
На основу члана 108. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 101/04, 42/05 и 118/05), члана 95. и
97. Статута општине Вишеград - Пречишћени
текст („Службени гласник Општине Вишеград“,
бр. 10/08), Скупштина општине Вишеград на
сједници одржаној 29.01.2010. године, д о н о с и

О Д Л У К У
о измјени и допуни Одлуке о расписивању

избора за чланове савјета мјесних заједница

Члан 1.
У Одлуци о расписивању избора за чланове
савјета мјесних заједница („Службени гласник
Општине Вишеград“, број 13/09) у члану 3. датум
„27.02.2010. године“ замјењује се датумом
„24.4.2010. године“.

                      Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења,  а
објавиће се у „Службеном гласнику Општине
Вишеград“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
                                              ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01- 022- 2/10
Датум: 29.01. 2010. г.    Мр Билал Мемишевић,с.р.

На основу члана 2.12.  став (9)  Изборног закона
БиХ („Службени гласник БиХ“, бр. 23/01, 7/02,
9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05,52/05, 65/05,
77/05, 11/06,  24/06, 32/07 и 33/08) и члана 33.
Статута Општине Вишеград – Пречишћени текст
(„Службени гласник Општине Вишеград“, бр.
10/08), Скупштина општине Вишеград на
сједници одржаној 29.01.2010. године,
д о н о с и

О Д Л У К У
о новчаној накнади члановима Општинске
изборне комисије Вишеград за 2010. годину

Члан 1.
Овом одлуком, у складу са Изборним законом
БиХ, утврђује се право на новчану накнаду
члановима Општинске изборне комисије
Вишеград за 2010. годину.

Члан 2.
Члановима Општинске изборне комисије
Вишеград припада стална  мјесечна накнада, у
висини накнаде одборницима Скупштине
општине Вишеград, и износи 400,00 КМ.

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

Члан 4.
За реализацију ове одлуке задужује се Одјељење
за финансије.

Члан 5.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи
Одлука о новчаној накнади члановима Општинске
изборне комисије Вишеград за 2009. годину
(„Службени гласник Општине Вишеград“ број:
1/09 и 8/09).

Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Општине
Вишеград“, а примјењиваће се од 01.01.2010.
године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01- 022- 3/10
Датум: 29.01. 2010. г.    Мр Билал Мемишевић,с.р.

На основу члана 27. Закона о грађевинском
земљишту („Службени гласник Републике
Српске“, број: 112/06) и члана 33. Статута
Општине Вишеград - Пречишћени текст
(„Службени гласник Општине Вишеград“, број:

Година 18      Број: 1                Општина Вишеград, 01.02.2010. године                           Страна  1



10/08), Скупштина општине Вишеград на
сједници одржаној 29.01.2010. године, д о н о с и

О Д Л У К У
о просјечној коначној грађевинској цијени 1m²

стамбеног простора из претходне године

Члан 1.
Просјечна коначана грађевинска цијене 1m²
корисне стамбене површине изграђене на
подручју општине Вишеград у 2009. години, која
служи као основа за утврђивање накнаде за
погодности уређења градског и осталог
грађевинског земљишта (једнократна рента)
износи 540,00 КМ.

Члан 2.
Просјечна коначна грађевинска цијена из
претходног члана валоризује се у току године
свака три мјесеца на основу индекса раста цијена
грађевинских радова у високоградњи и
нискоградњи по сумарној методологији и
подацима које објављује Републички завод за
статистику.

Члан 3.
Просјечна коначна грађевинска цијена из члана 1.
ове одлуке ће се примјењивати на начин прописан
одредбама Закона о грађевинском земљишту
Републике Српске („Службени гласник Републике
Српске“, број 112/06) и Одлуке о грађевинском
земљишту („Службени гласник Општине
Вишеград“, број 2/08).

Члан 4.
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да
важи Одлука о утврђивању просјечне коначне
грађевинске цијене 1m² корисне стамбене
површине на подручју општине Вишеград
(,,Службени гласник Општине Вишеград“,  број
3/09).

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
                                              ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01- 022-4/10
Датум: 29.01.2010. г.     Мр Билал Мемишевић,с.р.

На основу члана 23.  и 39.  Закона о грађевинском
земљишту („Службени гласник Републике
Српске“, број: 112/06), члана 29. став 2. Одлуке о
грађевинском земљишту („Службени гласник
Општине Вишеград“, број: 2/08) и члана 33.
Статута Општине Вишеград - Пречишћени текст

(,,Службени гласник Општине Вишеград“ бр.
10/08), Скупштина општине Вишеград на
сједници одржаној 29.01.2010. године, д о н о с и

О Д Л У К У
о утврђивању базне цијене за обрачун
трошкова уређења градског и осталог
грађевинског земљишта на подручју
општине Вишеград за 2010. годину

Члан 1.
Утврђује се базна цијена за обрачун трошкова
уређења градског грађевинског земљишта у
износу од 60,00 КМ/m²  корисне површине
грађевине за 2010. годину.

Члан 2.
Базна цијена из члана 1. ове одлуке биће
примијењивана за обрачун трошкова уређења
градског и осталог грађевинског земљишта на
подручју општине Вишеград  и валоризоваће се
свака три мјесеца на основу индекса раста цијена
грађевинских радова у високограњи и
нискоградњи по сумарној методологији и
подацима које објављује Завод за статистику.
Уколико за одређено подручје у току године буде
донесен програм уређења градског грађевинског
земљишта базна цијена се неће примјењивати за
то подручје.

Члан 3.
Даном  ступања на снагу ове одлуке престаје да
важи Одлука о утврђивању базне цијене за
обрачун трошкова уређења градског и осталог
грађевинског земљишта на подручју општине
Вишеград (,,Службени гласник Општине
Вишеград“, број: 3/09).

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01- 022-5/10
Датум: 29.01.2010. г.     Мр Билал Мемишевић,с.р.

На основу члана 3.  став 1.  тачка б)   Закона о
превозу у друмском саобраћају Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“, број
111/08), члана 30. Закона о локалној  самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број
101/04, 42/05 и 118/05) и члана 33. Статута
општине Вишеград – Пречишћени текст
(„Службени гласник општине Вишеград“, број
10/08), Скупштина општине Вишеград на
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сједници одржаној 29.01.2010. године,
д о н о с и

О Д Л У К У
о такси превозу на подручју

општине Вишеград

I – ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овом одлуком прописују се :
a) организација такси превоза на подручју

општине Вишеград,
б)    број и размјештај такси стајалишта, начин

коришћења и управљања такси, стајалиштима
број такси мјеста на стајалиштима,

в)   број регистрованих такси возила у односу на
расположиви број такси мјеста на
стајалиштима,

г)    начин утврђивања и наплате цијене превоза у
превозу више лица у једном возилу,

д)   поступак издавања, величина и изглед
допунских ознака,

ђ)   права и дужности такси превозника, возача и
лица која се превозе и

е)   допунски услови за возача и возило.

II – УСЛОВИ ЗА ОБАВЉАЊЕ
        ТАКСИ ПРЕВОЗА

1. Општи услови

                     Члан  2.
Општи услови за вршење такси дјелатности,
стичу се регистрацијом код надлежног органа, у
складу са посебним прописима.
Одобрење за вршење такси дјелатности може
добити грађанин, власник путничког аутомобила,
који има стално мјесто пребивалишта на подручју
општине Вишеград и испуњава  услове по Закону
о превозу у друмском саобраћају Републике
Српске и овом одлуком.
Одобрење за обављање наведене дјелатности
издаје надлежни  орган општине.

                     Члан 3.
Такси дјелатност може обављати само лице на
које гласи одобрење за обављање дјелатности.

2. Посебни услови

Члан 4.
Посебни услови које такси превозник мора да
испуни ради стицања права на одговарајућу
лиценцу за такси превоз „Д“ су да:
а)    има регистровану дјелатност такси превоза из

члана 2. ове одлуке,
б)    има у власништву или држи по основу

лизинга моторно возило које испуњава

       техничко-експлоатационе и еколошке услове
за такси превоз, и то:

  -    најмање једно путничко моторно возило са
највише 1 + 4 регистрована сједишта, облика
каросерије „лимузина“ или „караван“.

  -    осједује најмање трећи степен образовања
       саобраћајне струке-возач моторних возила

или најмање четврти степен образовања
саобраћајне струке друмског смјера, и да му
је то основно занимање, као и друге услове

       предвиђене Законом.

Поред лиценце дефинисане у ставу 1. овог члана,
за вршење регистрованог такси превоза,  правна и
физичка лица дужна су да посједују:

а)   легитимацију за возача и
б)   лиценцу за возило.

Члан 5.
Легитимација  за такси возача се може издати
такси превознику-возачу, ако:
a) испуњава услове утврђене прописима о

безбједности саобраћаја на путевима и
б)    посједује најмање трећи степен образовања

саобраћајне струке-возач
       моторних возила или најмање четврти степен

образовања саобраћајне струке
       друмског смјера и да му је то основно

занимање.

Члан 6.
Лиценца за возило за вршење такси превоза може
се издати ако путнички аутомобил испуњава
сљедеће услове:
а)   да је облика каросерије „лимузина“ или
      „караван“ с 1 + 4 регистрована
      сједишта, и са четворо бочних врата,
б)   да је погонски мотор радне запремине

најмање 1300 cm³ и  најмање снаге 40 КW,
в)   да је таксиметар у исправном стању,
      пломбиран и баждарен према прописаним
      метролошким условима и постављен на видно
      мјесто у возилу,
г)   да су уређаји за загријавање, провјетравање и
      освјетљавање у унутрашњости возила у
      исправном стању,
д)   да су исправна и чиста сједишта с наслонима
      за главу, пресвучена  пресвлакама,
ђ)   да су предња сједишта с наслоном за главу,
       уређајима за помјерање сједишта и

подешавања нагиба наслона за леђа,
е)    да је простор за пртљаг одвојен од простора

за смјештај лица, тако да се одлагање и
преузимање пртљага обавља без улажења у
возило,

ж)   да има уграђене сигурносне појасеве за
везивање лица која се превозе,

з)    да има исправан аудио уређај,
и)    да има неоштећене спољне површине возила,

са прописном ознаком такси возила, да има
исправан противпожарни апарат, контролисан
од надлежног органа,
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ј)     да има алат за монтажу и демонтажу
пнеуматика, резервни точак и гарнитуру

       резервних сијалица,
к)    да има опрему за дизање возила

компримирање ваздуха у пнеуматику и
л)   да посједује прибор за интервентно чишћење

возила (четка-брисач, спужва,
       материјал за дезинфекцију и најмање 5

тамних хигијенских врећица од
      материјала који не пропушта течност).

                                    Члан 7.
Такси превозник је дужан приликом регистрације
возила извршити уплату додатне полисе
осигурања за путника.

2.1.  Издавање и рок трајања лиценци

Члан 8.
Лиценце неопходне за обављање такси
дјелатности, које су дефинисане чланом 5. и 6. ове
одлуке, издаје надлежни  орган општине  с роком
трајања:
a) лиценца за такси превоз „Д“ се издаје на

период од 5 година,
б)    легитимација за возаче издаје се с роком

важења до 5 година и важи искључиво за
обављање послова возача код послодавца код
ког је возач у радном односу и

в)    лиценца за возило за вршење такси превоза
лица издаје се на период од 5 година, а
најдуже на период истицања прописане
старосне границе до 10  година.

 1.3  Означавање такси возила

                       Члан 9.
Ознаке се исписују на спољним-уздужном
странама возила, штампаним словима најмање
висине 30 милиметара, на предњим вратима или
на посебној табли величине 12  x  7  cm,  словима
минималне висине 8 mm, исписане са обје стране
и постављене у унутрашњој површини доњег
десног дијела вјетробранског стакла уз обавезну
свјетлећу допунску словну и бројну ознаку :
„ТАXI“ на највишој тачки возила.
Трошкови набавке ознака из претходног става
падају на терет такси превозника.

                      Члан 10.
Техничке прегледе моторних прикључних возила
за лиценцу обављају станице техничких прегледа
возила, које испуњавају услове, сходно
прописима из области техничког прегледа возила.
Исправно је оно возило, које на основу Протокола
о техничком испитивању возила и Потврде о
исправности и опремљености возила за превоз
лица испуњава услове прописане Правилником о
издавању лиценци за возило и испуњавању
техничко-експлоатационих и еколошких услова за
возило којим се врши превоз и другим прописима
из области безбједности друмског саобраћаја.

Станица техничког прегледа возила води
протокол и издаје потврду о исправности и
опремљености возила за превоз лица и води
евиденцију о извршеним техничким прегледима
возила за лиценцу, сходно прописима из области
техничког прегледа возила.

III – ТАКСИ СТАЈАЛИШТА

                    Члан 11.
Такси стајалишта су одређена и уређена мјеста на
којима такси возило врши пријем путника и иста
морају бити означена вертикалном и
хорионталном сигнализацијом и телефеном.
Ознака такси стајалишта треба да садржи назив и
број такси стајалишта,  као и радно вријеме на
стајалишту.

                   Члан 12.
Распоред коришћења такси стајалишта одређује
орган надлежан за послове саобраћаја општине
Вишеград.
Такси стајалиште може примити онолико возила
колико је означених мјеста.
За вријеме коришћења такси стајалишта у возилу
се мора налазити рјешење о распореду на такси
стајалишту.

                   Члан 13.
Такси стајалишта, као и број мјеста на истим
одређује надлежни општински орган.
На подручју општине Вишеград постоје 4
(четири) такси стајалишта и то:
1. такси стајалиште број 01:
       Трг палих бораца бб. .............. 9 такси мјеста
2. такси стајалиште број 02:
       Улица Ужичког корпуса - улаз у градску
       пијацу с лијеве стране, гледано из правца
       рзавског моста.......................... 4 такси мјеста
3. такси стајалиште број 03:
       Улица цара Лазара-с лијеве стране на
       улазу у аутобуску станицу, гледано из
       правца града ............................ 2 такси мјеста
4. такси стајалиште број 04:

Улица Друге подрињске бригаде - на
       улазу у Спортски центар „Ушће
       ..................................................... 3  такси мјеста
5. такси стајалиште број 05: на лијевој обали

Дрине, поред ћуприје, код билборда
..................................................... 2 такси мјеста

  У к у п н о:                  20 такси мјеста

На такси стајалишту на прикладан начин мора
бити истакнут цјеновник услуга.

Члан 14.
Трошкове обиљежавања и уређења такси
стајалишта сноси надлежни орган општине.
Трошкове текућег одржавања сносе корисници.
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Члан 15.
Додјела појединих такси стајалишта може се
условити положеним испитом о познавању
културних, привредних, саобраћајних,
туристичких и других знаменитости подручја на
којем се врши такси превоз.

Члан 16.
На такси стајалишту возила се паркирају по реду
доласка.
Одласком једног возила, друга возила попуњавају
упражњено мјесто оним редом, како су и дошла
на стајалиште.
За вријеме стајања на стајалишту возач је дужан
сво  вријеме бити на стајалишту.

IV - ПРАВА И ДУЖНОСТИ ТАКСИ ВОЗАЧА
        И КОРИСНИКА ТАКСИ УСЛУГА

                      Члан 17.
Такси превозник може да прима путнике на свим
обиљеженим такси стајалиштима, као и изван
стајалишта, ако му је возило слободно.

                      Члан 18.
Такси возач је дужан да за вријеме рада,  уколико
је слободан, у своје возило прими свако лице, које
му се обрати за превоз, непосредно или путем
телефона.
Такси возач је дужан да у своје возило прими и
пртљаг лица које се превози, под условом да исти
може смјестити на погодан начин у спремиште за
пртљаг.
Такси  возач није дужан извршити превоз ствари,
које су изузете од превоза, као што су:
- експлозивна средства,
- ствари које могу утицати на безбједан превоз и
- средства која су штетна здрављу.

Члан 19.
Цијена услуга такси превоза утврђује се видно
постављеним таксиметром који мора бити
исправан, пломбиран и баждарен према
прописаним метролошким условима за
таксиметре.
Таксиметар мора бити укључен од времана
започињања до времена завршетка вожње,
уколико је релација превоза до 25 км.
У возилу којим се врши такси превоз, мора се
налазити видно истакнут цјеновник услуга
превоза, овјерен од надлежног органа општине.
Уколико лице које се превози захтијева возну
карту, такси превозник је обавезан да изда возну
карту.

Члан 20.
На релацији превоза дужим од 25  км,  такси
превозник и лице које се превози могу прије
почињања превоза уговорити цијену превоза без
укључивања таксиметра, у висини не већој од
висине утврђене примјеном цјеновника, односно

укључењем таксиметра уз обавезу издавања возне
карте прије почињања вожње.
Такси превозник не може примити на превоз
друга лица, без сагласности лица која су
претходно почела превоз.

Члан 21.
На захтјев путника,  такси превозник је дужан да
одреди приближан износ цијене превоза, да за
вријеме вожње укључи аудио уређај, да брзину
прилагоди у оквиру законских прописа.
Такси превозник је дужан да се примјерено
понаша.
За вријеме вожње путник не смије да омета такси
превозника, нити да наноси штету на такси
возилу.

Члан 22.
Такси превозник може вршити такси превоз само
на подручју општине Вишеград.
Одредбе става (1) овог члана не односе се на
поједине вожње између двије јединице локалне
самоуправе, са повратном празном вожњом, код
које је цијена вожње уговорена и за коју је
унапријед издата возна карта.

Члан 23.
Путника на такси стајалишту узима превозник
који је први на реду.
На позив упућен на такси стајалиште дужан је да
се одазове такси возач, који је први у реду чекања.

Члан 24.
Код наруџбе такси возила телефоном,  возач
укључује таксиметар у моменту уласка путника у
возило.

Члан 25.
Путник је дужан да такси возачу прије почетка
вожње тачно објасни одредиште на које се жели
одвести.
Такси превозник је дужан да превоз изврши
најкраћим путем до мјеста на које путник
захтијева.
Такси превозник није дужан да одвезе путника до
одредишта ако услови пута му не омогућавају
нормалну и безбједну вожњу.
У такси возилу се не смије вршити превоз већег
броја путника од броја наведеног у саобраћајној
дозволи.

Члан 26.
Ако из оправданих разлога такси превозник не
може довршити започету вожњу, дужан је у
најкраћем времену путнику обезбиједити друго
возило.
У случају из претходног става,  путник не сноси
трошкове доласка новог возила, него само
трошкове превоза од тог мјеста до одредишта, под
истим условима, под којим је прекинуо вожњу.
Ове услове путнику је дужан обезбиједити такси
превозник који је прекинуо вожњу.

Година 18      Број: 1                Општина Вишеград, 01.02.2010. године                           Страна 5



Члан 27.
За непоштовање одредби ове одлуке, такси
превознику ће бити одузето одобрење за
обављање дјелатности.

V – ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР

Члан 28.
Надзор над извршавањем одредби ове одлуке
врши саобраћајни инспектор.

Возила се заустављају таблицом облика
саобраћајног знака: „забрањен саобраћај свим
возилима са исписом „стоп инспекција“.

VI – КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 29.
Новчаном казном од 200 до 500 КМ казниће се за
прекршај физичко лице које обавља такси
дјелатност ако:
(1) дјелатност обавља без одобрења надлежног

општинског органа, члан 2. став 3.,
(2) обављање такси дјелатности користи

возило које не испуњава прописано
техничко-експлоатационе услове или нема
одговарајуће лиценце, дефинисане по члану
6. под тачкама од  (а-м),

(3) не заустави возило на знак „стоп
инспекција“ или одбије вршење
инспекцијског прегледа, члан 28.,

(4) не укључи таксиметар за вријеме кад у
возило прими путнике и започне вожњу,
члан 19. став 2.,

(5) одбија да изврши превоз лица када је
возило слободно (члан17.) и

(6) не придржава се реда при пријему путника
(члан 23.).

Члан 30.
Новчаном казном од 100  КМ казниће се такси
превозник када:
(1.) не означи прописно такси возило, члан 9.,
(2.) одбија да прими на превоз путников

пртљаг, који није изузет од превоза по
члану 18. став 3. ове одлуке.

VII– ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 31.
У случајевима који нису прописани овом одлуком
примјењиваће се одредбе Закона о превозу у
друмском саобраћају Републике Српске,
(„Службени гласник Републике Српске“, број
111/08).

Члан 32.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи
Одлука о такси превозу на подручју општине
Вишеград („Службени гласник Општине
Вишеград“ број: 8/00, 12/05).

Члан 33.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине
Вишеград“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01- 022- 6/10
Датум: 29.01. 2010. г.    Мр Билал Мемишевић,с.р.

На основу члана 95. Закона о средњем образовању
и васпитањау („Службени гласник Републике
Српске“, бр. 74/08), члана 3. и 9. Правилника о
избору и раду Школског одбора („Службени
гласник Републике Српске“, бр. 7/09) и члана 33.
Статута Општине Вишеград – Пречишћени текст
(„Службени гласник општине Вишеград“, бр.
10/08), Скупштина општине Вишеград на
сједници одржаној дана 29.01.2010. године,
д о н о с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању члана Школског одбора Средње

школе „Иво Андрић“ Вишеград,
 из локалне заједнице

1. Владимир Шарац, професор физичке
културе, именује се за члана Школског одбора
Средње школе „Иво Андрић“ Вишеград, из
локалне заједнице.

2. Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
Општине Вишеград“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01- 022-7/10
Датум: 29.01.2010. г.     Мр Билал Мемишевић,с.р.

На онову члана 62. Пословника Скупштине
општине Вишеград – Пречишћени текст
(«Службени гласник Општине Вишеград», бр.
10/08 и 14/08), Скупштина општине Вишеград на
сједници одржаној 29.01.2010. године, д о н о с и

П Р О Г Р А М   Р А Д А
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД

ЗА 2010. ГОДИНУ

I - УВОДНИ ДИО

Програм рада Скупштине општине Вишеград
утврђујe садржај послова и задатака Скупштине,
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начин и рокове њиховог извршавања,  као и
носиоце тих активности.
Поред прописаних задатака из надлежности
Скупштине општине, Програм рада ће обухватити
и теме о актуелним животним питањима грађана,
а у надлежности других институција и виших
нивоа власти, а посебно питања у области
просторног уређења и планирања, образовања,
културе, спорта, здравствене заштите и слично.
Скупштина ће разматрати и питања као што су
избор и именовања, доношење одређених одлука,
закључака, рјешења и других аката.
Радна тијела Скупштине ће у складу са овим
Програмом и својим надлежностима разматрати
материјале припремљене за Скупштину о чему ће
у оквиру свог домена давати мишљења,
подносити приједлоге и одговарајуће извјештаје.
Скупштина ће редовно захтијевати од начелника
и општинске административне службе, те других
органа, институција и установа да подносе
извјештаје и информације о реализацији
донесених одлука и закључака.
Скупштина ће се у оквиру својих надлежности
залагати на стварању што повољнијег амбијента у
циљу улагања домаћег и страног капитала на
подручју општине. Општина ће подстицајно
дјеловати на привредни развој кроз пласман
средстава остварених по основу закона.
Област просторног уређења и планирања је
сигурно једна од битних дјелатности Општине. С
обзиром на то и постојање већег броја бесправно
саграђених објеката, Скупштина ће посветити
дужну пажњу активностима органа у легализацији
објеката, затим изради регулационих и других
планова.
Скупштина ће разматрати информације о
актуелним питањима из области здравства,
културе,  спорта и физичке културе,  које ће
садржавати мјере за рјешавање уочених проблема.
Скупштина ће у циљу заштите људи и имовине
разматрати информацију о раду цивиле заштите,
затим стање у области комуналних дјелатности.
У циљу бржег информисања грађана о раду
Скупштине и њених радних тијела у наредном
периду, Скупштина ће и даље редовно сарађивати
са средствима јавног информисања .
Програм рада Скупштине општине је основа за
благовремено и редовно планирање сједница
Скупштине и њених радних тијела.
Поред питања садржаних у овом Програму
Скупштина ће, у складу са својим надлежностима
и према указаној потреби, разматрати и друга
питања која нису предвиђена овим Програмом
рада, а за чијим разматрањем се укаже потреба.

II – ТЕМАТСКИ И НОРМАТИВНИ ДИО

        Ф е б р у а р

1.   Приједлог Програма рада начелника општине
      Обрађивач: начелник општине
      Предлагач: начелник општине

2.   Разматрање и давање сагласности на годишњи
      програм рада и финансијски план за 2010.
      годину  јавних установа чији је оснивач
      Општина Вишеград
      Обрађивач: надлежни органи Јавних установа
      Предлагач: начелник општине

3.   Извјештај о раду Републичког јавног
      правобранилаштва – сједиште Фоча за 2009.
      годину
      Обрађивач: РЈП –сједиште Фоча
      Предлагач: РЈП –сједиште Фоча

4.   Информација о реализацији Програма мјера за
      развој села и пољопривредне производње у
      2009. години
      Обрађивач: Одјељење за привреду и
      друштвене дјелатности
      Предлагач: начелник општине

5.   Информација о реализацији изведених радова
      на путној инфраструктури на подручју
      општине Вишеград у 2009. години
      Обрађивач: Одјељење за просторно уређење и
      стамбено комуналне послове
      Предлагач: начелник општине

6.   Приједлог Програма уређења градског
       грађевинског земљишта за 2010. годину
      Обрађивач: Одјељење за просторно уређење и
      стамбено комуналне послове
      Предлагач: начелник општине

     М а р т

1.   Приједлог Одлуке о усвајању завршног рачуна
      по буџету општине Вишеград за 2009. годину
      Обрађивач: Одјељење за финансије
      Предлагач: начелник општине
2.   Приједлог Одлуке о уређењу простора
      општине Вишеград
      Обрађивач: Одјељење за просторно уређење и
      стамбено комуналне послове
      Предлагач: начелник општине

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

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

5. План активности у 2010. години са аспекта
       стратегије и праваца привредног и
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       друштвеног развоја општине као и рјешавања
       проблема запошљавања
      Обрађивач: Одјељење за привреду и
       друштвене дјелатности
      Предлагач: начелник општине

6. Информација о актуелним питањима која се
       воде у Народној скупштини РС а која се
       директно тичу општине Вишеград или ће
       индиректно имати утицаја на исту
      Обрађивач: народни посланик у Народној
      скупштини РС
      Предлагач: народни посланик у Народној
       скупштини РС

А п р и л

1.   Информација о остварењу буџета општине за
      период од 01.01-31. 3.2010 године
      Обрађивач: Одјељење за финансије
      Предлагач: начелник општине

2.   Извјештај о извршењу средстава буџетске
       резерве за период од 01.01-31. 3.2010. године
      Обрађивач: Одјељење за финансије
      Предлагач: начелник општине

3.   Извјештај о годишњем пословању и
      годишњем обрачуну јавних установа за 2009.
      годину чији је оснивач Општина Вишеград
      Обрађивачи: надлежни органи јавних установа
      Предлагачи: надлежни органи јавних установа

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

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

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

7.   Извјештај о активностима у вези са јавним
      набавкама
      Обрађивач: Стручна служба начелника
      општине
      Предлагач: начелник општине

8 .   Информација о бесправној градњи и
       легализацији бесправно изграђених објеката
      Обрађивач: Одјељење за просторно уређење и
      стамбено комуналне послове
      Предлагач: начелник општине

9.   Информација о валоризацији:
-     просјечне коначне цијене 1m² корисне
      стамбене површине
-    базне цијене за обрачун трошкова уређења
      градског и осталог грађевинског земљишта
      Обрађивач: Одјељење за просторно уређење и
      стамбено комуналне послове
      Предлагач: начелник општине

М а ј

1.   Приједлог Одлуке о естетском уређењу града
      Обрађивач: Одјељење за просторно уређење и
      стамбено комуналне послове
      Предлагач: начелник општине

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

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

4.   Информација о организовању „Вишеградске
      стазе“
      Обрађивач: Дом културе Вишеград
      Предлагач: Дом културе Вишеград

  Ј у н

1.   Извјештај о извршењу започетих и
      планираних капиталних инвестиција
      Обрађивач: надлежна одјељења и службе
      Административне службе општине
      Предлагач: начелник општине

2.   Информација о стању путне инфраструктуре
      на подручју општине Вишеград
      Обрађивач: Одјељење за просторно уређење и
      стамбено комуналне послове
      Предлагач: начелник општине

3.   Информација о остваривању здравствене
      заштите становништва на подручју општине
      Вишеград
      Обрађивач: Одјељење за привреду и
      друштвене дјелатности
      Предлагач: начелник општине

4.   Информација о стању социјалне заштите на
      подручју општине Вишеград
      Обрађивач: Центар за социјални рад
      Предлагач:  Центар за социјални рад
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5.   Информација о стању   спорта  на  подручју
      општине Вишеград
      Обрађивач: Одјељење за привреду и
       друштвене дјелатности
      Предлагач : начелник општине

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

  Ј у л

1.   Извјештај о извршењу буџета oпштине
      Вишеград за период од 01.01– 30.6.2010.
      године
      Обрађивач: Одјељење за финансије
      Предлагач: начелник општине

2.   Извјештај о извршењу средстава буџетске
      резерве за период  од 01.04-30.6.2010. године
     Обрађивач: Одјељење за финансије
     Предлагач: начелник општине

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

4.   Информација о раду Основне и Средње школе
      са посебним освртом на успјех ученика у
      школској 2009/2010. години
      Обрађивач: Одјељење за привреду и
      друштвене дјелатности
      Предлагач: начелник општине

5.   Информација о валоризацији:
  -   просјечне коначне цијене 1m² корисне
      стамбене површине
  -   базне цијене за обрачун трошкова уређења
      градског и осталог грађевинског земљишта
      Обрађивач: Одјељење за просторно уређење и
       стамбено комуналне послове
      Предлагач: начелник општине

    С е п т е м б а р

1.   Приједлог Одлуке о снабдијевању водом,
      пречишћавању и одвођењу отпадних вода са
      јавних површина
     Обрађивач: Одјељење за просторно уређење и
     стамбено комуналне послове
     Предлагач: начелник општине

2.   Информација о упису ученика у школску
      2010/2011. годину
      Обрађивачи: Одјељење за привреду и

      друштвене дјелатности
      Предлагач: начелник општине

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

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

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

  О к т о б а р

1.   Информација о остварењу буџета за период од
      01.01- 30. 9.2010. године
      Обрађивач: Одјељење за финансије
      Предлагач: начелник општине

2.   Извјештај о извршењу средстава буџетске
      резерве за период од 01.7-30.9.2010. године
      Обрађивач: Одјељење за финансије
      Предлагач: начелник општине
3.   Приједлог Програма зимског одржавања
      путева и јавних површина за 2011. годину
      Обрађивач: Одјељење за просторно уређење и
      стамбено комуналне послове
      Предлагач: начелник општине

4.   Извјештај о реализацији Плана капиталних
      улагања за 2010. годину
      Обрађивач: Стручна служба начелника
      општине, Одјељење за финансије и Одјељење
      за просторно уређење и стамбено комуналне
      послове
      Предлагач: начелник општине

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

6.   Информација о стању привреде на подручју
      општине Вишеград као и стању запошљавања
      на подручју општине Вишеград
      Обрађивач: Одјељење за привреду и
      друштвене дјелатности
      Предлагач: начелник општине
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7.   Информација о стању електроенергетске
      мреже на подручју општине и припремама за
      зимски период
      Обрађивач: Електродистрибуција Пале, РЈ
      Вишеград
      Предлагач: Електродистрибуција Пале, РЈ
      Вишеград

Н о в е м б а р

1.   Приједлог Програма заједничке комуналне
      потрошње за 2011. годину
      Обрађивач: Одјељење за просторно уређење и
      стамбено комуналне послове
      Предлагач: начелник општине

2.   Информација о раду савјета мјесних заједница
      Обрађивач: Одјељење за општу управу
      Предлагач: начелник општине

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

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

Д е ц е м б а р

1.   Приједлог Одлуке о усвајању буџета општине
      Вишеград за 2011. годину
      Обрађивач: Одјељење за финансије
      Предлагач: начелник општине

2.   Приједлог Одлуке о извршењу буџета
      општине Вишеград за 2011. годину
      Обрађивач: Одјељење за финансије
      Предлагач: начелник општине

3.   Приједлог Одлуке о усвајању Стратегије
      развоја за период од 2011-2016. године
      Обрађивач: Комисија за планирање
      општинског развоја и надлежна одјељења
      Општинске административне службе
      Предлагач: начелник општине

4.   Приједлог Локалног еколошког акционог
      плана (ЛЕАП)
      Обрађивач: Одјељење за просторно уређење и
      стамбено комуналне послове
      Предлагач: начелник општине

5.   Приједлог Плана капиталних улагања за 2011.
       годину
      Обрађивач: Комисија за планирање
       општинског развоја
      Предлагач: начелник општине

6.   Програм рада Скупштине општине Вишеград
      за 2011. годину
      Обрађивач: Стручна служба СО
      Предлагач: Колегиј Скупштине Општине

7.   Информација о валоризацији:
   -  просјечне коначне цијене 1m² корисне
      стамбене површине
  -  базне цијене за обрачун трошкова уређења
      градског и осталог грађевинског земљишта

       Обрађивач: Одјељење за просторно уређење и
       стамбено комуналне послове
       Предлагач: начелник општине

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

Материјал се доставља Стручној служби умножен
у 40 примјерака.

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

III – ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Овај Програм ће се објавити у «Службеном
гласнику Општине Вишеград».

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01- 022- 10/10
Датум: 29.01. 2010. г.    Мр Билал Мемишевић,с.р.

На основу члана 33. Статута општине Вишеград –
Пречишћени текст („Службени гласник Општине
Вишеград“, број:  10/08), након разматрања
Извјештаја о раду начелника општине и
Општинске административне службе за 2009.
годину, Скупштина општине Вишеград на
сједници одржаној 29.01.2010. године,  д о н о с и

                  З А К Љ У Ч А К

1. Скупштина општине Вишеград усваја
Извјештај о раду начелника општине и
Општинске административне службе за 2009.
годину.

2. Овај закључак ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се  у „Службеном гласнику
Општине Вишеград“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
                                                ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01- 022- 1/10
Датум: 29.01. 2010. г.    Мр Билал Мемишевић,с.р.
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На основу члана 33. Статута општине Вишеград –
Пречишћени текст («Службени гласник Општине
Вишеград», број: 10/08), након разматрања
Извјештаја Комисије за процјену штета од
поплава, Скупштина општине Вишеград на
сједници одржаној 29.01.2010. године, д о н о с и

                З А К Љ У Ч А К

1. Скупштина општине Вишеград усваја
Извјештај Комисије за процјену штета од поплава.

2. Овај закључак ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се  у „Службеном гласнику
Општине Вишеград“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
                                                ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01- 022-8/10
Датум: 29.01.2010. г.     Мр Билал Мемишевић,с.р.

На основу члана 33. Статута општине Вишеград –
Пречишћени текст («Службени гласник Општине
Вишеград», број: 10/08), након разматрања
Извјештаја Комисије за процјену штета од
поплава, Скупштина општине Вишеград на
сједници одржаној 29.01.2010. године, д о н о с и

               З А К Љ У Ч А К

1. Извјештај Комисије за процјену штета
од поплава важан је као документ који пружа
информацију у погледу обима причињене штете и
сматра се оквирним документом који се може
користити за пружање помоћи оштећеним
субјектима.

2. Општина ће извјештај Комисије имати
у виду приликом пружања помоћи на
поплављеном подручју, који ће реализовати у
складу са својим материјалним могућностима.

3. Приоритет приликом пружања помоћи
на санацији штете имаће домаћинства на
поплављеном подручју, а потом предузетници
који су имали одређени број запослених, штету на
пословним објектима, инфраструктури и правни
субјекти.

4. Овај закључак ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се  у „Службеном гласнику
Општине Вишеград“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
                                                ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01- 022-9/10
Датум: 29.01.2010. г.     Мр Билал Мемишевић,с.р.

На основу члана 38. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Српске“ број:
96/03, 14/04, 67/05, 34/06 и 128/06), члана 11.
Одлуке о извршењу буџета Општине Вишеград за
2010. годину („Службени гласник Општине
Вишеград“, број: 13/09), члана 51. Статута
општине Вишеград – Пречишћени текст
(„Службени гласник општине  Вишеград“, број:
10/08), Правилника о коришћењу буџетске
резерве број 02-013-185/09 од 01.06.2009. 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 300,00 КМ
(тристотинеконвертибилнихмарака) Удружењу
сарајлија из Вишеграда у сврху организовања
манифестације „Сарајевско вече“ које се одржава
13.01.2010.  године.

II
Наведена средства ће се исплатити на жиро рачун
број: 562-006 00001826-58, код Развојне банке
Вишеград.
За реализацију ове одлуке задужује се Одјељење
за финансије .

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

ОПШТИНА ВИШЕГРАД
                                          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-013-10/10
Датум: 13.01.2010. г.     Мр Томислав Поповић,с.р.

На основу члана 38. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Српске“ број:
96/03, 14/04, 67/05, 34/06 и 128/06), члана 11.
Одлуке о извршењу буџета Општине Вишеград за
2010. годину („Службени гласник Општине
Вишеград“, број: 13/09), члана 51. Статута
општине Вишеград – Пречишћени текст („Сл.
гласник општине Вишеград“, број: 10/08), и
Правилника о коришћењу буџетске резерве број
02-013-185/09 од 01.06.2009. 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 150,00 КМ (једнустотину
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педестконвертибилнихмарака) Савјету младих
Вишеград у сврху куповине накита за
организовање прославе «Српске нове године»
13.01.2010. године.

II
Наведена средства ће се исплатити на благајни
општине Вишеград.
За реализацију ове одлуке задужује се Одјељење
за финансије .

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

ОПШТИНА ВИШЕГРАД
                                          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-013-11/10
Датум: 13.01.2010. г.     Мр Томислав Поповић,с.р.

На основу члана 38. Закона о буџетском систему
(„Службени .гласник Републике Српске» број:
96/03, 14/04, 67/05, 34/06 и 128/06), члана 11.
Одлуке о извршењу буџета Општине Вишеград за
2010 годину («Службени гласник Општине
Вишеград», број: 13/09), члана 51. Статута
општине Вишеград – Пречишћени текст
(„Службени гласник општине Вишеград“ 10/08),
Правилника о коришћењу буџетске резерве број
02-013-185/09 од 01.06.2009. године, те захтјева
Шобот Обрада из Вишеграда за помоћ због
настале штете, начелник општине, 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 500,00 КМ
(петстотинаконвертибилнихмарака) Шобот
Обраду из Вишеграда као помоћ за санацију
штете у стану проузроковане пуцањем водоводне
цијеви у стану изнад именованог што је
констатовано записником Одјељења за просторно
уређење и стамбено-комуналне послове од
24.12.2009. године.

II
Средства ће се пребацити на текући рачун
именованог  број: 562-001-3000008-29 отворен
код Развојне банке Вишеград.
За реализацију ове одлуке задужује се Одјељење
за финансије.

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

ОПШТИНА ВИШЕГРАД
                                          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-532-90/09
Датум: 13.01.2010. г.     Мр Томислав Поповић,с.р.

На основу члана 38. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Српске“ број:
96/03, 14/04, 67/05, 34/06 и 128/06), члана 51.
Статута општине Вишеград – Пречишћени текст
(„Службени гласник општине Вишеград“, број:
10/08), члана 11. Одлуке о извршењу буџета
Општине Вишеград за 2010. годину („Службени
гласник Општине Вишеград“, број: 13/09),
Правилника о коришћењу буџетске резерве број
02-013-185/09 од 01.06.2009. године, те захтјева
ЈСУ «Дрина» Вишеград број 04-01/10 од
12.01.2010. 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 5.861,40 КМ
(петхиљадаосамстотинашесдесетједнаконвертиби
лнамарака и 40/100) Јавној спотрској установи
«Дрина» Вишеград за исплату дуговања према
раднику Игору Крсмановићу који је проглашен
технолошким вишком рјешењем број: 02-01/10 од
12.01.2010. године и Правилником о организацији
и систематизацији послова у јавној спортској
установи «Дрина» Вишеград од 28.09.2009.
године.

II
Наведена средства ће се уплатити на жиро рачун
Јавне спортске установе „Дрина“ Вишеград.

III
За реализацију ове одлуке задужује се Одјељење
за финансије.

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

ОПШТИНА ВИШЕГРАД
                                          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-131-1/10
Датум: 20.01.2010. г.     Мр Томислав Поповић,с.р.
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