђен по одредбама
члана 26. до 33. ове Одлуке умањује се зависно од
врсте неизграђене инфраструктуре за
одговарајући проценат и то:
       a) за асфалтни пут са тротоаром         -  11 %
       б) за асфалтни пут без тротоара          -    9%
       в) за макадамски пут                            -    5%
       г) за вреловод                                        -    5%
       д) за топловод                                       -    4%
       ђ) за кишну канализацију                    -    4%
       е) за канализацију за отпадне воде     -    5%
       ж) за паркиралиште                              -    5%
       з) за електричну мрежу                        -    5%
       и) за јавну расвету                                -    3%
       ј) за водоводну мрежу                          -    4%
       к) за телефонску мрежу                       -    3%
       д) за хортикултурно уређење              -    2%
У случају из претходног става инвеститор је
обавезан да финансира радове на изградњи
инфраструктурних објеката, уређаја и инсталација
који нису претходно изграђени.

Члан 34.
Када постоје оправдани разлози општина може
преузети обавезу да из средстава инвеститора
организује извођење свих или појединачних
радова из става 2. претходног члана.
Под оправданим разлозима у смислу претходног
става се подразумијева специфичност, значај и
обим радова, потребе извођења тих радова као
заједничких за више грађевинских парцела и више
инвеститора, потреба посебног  квалитета за
извођење радова, непостојања одговарајућих
стручних служби код инвеститора и томе слично.
Пројекте за извођење радова из става 2. и 3. овог
члана одобрава и надзор над њиховим извођењем
врши надлежни орган општине.

Члан 35.
У случају из претходног члана са инвеститорима
општина закључује Уговор којим се уређују
међусобни односи у вези са динамиком радова
уређивања земљишта, као и начин плаћања.

2. Накнада за природне погодности и
погодности  изграђене

       инфраструктуре (једнократна рента)

Члан 36.
Градско грађевинско земљиште из основа
природних погодности тог земљишта и
погодности већ изграђене комуналне
инфраструктуре које могу настати приликом
коришћења тог земљишта (једнократна рента),
дијели се на шест зона.

Члан 37.
Као основица за израчунавање висине ренте
служи просјечна коначна грађевинска цијена из
претходне године по м2 корисне стамбено-
пословне површине на подручју општине, а коју
утврђује Одлуком Скупштине општине сваке
године, а најкасние до 31. марта текуће године.

Члан 38.
Просјечна коначна грађевинска цијена из
претходног члана валоризује се у току године
свака три месеца на основу индекса раста цијена
грађевинских радова у високоградњи и
нискоградњи по сумарној методологији и
подацима које објављаје Завод за статистсику.

Члан 39.
Висина једнократне ренте по м2 корисне
површине грађевине која ће се градити на
градском грађевинском земљишту утврђује се у
проценту од просјечне коначне грађевинске цене
1 м2 корисне стамбено-пословне површине
остварене у претходној години у изградњи
станова на подручју општине Вишеград.
     а) у првој стамбено-пословној зони    6%
     б) у другој стамбено-пословној зони    5%
     в) у трећој стамбено-пословној зони    4%
     г) у четвртој стамбено-пословној зони    3%
     д) у петој стамбено-пословној зони    2%
     ђ) у шестој стамбено-пословној зони    1%

Висина једнократне ренте за градско грађевинско
земљиште у државној својини код доградње,
надзиђивања, као и икзградње помоћних објеката
утврђује се рјешењем о одобрењу за грађење.

Члан 40.
Износ ренте утврђен по одредбама члана 39. ове
Одлуке умањује се:
а) за подрумске просторије, као и објекте испод
површине земље (базени, рибњаци и други
слични објекти), те отворена стоваришта,
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отворене пијаце, сепарације и бетонаре
..................................................................     50%
б) за сутеренске просторије ......................     30%
в) за просторије у поткровљу (мансарде).     25%
г) за помоћне просторије у стамбеном
    објекту......................................................   50%
д) за помоћне зграде ( гараже,оставе) .....    50%
ђ) за економске зграде и настрешнице ....    75%

Основица за утврђивање ренте по ставу 1. тачке
г),  д)  и ђ)  овог члана је рента која би била
утврђена за основни објекат, чијем коришћењу
служе ти објекти.
Износ ренте за изградњу привремене грађевине
или привремено задржавање незаконито
изграђене грађевине утврђује се у проценту од
накнаде утврђене према члану 37.  до 40.  ове
Одлуке , зависно од рока важења урбанистичке
сагласности, како је то предвиђено у члану 32.

Члан 41.
Ако се гради нова грађевина уместо легално
изграђене грађевине која је порушена или ће бити
порушена, износ ренте за нову грађевину умањује
се за износ ренте који би био утврђен за порушену
грађевину, узимајући у обзир разлике у корисној
површини грађевине, намени грађевине и
појединих дијелова.

Члан 42.
Ако се мијења намјена постојећег објекта или
појединог дијела објекта у намјену за коју је
прописана већа рента износ ренте утврђује се као
позитивна разлика између ренте која би била
утврђена за ранију намјену и ренте утврђене за
нову намјену, узимајући у обзир и евентуалне
промјене у корисној површини грађевине и
другим елементима релевантним за утврђивање
ренте.

Члан 43.
За градско грађевинско земљиште намијењено за
изградњу јавних инфраструктурних објеката
( подземних и надземних) уређаја и инсталација
рента се плаћа по дужном метру и то:
   а)  За прву зону .................................. 1,5 КМ / м
   б) За другу зону ...................................1,2 КМ/ м
   ц) За трећу зону ...................................1,0 КМ/ м
   д) За четврту зону ................................0,8 КМ/ м
   е) За пету и шесту зону  ......................0,5 КМ/ м

3. Накнада за трајно коришћење градског
грађевинског земљишта (трајна рента).

Члан 44.
Накнада за трајно кориштење изграђеног и
неизграђеног градског грађевинског земљишта
(трајна рента) плаћа се у зависности од
погодности које одређено земљиште пружа
кориснику: обима и степена изграђености и

уређености, положаја земљишта у насељу,
опремљености земљишта комуналном
инфраструктуром, саобраћајне повезаности,
степена покривености насеља објектима за
здравство, образовање и природних услова
кориштења земљишта.

Члан 45.
Обвезник накнаде за кориштење градског
грађевинског земљишта утврђује се на основу
података из урбанистичке или грађевинске
документације, катастра некретнина, односно
земљишних књига или увиђајем на лицу места.

Члан 46.
Накнада за кориштење градског грађевинског
земљишта одређује се у зависности од зоне којој
земљиште припада. Основица за израчунавање
накнаде је м2 корисне површине грађевине.
Корисним стамбеним простором у смислу ове
Одлуке сматра се простор за који се плаћа
станарина, односно закупнина и стамбени простор
за који се плаћа порез на имовину.
Корисним пословним простором у смислу ове
Одлуке сматра се укупна површина простора који
се користи за обављање пословне делатности, као
и земљиште које је у власништву или за њега
плаћа закупнину.
Сличним простором у смислу ове Одлуке сматра
се и гаражни, помоћни простор као и дворишни
простор и господарски објекти. Ако се због
специфичности функције и начина изградње
грађевине не може одредити корисна површина
објекта, накнада ће се утврдити према површини
грађевинског земљишта које је кориснику
додијељено ради грађења (платои за праонице,
отворене пијаце, летње баште, паркинг простор у
којим се наплаћују накнаде за паркирање и сл.).

Члан 47.
Висина накнаде за кориштење градског
грађевинског земљишта по 1  м2  корисне
површине стамбеног простора за један месец
износи:
                    - у провој зони 0,06 КМ/м2
                    - у другој зони      0,05 КМ/м2
                    - у тећој зони         0,04 КМ/м2
                    - у четвртој зони   0,03 КМ/м2
                    - у петој зони        0,02 КМ/м2
                    - у шестој зони       0,01 КМ/м2
За помоћне објекте,  гараже плаћа се 50%  од
накнаде у одговарајућој зони предвиђене за
плаћање накнаде за стамбене површине.
Висина накнаде за кориштење градског
грађевинског земљишта по 1  м2  корисне
површине пословног простора за један месец
износи:
                   - у првој зони          0,12 КМ/м2
                   - у другој зони        0,10 КМ/м2
                   - у трећој зони         0,08 КМ/м2
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                   - у четвртој зони     0,06 КМ/м2
                   - у петој зони           0,04 КМ/м2
                   - у шестој зони        0,02 КМ/м2

Члан 48.
За господарске објекте и земљиште које није под
објектима плаћа се накнада по 1 м2 у висини од
10%  предвиђене накнаде за стамбени простор.
За земљиште на коме је саграђен само пословни
простор плаћа се накнада по 1  м2  у висини 10%
од предвиђене накнаде за пословни простор.

Члан 49.
Код одређивања висине накнаде за кориштење
градског грађевинског земљишта за објекте
студентских ђачких и дјечијих домова,дјечијих
вртића и јаслица , домова за смештај старих,
изнемоглих и незбринутих лица, социјалне и
дјечије заштите, објекте који се користе за
хуманитарне сврхе, рад државних органа и органа
локалне самоуправе, послове одбране, обављање
погребних делатности, те објекте који се користе
за обављање дјелатности здравства, основног
средњег и високог образовања, науке, културе,
умјетности,физичке културе, спорта,
противпожарне заштите и обављања вјерских
обреда,  примењују се иста мјерила као и за
утврђивање накнаде за кориштење грађевинског
земљишта ( трајна рента ) за стамбене зграде,
стим што се обрачуната накнада умањује за 90%.
Одредбе претходног става примењују се код
одређивања висине накнаде за кориште градског
земљишта за стамбене зграде или основе чији су
власници, или корисници, лица која примају
дјечији додатак или станове чији су власници, или
корисници, лица која примају  дјечији додатак
или сталну социјалну помоћ.

Члан 50.
Обвезници накнаде за кориштење градског
грађевинског земљишта за стамбени простор су:

- за стамбени простор  у својини грађана
власници тих простора или корисници
(уколико је уговор о короштењу стамбене
јединице између власника и корисника
дужи од 2 године),

- за станове у државној својини лица која те
станове користе.

- за станове у државној својини који нису
усељени носиоци права располагања на тим
становима.

Обвезници накнаде за кориштење градског
грађевинског земљишта за пословни простор су:

- за пословни простор у државној својини
корисници тог простора,

- за пословни простор у приватној својини
власници или корисници тог простора
(уколико је уговор о кориштењу  пословног
простора дужи од 2 го дине).

Обвезници накнаде за кориштење градског
грађевинског земљишта за помоћни простор су:

- за помоћни простор у државној својини,
корисници тог простора,

- за помоћни простор у својини грађана,
власници тог простора.

Члан 51.
Обвезници накнаде за кориштење градског
грађевинског земљишта су и имаоци бесправно
подигнутих објеката на градском грађевинском
земљишту као и бесправни корисници
неизграђеног градског грађевинског земљишта.

Члан 52.
Корисна површина грађевине утврђује се
рјешењем о одобрењу за грађење на основу
техничке документације за извођење уколико
постоји.
Ако техничка документација за извођење није
израђена у време доношења решења о
урбанистичкој сагласности, корисна површина
грађевине привремено се утврђује на основу
планског документа, на основу којег се издаје
урбанистичка сагласност. У случају из претходног
става као корисна површина грађевине сматра се
бруто површина хоризоталних габарита
помножена бројем надземних и подземних етажа
умањена за 20%.
Коначна корисна површина утврђује се на основу
пројекта за извођење по методи одређеној ЈУСУС
2100 из 1995. године.

Члан 53.
Рјешење о утврђивању накнаде за кориштење
градског грађевинског земљишта доноси орган
управе надлежан за стамбено-комуналне послове.
Против наведеног решења допуштена је жалба и
подноси се Начелнику општине у року од 15 дана
од дана достављања решења. Накнада се плаћа
уназад.
Изузетно од одредбе из претходног става,
рјешењем се може одредити да поједини
корисници плаћају накнаду тромесечно,
полугодшње, односно годишње ако се тиме може
постоћи већа ефикаснсот у наплати накнаде, или
ако би трошкови месечне наплате били
насразмерно високи у односу на износ мјесечне
накнаде за кориштење градског грађевинског
земљишта.

Члан 54.
Обвезници накнаде из ове Одлуке дужни су да
надлежном органу општинске управе пријаве све
чињенице и њихове промјене од којих зависи
обавеза плаћања накнаде, у року од 15 дана од
њиховог настанка.
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Члан 55.
Обавеза плаћања накнаде кориштења градског
грађевинског земљишта настаје:

- за власника или корисника зграде или
дијела зграде од дана почетка кориштења
зграде, односно од дана од кога је
власник или корисник зграде с обзиром
на довршеност рада на објекту био у
могућности да исти користи;

- за предузеће или друго правно лице, од
дана кориштења зграде или земљишта,  а
код новоизграђених објеката од дана
издавања употребне дозволе;

- за станове или пословни простор у
државној својини и на основу уговора о
кориштењу стана, односно уговора о
закупу пословног простора,  а за други
корисни простор и земљиште на основу
података које су та физичка или правна
лица дужна доставити надлежном органу
за стамбено-комуналне послове.

Обавеза плаћања накнаде за кориштење градског
грађевинског земљишта престаје даном престанка
постојања грађевине за коју се накнада плаћа.

Члан 56.
Ако су више лица сувласници стамбене зграде,
накнаду за дијелове зграде који се користе
заједнички плаћају сразмерно површини
стамбеног, односно пословног простора на којем
су носиоци права кориштења, односно
сувласници.

V – МЕХАНИЗМИ  И  ИНСТРУМЕНТИ
ФИНАНСИРАЊА УРЕЂЕЊА

ГРАЂЕВИНСКОГ   ЗЕМЉИШТА

Члан 57.
Финансирање уређења грађевинског земљишта
обезбеђује се из:
       а) средстава буџета општине,
       б) средства закупне за земљиште у државној
           својини,
       в) цијена комуналних услуга на бази програма
           услуга,
       г) накнаде инвеститора за прикључак на
           мрежу и објекат инфраструктуре на бази
           програма,
       д) накнада за привремено кориштење
            земљишта и привремени прикључак
            на бази програма,
       ђ) накнада за кориштење земљишта и
            комуналних добара на бази програма,
       е) комуналних такси на бази програма,
       ж) средстава бесправних градитеља чији су
             објекти легализовани,
       з) из пореза:
           - на увећану капиталну вредност,
           - на имовину,

         - на промет некретнина,
         - на наслеђе и поклон,
     и) из кредита домаћих и страних банака,
          посебно хипотекарних кредита,
     ј)  из средстава буџета Републике,
         самодоприноса и дригих средстава.
Средства из претходног става овог члана
искључуво су намијењена за уређење градског
грађевинског земљишта које обухвата стварне
трошкове припремања и опремања грађевинског
земљишта као што је то предвиђено
регулационим или урбанистичким планом.
Скупштина општине доноси дугорочни,
срдњорочни и годишњи Програм изградње и
уређења простора, као основу одређивања цијене
комуналних услуга, накнада и других
иструмената финансирања уређења грађевинског
земљишта.
Дугорочни програм из претходног става
Скупштина доноси за мандатни период локалног
управног апарата.

VI – ОСТАЛО  ГРАЂЕВИНСКО
ЗЕМЉИШТЕ

Члан 58.
Остало грађевинско земљиште је изграђено и
неизграђено земљиште намијењено за изградњу
објеката који се налазе ван зона градског
грађевинског земљишта општине Вишеград и које
је предвиђено просторним планом.

Члана 59.
Зоне грађевинског земљишта обухватају
грађевинско земљиште у државној својини и
грађевинско земљиште у приватној својини, као
посебна подручја које садржи границе урбаних и
других подручја на којима је предвиђено грађење
или вршење других радова у оквиру
урбанистичког плана, урбанистичког реда или
регулационог плана, као и плана парцелације.

Члан 60.
Одредбе ове Одлуке које се односе на градско
грађевинско земљиште примењују се и на остало
грађевинско земљиште.

Члан 61.
Границе обухвата осталог грађевинског земљишта
налазе се у прилогу ове Одлуке као њен саставни
део .

Члан 62.
За изградњу објеката у обухвату осталог
грађевинског земљишта примјењују  се одредбе
ове Одлуке о грађевинском земљишту које важе
за обухват шесте стамбено-пословне зоне, а према
графичком приказу који је саставни део ове
Одлуке.
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Члан 63.
За објекте који се не налазе у осталом
грађевинском земљишту  а у  обухвату
просторног плана , а изван су урбаних подручја не
утврђује се накнаде за кориштење грађевинског
земљишта.

VII – ПРЕЛАЗНЕ   И   ЗАВРШНЕ   ОДРЕДБЕ

Члан 64.
 Одередбе ове Одлуке неће се примењивати у
случајевима кад је поднет захтјев за издавање
урбанистичке сагласности, односно захтјев за
легализацикју незаконито изграђених објекатга
пре ступања на снагу ове Одлуке.

Члан 65.
Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да
важи Одлука о грађевинском земљишту („Сл.
гласник бр. 6/2006) од 28.априла 2006. године.

Члан 66.
Ова Одлука ступа на снагу осамог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине
Вишеград“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
        ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број. 01-022-17/08
Датум: 29.02. 2008 године        Реџеп Јелачић,с.р.

На основу члана 4. став 2. Закона о промету
непокретности („Службени лист СРБиХ“, број:
38/78) и члана 33. Статута Општине Вишеград
(„Службени гласник Општине Вишеград“, број:
8/05), Скупштина општине Вишеград на сједници
одржаној  29.02.2008 године, д о н о с и

О  Д  Л  У  К  У
о престанку статуса јавног добра
непокретности у општој употреби

Члан 1.
Утврђује се да је изгубило статус јавног добра –
воде непокретности у општој употреби земљиште
означено као:

- К.ч. 1943/4 звана остало неплодно
земљиште, у површини од 20 м2, п.л. бр.
163 К.О. Вишеград II (нови премјер) што
одговара к.ч. бр. I/471 К.О. Вишеград,
(стари премјер) З.К. ул. 179.

- К.ч. 1943/5 звана остало неплодно
земљиште, у површини од 25 м2, п.л. 163,
К.О. Вишеград II (нови премјер) што
одговара к.ч. бр. I/472 (стари премјер)
З.К. уложак 179 К.О. Вишеград.

- К.ч. 1943/6 звана Рзав – неплодно, у
површини од 30 м2, п.л. 163 К.О.
Вишеград II (нови премјер), што одговара
к.ч. I/473 З.К. уложак 179 К.О. Вишеград.

- К.ч. 1943/7 звана Рзав – неплодно у
површини од 34 м2 п.л. 163 К.О.
Вишеград II (нови премјер) што одговара
к.ч. I/474, з.к. уложак број 179 К.О.
Вишеград.

- К.ч. 1943/8 звана Рзав – неплодно у
површини од 40 м2 п.л. број 163 К.О.
Вишеград II (нови премјер) што одговара
к.ч. број I/475, З.К. уложак 179 К.О.
Вишеград,

- К.ч. 1943/9 звана Рзав – неплодно –
површине од 45 м2 п.л. број 163, К.О.
Вишеград II (нови премјер што одговара
к.ч. I/476, З.К. уложак 179 К.О. Вишеград.

- К.ч. 1943/10 звана Рзав – неплодно, у
површини од 50 м2, п.л. број 163, К.О.
Вишеград II (нови премјер) што одговара
к.ч. I/477 З.К. уложак 179 К.О. Вишеград

- К.ч. 1943/11 звана Рзав – неплодно у
површини од 54 м2, п.л. број 163, К.О.
Вишеград II (нови премјер) што одговара
к.ч. I/478 З.К. уложак 179 К.О. Вишеград,

       које се воде у исказу I као јавно добро –
воде.

Члан 2.
У земљишним књигама Основног суда у
Вишеграду, као и у Републичкој управи за
геодетске и имовинско-правне послове Р.Ј.
Вишеград брисаће се упис земљишта из члана I
ове Одлуке као непокретност у општој употреби,
а наведено земљиште биће уписано као државна
својина чији је носилац права располагања
Општине Вишеград.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
         ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-18/08
Датум: 29.02.2008 године            Реџеп Јелачић,с.р.
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На основу члана 15. Закона о грађевинском
земљишту Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“, бр. 112/06) ,члана 2 и 4
Правилника о поступку јавног надметања за
продају грађевинског земљишта у државној
својини („Службени гласник Републике Српске“,
бр. 14/07), и члана 33. Статута Општине
Вишеград („Службени гласник Општине
Вишеград“, број: 8/05)  Скупштина општине на
сједници одржаној дана  29.02.2008. године,
д о н о с и

О  Д  Л  У  К  У
о јавној продаји градског грађевинског

земљишта у државној својини
путем усменог јавног надметања – лицитације

Члан 1.
 Општина Вишеград продаје градско грађевинско
земљиште у државној својини и то:

1. - К.ч. 1943/4 звана остало неплодно
земљиште, у површини од 20 м2 , п.л.

        бр. 163 К.О. Вишеград II (нови премјер) ,
        што одговара к.ч. бр. I/471 КО
        Вишеград (стари премјер) з.к. ул. 179.

- К.ч. 1248/6 звана пашњак – Мезалин, у
површини од 113 м2, п.л. бр. 171 К.О.
Вишеград II, што одговара к.ч. I/479 К.О.
Вишеград (стари премјер) з.к. уложак
227.

2. - К.ч. 1943/5 звана остало неплодно
земљиште, у површини од 25 м2, п.л. 163,
К.О. Вишеград II (нови премјер) што
одговара к.ч. бр. I/472 (стари премјер)
З.К. уложак 179 К.О. Вишеград.
-   К.ч.  1248/7 звана пашњак – Мезалин,  у
површини од 116 м2, п.л. бр. 171 К.О.
Вишеград II, што одговара к.ч. I/480 К.О.
Вишеград (стари премјер) З.К. уложак
227.

3. -К.ч. 1943/6 звана Рзав – неплодно, у
површини од 30 м2, п.л. 163 К.О.
Вишеград II (нови премјер), што одговара
к.ч. I/473 З.К. уложак 179 К.О. Вишеград.
-   К.ч.  1248/8 звана пашњак – Мезалин,  у
површини од 112 м2, п.л. бр. 171 К.О.
Вишеград II, што одговара к.ч. I/481 К.О.
Вишеград (стари премјер) З.К. уложак
227.

4. -К.ч. 1943/7 звана Рзав – неплодно у
површини од 34 м2 п.л. 163 К.О.
Вишеград II (нови премјер) што одговара
к.ч. I/474, з.к. уложак број 179 К.О.
Вишеград.

-   К.ч.  1248/9 звана пашњак – Мезалин,  у
површини од 107 м2, п.л. бр. 171 К.О.
Вишеград II, што одговара к.ч. I/482 К.О.
Вишеград (стари премјер) з.к. уложак
227.

5. - К.ч. 1943/8 звана Рзав – неплодно у
површини од 40 м2 п.л. број 163 К.О.
Вишеград II (нови премјер) што одговара
к.ч. број I/475, З.К. уложак 179 К.О.
Вишеград,
-  К.ч. 1248/10 звана пашњак – Мезалин, у
површини од 97 м2, п.л. бр. 171 К.О.
Вишеград II, што одговара к.ч. I/483 К.О.
Вишеград (стари премјер) з.к. уложак
227.

6. -К.ч. 1943/9 звана Рзав – неплодно –
површине од 45 м2 п.л. број 163, К.О.
Вишеград II (нови премјер што одговара
к.ч. I/476, З.К. уложак 179 К.О. Вишеград.
-  К.ч. 1248/11 звана пашњак – Мезалин, у
површини од 93 м2, п.л. бр. 171 К.О.
Вишеград II, што одговара к.ч. I/484 К.О.
Вишеград (стари премјер) з.к. уложак
227.

7. -К.ч. 1943/10 звана Рзав – неплодно, у
површини од 50 м2, п.л. број 163, К.О.
Вишеград II (нови премјер) што одговара
к.ч. I/477 З.К. уложак 179 К.О. Вишеград
-  К.ч. 1248/12 звана пашњак – Мезалин, у
површини од 89 м2, п.л. бр. 171 К.О.
Вишеград II, што одговара к.ч. I/485 К.О.
Вишеград (стари премјер) з.к. уложак
227.

8. -К.ч. 1943/11 звана Рзав – неплодно у
површини од 54 м2, п.л. број 163, К.О.
Вишеград II (нови премјер) што одговара
к.ч. I/478 З.К. уложак 179 К.О. Вишеград
које се воде у исказу I  као јавно добро –
воде.
- К.ч. 1248/13 звана пашњак – Мезалин, у
површини од 86 м2, п.л. бр. 171 К.О.
Вишеград II, што одговара к.ч. I/486 К.О.
Вишеград (стари премјер) з.к. уложак
227.

Члан 2.
Продаја градског грађевинског земљишта из
члана 1. ове Одлуке спровешће се у складу са
одредбама Правилника о поступку јавног
надметања за продају грађевинског земљишта у
државној својини.

Члан 3.
Почетна цијена земљишта из члана 1. ове Одлуке
је 30,00 КМ по м2.

Година 16        Број: 2                         Општина Вишеград, 03.03.2008.год.                 Страна 11



Члан 4.
Учесници у јавном надметању – лицитацији
дужни су положити кауцију за учешће у јавном
надметању у износу од 10% од почетне цијене
грађевинског земљишта уплатном на рачун 562-
006-0000-1262-04 врста прихода 729-124, који се
води код Развојне банке.

Члан 5.
Поступак надметања – лицитације провешће
Комисија коју именује Скупштина општине.

Члан 6.
Са учесником лицитације за које Комисија утврди
да има најповољнију понуду закључиће се
купопродајни уговор.

Члан 7.
За потписивање купопродајног уговора из члана
6. ове Одлуке овлашћује се начелник Општине.

Члан 8.
Најповољнији понуђач дужан је уплатити
најповољнију постигнуту куповну цијену
градског грађевинског земљишта прије овјере
купопродајног уговора код надлежног суда на
рачун 562-006-00000-547-15  који се води код
Развојне банке.

Члан 9.
Након уплате куповне цијене од стране
најповољнијег понуђача и овјере купопродајног
уговора код надлежног суда купац ће се увести у
посјед купљеног градског грађевинског
земљишта.
 Лице коме се прода градско грађевинско
земљиште, дужно је обезбиједити изведбено
техничку документацију, платити накнаду за
ренту, платити трошкове уређења градског
грађевинског земљишта, као и сносити све друге
трошкове који услиједе у поступку прибављања
урбанистичке сагласности, одобрења за грађење и
одобрења за употребу.

Члан 10.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Општине
Вишеград“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
    ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-19/08
Датум: 29.02.2008 године        Реџеп Јелачић,с.р.

На основу члана 19. тачка 1.  Закона о систему
јавних служби („Сл.гласник РС“, бр. 68/07) и

члана 33. Статута Оппштине Вишеград
(„Сл.гласник Општине Вишеград“, бр. 8/05),
Скупштина општине Вишеград на сједници
одржаној дана  29.02.2008 године, д о н о с и

О Д Л У К У
о давању сагласности на годишњи програм

рада и финансијски план
за 2008 годину  ЈУ РЦ „Вилина влас“

Вишеградска бања, Вишеград

Члан 1.
Даје се сагласност на годишњи програм рада и
финансијски план за 2008 годину  ЈУ РЦ „Вилина
влас“  Вишеградска бања, Вишеград.

Члан 2.
Саставни дио ове Одлуке је годишњи програм
рада и финансијски план за 2008 годину  ЈУ РЦ
„Вилина влас“  Вишеградска бања, Вишеград.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
      ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-21/08
Датум: 29.02.2008 године       Реџеп Јелачић,с.р.

На основу члана 19. тачка 1.  Закона о систему
јавних служби („Сл.гласник РС“, бр. 68/07) и
члана 33. Статута Оппштине Вишеград
(„Сл.гласник Општине Вишеград“, бр. 8/05),
Скупштина општине Вишеград на сједници
одржаној дана  29.02.2008 године, д о н о с и

О Д Л У К У
о давању сагласности на годишњи програм

рада и финансијски план
за 2008 годину  ЈУ Апотека  Вишеград

Члан 1.
Даје се сагласност на годишњи програм рада и
финансијски план за 2008 годину  ЈУ Апотека
Вишеград.

Члан 2.
Саставни дио ове Одлуке је годишњи програм
рада и финансијски план за 2008  годину  ЈУ
Апотека Вишеград.
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Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Сл.гласнику Општине
Вишеград“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
      ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-22/08
Датум: 29.02.2008 године        Реџеп Јелачић ,с.р.

На основу члана 19. тачка 1.  Закона о систему
јавних служби („Сл.гласник РС“, бр. 68/07) и
члана 33. Статута Оппштине Вишеград
(„Сл.гласник Општине Вишеград“, бр. 8/05),
Скупштина општине Вишеград на сједници
одржаној дана  29.02.2008 године, д о н о с и

О Д Л У К У
о давању сагласности на годишњи програм

рада и финансијски план
за 2008 годину  ЈУ за културне дјелатности

Дом културе Вишеград

Члан 1.
Даје се сагласност на годишњи програм рада и
финансијски план за 2008 годину  ЈУ за културне
дјелатности Дом културе  Вишеград.

Члан 2.
Саставни дио ове Одлуке је годишњи програм
рада и финансијски план за 2008  годину  ЈУ за
културне дјелатности Дом културе  Вишеград.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
    ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-24/08
Датум: 29.02.2008 године      Реџеп Јелачић ,с.р.

На основу члана 19. тачка 1.  Закона о систему
јавних служби („Сл.гласник РС“, бр. 68/07) и
члана 33. Статута Оппштине Вишеград
(„Сл.гласник Општине Вишеград“, бр. 8/05),
Скупштина општине Вишеград на сједници
одржаној дана  29.02.2008 године, д о н о с и

О Д Л У К У
о давању сагласности на годишњи програм

рада и финансијски план
за 2008 годину  Народне библиотеке

„Иво Андрић“ Вишеград

Члан 1.
Даје се сагласност на годишњи програм рада и
финансијски план за 2008 годину  Народне
библиотеке „Иво Андрић“  Вишеград.

Члан 2.
Саставни дио ове Одлуке је годишњи програм
рада и финансијски план за 2008 годину  Народне
библиотеке „Иво Андрић“ Вишеград

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
        ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-25/08
Датум: 29.02.2008 године         Реџеп Јелачић,с.р.

На основу члана 8. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике
Српске («Службени гласник РС» број: 41/03) и
члана 33.Статута општине Вишеград («Службени
гласник Општине Вишеград» број: 8/05),
Скупштина општине Вишеград на сједници
одржаној дана  29.02.2008 .  године,   д о н о с и

                  О Д Л У К У
   о расписивању јавног  конкурса  за избор и

    именовање  чланова управних одбора у
     јавним установама чији је оснивач

Општина Вишеград

Члан 1
Расписује се јавни конкурс за избор и именовање
чланова управних одбора у јавним установама
чији је оснивач Општина  Вишеград.

Члан 2.
Општи и посебни услови и критеријуми за избор
и именовање чланова управних одбора у јавним
установама чији је оснивач Општина  Вишеград
прописани су Одлуком Скупштине општине о
утврђивању критеријума  за избор и именовање
чланова управних одбора у јавним установама
чији је оснивач Општина  Вишеград.
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Члан 3.
Рок за подношење пријава на конкурс из члана  1.
ове Одлуке  је 15 дана од дана објављивања јавног
конкурса.
Јавни конкурс за избор и именовање чланова
управних одбора у јавним установама чији је
оснивач Општина  Вишеград биће  објављен  у
«Сл. гласнику Републике Српске» и дневном
листу «Глас Српске».

Члан 4.
Поступак избора, укључујући преглед приспјелих
пријава  на конкурс и предлагање кандидата, у
складу са утврђеним критеријумима, извршиће
комисија за избор  и именовање чланова управних
одбора у јавним установама чији је оснивач
Општина  Вишеград.

Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у «Сл.гласнику Општине
Вишеград».

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
      ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-35/08
Датум: 29.02. 2008 године        Реџеп Јелачић,с.р.

На основу члана 6.  став 2.,  а у вези са чланом 7.
став 6. Закона о министарским, владиним и
другим именовањима Републике Српске
(«Сл.гласник РС», бр. 41/03) и члана 33. Статута
Општине Вишеград («Службени гласник
Општине Вишеград» број: 8/05), Скупштина
општине Вишеград на сједници одржаној дана
29.02.2008. године,    д о н о с и

О  Д  Л  У  К  У
о утврђивању критеријума за избор и

именовање  директора  ЈУ РЦ „Вилина влас»
Вишеградска бања,  Вишеград

Члан 1.
Овом Одлуком ближе се утврђују услови и
критеријуми за избор и именовање директора  ЈУ
РЦ „Вилина влас» Вишеградска бања, Вишеград.
Под критеријумима за избор и именовање из
претходног става сматрају се општи и посебни
услови  утврђени овом Одлуком.

Члан 2.
Кандидати за директора ЈУ РЦ „Вилина влас»
Вишеградска бања, Вишеград треба да
испуњавају сљедеће.

Опште услове:
1. да су држављани Репубике Српске или Босне

и Херцеговине;
2. да су старији од 18 година;
3. да нису отпуштени из државне службе на

основу дисциплинске мјере на било којем
нивоу власти у периоду од 3 (три) године
прије дана објављивања конкурса;

4. да нису осуђивани за кривично дјело које их
чини неподобним за обављање послова у
наведеном органу;

5. да се против њих не води кривични поступак;
6. да се на њих не односи члан 9. став 1. Устава

БиХ.

Посебне услове:
1. ВСС  медицинског смјера  -   специјалиста

физијатар
       ВСС или ВШС туристичког смјера
 2.   познавање енглеског језика
3.  најмање 5 (пет) година радног искуства на
     пословима руковођења из  дјелатности
     установе,
4. посједовање стручних , радних и
    организационих способности, посебно из
    дјелатности   установе
5. програм рада и развоја установе

    Члан 3.
Директора ЈУ РЦ „Вилина влас» Вишеградска
бања, Вишеград на основу спроведеног јавног
конкурса  и приједлога   комисије за избор,
именује Скупштина Општине Вишеград, у складу
са критеријумима утврђеним овом Одлуком .
Комисију за избор именује Скупштина општине
Вишеград, у складу са Законом.

Члан 4.
У комисију за избор именоваће се лица која имају
професионално  знање, на истом или вишем од
нивоа за које се спроводи поступак,  те лица која
су упозната са одредбама Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике
Српске.
Комисију  за избор чини пет  чланова, од којих су
три општински службеници, који се именују на
приједлог начелника Општине, док су остала два
члана лица која познају надлежност директора и
постпупак избора.

Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
биће објављена  «Службеном гласнику Општине
Вишеград».

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
       ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-38/08
Датум:  29.02.2008.године        Реџеп Јелачић,с.р.
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На основу члана 8. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике
Српске («Службени гласник РС» број: 41/03) и
члана 33.Статута општине Вишеград («Службени
гласник Општине Вишеград» број: 8/05),
Скупштина општине Вишеград на сједници
одржаној дана  29.02.2008 .  године,   д о н о с и

                О Д Л У К У
о расписивању јавног  конкурса  за избор и
именовање  директора  РЦ „Вилина влас»

Вишеградска бања, Вишеград

Члан 1
Расписује се јавни конкурс за избор и именовање
директора ЈУ РЦ „Вилина влас» Вишеградска
бања, Вишеград.

Члан 2.
Општи и посебни услови и критеријуми за избор
и именовање директора прописани су Одлуком
Скупштине општине о утврђивању критеријума
за избор и именовање директора  ЈУ РЦ „Вилина
влас» Вишеградска бања, Вишеград .

                                     Члан 3.
Рок за подношење пријава на конкурс из члана  1.
ове Одлуке  је 15 дана од дана објављивања јавног
конкурса.
Јавни конкурс за избор и именовање директора
ЈУ РЦ „Вилина влас» Вишеградска бања
Вишеград биће  објављен  у «Сл.  гласнику
Републике Српске» и дневном листу «Глас
Српске».

Члан 4.
Поступак избора, укључујући преглед приспјелих
пријава  на конкурс и предлагање кандидата, у
складу са утврђеним критеријумима, извршиће
комисија за избор  директора ЈУ РЦ „Вилина
влас» Вишеградска бања, Вишеград.

Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у «Сл.гласнику Општине
Вишеград».

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
         ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022- 39/08
Датум:  29.02.2008 године        Реџеп Јелачић ,с.р.

На основу члана  30. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, бр. 101/04, 42/05 и 118/05 ) и члана 33.

Статута  Општине Вишеград, („Службени гласник
Општине Вишеград“ бр.8/05) Скупштина
Општине Вишеград  на сједници одржаној
29.02.2008 године  доноси:

О Д  Л  У  К  У
о усвајању Стратегије партнерства

Члан 1.
Овом Одлуком усваја се Стратегија партнерства
Општине  Вишеград.

Члан 2.
Саставни дио ове Одлуке је Стратегија
партнерства Општине  Вишеград.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕРАД
ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-41/08
Датум: 29.02.2008.године    Реџеп  Јелачић

СТРАТЕГИЈА ПАРТНЕРСТВА

I  Увод

Потписивањем Меморандума о разумијевању са
Одјељењем за демократизацију мисије ОЕБС-а у
Босни и Херцеговини, а кроз реализацију
Пројекта Уговор у општини Вишеград се
имплементира модул-Партнерство са грађанима.
Скупштина општине је основала  Радну групу за
партнерство која је у консултацијама са локалним
ауторитетима, грађанима и организацијама
цивилног друштва израдила приједлог Стратегије
партнерства.
Стратегија партнерства општине Вишеград је
јавни документ којим се дефинише партнерски
однос локалне власти са грађанима и
организацијама цивилног друштва у циљу
афирмисања резултата партнерства за заједницу,
укључујући ефикасније пружање услуга,
побољшање квалитета живота и повећање
међусобног повјерења.
Овим документом, жели се постићи партнерски
однос између локалнe власти и организација
цивилног друштва који је базиран на заједничком
раду ка заједничком циљу, заједничком
дефинисању проблема у локалној заједници као и
заједничком преузимању и подјели одговорности,
што ће допринијети бржем развоју друштва,
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побољшању стандарда и услова живота, односно
просперитетнијој будућности општине.

II Дефиниција концепта партнерства

Партнерство је међусобни однос између општине
Вишеград и грађана и организација цивилног
друштва који подразумијева заједнички ангажман,
осмишљавање и провођење активности које за
циљ имају рјешавање заједнички
идентификованих проблема уз међусобну подјелу
одговорности.
Основне претпоставке партнерства су:

- постојање заједничког циља,
- допринос партнера  у цјелокупном

провођењу заједничких активности,
- подјела одговорности партнера за

провођење активности,
- постојање механизама за иницирање,

имплементацију и евалуацију
партнерства.

Крајњи циљ рада на промоцији партнерства је да
је концепт партнерства
опште познат и прихваћен од грађана и
организација цивилног друштва и редовно
практикован у раду органа општине Вишеград.

III Сврха партнерства

Сврха и смисао партнерства се огледа у сљедећем:

         - oрганизацијском, финансијском и
програмском јачању организација цивилног
друштва, те њиховом увезивању и квалитетнијем
дјеловању у функцији развоја општине Вишеград.
         -  развоју и јачању волонтерског рада у
функцији развоја општине Вишеград.

Стратегијом партнерства се успоставља нови
институционализовани механизам којим ће се
подржати и унаприједити постојећа партнерства
али и иницирати нова, успостављањем сталне
сарадње грађана и организација цивилног
друштва са општином Вишеград, кроз
институционализацију облика и модела сарадње.

IV Правна позадина за партнерство

Стратегија партнерства се темељи на одредбама
Европске повеље о локалној самоуправи, Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број: 101/04, 42/05 и 118/05),
Статута општине Вишеград („Службени гласник
општине Вишеград“, број: 8/05), Пословника
Скупштине општине Вишеград („Службени
гласник општине Вишеград“, број: 12/05),
Стратегије развоја општине Вишеград- допуна за

период 2008.-2010.година, Меморандума о
разумијевању са Одјељењем за демократизацију
мисије ОЕБС-а у Босни и Херцеговини и других
одлука Скупштине општине и начелника општине
којима су регулисани процедуре и механизми
успостављања партнерства између општине и
грађана и организација цивилног друштва.

V Потенцијални партнери

Стратегијом партнерства се успоставља однос
између општинске власти (начелник општине,
Скупштина општине и установе чији је оснивач
општина) и организација цивилног друштва
(невладине организације, удружења грађана,
мјесне заједнице и др.) као потенцијалних
партнера у реализацији свих активности на
подручју општине.
Партнерски односи могу бити: по дужини трајања
- краткорочни, средњорочни и дугорочни, по
карактеру: добровољни и финансирани, а у
реализацији Стратегије партнерства приликом
селекције партнерских активности посебно ће се
дати приоритет пројектима од општег интереса
који су предвиђени Стратегијом развоја општине
Вишеград- допуна за период 2008.-2010.година и
Планом капиталних улагања, уз истовремено
уважавање специфичних и приоритетних потреба
грађана општине Вишеград.
Приликом селекције партнера посебно ће се
водити рачуна о угледу и кредибилитету
потенцијалних партнера, легитимности и
ауторитету, капацитету као и поузданости и
посвећености извршавању пројектних активности.
Право грађана и организација цивилног друштва
је да допринесу реализацији пројектних
активности кроз волонтирање, давање властитих
идеја, стручних знања, искуства и вјештина, кроз
различит дијапазон дјеловања властитим учешћем
у финансијским и другим ресурсима, као једини
легитимни представник одређене групације
грађана.
Као резултат ових активности повећава се
кредибилитет, присутност, подршка шире
заједнице као и побољшање капацитета, знања,
ресурса и лигитимитета грађана и организација
цивилног друштва као потенцијалних партнера
општине, те рјешавање заједничких проблема на
задовољство грађана.
Права и обавезе општине као партнера у
реализацији пројектних активности су
обезбјеђење политичке подршке, финансијске и
техничке експертизе и легалитета уз истовремено
обезбјеђење контаката у оквиру
институционалних оквира.
Резултат ових активности је повећање
кредибилитета и одговорности општинске власти,
кроз повећање капацитета и нових процедура и
уједно  повећање ефикасности и ефективности у
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рјешавању приоритетних проблема заједнице.
Овим активностима општина даје допринос
развоју партиципативне демократије и цивилног
друштва уопште.

VI Процес партнерства

 VI 1. Изградња партнерства кроз пројектни
циклус

Пројектни циклус одвија се у 4 корака:
   1. Заједничка идентификација проблема
   2. Заједничка израда акционог плана
   3. Заједничко провођење акционог плана
   4. Заједничко надгледање и евалуација

проведеног акционог плана.

VI 1.1. Заједничка идентификација проблема

Заједничка идентификација проблема је први
корак у партнерским односима општине и грађана
и организација цивилног друштва, којим се
идентификује проблем.
Заједничко дефинисање проблема олакшава
спознају заједничког интереса и помаже
обезбјеђивању подршке шире заједнице и
максимално укључење општинских власти, те
успостављање равноправних партнерских односа.
Циљ заједничке идентификације проблема је да се
кроз заједничке консултације између општине и
грађана и организација цивилног друштва
препознају проблеми заједнице и  дефинишу
приоритети.
Заједничка идентификација проблема се остварује
кроз консултације у постојећим заједничким
тијелима, истраживањима јавног мнијења, те кроз
иницијативу једне партнерске стране на коју
друга пристаје.

VI 1.2. Заједничка израда акционог плана

Заједничка израда акционог плана представља
други корак у партнерским односима општине и
грађана и организација цивилног друштва, којим
се дефинишу све активности које је неопходно
предузети да би се реализовао одређени пројекат.
Заједничка израда акционог плана је важна због
прецизне подјеле одговорности свих страна које
равноправно учествују у његовој изради, као и
рокова за реализацију сваке од активности из
акционог плана.
Акциони план ће бити усвојен доношењем одлуке
у тијелу мјешовитог састава.

VI 1.3.  Заједничко провођење акционог плана

Заједничко провођење акционог плана је трећи
корак у партнерским односима општине и грађана
и организација цивилног друштва.
Сви партнери учествују у реализацији акционог
плана у складу са дефинисаним обавезама,
природом своје активности и могућностима.
У реализацију акционог плана партнери могу
укључивати и вањске сараднике.
Сваки од партнера одговара за реализацију
активности, како је утврђено планом.
Заједничком реализацијом акционог плана
обезбиједиће се веће учешће шире друштвене
заједнице у свим фазама реализације пројекта с
циљем стварања повољнијег амбијента на
обострано задовољство партнера и задовољство
друштвене заједнице.

VI 1.4. Надзор и евалуација акционог плана

Ово је посљедњи корак у процесу партнерског
рјешавања проблема.
Заједничко тијело мјешовитог састава ће вршити
и надзор и евалуацију свих активности у
реализацији сваког пројекта.
Тијело је дужно поднијети извјештај о
реализацији пројекта Скупштини општине.
Извјештај ће садржавати анализу истраживања
јавног мнијења ради утврђивања степена
задовољства заједнице реализацијом пројекта.
Циљ надзора и евалуације акционог плана је да
кроз извјештаје и надзор као и истраживање
јавног мнијења побољша и унаприједи радње и
активности у планирању и изради наредних
акционих планова.

VII  Институционализација

Општина Вишеград је кроз раније усвојене акте
(Статут општине, Пословник Скупштине
општине, акти органа у којима су именовани
представници грађана, Одлука о Анкети као
методу испитивања грађана о приоритетним
проблемима на нивоу мјесне заједнице и
критеријумима за њихов одабир,  Одлука о
оснивању Комисије за планирање капиталних
инвестиција и други акти) успоставила трајне
механизме партнерских односа са разним
интересним групацијама.
Опредјељење општине је да кроз усвајање
Стратегије партнерства настави започете
активности на даљој институционализацији
партнерских активности које ће имати за циљ
увођење стандарда у пружању услуга у органима
општине и установама и институцијама чији је
оснивач општина, а које су у служби грађана и
организација цивилног друштва.
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Скупштина општине ће одлуком о оснивању
тијела за имплементацију и надзор
имплементације партнерства именовати чланове
тијела испред органа општине и легитимних
представника грађана и организација цивилног
друштва и детаљније разрадити активности и
надлежности тијела.

VIII Стратегија партнерства у вези са другим
општинским документима

Стратегија партнерства, као јавни документ, је
уско повезана са другим општинским
документима који дефинишу партнерски однос
општине и грађана и организација цивилног
друштва.
Овим документом се прецизније разрађују
партнерски односи кроз важећа општинска
документа,  а уједно ће служити као основа за
усклађивање постојећих и израду нових
општинских аката и докумената.

IX Подручја локалне управе отворена за
партнерство

Партнерство између грађана и локалних власти у
заједничком провођењу активности и заједничком
провођењу општинских задатака и одговорности
кроз заједнички допринос и подјелу одговорности
могуће је у сљедећим подручјима од важности за
развој наше општине:

-економски развој,
-демократизација,
-друштвени развој, социјална помоћ и
  култура,
-екологија и
-инфраструктура.

Кроз даље активности које за циљ имају увођење
стандарда у пружању услуга у локалној управи,
локална управа ће тражити мишљења грађана и
радећи на побољшању квалитета услуга
одговорити на потребе, избор и захтјеве грађана у
сљедећим подручјима:

-административне процедуре,
-мјере и провођење социјалне политике,
-комуналне дјелатности и инфраструктура,
-информисање и консултовање и
-услуге које пружа трећа страна.

Овом стратегијом се не ограничавају могућности
остваривања вишег степена партнерства локалних
власти и грађана и цивилног друштва. Она има за
циљ инволвирање свих субјеката на подручју
општине Вишеград у процес заједничког
креирања и доношења аката и докумената којима
се остварује побољшање услуга локалне управе,
ствара додатна вриједност, побољшава квалитет

живљења, повећава капацитет и јединство
заједнице и јача међусобно повјерење.
Провођење Стратегије партнерства општине
Вишеград ће на крају календарске године
разматрати Скупштина општине, а Извјештај ће
заједнички припремати и презентовати локална
управа и грађани и цивилно друштво.

На основу члана 37. Закона о локалној
самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 101/04, 42/05 и
118/05)  и члана 42.  став 2.  Статута Општине
Вишеград („Сл.гласник Општине Вишеград“, бр.
8/05), Скупштина општине Вишеград на сједници
одржаној дана 29.02.2008 године, д о н о с и

О Д Л У К У
о измјенама и допунама Пословника

Скупштине општине Вишеград

Члан 1.
У Пословнику Скупштине општине Вишеград
(„Сл.гласник Општине Вишеград“, бр. 12/05) у
члану 10.  иза става 1.  додаје се нови став који
гласи:
„Приликом преузимања дужности одборници
потписују посебну изјаву о прихватању и обавези
поштовања Кодекса изабраних представника
Општине Вишеград“.
Досадашњи „став 2.“ постаје „став 3“.

Члан 2.
У члану 47. иза тачке 11. додаје се нова тачка 12
која гласи „Етички одбор“.
Досадашње тачке „12. и 13“ постају тачке „13. и
14“.

Члан 3.
Иза члана 58.додаје се нови члан 58а. који гласи:
„Етички одбор:

· прати примјену Кодекса понашања
изабраних представника Општине
Вишеград,  а нарочито јавно изнесене
примједбе и препоруке (у било ком
облику).

· поступа по појединачним приједлозима за
утврђивање постојања поврде Кодекса

· подноси извјештај Скупштини општине
са препорукама и има друга овлаштења
утврђена Етичким кодексом.

 Етички одбор броји 5  чланова.“

Члан 4.
Овлаћује се Комисија за прописе да утврди
пречишћени текст Пословника Скупштине
Општине Вишеград.
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Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
биће објављена у „Сл.гласнику Општине
Вишеград“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
         ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-43/08
Датум: 29.02.2008 године           Реџеп Јелачић,с.р

На основу члана 58.а. Пословника Скупштине
општине Вишеград („Сл.гласник Општине
Вишеград 12/05 ),  Скупштина општине Вишеград
на сједници одржаној дана 29.02.2008. године,
д о н о с и

О Д Л У К У
о именовању Етичког одбора

Члан 1.
У Етички одбор именују се:

1. Драго Гавриловић, члан
2. Ана Ђукановић, члан
3. Хасиб Џафо, члан
4. Миро Коџо, члан
5. Славко Хелета, члан.

Члан 2.
Чланови Етичког  одбора ће на својој првој
сједници изабрати предсједника и замјеника.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
       ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-44/08
Датум: 29.02.2008 године         Реџеп Јелачић,с.р.

На основу члана 5  став 3.  Закона о промету
непокретности («Сл.лист СР БиХ»,
бр.38/78,4/89,29/90,22/91,Службени гласник РС
бр. 29/94) и члана 33. Статута Општине Вишеград
(«Сл. гласник Општине Вишеград», бр.8/05),
Скупштина Општине Вишеград на сједници
одржаној  29.02.2008   године,  д о н о с  и

О Д Л У К У
     о измјени и допуни Одлуке о давању на
   употребу и кориштење земљишта, објекта
                      и опреме Републичком
               Хидрометеоролошком заводу

Члан 1.
У члану 6. став 2. Одлуке о давању на употребу и
кориштење земљишта, објекта и опреме
Републичком Хидрометеоролошком заводу
(„Сл.гласник Општине Вишеград“, 15/07) , мијења
се и гласи:
„У случају престанка обављања дјелатности
Републички Хидрометеоролошки завод је дужан
земљиште, објекат и опрему вратити Општини
Вишеград у року од 60 дана у затеченом  стању“.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
         ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-45/08
Датум:  29.02.2008.године         Реџеп Јелачић,с.р.

На основу члана 44.Закона о шумама („Службени
гласник Републике Српске“ бр 66/03,53/05 и
91/06), члана  30. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, бр.
101/04, 42/05 и 118/05 ) и члана 33. Статаута
Општине Вишеград, („Службени гласник
Општине Вишеград“ бр.8/05) Скупштина
Општине Вишеград  на сједници одржаној
29.02.2008 године  доноси:

О Д  Л  У  К  У
о усвајању Програма улагања средстава

добијених по основу
члана 44. Закона о шумама

Члан 1.
Овом Одлуком усваја се Програм улагања
средстава добијених по основу члана 44. Закона о
шумама („Службени гласник Републике Српске“
бр. 66/03,53/05 и 91/06).

Члан 2.
Саставни дио ове Одлуке је Програм улагања
средстава добијених по основу члана 44. Закона о
шумама.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕРАД
  ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-47/08
Датум: 29.02.2008.године          Реџеп  Јелачић,с.р.
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На основу члана 44.Закона о шумама („Службени
гласник Републике Српске“ бр. 66/03,53/05 и
91/06) и члана 33. Статаута  Општине Вишеград,
(“Службени гласник Општине Вишеград“ бр.8/05)
на сједници одржаној 29.02.2008 године,
д о н о с и

П Р О Г Р А М
улагања средстава oстварених  по основу

Закона о шумама

I
Управљачи државних  шума, у складу са чланом
44. Закона о шумама, обавезни су да издвајају
10%  финансијских средстава од вриједности
продатих шумских дрвних сортимената  утврђене
по цијенама  у шуми на пању у цјеновнику  Јавног
предузећа   шумарства  за развој општине са које
потичу продати сортименти . Општина Вишеград
је буџетом за 2008 годину планирала остварење
прихода по овом основу  у износу од 300.000,00
КМ.
Власници приватних шума према члану 39. истог
Закона дужни су на вриједност нето посјечене
дрвне масе у текућој години, обрачунате по
тржишним цијенама франко камионски пут
уплатити износ од 10% на посебан рачун
Општине за репродукцију шума.  Општина
Вишеград је буџетом за 2008  годину планирала
остварене прихода по овом основу у износу од
7.000,00 КМ.

II
Средства остварена по овом основу, у укупном
износу од 307.000,00 КМ, инвестираће  се у
пројекте:
1. Изградња пута „Плави мост –Тасићи-Велетово“
..........................................................     90.000.00КМ
2. Изградња пута „Прелово-Блаце-
Клашник“...........................................   60.000.00КМ
3.  Изградња пута  за насеље Дринско-Паштан
брдо.....................................................  60.000.00КМ
4. Асфалтирање пута у Вардишту
.............................................................   42.000.00KM
5. Реконструкција осталих локалних путева (релеј
Мриловићи, Бабин поток и Дубовик)
.............................................................   55.000.00КМ
                    У К У П Н О :                307.000.00КМ

III
Средства из тачке I овог програма распоређиваћа
се према динамици прилива средстава на
приједлог Комсиије за планирање општинског
развоја.

IV
Праћење реализације пројеката вршиће начелник
Општине о чему ће једном годишње извјештавати
Скупштину општине.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕРАД
ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број 01-022-48/08
Датум: 29.02.2008.године        Реџеп  Јелачић,с.р.

На основучлана 17. Закона о грађевинском
земљишту Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“ број 112/06), члана 8.
Правилника о поступку јавног надметања за
продају грађевинског земљишта у државној
својини („Службени гласник Републике Српске“,
бр. 14/07), члана 15. Одлуке о грађевинском
земљишту („Службени гласник Општине
Вишеград број 4/04) и члана 33. Статута Општине
Вишеград („Службени гласник Општине
Вишеград“, број 8/05), Скупштина Општине
Вишеград на сједници одржаној дана 29.02.2008
године,   д о н о с и

  Р Ј Е Ш Е Њ Е
 о именовању Комисије за спровођење

поступка   јавног надметања за продају
градског грађевинског  земљишта

I
У Комисију за спровођење поступка јавног
надметања  за продају градског грађевинског
земљишта, именују се:

1. Биљана Бореновић, дипломирани
инжињер архитектуре, предсједник

2. Милијана Шкобо, дипломирани
економиста, члан

3. Лепа Цвијетић, правник, члан.
За замјенике се именују:
1. Гордана Мојевић, дипломирани инжињер

архитектуре, замјеник предсједника
2. Олга Костић, дипломирани правник,

замјеник члана
3. Његош Танасковић, дипломирани

економиста, замјеник члана

II
Задатак Комисије из тачке  I  овог рјешења је да
спроведе поступак јавног надметања – лицитације
( јавни оглас, утврди текст јавног огласа,
редослијед првенства на огласу, достави закључак
о резултатима огласа Скупштини општине ради
даљег поступка).

III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
биће објављено у Службеном гласнку  Општине
Вишеград.
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
       ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-20/08
Датум: 29.02.2008 године           Реџеп Јелачић,с.р.

На основу члана 16.  тачка 1.  Закона о систему
јавних служби („Сл.гласник РС“, бр. 68/07), и
члана 33. Статута Оппштине Вишеград („Сл.
гласник Општине Вишеград“, бр. 8/05),
Скупштина општине Вишеград на сједници
одржаној дана 29.02.2008 године, д о н о с и

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

Центра за социјални рад

I
Стојка Савић, разрјешава се дужноти члана
Управног одбора Центра за социјални рад
Вишеград због укидања представника из реда
запослених у Управном одбору као органу
управљања по Закону о систему јавних служби
(„Сл. гласник РС“, бр. 68/07).

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
     ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-26/08
Датум: 29.02.2008 године      Реџеп Јелачић,с.р.

На основу члана 4. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике
Српске („Сл.гласник РС“, бр. 41/03), члана 16.
тачка 1.  Закона о систему јавних служби
(„Сл.гласник РС“, бр. 68/07) и члана 33. Статута
Општине Вишеград („Сл.гласник Општине
Вишеград“, бр. 8/05), Скупштина општине
Вишеград на сједници одржаној дана 29.02.2008
године, д о н о с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е
        о   именовању  вршилаца  дужности  члана
        Управног одбора  Центра за социјални рад

IБожана Николић именује се за вршиоца
дужности члана Управног одбора Центра за

социјални рад Вишеград .

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
                                     ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број:  01-022-27/08
Датум:  29.02.2008 године       Реџеп Јелачић ,с.р.

На основу члана 16. тачка 1. Закона о систему
јавних служби („Сл.гласник РС“, бр. 68/07), и
члана 33. Статута Општине Вишеград („Сл.
гласник Општине Вишеград“, бр. 8/05),
Скупштина општине Вишеград на сједници
одржаној дана 29.02.2008 године, д о н о с и

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

Апотеке у  Вишеграду

I
Мирјана Сајловић, разрјешава се дужности члана
Управног одбора Апотеке у Вишеграду, због
укидања представника из реда запослених у
Управном одбору као органу управљања по
Закону о систему јавних служби („Сл.гласник
РС“, бр. 68/07).

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
       ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-28/08
Датум: 29.02.2008 године         Реџеп Јелачић,с.р.

На основу члана 4. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике
Српске („Сл.гласник РС“, бр. 41/03), члана 16.
тачка 1.  Закона о систему јавних служби
(„Сл.гласник РС“, бр. 68/07) и члана 33. Статута
Општине Вишеград („Сл.гласник Општине
Вишеград“, бр. 8/05), Скупштина општине
Вишеград на сједници одржаној дана  29.02.2008
године, д о н о с и
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Р Ј Е Ш Е Њ Е
         о  именовању вршиоца  дужности  члана
          Управног одбора Апотеке у Вишеграду

I
Бране Смиљић, именује се за вршиоца дужности
члана Управног одбора Апотеке у Вишеграду .

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
       ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број:  01-022-29 /08
Датум: 29.02. 2008 године        Реџеп Јелачић,с.р.

На основу члана 16.  тачка 1.  Закона о систему
јавних служби („Сл.гласник РС“, бр. 68/07) и
члана 33. Статута Општине Вишеград
(„Сл.гласник Општине Вишеград“, бр. 8/05),
Скупштина општине Вишеград на сједници
одржаној дана 29.02.2008 године, д о н о с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о разрјешењу члана Управног одбора ЈСУ

„Дрина“ Вишеград

I
Нешковић Милован, разрјешава се дужности
члана Управног одбора ЈСУ „Дрина“ Вишеград из
реда запослених, због укидања представника из
реда запослених у Управном одбору као органу
управљања по Закону о систему јавних служби
(„Сл.гласник РС“, бр. 68/07).

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
        ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број:  01-022-30/08
Датум: 29.02.2008 године           Реџеп Јелачић,с.р.

На основу члана 16.  тачка 1.  Закона о систему
јавних служби („Сл.гласник РС“, бр. 68/07) и
члана 33. Статута Оппштине Вишеград
(„Сл.гласник Општине Вишеград“, бр. 8/05),

Скупштина општине Вишеград на сједници
одржаној дана 29.02.2008 године, д о н о с и

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

„Дрина“ Вишеград

I
Разрјешавају се дужности чланова Управног
одбора ЈСУ „Дрина“ Вишеград

1. Јевтић Драган
2. Комад Нада
3. Фргања Дарко
4. Петровић Перо
5. Баралић Раде
6. Савић Новак

због промјене – смањења броја чланова Управног
одбора ЈСУ „Дрина“ Вишеград .

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
       ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број:  01-022-31/08
Датум: 29.02.2008 године       Реџеп Јелачић,с.р.

На основу члана 4. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике
Српске („Сл.гласник РС“, бр. 41/03), члана 16.
тачка 1.  Закона о систему јавних служби
(„Сл.гласник РС“, бр. 68/07) и члана 33. Статута
Општине Вишеград („Сл.гласник Општине
Вишеград“, бр. 8/05), Скупштина општине
Вишеград на сједници одржаној дана  29.02.2008
године, д о н о с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е
       о  именовању вршилаца дужности  чланова
        Управног одбора ЈСУ „Дрина“ Вишеград

I
За вршиоце дужности чланова Управног одбора
ЈСУ „Дрина“ Вишеград именују се:

1. Нада Комад
2. Дарко Фргања
3. Новица Видаковић

II
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
биће објављено у „Сл.гласнику Општине
Вишеград“.
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
      ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-32/08
Датум:  29.02.2008 године       Реџеп Јелачић,с.р.

На основу члана 16.  тачка 1.  Закона о систему
јавних служби („Сл.гласник РС“, бр. 68/07), и
члана 33. Статута Оппштине Вишеград
(„Сл.гласник Општине Вишеград“, бр. 8/05),
Скупштина општине Вишеград на сједници
одржаној дана 29.02.2008 године, д о н о с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е
  о разрјешењу чланова Управног одбора Јавне
        установе за културне дјелатности
                 „Дом културе“  Вишеград

I
Разрјешавају се чланови Управног одбора Јавне
установе за културне дјелатности „Дом културе“
Вишеград

1. Милијан Ћећез и
2. Ранко Јевђевић

због неиспуњавања услова у погледу степена
образовања из члана 2. Одлуке о утврђивању
критеријума за избор и именовање чланова
Управних одбора у јавним установама чији је
оснивач Општина Вишеград („Сл.гласник
Општине Вишеград“, бр. 14/07 и 1/08).

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
       ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-33/08
Датум: 29.02.2008 године         Реџеп Јелачић,с.р.

На основу члана 4. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике
Српске („Сл.гласник РС“, бр. 41/03), члана 16.
тачка 1.  Закона о систему јавних служби
(„Сл.гласник РС“, бр. 68/07) и члана 33. Статута
Оппштине Вишеград („Сл.гласник Општине
Вишеград“, бр. 8/05), Скупштина општине
Вишеград на сједници одржаној дана 29.02.2008
године, д о н о с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е
       о  именовању вршилаца дужности  чланова
              Управног одбора Јавне установе за
            културене дјелатности „Дом културе“
                                  Вишеград

I
За вршиоце дужности чланова Управног одбора
Јавне установе за културене дјелатности „Дом
културе“ Вишеград , именују се:

1. Мира Андрић и
2. Ненад Васиљевић

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
        ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-34/08
Датум: 29.02.2008 године           Реџеп Јелачић,с.р.

На основу члана 9. Закона о министарстим,
владиним и другим именовањима Републике
Српске („Сл.гласник РС“, бр. 25/03), члана 3. и 4.
Одлуке о утврђивању  критеријума за избор и
именовање чланова управних одбра у јавним
установама чији је оснивач Општина   Вишеград
(„Сл.гласник Општине Вишеград“, бр. 14/07 и
1/08), Скупштина општине Вишеград на сједници
одржаној  дана  29.02.2008  године,   д о н о с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању Комисије за избор  и именовање

чланова управних одбора у
јавним установама  чији је оснивач

Општина Вишеград

I
У Комисију за избор и именовање чланова
управних одбра у јавним установама чији је
оснивач Општина   Вишеград , именују се:

1. Ковиљка Марковић, предсједник
2. Неђо Савић, члан
3. Лепа Цвијетић Васиљевић, члан
4. Раде Ђурић,   члан
5.  Мићо Максимовић,  члан

II
Задатак Комисије за избор  је да размотри све
пријаве приспјеле на Конкурс, сачини листу са
ужим избором кандидата који испуњавају
критеријуме за именовање, по потреби прикупи
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додатне информације о кандидатима, обави
интервјуе са кандидатима и након тога  предложи
ранг-листу са кандидатима Скупштини општине
Вишеград, на разматрање и доношење коначне
одлуке о избору.

III
Администртивне и техничке послове за потребе
Комисије обављаће Стручна служба.

IV
Комисија престаје са радом даном именовања
чланова управних одбра у јавним установама чији
је оснивач Општина   Вишеград .

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
         ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-36/08
Датум: 29.02.2008 године           Реџеп Јелачић,с.р.

На основу члана 18.с тав 2. Закона о систему
јавних служби („Сл.гласник РС“, бр. 68/07) и
члана 33. Статута Оппштине Вишеград
(„Сл.гласник Општине Вишеград“, бр. 8/05),
Скупштина општине Вишеград на сједници
одржаној дана  29.02.2008 године, д о н о с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о разрјешењу ВД директора ЈП „Радио

телевизија Вишеград“ Вишеград

1. Драгутин Станчић, разрјешава се
дужности ВД директора ЈП „Радио телевизија
Вишеград“ Вишеград, због истека периода на који
је именован.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
        ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-37/08
Датум: 29.02.2008 године         Реџеп Јелачић,с.р.

На основу члана 9. Закона о министарстим,
владиним и другим именовањима Републике
Српске, („Сл.гласник РС“, бр. 25/03), члана 3. и 4.
Одлуке о утврђивању  критеријума за избор и
именовање директора ЈУ РЦ „Вилина влас“
Вишеградска бања,  Вишеград , број: 01-022-
38/08, Скупштина општине Вишеград на сједници
одржаној  дана  29.02.2008 . године,    д о н о с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању Комисије за избор  дирекотра
ЈУ РЦ „Вилина влас“ Вишеградска бања,

Вишеград

I
У Комисију за избор директора ЈУ РЦ „Вилина
влас“ Вишеградска бања,  Вишеград, именују се:

1. Добривоје Станојевић, предсједник
2. Милијана Шкобо, члан
3. Гордана Мојевић, члан
4. Огњенка Тешовић,  члан
5. Предраг Маљукан, члан

II
Задатак Комисије за избор  је да размотри све
пријаве приспјеле на Конкурс, сачини листу са
ужим избором кандидата који испуњавају
критеријуме за именовање, по потреби прикупи
додатне информације о кандидатима, обави
интервјуе са кандидатима и након тога  предложи
ранг-листу са кандидатима Скупштини општине
Вишеград, на разматрање и доношење коначне
одлуке о избору.

III
Администртивне и техничке послове за потребе
Комисије обављаће Стручна служба.

IV
Комисија престаје са радом даном именовања
директора ЈУ РЦ „Вилина влас“ Вишеградска
бања,  Вишеград .

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
     ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-40/08
Датум: 29.02.2008.године        Реџеп Јелачић,с.р.
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На основу члана 16.  тачка 1.  Закона о систему
јавних служби („Сл.гласник РС“, бр. 68/07), и
члана 33. Статута Оппштине Вишеград
(„Сл.гласник Општине Вишеград“, бр. 8/05),
Скупштина општине Вишеград на сједници
одржаној дана 29.02.2008 године, д о н о с и

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

Народне библиотеке
„Иво Андрић“   Вишеград

I
Разрјешавају се чланови Управног одбора
Народне библиотеке „Иво Андрић“  Вишеград

1. Свјетлана Шимшић
2. Анђелија Шимшић
3. Петроније Шимшић

због неиспуњавања услова у погледу степена
образовања из члана 2. Одлуке о утврђивању
критеријума за избор и именовање чланова
Управних одбора у јавним установама чији је
оснивач Општина Вишеград („Сл.гласник
Општине Вишеград“, бр. 14/07 и 1/08).

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
                                                 ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01-022-50/08
Датум: 29.02.2008 године       Реџеп Јелачић.с.р.

На основу члана 4. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике
Српске („Сл.гласник РС“, бр. 41/03), члана 16.
тачка 1.  Закона о систему јавних служби
(„Сл.гласник РС“, бр. 68/07) и члана 33. Статута
Оппштине Вишеград („Сл.гласник Општине
Вишеград“, бр. 8/05), Скупштина општине
Вишеград на сједници одржаној дана 29.02. 2008
године, д о н о с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е
 о  именовању вршилаца дужности  чланова
Управног одбора Народне библиотеке „Иво

Андрић“ Вишеград

I
За вршиоце дужности чланова Управног одбора
Народне библиотеке „Иво Андрић “ Вишеград ,
именују се:

1. Данка Митровић
2. Дијана Инђић и
3. Данка Ђајић

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
        ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-51/08
Датум:29.02.2008 године          Реџеп Јелачић,с.р.

На основу члана 16. тачка 1. Закона о систему
јавних служби („Сл.гласник РС“, бр. 68/07), и
члана 33. Статута Оппштине Вишеград
(„Сл.гласник Општине Вишеград“, бр. 8/05),
Скупштина општине Вишеград на сједници
одржаној дана 29.02.2008 године, д о н о с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о разрјешењу чланова Управног одбора Јавне
         установе за културне дјелатности
            „Градска галерија“  Вишеград

I
Разрјешавају се чланови Управног одбора Јавне
установе за културне дјелатности „Градска
галерија“  Вишеград

1. Свјетлана Мутлак
2. Милоје   Ичагић

због неиспуњавања услова у погледу степена
образовања из члана 2. Одлуке о утврђивању
критеријума за избор и именовање чланова
Управних одбора у јавним установама чији је
оснивач Општина Вишеград („Сл.гласник
Општине Вишеград“, бр. 14/07 и 1/08).

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
                     ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-52 /08
Датум:29.02. 2008 године       Реџеп Јелачић,с.р.

На основу члана 4. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике
Српске („Сл.гласник РС“, бр. 41/03), члана 16.
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тачка 1.  Закона о систему јавних служби
(„Сл.гласник РС“, бр. 68/07) и члана 33. Статута
Оппштине Вишеград („Сл.гласник Општине
Вишеград“, бр. 8/05), Скупштина општине
Вишеград на сједници одржаној дана 29.02.2008
године, д о н о с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е
     о  именовању вршилаца дужности  чланова
             Управног одбора Јавне установе за
               културене дјелатности „Градска
                      галерија“ Вишеград

I
За вршиоце дужности чланова Управног одбора
Јавне установе за културене дјелатности „Градска
галерија “ Вишеград , именују се:

1. Славко Топаловић и
2. Соња Митрашиновић.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
      ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број:01-022-53 /08
Датум: 29.02.2008 године     Реџеп Јелачић,с.р.

На основу члана 16.  тачка 1.  Закона о систему
јавних служби („Сл.гласник РС“, бр. 68/07), и
члана 33. Статута Оппштине Вишеград
(„Сл.гласник Општине Вишеград“, бр. 8/05),
Скупштина општине Вишеград на сједници
одржаној дана 29.02.2008 године, д о н о с и

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

Дом здравља у Вишеграду

I
Вера Фулурија, разрјешава се дужности члана
Управног одбора Дом здравља у Вишеграду,  на
лични захтјев.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
       ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-54 /08
Датум: 29.02.2008 године         Реџеп Јелачић,с.р.

На основу члана 16. тачка 1. Закона о систему
јавних служби („Сл.гласник РС“, бр. 68/07), и
члана 33. Статута Оппштине Вишеград
(„Сл.гласник Општине Вишеград“, бр. 8/05),
Скупштина општине Вишеград на сједници
одржаној дана 29.02.2008 године, д о н о с и

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

Дома здравља у Вишеграду

I
Ненад Митрашиновић, разрјешава се дужноти
члана Управног одбора Дома здравља у
Вишеграду, због неиспуњавања услова у погледу
степена образовања из члана 2. Одлуке о
утврђивању критеријума за избор и именовање
чланова Управних одбора у јавним установама
чији је оснивач Општина Вишеград („Сл.гласник
Општине Вишеград“, бр. 14/07 и 1/08).

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
         ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-55/08
Датум: 29.02.2008 године          Реџеп Јелачић,с.р.

На основу члана 4. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике
Српске („Сл.гласник РС“, бр. 41/03), члана 16.
тачка 1.  Закона о систему јавних служби
(„Сл.гласник РС“, бр. 68/07) и члана 33. Статута
Оппштине Вишеград („Сл.гласник Општине
Вишеград“, бр. 8/05), Скупштина општине
Вишеград на сједници одржаној дана 29.02.2008
године, д о н о с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е
    о  именовањ у  вршилаца дужности  чланова
  Управног одбора  Дома здравља у Вишеграду

I
За вршиоце дужности чланова Управног одбора
Дома здравља у Вишеграду, именују се:
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1. Мира Стојановић и
2. Вера Петровић.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
        ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број:01-022-56/08
Датум: 29.02. 2008 године           Реџеп Јелачић,с.р.

На основу члана 16.  тачка 1.  Закона о систему
јавних служби („Сл.гласник РС“, бр. 68/07), и
члана 33. Статута Оппштине Вишеград
(„Сл.гласник Општине Вишеград“, бр. 8/05),
Скупштина општине Вишеград на сједници
одржаној дана 29.02.2008 године, д о н о с и

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

Дјечијег обданишта „Невен“ у Вишеграду

I
Разрјешавају се чланови Управног одбора
Дјечијег обданишта „Невен“ у Вишеграду:

1. Сена Андрић и
2. Миља Ђурић

због укидања представника из реда запослених у
Управном одбору као органу управљања по
Закону о систему јавних служби („Сл.гласник
РС“, бр. 68/07).

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
     ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-57/08
Датум: 29.02.2008 године    Реџеп Јелачић,с.р.

На основу члана 16.  тачка 1.  Закона о систему
јавних служби („Сл.гласник РС“, бр. 68/07), и
члана 33. Статута Оппштине Вишеград
(„Сл.гласник Општине Вишеград“, бр. 8/05),
Скупштина општине Вишеград на сједници
одржаној дана 29.02.2008 године, д о н о с и

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

Дјечијег обданишта „Невен“ у Вишеграду

I
Разрјешавају се чланови Управног одбора
Дјечијег обданишта „Невен“ у Вишеграду:

1. Анђелија Шимшић и
2. Ранка Дикић

због неиспуњавања услова у погледу степена
образовања из члана 2. Одлуке о утврђивању
критеријума за избор и именовање чланова
Управних одбора у јавним установама чији је
оснивач Општина Вишеград („Сл.гласник
Општине Вишеград“, бр. 14/07 и 1/08).

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
                       ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-58/08
Датум: 29.02.2008 године          Реџеп Јелачић,с.р.

На основу члана 4. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике
Српске („Сл.гласник РС“, бр. 41/03), члана 16.
тачка 1.  Закона о систему јавних служби
(„Сл.гласник РС“, бр. 68/07) и члана 33. Статута
Оппштине Вишеград („Сл.гласник Општине
Вишеград“, бр. 8/05), Скупштина општине
Вишеград на сједници одржаној дана 29.02.2008
године, д о н о с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е
      о  именовању вршилаца дужности  чланова

       Управног одбора Дјечијег обданишта
„Невен“ у Вишеграду

I
За вршиоце дужности чланова Управног

одбора Дјечијег обданишта „Невен“ у Вишеграду,
именују се:

1. Слађана Стојановић
2. Владимир Брадоњић
3. Слађана Росић и
4. Саша Ђуровић.

II
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
биће објављено у „Сл.гласнику Општине
Вишеград“.
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
         ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 29-022-59/08
Датум: 29.02.2008 године            Реџеп Јелачић,с.р.

На основу члана 30. Закона о локалној
самоуправи («Сл.гласник РС», бр. 101/04, 42/05 и
118/05), члана 33. Статута општине Вишеград
(«Сл.гласник Општине Вишеград», бр. 8/05),
Скупштина општине Вишеград на сједници
одржаној дана  29.02.2008. године, д о н о с и

КОДЕКС ПОНАШАЊА
       ИЗАБРАНИХ ПРЕДСТАВНИКА

ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД

1. УВОД

Члан 1.
1. Садржај овог кодекса утврђује оквир

етичких принципа за локалне и јавне званичнике,
прилагођен постојећем законодавству, прописима
и принципима јавне администрације.

2. Овим кодексом изабрани представници
– одборници у Скупштини општине Вишеград и
начелник општине Вишеград желе да промовишу
eтичке принципе и стандарде свог понашања
којих ће се придржавати како би у домену свог
дјеловања мандат остварили у најбољем интересу
свих грађана у општини.

2. ПОДРУЧЈЕ ПРИМЈЕНЕ

Члан 2.
1. Овај кодекс се односи на одборнике

Скупштине општине Вишеград и начелника
општине Вишеград, као изабране представнике
грађана на непосредним и тајним изборима.

2. Принципи понашања установљени
овим кодексом ће се примјењивати и у изборној
кампањи.

3. ПРИНЦИПИ ПОНАШАЊА

Члан 3.
Усвајањем овог кодекса изабрани представници
преузимају обавезу да ће, у циљу обављања
својих дужности придржавати се принципа
приоритета закона и општег интереса,
интегритета, несебичности, забране мита и
корупције, отворености, поштења и одговорности,
избјегавања сукоба интереса, правилног
управљања ресурсима, обавезе професионалног
усавршавања, избјегавања кумулације позиција,
узајамног поштовања и уважавања.

 3.1. Приоритет закона и општег интереса

Члан 4.
1. У свом цјелокупном дјеловању

изабрани представници увијек ће поштовати
приоритет закона и општег интереса и своје
активности ће усмјерити  и дјеловати у
остваривању јавног интереса.

2. Изабрани представници ће у свом
дјеловању увијек имати на уму да су изабрани
представници свих грађана у општини Вишеград,
а не неког њиховог дијела.

3. У свом дјеловању увијек ће своје
одлуке и акције подешавати искључиво у оквиру
прописа и по процедурама које су предвиђене
прописима.

4. Ниједну своју одлуку неће донијети
нити ће гласати, нити прећутати да јавно изнесу
свој став,  уколико им  је познато да одређени акт
који треба да се донесе није у складу са
прописима или да није испоштована процедура
његовог доношења.

3.2. Интегритет

Члан 5.
У свом дјеловању изабрани представници ће,
према својим знањима и способностима, увијек
самостално доносити своје одлуке за које су
одговорни, увијек имајући у виду најбољи
интерес свих грађана и неће предузимати
финансијске или друге обавезе према
појединцима и организацијама које би за узват
тражиле да врше утицај на њих у обављању
њихових јавних функција.

3.3. Несебичност

Члан 6.
Поштујући правило да мандат припада изабраном
представнику а не политичкој странци са чије
листе је изабран,  изабрани представници ће
поступити у складу са општим интересом који
искључује рад за финансијску добит или било
коју другу директну или индиректну корист за
себе или лица из свог приватног окружења.

3.4. Забрана мита и корупције

Члан 7.
Изабрани представници ни у ком случају неће у
обављању својих функција примати или давати
неку накнаду, обећавати награду или какву другу
корист или на било који други начин се понашати
што се може окарактерисати као активно или
пасивно подмићивање по важећем законодавству,
а у вези са подржавањем или неподржавањем
одређеног приједлога акта, а нарочито ако су ти
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ставови супротини Уставу, законима, Статуту
општине и другим прописима.

3.5. Отвореност и односи са медијима

Члан 8.
1. Изабрани представници ће у свом

дјеловању и у вези са одлукама које се односе
увијек бити отворени, благовремено
обавјештавати јавност путем средстава јавног
информисања и ниједном својом активношћу неће
избјегавати да јасно и јавно саопште своје ставове
и разлоге за сопствене одлуке и понашање.

2. Према захтјевима медија ће поштено и
у потпуности пружати информације везане за
обављање њихових дужноти и неће пружити
ниједну повјерљиву информацију или
информацију која се тиче приватног живота
изабраних представника или трећих лица.

3.6. Поштење и одговорност

Члан 9.
1. Изабрани представници ће своје

дужности извршавати поштено у најширем
смислу ријечи и за своје одлуке и активности су
одговорни и суду јавности и биће увијек спремни
да се подвргну било којој врсти контроле која
одговара њиховом положају.

2. Осјећајући сопствену одговорност
изабрани представник неће своју  позицију
користити за давање приједлога акта или
инсистирати на доношењу акта за који зна, или је
очигледно, да је супротан прописима.

3.7. Избјегавање сукоба интреса

Члан 10.
1. Изабрани представници ће се у сваком

случају придржавати одредаба Закона о сукобу
интереса и других закона који уређују
неспојивост функција изабраног представника са
функцијом или положајем у локалној управи,
државном органу или предузећима. У свим
случајевима наступања сукоба интереса или
неспојивости функција, изабрани представник ће
у најкраћем року пријавити такав случај и
одступити са позиције.

2.  Изабрани представник ће у сваком
случају током расправе пријавити случај сукоба
интереса, ако се разматра одређени акт који треба
да буде усвојен и по коме био он, или његови
сродници и пријатељи, или правни субјекти у
коме има финансијски или други интерес, требало
да оствари какву корист или привилегију и
приликом одлучивања ће се уздржати од
изјашњавања.

3. Изабрани представник ће се уредно
придржавати захтјева за пријаву података или

давање информација о функцијама које заузима,
занимању или промјенама у његовој имовини.

3.8. Управљање ресурсима

Члан 11.
1. Изабрани представници ће са највећом

пажњом и осјећањем сопствене одговорности
усмјеравати своје понашање и одлуке које се
односе на финансијска средства и управљање
имовином општине, искључиво у складу са
пропсима и општим интересом. Својим
понашањем неће дати повода, нити активно или
пасивно учествовати у припремању или
подстицати доношење неправилних одлука ,које
би могле донијети личну корист или остварење
нечијег приватног интереса лицима са којима су
повезани финансијским или неким другим
интересом.

2. Изабрани представници ће се
уздржавати од свих акција које би требало да
резултирају избором, именовањем или
постављањем лица на одређене позиције, а да се
при томе не спроводе прописи, не обезбиједи
поступак отворене јавне конкуренције, независне
провјере и поштовања принципа квалитета,
професионалности, знања и способности.

3.9. Обавеза професионалног усавршавања

Члан 12.
У циљу што успјешнијег обављања сопствених
дужности, изабрани представници ће како
самосталним активностима тако и присуствујући
семинарима, савјетовањима и другим облицима
едукација, обогаћивати и усавршавати своја знања
и способности.

3.10. Избјегавање кумулације позиција

Члан 13.
Изабрани представник ће у потпуности бити
посвећен испуњавању дужности које му
припадају као непосредно изабраном
представнику, а именовања на друге позиције ће
прихватити само у оној мјери која неће
умањивати његове радне и друге способности за
извршавање основних обавеза.

3.11. Узајамно поштовање и уважавање

Члан 14.
1. У међусобној комуникацији и уопште

комуникацији са јавношћу изабрани
представници ће у сваком случају иступати са
уважавањем и поштовањем, његовати културу
дијалога, разговјетно саопштавати своје мисли и
идеје, избјегавајући коришћење израза који могу
вријеђати или омаловажавати друге личности или
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групе, на тај начин поштујући једнака права свих
на уважавање њихове личности и увјерења.

2. Поштујући обавезе изабраних
представника – одборника да су дужни
присуствовати сједницама Скупштине општине и
тијела чији су чланови, а уважавајући једни друге,
неће напуштати засједање прије заврштетка  а ни
током трајања, а да прије тога не саопште јавно
предсједавајућем разлог повременог или потпуног
напуштања засједања. Ако су оправданим
разлогом спријечени да присуствују састанцима
или сједницама на које су уредно и благовремено
позвани, предсједавајућем ће саопштити те
разлоге, а он ће Скупштину, тијело и форум
обавијестити о разлогу изостанка позваног
одборника.

3. Такође, изабрани представници ће
настојати да присустувју јавним манифестацијама
или јавним скуповима на које су уредно и
благовремено позвани у својству изабраног
представника.

4. СВЕЧАНА ИЗЈАВА

Члан 15.
Изабрани представници приликом преузимања
дужности дају свечану изјаву како је то
предвиђено Пословником и потписаће посебну
изјаву о прихватању и обавези поштовања овог
Кодекса.

5. ПРАЋЕЊЕ ПРИМЈЕНЕ КОДЕКСА

Члан 16.
1.  У циљу обезбјеђења примјене овог

Кодекса, Скупштина општине образује посебан
одбор за кодекс понашања (у даљем тексту:
Одбор).

2. Одбор прати примјену Кодекса, а
нарочито јавно изнесене примједбе и препоруке (у
било ком облику) поступа по појединачним
приједлозима за утврђивање постојања повреде
кодекса, подноси извјештај Скупштини општине
са препорукама и има друга овлашћења утврђена
овим Кодексом.

3.  Одбор се састоји од пет чланова од
којих су три из реда одборника ,  а два из реда
грађана.

4.Одбор бира предсједника из реда својих
чланова који су одборници.

5. На рад одбора сходно се примјењују
одредбе Пословника Скупштине општине.

Члан 17.
1.  Сваки члан јавности је овлашћен да

поднесе пријаву повреде Кодекса,  а у пријави ће
обавезно навести за које радње сматра да су
повреда Кодекса и којим доказима то потврђује.

2. Одбор разматра пријаву и овлашћен је
да провде поступак испитивања основаности

пријаве, да проведе потпуни доказни поступак и
након тога одлучи да ли постоји повреда неке од
одредаба овог Кодекса.

3.  Ако Одбор закључи да није било
повреда неке од одредаба овог Кодекса, о томе ће
обавијестити подносиоца пријаве, а Скупштину
општине ће о таквим случајевима обавјештавати
најмање два пута годишње.

4.  Ако Одбор закључи да је одређени
изабрани представник учинио повреду неке од
одредаба овог Кодекса, Скупштини општине ће
поднијети детаљан извјештај са препоруком о
изрицању корективне мјере.

5. Скупштина општине одлучује о
корективним мјерама на основу препоруке
Одбора, изузев ако сама приложи додатне доказе
о непостојању повреде Кодекса или повреде
поступка утврђеног овим Кодексом.

6. КОРЕКТИВНЕ МЈЕРЕ ЗА
                  ПОВРЕДУ ЕТИЧКОГ КОДЕКСА

Члан 18.
1. Корективне мјере  за повреду

неке од одредби Етичког кодекса су:
- укор
- јавни укор
2. Корективна мјера укора се извршава

саопштавањем предсједника Скупштине општине
о изреченој корективној мјери и доставом
примјерка Одлуке изабраном представнику према
коме је корективна мјера изречена.

3. Корективна мјера јавног укора се
извршава саопштавањем извјештаја и одлуке о
изрицању корективне мјере ,на сједници
Скупштине општине, и објављивањем у
«Службеном гласнику Општине Вишеград».

7. ОБЈАВЉИВАЊЕ

Члан 19.
Својим активностима изабрани представници ће
обезбиједити промоцију овог Кодекса у јавности
и медијима.

Члан 20.
Овај Кодекс ступа на снагу даном објављивања у
«Службеном гласнику Општине Вишеград».

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
        ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број. 01-022-42/08
Датум: 29.02. 2008 године          Реџеп Јелачић,с.р.
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На основу члана 14 Закона о комуналним
дјелатностима (,,Сл. гласник Републике Српске,,
бр. 11/95) и члана 33. Статута Општине Вишеград
(„Сл.гласник Општине Вишеград“, бр. 8/05),
Скупштина општине Вишеград, на сједници
одржаној  дана 29.02.2008  године,  д о н о с и

П  Р  О  Г   Р  А М
кориштења   средстава   заједничке

комуналне   потрошње  за   2008.   годину

У складу са Законом о комуналним дјелатностима
( ,, Сл. гл.Републике Српске,, бр. 11/95 и 51/02)
доноси се Програм кориштења средстава
заједничке комуналне потрошње за 2008 год.
Средства за извршење ових услуга , у складу са
Законом обезбиједиће се из сљедећих извора :

(1) Накнаде за кориштење комуналних добара
(2) Комуналне таксе за кориштење јавних
      простора
(3) Дијела пореза на имовину и приходе од
      имовине
(4) Разни фондови

Извршење ових послова организоваће и старати
се о њиховом провођењу надлежни органи
(Одјељење за просторно уређење ,стамбено-
комуналне послове и Одјељење за финансије
Општинске управе).
Надзор над спровођењем програма вршиће
надлежне инспекцијске службе и Начeлник.
Програмом се утврђује обим и квалитет
одржавања и обнављања комуналних објеката,
јавних зелених површина , те висина потребних
средстава за реализацију програма
Програм обухвата сљедеће услуге:
(1) Чишћење улица и јавних површина (тргова,

кверова, паркинга и шеталишта )
(2) Прање градских улица,одвођење
       атмосферских вода и одржавање кишне

канализације
(3) Комунална опрема (набавка контејнера и

корпи ).
(4) Одржавање јавних зелених, рекреационих

површина и обостраног дијела корита
ријеке Рзав.

(5)  Одржавање вертикалне сигнализације
(6)  Одржавање локалних путева
(7) Зимска служба (зимско одржавање јавних

површина и локалних путева )
Укупно планирана средства за обављање
комуналних услуга заједничке комуналне
потрошње за 2008 год. износе 167.040,00 КМ  и
распоређиваће се према сљедећем плану:

ПОСЛОВИ   ЗАЈЕДНИЧКЕ   КОМУНАЛНЕ
ПОТРОШЊЕ

1. УРЕЂЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ
ИНФРАСТРУКТУРЕ

1. Чишћење улица, тротоара, јавних површина
( тргова ,скверова,паркинга, шеталишта).
2. Прање градских улица одвођење атмосферских
вода и одржавање кишне канализације
3. Набавка и одржавање комуналне опреме
( контејнера и корпи за отпатке).
4. Јавна хигијена и  одржавање зелених  и
рекреативних површина и чишћење и одржавање
обостраног дијела корита ријеке Рзав низводно од
Рзавског моста до пјешачког моста (  код зграде
Електродистибуције ).
5.  Одржавање вертикалне сигнализације
6. Одржавање локалних путева
7.   Зимска служба (  зимско одржавање јавних
површина и локалних путева).

1. Трошкови  чишћења  и  одржавања
     градских  улица
Трошкови 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.

 Распоред чишћења улица  граду:
· Ужичког Корпуса од моста на Рзаву и ЦЈБ до

бензинске пумпе
    Чисти се сваки дан једанпут
· Краља Петра од Рзавског моста до Трга
    Чисти се сваки дан два пута
· Трг палих бораца ,  мост Мехмед паше

Соколовића
    Чисти се сваки дан једанпут
· Козачка улица
    Чисти се  два пута седмично
· II  Подрињске бригаде , Николе Тесле ,Николе

Пашића
    Чисти се два пута седмично
· Карађорђева ,Видовданска, Јована  Дучића ,

Солунских бораца
    Чисти се два пута седмично
· Змај Јовина, Војводе Степе до раскрснице са

Змај Јовином, Војводе Синђелића до Главичког
потока,Војводе Путника до школе , према
Вучинама поред гробља до улаза школе

Чисти се два пута седмично
· Војводе Степе од раскрснице са змај Јовином до

потока у Калатама
    Чисти се два пута мјесечно
· Светог Саве до првог улаза у зграде ,  Милоша

Обилића, Његошева до цркве, Цара  Лазара до
раскрснице за Горње Шегање ,  Браће  Југовића
и  Мајке Југовића

    Чисти се два пута седмично
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· Иве Андрића и улаз у Осојницу
    Чисти се два пута седмично
· Гаврила Принципа до Терпентина
    Чисти се два пута мјесечно

Чишћење горе наведених улица врши се
свакодневно као суботом и у дане државних
празника.

(1)  Услуге свакодневног чишћења улица (  горе
набројаних) врше се   за површину од 5800,48
м2  по јединичној цијени    КМ/м2  =  обрачун
КМ мјесечно

(2)  Услуге чишћења улица два пута седмично
(горе набројаних) се за површину од од
31.718,00 м2 по јединичној цијени   КМ/м2 =
обрачун   КМ мјесечно

(3)   Услуге чишћења улица два пута мјесечно
(горе набројаних) се врши за површину од  од
6.603,36  м2   по јединичној цијени   КМ/м2  =
обрачун КМ мјесечно

Планирани трошкови чишћења јавних
саобраћајних површина износиће 7.202,00 КМ
мјесечно

2. Трошкови  прања  градских  улица
Прање јавних површина у граду врши се
цистерном  два пута мјесечно  и то у улицама
· Краља Петра
· Ужичког Корпса  до бензинске пумпе
· Војводе Степе до раскрснице са
       Електродистрибицијом
· Цара Лазара до ватрогасног
· Трг палих бораца
Прање улица ће се вршити 10 мјесеци  због
временских прилика .
Планирани трошкови прања свих горе набројаних
улица износе 424,00 KM  мјесечно

3.  Трошкови  комуналне  опреме
Набавка контејнера  и корпи за отпатке  са
проритетом постављања нових на мјестима у
ужем дијелу града .
Планирани трошкови набавке контејнера и корпи
за отпадке износе 12.820,00  КМ годишње

4.Трошкови  одржавања  јавне   хигијене,
одржавање зелених  и    рекреативних површина и
дијела обале уз ријеку Рзав.
Под одржавањем јавних зелених површина и
рекреационих површина подразумијева се:
- одржавање грмља и живе ограде ( окопавање

грмља, сјечење грмља,шишање живе ограде по
  потреби најмање  4  пута годишње , утовар и
  одвоз вишка материјала)
- одржавање цвијећа у парковима ( радови на

прољетној припреми, окопавање и шишање,
  залијевање у току љетног периода, загртање и
  припрема за зиму .

- дрвеће у дрвореду и парковима ( радови
   уређења дрвореда и хортикултуре у ужем
   урбаном подручју , а у сарадњи са мјсним
   заједницама и ширем рејону градског
   грађевинског земљишта .Радови ће се вршити на
   орезивању сувих грана са уклањањем и одвозом
    на депонију ).
Вршење ове дјелатности подразумијева
одржавање паркова испред Дома културе, 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 и засађивање траве и цвијећа
на поменутим локацијама.
Планирани трошкови одржавање јавне хигијене и
јавних зелених и рекреационих површина ће
износити паушално 1.305,00  КМ  мјесечно.
5.  Трошкови   вертикалне   сигнализације  у
     граду
Одржавање вертикалне сигнализације
Вертикална сигнализација  заузима значајан
сегмент безбиједности 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 211 саобраћајних  знакова , а
под одржавањем подразумијевамо постављање
нових, поновно постављање изваљених ,поправка
постојећих , пеглање, исправљање , заваривање,
зашарафљивање и сл. Евидентно је свакодневно
уништавање и оштећење саобраћајних знакова и
путоказа.
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 163,00  КМ
мјесечно.

6. Трошкови  одржавања  локалних  путева
Одржавање јавних саобраћајних површина
Одржавање локалног пута Прелово-Клашник у
дужини од 10 км
Под редовним одржавањем путева подразумијева
се : чишћење путних јарака,крпљење ( насипање)
ударних рупа на коловозу, чишћење пропуста и
цјевовода, уклањање мањих количина наноса,
кресање садница и  шибља растиња поред пута ,
посипање соли, и каменог агрегата  по залеђеном
коловозу, те други радови редовног одржавања..
Трошкове набавке и транспорта каменог
материјала за путеве и објекте на путевима
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(мостови и пропусти) сноси наручилац. Поред
назначеног наручилац сноси трошкове за рад
механизације за рашчишчавање наноса, сњежних
наноса и друге веће санације.

Планирани трошкови одржавање локалног пута
Прелово-Клашник износи паушално
1. 305,00  КМ.

 7. Трошкови  одржавања  зимске  службе
-Дефинисање природних услова за зимско
  одржавање
Снијег и лед уклањају се са јавних површина,
кровова зграда као и површина  уз јавне
сабраћајнице.
Снијег са јавних површина почиње се уклањати
када достигне висину од 5
центиметара, а ако пада непрекидно мора се
уклањати више пута.
Лед с јавних површина уклања се чим настане.
 Снијег и лед с кровова зграда уклања се када
постоји опасност да се одроне и угрозе
безбједност пролазника и зграда.
Уклањање снијега и леда с јавних површина
одређује се оперативним
 планом зимске службе који, на приједлог
Одјељења надлежног за путеве,  доноси начелник.
Надлежно одјељење,односно правно лице коме је
повјерено обављање послова зимске
службе,дужно је редовно обавјештавати
начелника и Полицију о стању јавних
саобраћајних површина, док постоје непогодни
временски услови.
Падавине снијега преко 50 центиметара сматрају
се елементарном непогодом и њихово уклањање
врши се по посебној одлуци начелника.

-Дефинисање одговорности за зимско
одржавање
За уклањање снијега и леда с јавних саобраћајних
површина(улица путева, тротоара)као и
степеништа и стаза у парковима, одговорно је
надлежно одјељење, односно правно лице које је
одређено оперативним планом зимске службе.
За уклањање снијега и леда с кровова пословних
зграда одговоран је власник, односно предузеће
које користи те пословне просторе.
За уклањање снијега и леда с кровова стамбених
зграда одговорни су власници или корисници
зграда.
За уклањање снијега и леда с паркиралишта,
тржница, спортских објеката, аутобуских
стајалишта, бензинских пумпи и сличних
простора, одговорно је правно или физичко лице
које управља тим површинама или се њима
користи.
За уклањање снијега и леда с тротоара уз зграде
одговорни су власници, односно корисници
станова.

За уклањање снијега и леда с тротоара испред
пословних простора одговорни су власници
односно корисници тих простора.
За уклањање снијега и леда са такси стајалишта
одговорни су сами таксисти.

-Дефинисање начина одржавања
 Јавне саобраћајне површине могу се ради
спречавања настанка леда посипати
одговарајућим материјалом.
 Коловози који имају јавну канализацију, односно
који су изграђени од асфалта, бетона или коцке,
не смију се посипати материјалом гранулације
веће у пречнику од 8 милиметара.
Јавне саобраћајне површине уз дрвореде не смију
се посипати сољу или другим  хемијским
средствима.
Забрањено је:
1. Изношење и гомилање снијега из дворишта,
башта и сличног на  улице и    тротоаре,
2. Бацање снијега испред зграда на саобраћајницу,
3.  Затварање снијегом и ледом сливника и
шахтова,
4. Депоновање снијега и леда у паркове и зелене
површине,
5. Санкање и клизање на јавним саобраћајним
површинама и на залеђеним воденим
површинама.
При укањању снијега и леда на смију се
оштећивати површине с којих се врши укањање,
нити објекти и насади на тим површинама.

-План чиишћења градских улица по
приоритету
Зимско одржавање путева траје у периоду од
15.новембра до15.марта.

Прва приоритетна група:
1. Улица Краља Петра I (од моста на Рзаву

до  Трга палих бораца).
2. Трг палих бораца (простор између улице

Краља Петра I,улице Друге подринске
бригаде ,улице Козачке до моста Мехмед-
паше Соколовића).

Друга приоритетна група:
1. Улица Ужичког корпуса ( наставља се на

Улицу Краља Петра I).
2. Улица Карађорђева ( од улице Ужичког

корпуса и завршава се у насељу Ступе).
3. Улица Солунских бораца (почиње од

Улице Карађорђеве и завршава се улицом
Ужичког корпуса.)

4. Улица Николе Пашића (почиње од улице
Краља Петра I и завршава се улицом
Друге порињске бригаде.)

5. Улица  Николе Тесле (почиње од улице
Краља Петра I и завршава се улицом
Друге подрињске  бригаде).
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6. Улица Косовска (почиње од улице Краља
Петра I и завршава се улицом II
подрињске бригаде.)

Трећа приоритетна група:
1. Улица Козачка (од Трга палих бораца  до

насеља Душче).
2. Улица Војводе Степе (Романијапутеви).
3. Улица Змај Јове Јовановића

(Романијапутеви).
4. Улица Видовданска (од Улице Ужичког

корпуса до улице Солунских бораца).
5. Улица Вука Караџића (улица Ужичког

корпуса до Карађорђеве улице).
6. Улица Браће Југовића ( од улице Краља

Петра I до улице Цара Лазара.)
7. Улица Цара  Лазара (од улице Краља

Петра I закључно са насељем Шегање.)
8. Улица Светог Саве ( од улице Цара

Лазара изнад насеља Бикавац).

Четврта приоритетна група:
1. Улица Радничка ( од улице Карађорђева

до улице  Видовданска ).
2. Улица Војводе Путника (од улице

Ужичког корпуса.)
3. Улица Стевана Синђелића ( од Улице

Ужичког корпуса).
4. Улица Јована Дучића (од улице Ужичког

корпуса до  улице Солунских бораца.)
5. Улица Његошева (од Улице Светог Саве

до  пута  ка  Мириловићима).
6. Улица Милоша Обилића ( од улице

Светог Саве до улице  Козачка).
7. Улица Царице Милице ( од улице Цара

Лазара и завршава се Улицом Светог
Саве.)

8. Улица Ива Андрића ( од  моста Мехмед-
паше Соколовића до  Бирчанске улице).

9. Улица  Живојина Мишића ( од Улице Иве
Андрића.)

10. Улица Бирчанска (од улице Ива Андрића
до  споја улице Ива Андрића на
Околиштима).

11. Улица Гаврила Принципа ( од Иве
Андрића  закључно са насељем Црнча).

План чишћења локалних путева по
приоритету
1. Прелово-Клашник
2. Сасе-Дубово-Јелашци
3. Гребен-Гостиља
4. Вишеград-Вељи Луг
5. Вишеград-Дринско
6. Плави мост-Велетово-Црнчићи-Тасићи
7. Вишеград-Милошевићи
8. Вардиште-Јабланица
9. Међеђа-Каоштице
10. Г.Лијеска-Кочарим
11. Д.Лијеска-Каберник

12. Обравље-Жлијеб

Чишћење јавних површина од падавина се
посебно обрачунава ( за мјесец у којима буде
постојала потеба за том услугом)  и то према
сљедећoј табели
У цијену се   урачунава  поред услуга рада
машина и радне снаге и   трошкови набавке и
депоновања материјала .

1 2 3 4
Ред
бр Опис услуга Јединица

мјере Цијена

1. Рад механизације ефективни
сат/КМ

2.

Рад
транспортних
средстава

ефективни
сат/КМ

3. Рад радника ефективни
сат/КМ

4.
Посипање
абразивног
материјал(набавк
а и депоновање)

километар
дужни/KM

Укупна цијена

Детаљнији приказ планираних послова и
финансијских средстава дат  је таксативно  из
програма како слиједи:

Обрачун на мјесечном нивоу
1.  Трошкови чишћења јавних саобраћајних
      површина....................................... 7.202,00 КМ
2. Трошкови прања набројаних улица из тачке 2
       .............................................. .......... 424,00 KM
3.  Трошкови набавке  контејнера
     ...........................................................1.069,00  КМ
4.  Трошкови одржавања  јав. зелених и рекр.
     површина, паушално  ................... 1.305,00 КМ
5. Трошкови одржавања  вертикалне
    сигнализације , паушално ................. 163,00  КМ
6.  Трошкови одржавања  локалног пута Прелово-
     Клашник  паушално..................... 1.305,00 КМ
7.  Трошкови  зимске службе ............. 1.500,00 КМ
Укупно    ........................... 12.968,00  КМ мјесечно
Са ПДВ-ом ....................... .15.173,00 КМ мјесечно

Обрачун на годишњем нивоу
1. Трошкови чишћења јавних саобраћајних
     површина 7.202,00  КМ x 12   = 86.424,00 КМ
2.  Трошкови прања доле набројаних
     улица..................424,00 КМ x 10 = 4.240,00 КМ
3.  Трошкови набавке  контејнера
      ....................1.069,00 КМ x 12   = 12. 828,00 КМ
4.  Трошкови одрж.  јав. зелених и рекр. пов.
пауш...................1. 305,00 КМ x 12 = 15.660,00 КМ
5. Трошкови одржавања  вертикалне сигнализ.
Пауш...... ................163,00 КМ x 12= 1.956,00 КМ
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6.  Трошкови одрж.лок.пута Прелово-Клашник
пауш. ..............  1. 305,00 КМ x 12 = 15.660,00 КМ
7. Трошкови  зимске службе
пауш.................1.500,00 КМ  x  4 = 6.000,00  КМ
Укупно ............................142.768,00  КМ годишње
Са ПДВ-ом.....................167.040,00  КМ годишње

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 произилазе из
овог Програма вршиће надлежни општински
орган управе и надлежни инспекцијски орган, а у
случају спора надлежни суд.
Овај Програм ступа на снагу даном доношења,  а
биће објављен у  ,,Службаном гласнику Општине
Вишеград,,.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
     ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-46/08
Датум: 29.02.2008 године      Реџеп Јелачић ,с.р.

На основу члана 64. Статута Општине Вишеград
(„Сл.гласник Општине Вишеград) и члана 130.
Пословника Скупштине општине Вишеград
(„Сл.гласник Општине Вишеград“, бр. 12/05),
Скукпштина општине Вишеград дана 29.02.2008.
године, д о н о с и

Р Е З О Л У Ц И Ј У

Скупштина општине Вишеград подржава
Резолуцију Народне Скупштине Републике
Српске која се одниси на нелегално једнострано
проглашење тзв. независне државе Косово.
Подржава се   Република  Србија у њеној борби за
очување свог територијаног интегритета и
суверенитета на цијелом простору, укључујући  и
АП Косово и Метохију. Територијални
суверенитет је гарантован свим чланицама
Уједнињених национа, а Србија је и члан и
оснивач Уједнињених нација.
Путем ове Резолуције Скупштина општине
подржава отпор  српског народа, других
неалбанских заједница и свих других  који су
лојални грађани Републике Србије за
непризнавање једногласно проглашене, нелегалне
творевине коју називају „независна држава

Косово“. Свима њима пружамо моралну подршку
у неравноправној борби за очување своје
постојбине, својих културних, историјских и
вјерских богатстава, исходишта државности
Србије и срца и душе српског народа.
Косово и Метохија је коријен Србије,  а без
коријена се не може живјети.
Осуђујемо сваки акт насиља у свим областима
живота, а посебно насиље над међународним
правом и основним људским правима и
слободама.
Осуђујемо све оне који међународно право
примјењују селективно у зависности од њихових
интереса, не бирајући средстава. Таквим односом
и поступањем моћници не доприносе помирењу и
бољој безбједности на просторима Косова и
Метохије и региона југосточне Еворопе и
Блакана. Њихови поступци и признавање
неглегалне творевине Косова као државе,
увјеравају нас да њима и није циљ да се на овим
просторима живи и боље и сигурније.
У њихове намјере увјерио се цио свијет
17.03.2004 године, када је извршен невиђени
прогон над српским народом и његовом
културном и историјском баштином и , коначно,
17.02.2008 године када је извршено нелегално
отцјепњеље.
Усвајајући овај документ Скупштина општине
Вишеград даје свој допринос борби против
неправде сваке врсте и насиља над било којим
народом, државом или међународним правом или
било којим правом и слободом.
Увјерени смо да нема те свјетске силе која
српском народу може да отме његово Косово и
Метохију. У том смислу подржавамо
опредјељење које је исказано у Резолуцији
Народне Скупштине Републике Српске да РС и
БиХ никада неће признати такву творениву.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
        ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-49/08
Датум: 29.02.2008 године          Реџеп Јелачић,с.р.

 На основу члана 33. Статута Општине Вишеград
(«Сл. гласник Општине Вишеград», бр. 8/05),
након разматрања Годишњег програма рада и
финансијског  плана за 2008 годину јавних
установа чији је оснивач Општина Вишеград
Скупштина општине Вишеград на сједници
одржаној дана  29.02.2008  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
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Скуштину општине информише о предузетим
активностима у рјешавању проблема санације
крова здраде старе Апотеке.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
         ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-22.1/08
Датум:  29.02.2008. године          Реџеп Јелачић,с.р.

На основу члана 33. Статута Општине Вишеград
(«Сл. гласник Општине Вишеград», бр. 8/05),
након разматрања годишњег програма рада и
финансијског плана јавних  установа чији је
оснивач Општина Вишеград, Скупштина општине
Вишеград на сједници одржаној дана  29.02.2008
године,  д о н о с и

З А К Љ У Ч А К

1. Обавезују се јавне установе:
- Дјечије обданиште „Невен“ Вишеград
- Туристичка организација „Вишеград“

Вишеград
- ЈСУ „Дрина“ Вишеград
- ЈУ за кутурне дјелатности „Градска

галерија“

да своје порграме рада и финансијске планове
ускладе са средствима која су планирана за њихов
рад  буџетом  Општине Вишеград за 2008 годину

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
         ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-23/08
Датум: 29.02.2008 године          Реџеп Јелачић ,с.р.

На основу члана 72. Закона о локалној
самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 101/04, 42/05 и
118/05) и члана 51. Статута општине Вишеград
(«Сл. гласник Општине Вишеград», бр. 8/05),
начелник Општине,   д о н о с и

О Д Л У К У

1. Којом се одобрава приступање измјени
и допуни Правилника о организацији и
систематизацији радних мјеста Административне
службе Општине Вишеград број: 02-013-744/07 од
14.12.2007 године објављен у („Сл.гласнику
Општине Вишеград“ ,бр. 15/07 од 26.12.2007.
године).

2. Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења, а биће објављена у «Сл.гласнику
Општине Вишеград».

ОПШТИНА ВИШЕГРАД
                          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Број: 02-013-46/08
Датум: 04.02.2008. г.       Миладин Милићевић ,с.р.

На основу члана 43. и 72. Закона о локалној
самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 101/04, 42/05 и
118/05), члана 51. Статута општине Вишеград
(«Сл. гласник Општине Вишеград», бр. 8/05) и
члана 9. Одлуке о оснивању Административне
службе Општине Вишеград („Сл.гласник
Општине Вишеград“, бр. 5/05), начелник
Општине,   д о н о с и

П Р А В И Л Н И К
о измјенама и допунама Правилника о

систематизацији радних мјеста
Административне службе Општине Вишеград

Члан 1.
У члану 15. Правилника о организацији и
систематизацији радних мјеста Администативне
службе Општине Вишеград („Сл.гласник
Општине Вишеград“, бр. 15/07) у графикону –
Одјељење за општу управу под редним бројем 5.
истог правилника иза ријечи у називу радног
мјеста „Стручни сарадник за послове војне
евиденције бришу се ријичи„ и административни
радник за јавне набавке“ а додају се ријечи „и
документацију цивилних жртава  рата и оператер
на рачунару“.
У истом члану у графикону – Одјељење за општу
урпаву под редним бројем 12. „Возач путничког
аутомобила“ у дијелу графикона који се односи на
број извршилаца број „2“  замјењује се „бројем 3“.
У истом члану у графикону који се односи на –
Одјељење за општу управу досадашњи редни
бројеви 13. и 16. се спајају у један редни број а у
опису радног мјеста иза ријечи „ложач парног
гријања“ у редном броју 13. брише се ријеч
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„домар“ и додају се ријечи „портир-обезбјеђење“,
а остали редни бројеви 17.18. и 19 се помјерају за
једно мјесто унапријед.
У истом члану који се у графикону односи на –
Стручну службу начелника Оштине  додаје се
нови графикон редни број „10“ у коме ће у називу
радног мјеста гласити текст „Стручни сарадник за
припрему и реализацију тедерске документације и
оператер на рачунару“, а у опису радног мјеста
„ССС –  економског смјера или гимназија,  1
година радног искуства, положен стручни испит,
број извршилаца 1“.

Ред.
бр.

Назив радног
мјеста

Опис радног
мјеста

Број
извршилаца

Члан 2.
У члану 16. у ставу I – Одјељење за општу управу
у тексту под редним бројем 5. Стручни сарадник
за послове евиденицје лицима која су регулисала
воју обавезу у опису послова додју се ријечи „и
документације о цивилним жртвама рата и
оператер на рачунару“ и све друге послове који
му се ставе у надлежност.
У члану 16. у ставу I – Одјељење за општу управу
у тексту под редним бројем  13. – бришу се ријечи
„врши одржавање и потребне оправе на згради
општине, мјесних канцеларија и свих других
објеката који припадају општини Вишеград а
додају се ријчи „Чува и обезбјеђује објекат и
имовину зграде Општине, врши контролу улаза и
излази у објекат и простроије зграде Скупштине
општине. Спречава неовлаштено уношење
експлозивних, запаљивих и других опасних
материјала у објекат, недозвољава окупљање
већег броја грађана испред улаза зграде
Скупштине општине.
Води евиденцију о свим питањима из дјелокруга
свога рада у складу са правилником о оганизацији
послова физичког и техничког обезбјеђења зграде.
У члану 16. у ставу VI – Стручна служба
начелника Општине додаје се редни број „10“ и
текст који гласи „Стручни сарадник за припрему
и реализацију тендерске документације и
оператер на рачунару“ а у опусу послова стајаће
текст: „Учествује у припреми плана јавних
набавки за општинску административну службу у
припреми и реализацији тендерске документације,
послове оператера на рачунару и друге послове
који му се ставе у надлежност“.

Члан 3.
Овај Правилник о измјенама и допунама
Правилника о организацији и систематизацији
радних мјеста у Администртивној служби
општине Вишеград ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Сл.гласнику
Оппштине Вишеград“.

ОПШТИНА ВИШЕГРАД
                          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Број: 02-013-47/08
Датум: 04.02.2008. г.       Миладин Милићевић ,с.р.

На основу члана 38.Закона о буџетском систему
(«Сл.гласник РС», бр. 96/03, 14/04, 67/05, 34/06 и
128/06) , члана 11. Одлуке о извршењу буџета
Општине Вишеград за 2008 годину („Сл. гласник
Општине Вишеград“, бр 15/07) и члана 51.
Статута општине Вишеград («Сл. гласник
Општине Вишеград», бр. 8/05), начелник
Општине Вишеград,  д о н о с и

О Д Л У К У
о одобрењу средстава буџетске резерве

I
Одобравају се средства буџетске резерве у
укупном износу од 5.000,00 КМ  (словима:
петхиљада КМ).

II
Новчана средства ће се употребити за куповину и
уградњу мотора за чамац са пратећом опремом.

III
Новчана средства ће се уплатити на рачун Штаба
цивилне заштите број: 5620060000132218, код
Развојне банке.
За реализацију ове Одлуке задужује се  Одјељење
за финансије.

IV
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
биће објављена у «Сл.гласнику Општине
Вишеград».

ОПШТИНА ВИШЕГРАД
                          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Број: 02-40-9/08
Датум: 05.02.2008. г.       Миладин Милићевић ,с.р.

На основу члана 38.Закона о буџетском систему
(«Сл.гласник РС», бр. 96/03, 14/04, 67/05, 34/06 и
128/06) , члана 11. Одлуке о извршењу буџета
Општине Вишеград за 2008 годину („Сл. гласник
Општине Вишеград“, бр 15/07) и члана 51.
Статута општине Вишеград («Сл. гласник
Општине Вишеград», бр. 8/05),  начелник
Општине Вишеград,  д о н о с и
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О Д Л У К У
о одобрењу средстава буџетске резерве

I
Одобравају се средства буџетске резерве у
укупном износу од 500,00 КМ  (словима:
петстотина  КМ) Гузина Светозару из Вишеграда
за помоћ због тешке материјалне ситуације у
породици у којој нико није запослен.

II
За реализацију ове Одлуке задужује се  Одјељење
за финансије, које ће средства пребацити на
текући рачун број: 1433155262 ХИПО АЛПЕ
АДИА БАНКА А.Д. Вишеград.

III
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
биће објављена у «Сл.гласнику Општине
Вишеград».

ОПШТИНА ВИШЕГРАД
                          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Број: 02-532-4/08
Датум: 07.02.2008. г.       Миладин Милићевић ,с.р.

На основу члана 38.Закона о буџетском систему
(«Сл.гласник РС», бр. 96/03, 14/04, 67/05, 34/06 и
128/06) , члана 11. Одлуке о извршењу буџета
Општине Вишеград за 2008 годину („Сл. гласник
Општине Вишеград“, бр 15/07) и члана 51.
Статута општине Вишеград («Сл. гласник
Општине Вишеград», бр. 8/05) и записника
Одјељења за просторно уређење и стамбено
комуналне послове са лица мјеста о степену
оштећења породично-стамбеног објекта,
начелник   Општине Вишеград,  д о н о с и

О Д Л У К У
о одобрењу средстава буџетске резерве

I
Одобравају се средства буџетске резерве у
укупном износу од 2.000,00 КМ  (словима:
двијехиљаде КМ)  Демир Хамди из Вишеграда
село Јелачићи бб. за помоћ због оштећења
породично-стамбеног објекта услед елементарне
непогоде-олујног вјетра, при чему је оштећено
кровиште те се ова повратничка породица са
петомјесечном бебом хитно мора финансијски
помоћи да отклони начињену штету.

II
За реализацију ове Одлуке задужује се  Одјељење
за финансије, које ће средства пребацити на

текући рачун број:  562-006-80295653-35 Развојна
банка Вишеград.

III
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
биће објављена у «Сл.гласнику Општине
Вишеград».

ОПШТИНА ВИШЕГРАД
                          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Број: 02-013-58/08
Датум: 07.02.2008. г.       Миладин Милићевић ,с.р.

На основу члана 38.Закона о буџетском систему
(«Сл.гласник РС», бр. 96/03, 14/04, 67/05, 34/06 и
128/06) , члана 11. Одлуке о извршењу буџета
Општине Вишеград за 2008 годину („Сл. гласник
Општине Вишеград“, бр 15/07) и члана 51.
Статута општине Вишеград («Сл. гласник
Општине Вишеград», бр. 8/05), те захтјева
Одјељења за привреду и друштвене дјелатности
број: 06-66-3/08 од 15.02.2008 године,  начелник
Општине Вишеград,  д о н о с и

О Д Л У К У
о одобрењу средстава буџетске резерве

I
Одобравају се средства буџетске резерве у
укупном износу од по 500,00 КМ што укупно
износи 1.000,00 КМ   (словима: једнахиљада  КМ)
најуспјешнијим спортистима у 2007 години и то:
Свјетлани Миличић и Николи Полуга из
Вишеграда, везано за одржавање традиционалне
манифестације „Избор спортисте године“,
Одјељење за привреду и друштвене дјелатности и
жири за избор најуспјешнијих спортиста у
општини Вишеград за 2007 годину је предложило
двоје најуспјешнијих спортиста.

II
Наведена средства ће се исплатити готовински
преко благајне Општине Вишеград.
За реализацију ове Одлуке задужује се  Одјељење
за финансије.

III
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
биће објављена у «Сл.гласнику Општине
Вишеград».

ОПШТИНА ВИШЕГРАД
                          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Број: 02-013-78/08
Датум: 15.02.2008. г.       Миладин Милићевић ,с.р.
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На основу члана 38.Закона о буџетском систему
(«Сл.гласник РС», бр. 96/03, 14/04, 67/05, 34/06 и
128/06) , члана 11. Одлуке о извршењу буџета
Општине Вишеград за 2008 годину („Сл. гласник
Општине Вишеград“, бр 15/07) и члана 51.
Статута општине Вишеград («Сл. гласник
Општине Вишеград», бр. 8/05),  начелник
Општине Вишеград,  д о н о с и

О Д Л У К У
о одобрењу средстава буџетске резерве

I
Одобравају се средства буџетске резерве у
укупном износу од 2.000,00 КМ  (словима:
двијехиљаде КМ) Средњој школи „Иво Андрић“
из Вишеграда за спровођење едукације младих на
тему – Борба против овисности (пушење, алкохол
и све врсте дроге). Вриједност пројекта је 2.000,00
КМ.

II
Наведена средства ће се уплатити на жиро рачун
56200600000245707 отворен код НЛБ – Развојна
банка.
За реализацију ове Одлуке задужује се  Одјељење
за финансије.

III
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
биће објављена у «Сл.гласнику Општине
Вишеград».

ОПШТИНА ВИШЕГРАД
                          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Број: 02-40-101/08
Датум: 15.02.2008. г.       Миладин Милићевић ,с.р.

На основу члана 72. Закона о локалној
самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 101/04, 42/05 и
118/05), члана 51. Статута општине Вишеград
(«Сл. гласник Општине Вишеград», бр. 8/05) и
члана 1. Одлуке о приступању измјени и допуни
Пословника о раду стручног колегија Општине
Вишеград број: 02-013-746/07 од 14.12.2007
године, објављен у („Сл.гласнику Општине
Вишеград“, бр. 15/07), начелник Општине,
д о н о с и

О Д Л У К У
о измјенама и допунама Пословника о раду
стручног колегијума начелника Општине

- Пречишћени текст –

         Члан 1.
У члану 4.  Пословника о измјенама и допунама
Пословника о раду стручног колегијума
начелника Општине иза ријечи „Колегијум
засједа у саставу: начелник Општине, замјеник
начелника Општине“ додају се ријечи „секретар
Скупштине општине“. Остали дијелови
Пословника остају исти.

Члан 2.
Ова Одлука о измјени и допуни Пословника о
раду стручног Колегијума начелника Општине
ступа на снагу даном доношења, а објвиће се у
„Сл.гласнику Општине Вишеград“.

ОПШТИНА ВИШЕГРАД
                          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Број: 02-013-79/08
Датум: 15.02.2008. г.       Миладин Милићевић ,с.р

На основу члана 38.Закона о буџетском систему
(«Сл.гласник РС», бр. 96/03, 14/04, 67/05, 34/06 и
128/06) , члана 11. Одлуке о извршењу буџета
Општине Вишеград за 2008 годину („Сл. гласник
Општине Вишеград“, бр 15/07) и члана 51.
Статута општине Вишеград («Сл. гласник
Општине Вишеград», бр. 8/05), те Закључка
Скупштине општине Вишеград број. 01-022-1/07
од  31.01.2007 године,  начелник   Општине
Вишеград,  д о н о с и

О Д Л У К У
о одобрењу средстава буџетске резерве

I
Одобравају се средства буџетске резерве у
укупном износу од 5.000,00 КМ  (словима:
петхиљаде КМ) Средњој школи „Иво Андрић“ на
име помоћи за рјешавање правног статуса
простора у згради школе који је тренутно у
функцији становања.

II
Наведена средства ће се уплатити на жиро рачун
отворен код НЛБ – Развојна банка.
За реализацију ове Одлуке задужује се  Одјељење
за финансије.

III
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
биће објављена у «Сл.гласнику Општине
Вишеград».

ОПШТИНА ВИШЕГРАД
                          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Број: 02-40-83/08
Датум: 19.02.2008. г.       Миладин Милићевић ,с.р.
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На основу члана 38.Закона о буџетском систему
(«Сл.гласник РС», бр. 96/03, 14/04, 67/05, 34/06 и
128/06) , члана 11. Одлуке о извршењу буџета
Општине Вишеград за 2008 годину („Сл. гласник
Општине Вишеград“, бр 15/07) и члана 51.
Статута општине Вишеград («Сл. гласник
Општине Вишеград», бр. 8/05),  начелник
Општине Вишеград,  д о н о с и

О Д Л У К У
о одобрењу средстава буџетске резерве

I
Одобравају се средства буџетске резерве у
укупном износу од 200,00 КМ  (словима:
двијестотине КМ) Николи Јањићу из Вишеграда у
сврху помоћи као вишечланој породици са
четворо дјеце од којих троје иде у школу, а
породица је без икаквих примања.

II
Наведена средства ће се уплатити на текући
рачун  бр. 562-006-80615785-36 отворен код НЛБ
– Развојна банка.
За реализацију ове Одлуке задужује се  Одјељење
за финансије.

III
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
биће објављена у «Сл.гласнику Општине
Вишеград».

ОПШТИНА ВИШЕГРАД
                          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Број: 02-532-6/08
Датум: 22.02.2008. г.       Миладин Милићевић ,с.р.

На основу члана 43. Закона о локалној
самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 101/04, 42/05 и
118/05), члана 51. Статута општине Вишеград
(«Сл. гласник Општине Вишеград», бр. 8/05) , и
Одлуке о изради Билтена број: 02-013-7/08 од
11.01.2008 године, начелник Општине,   д о н о с и

РЈ Е Ш Е Њ Е
о именовању Тима за израду Билтена

Општине Вишеград

1. Овим Рјешењем именује се Тим за
израду Билтена Општине Вишеград у следећем
саставу:

- Неђо Савић, вођа тима
- Здравко Жужа, члан

- Снежана Нешковић, члан
- Ковиљка Марковић, члан
- Радоје Тасић, члан
- Славко Хелета, члан
- Лепа Цвијетић-Васиљевић, члан

2. Задатак Тима за израду Билтена је
утврђивање садржаја и припремање материјала за
израду Билтена у коме ће се објављивати све
активности из реда општинске административне
службе, привреде, спортских, културних,
образовних , здравствених и других догађања на
подручју општине Вишеград.

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

ОПШТИНА ВИШЕГРАД
                          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Број: 02-013-65/08
Датум: 11.02.2008. г.       Миладин Милићевић ,с.р.

На основу члана 72. Закона о локалној
самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 101/04, 42/05 и
118/05), члана 51. Статута општине Вишеград
(«Сл. гласник Општине Вишеград», бр. 8/05) , те
на захтјев Цивилне заштите Вишеград број: 04-81-
14/08 од 08.02.2008 године, начелник Општине,
д о н о с и

РЈ Е Ш Е Њ Е
о именовању стручне Комисије за

координацију и праћење рада „ПЛАН“ тима

1. У стручну Комисију именују се:
- Милан Савић, предсједник
- Гордана Ђурић, члан
- Љиљана павловић, члан.

2. Задатак стручне Комисије је да
организује и надгледа рад машина Републичке
управе Цивилне заштите РС, машинског „ПЛАН“
тима те да с истим координира и прати његов рад,
те да о истом сачини писмени извјештај.

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

ОПШТИНА ВИШЕГРАД
                          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Број: 02-013-64/08
Датум: 11.02.2008. г.       Миладин Милићевић ,с.р.
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На основу члана 72. Закона о локалној
самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 101/04, 42/05 и
118/05), члана 51. Статута општине Вишеград
(«Сл. гласник Општине Вишеград», бр. 8/05) , те
на основу Закона о архивској дјелатности („Сл.
гласник РС“, бр. 35/99 и 9/00), начелник Општине,
д о н о с и

РЈ Е Ш Е Њ Е
о именовању Комисије за сређивање,

одабирање и  шкартирање архиве

1. У Комисију за сеђивање,одабирање и
шкартирање архиве којој је истекао рок чувања
предвиђен листом категорија, именују се:

- Вељко Тасић, предсједник
- Радмила Зечевић, члан
- Стоја Ћосовић, члан.

2. Задатак Комисије је да изврши
сређиваење, одабирање и шкартирање архиве и о
истом сачини списак безвриједлог материјала који
се предлаже за уништење из просторије за архиву
општине Вишеград која је архивирана за период
од 2000-2004 године. Након завршеног посла
Комисија ће поднијети писмени извјештај
начелнику Одјељења за општу управу.

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

ОПШТИНА ВИШЕГРАД
                          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Број: 02-013-93/08
Датум: 22.02.2008. г.       Миладин Милићевић ,с.р.
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