
 
 

 

На основу члана 35. Статута општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 

6/14) и члана 11. Пословника Скупштине 

општине Вишеград-Пречишћени текст 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 

13/14), Скупштина општине Вишеград на 

сједници одржаној 23.02.2015. године, д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о верификацији мандата одборника у 

Скупштини општине Вишеград 

 

Члан 1. 

Скупштина општине прихвата извјештај 

Верификационе комисије и верификује мандат 

одборнику у Скупштини општине Вишеград 

Миленку Јањићу-Партија демократског прогреса-

ПДП. 

 

Члан 2. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Вишеград  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

           ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-1/15                                                               

Датум: 23.02.2015. године         Суљо Фејзић,с.р.  

  

На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 

35. став (2) тачка п) Статута општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 

6/14), члана 47. тачка а) подтачка 2. и члана 51. 

Пословника Скупштине општине Вишеград-

Пречишћени текст („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 13/14), Скупштина општине 

Вишеград на сједници одржаној 23.02.2015. 

године, д о н о с и  

 

О Д Л У К У 

о измјени Одлуке о именовању Комисије за 

верификацију мандата 

 

Члан 1.  

У Одлуци о именовању Комисије за верификацију 

мандата („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 14/12) назив одлуке мијења се и 

гласи „Одлука о избору Верификационе 

комисије“. 

 

Члан 2.  

У члану 1. ријечи „Комисију за верификацију 

мандата“ замјењују се ријечима „Верификациону 

комисију“, а у тачки 1. ријечи „Бојан Пецикоза, 

предсједник“ замјењују се ријечима „Миленко 

Јањић, предсједник“.  

 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

           ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-2/15                                                               

Датум: 23.02.2015. године         Суљо Фејзић,с.р.  

 

На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 

35. став (2) тачка п) Статута општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 

6/14), члана 47. тачка а) подтачка 1. и члана 49. 

Пословника Скупштине општине Вишеград-

Пречишћени текст („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 13/14), Скупштина општине 

Вишеград на сједници одржаној 23.02.2015. 

године, д о н о с и  

 

О Д Л У К У 

о измјени Одлуке о избору Комисије  

за избор и именовање 

 

Члан 1. 

У члану 1. Одлуке о избору Комисије за избор и 

именовање(„Службени гласник општине 

Вишеград“, број 6/13) у тачки 4) ријечи „4) Бојан 
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Пецикоза, члан“ замјењују се ријечима „4) 

Миленко Јањић, члан“. 

 

Члан 2. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

           ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-3/15                                                               

Датум: 23.02.2015. године         Суљо Фејзић,с.р.  

 

На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 

35. став (2) тачка п) Статута општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 

6/14), члана 47. тачка б) подтачка 3. и члана 77. 

Пословника Скупштине општине Вишеград-

Пречишћени текст („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 13/14), Скупштина општине 

Вишеград на сједници одржаној 23.02.2015. 

године, д о н о с и  

 

О Д Л У К У 

о измјени Одлуке о избору Одбора за локални 

развој и сарадњу са општинама и градовима 

 

Члан 1. 

У члану 1. Одлуке о избору Одбора за локални 

развој и сарадњу са општинама и градовима 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 

6/13) у тачки 2) ријечи „4) Бојан Пецикоза, 

замјеник предсједника“ замјењују се ријечима „4) 

Миленко Јањић, замјеник предсједника“. 

 

Члан 2. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

           ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-4/15                                                               

Датум: 23.02.2015. године         Суљо Фејзић,с.р.  

 

На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 

17. Закона о статусу функционера јединица 

локалне самоуправе („Службени гласник 

Републике Српске“, број 96/05 и 98/13) и члана 

35. Статута општине Вишеград („Службени 

гласник општине Вишеград“, 6/14), Скупштина 

општине Вишеград на сједници одржаној 

23.02.2015. године, д о н о с и  

О Д Л У К У 

о утврђивању висине плате  

функционера Општине Вишеград 
 

Члан 1.  

Овом одлуком утврђују се висина плате 

функционера Општине Вишеград, у складу са 

Законом о статусу функционера јединица локалне 

самоуправе. 

  

Члан 2. 

Функционери Општине Вишеград (у даљем 

тексту: функционери), у складу са законом и 

Статутом општине Вишеград, су:  

1. начелник општине,  

2. замјеник начелника општине,   

3. предсједник Скупштине општине,  

4. потпредсједник Скупштине општине. 

Функционери из става 1. овог члана своју 

дужност обављају професионално са статусом 

запосленог лица по основу рјешења о раду на 

мандатни период утврђен изборним прописима. 
 

Члан 3. 

Плате функционера утврђују се на основу 

просјечне плате запослених у Општинској управи 

Општине Вишеград за протеклу годину, како 

слиједи: 

1. начелнику општине у висини од 3,5 

просјечне плате запослених у 

Општинској управи Општине Вишеград 

за протеклу годину,  

2. замјенику начелника општине у висини 

од 75% просјечне плате начелника 

општине, 

3. предсједнику Скупштине општине у 

висини од 2,6 просјечне плате запослених 

у Општинској управи Општине Вишеград 

за протеклу годину,  

4. потпредсједнику Скупштине општине у 

висини од 75% плате предсједника 

Скупштине општине. 
 

Члан 4. 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи 

Одлука о платама и другим правима функционера 

општине Вишеград („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 15/12).  
 

Члан 5. 

Ова oдлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“ 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

           ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-5/15                                                               

Датум: 23.02.2015. године         Суљо Фејзић,с.р.  

Година 24               Број: 2                Општина Вишеград 24.02.2015. године                          Страна 2 



На основу члана 2. Закона о основама 

безбједности саобраћаја на путевима у БиХ 

(„Службени гласник Босне и Херцеговине“, број 

6/06, 75/06, 44/07, 84/09 и 48/10), члана 2. став (2) 

Закона о безбједности саобраћаја на путевима 

Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“, број 63/11) и члана 35. 

Статута општине Вишеград („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 6/14), Скупштина 

општине Вишеград на сједници одржаној 

23.02.2015. године, д о н o с и  

 

О Д Л У К У 

о утврђивању режима одвијања саобраћаја  

на подручју општине Вишеград 

 

Члан 1. 

Овом одлуком утврђује се режим одвијања 

саобраћаја на путевима и другим јавним 

површинама на подручју општине Вишеград, гдје 

се одвија саобраћај возила и пјешака. 

  

Члан 2. 

Под „режимом одвијања саобраћаја“ 

подразумијева се:  

- брзина кретања на појединим мјестима и за 

поједине категорије учесника у саобраћају, 

- право првенства пролаза учесника у 

саобраћају, 

- забрана кретања у једном или у оба смјера 

у времену или простору за поједине 

категорије учесника у саобраћају, 

- забрана сталног или повременог кретања, 

паркирања заустављања на саобраћајници 

или другим површинама за поједине 

категорије учесника у саобраћају. 

 

Члан 3. 

Највећа дозвољена брзина кретања возила у 

саобраћају кроз урбано подручје општине 

Вишеград одређује се за све врсте и категорије 

возила до 40 km на час, осим на дијелу 

магистралног пута М-5 у градској зони општине 

Вишеград гдје се брзина ограничава на 50 km на 

час, док се у улицама војводе Путникa, краља 

Петра I и Друге подрињске бригаде у зонама око 

школа брзина ограничава на 30 km на час. 

Задужује се надлежно одјељење да у року од 12 

мјесеци, од дана доношења ове одлуке изради 

главни пројекат саобраћајне сигнализације, те 

постави саобраћајну сигнализацију сходно ставу 

1., овог члана. 

 

Члан 4. 

Највећа дозвољена брзина кретања на свим 

локалним и некатегорисаним путевима на 

подручју општине Вишеград ограничава се за све 

врсте и категорије возила на 40 km на час. 

Задужује се надлежно одјељење да у року од 12 

мјесеци, од дана доношења ове одлуке изради 

главни пројекат саобраћајне , те постави 

саобраћајну сигнализацију сходно ставу 1., овог 

члана. 
 

Члан 5. 

Регионални пут Р-450, је пут са првенством 

пролаза у односу на Улицу Иве Андрића и Улицу 

Граврила Принципа. 

Улице краља Петра I, Ужичког корпуса, Козачка, 

Иве Андрића, Друге подрињске бригаде и Улица 

Гаврила Принципа су улице првог реда и имају 

право првенства пролаза у односу на све остале 

улице које се укрштају са њима. 

Улице првог реда из става 2. овог члана су улице 

са првенством пролаза у односу на следеће улице: 

Улицу Николе Пашића, Николе Тесле, Косовску, 

Карађорђеву, цара Лазара, Јована Дучића, војводе 

Путника, Стевана Синђелића и бирчанску, које се 

категоризују као улице другог реда.  

Све остале улице су улице трећег реда и 

регулисање саобраћаја и њихово међусобно 

укрштање регулише се правилом „десне стране“. 

 

Члан 6. 

У улицама Николе Тесле, браће Југовића, Мајке 

Југовића и дијелу Улице војводе Путника 

саобраћај свих возила одвија се у једном смјеру и 

то у Улици Николе Тесле у смијеру гледано од 

Улице краља Петра I према улици Друге 

подрињске бригаде, у Улици браће Југовића у 

смјеру гледано од Улице краља Петра I према 

Улици цара Лазара, у Улици Мајке Југовића у 

смјеру од Улице цара Лазара према Улици краља 

Петра I, а на дијелу Улице војводе Путника 

саобраћај се одвија у једном смјеру и то од ОШ 

„Вук Караџић“ до Улице Ужичког корпуса. 

У свим осталим улицама саобраћај се одвија у оба 

смјера. 

Задужује се надлежно одјељење да у року од 12 

мјесеци, од дана доношења ове одлуке изради 

главни пројекат саобраћајне, те постави 

саобраћајну сигнализацију сходно ставу 1., овог 

члана. 
 

Члан 7. 

Одређује се површина за аутобуско стајалиште 

редовног јавног превоза у граду на платоу поред 

мотела „Окука“, док се не изгради аутобуска 

станица. 
 

Члан 8. 

Одређује се ТАКСИ стајалиште на Тргу палих 

бораца са 9 (девет) паркинг површина, 

непосредно испред зграде зване „Робна кућа“. 
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Члан 9. 

Одређују се површине за паркирање путничких 

возила, уз наплату на обиљеженим паркинг 

мјестима, и то: 

- дуж Улице Друге подрињске бригаде, 

- у Улици краља Петра I на платоу Стара 

апотека (привременог карактера),  

- у Улици цара Лазара, 

-  у Улици браће Југовића, 

- на Тргу палих бораца (привременог 

карактера),. 

Паркирање возила, уз наплату на обиљеженим 

паркинг мјестима, у Улици цара Лазара и браће 

Југовића вршиће се након уређења паркинг мјеста 

у овим улицама. 
 

Члан 10. 

Забрањује се саобраћај за сва моторна возила у 

Улици краља Петра I викендом (суботом и 

недјељом), а радним данима у периоду од 17,00h 

до 24,00h. 

Забрана саобраћаја не односи се на доставна 

возила и станаре улица краља Петра I, браће 

Југовића и цара Лазара, који ће саобраћати 

улицом Николе Пашића. 

 

Члан 11. 

Заустављање возила дозвољено на улицама у 

којима се саобраћај не одвија у оба смјера, и то на 

дијеловима улица гдје се може обезбједити 

минимална ширина коловоза од 3(три) метра, 

тако да се у сваком тренутку може безбједно 

одвијати саобраћај. Забрањено је заустављање и 

паркирање на удаљености мањој од 5 (пет) 

метара, испред и иза раскрсница и пјешачких 

прелаза, као и у самим раскрсницама и пјешачким 

прелазима. Забрањено је заустављање и 

паркирање на удаљености мањој од 15 (петнаест) 

метара испред и иза, као и на самим аутобуским 

стајалиштима. 

 

Члан 12. 

Забрањује се саобраћај за теретна моторна возила 

у улицама: краља Петра I, Николе Тесле, Николе 

Пашића, Косовској, Видовданској, Мајке 

Југовића и браће Југовића. У осталим улицама 

дозвољено је саобраћање теретних моторних 

возила чија укупна маса не прелази 8,5 тона. У 

улицама Ужичког корпуса, Друге подрињске 

бригаде, Карађорђевој и војводе Степе дозвољено 

је саобраћање теретних моторних возила, чије 

осовинско оптерећење не прелази 10 тона. 

Члан 13. 

Забрањује се на свим локалним и 

некатегорисаним путевима на подручју општине 

Вишеград саобраћај теретних моторних возила, 

чије осовинско оптерећење по једној осовини 

прелази 6 (шест) тона. 

 

Члан 14. 

На одређеним улицама и путевима, у одређене 

дане у одређеном временском периоду, посебном 

одлуком начелника општине ће се регулисати 

ограничење и посебан режим одвијања 

саобраћаја. 

 

Члан 15. 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи 

Одлука о утврђивању режима саобраћаја на 

подручју општине Вишеград („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 12/13). 

 

Члан 16. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

           ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-6/15                                                               

Датум: 23.02.2015. године         Суљо Фејзић,с.р.  

 

На основу члана 30. алинеја 9. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 

7. Закона о комуналним таксама („Службени 

гласник Републике Српске“, брoj 4/12) и члана 35. 

Статута oпштине Вишеград („Службени гласник 

oпштине Вишеград“, брoj 6/14), Скупштина 

општине Вишеград, на сједници одржаној 

23.02.2015. године, д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о измјенама Одлуке о комуналним таксама 

 

Члан 1. 

У Одлуци о комуналним таксама („Службени 

гласник општине Вишеград“, брoj 7/12, 2/14 и 

3/14) у члану 3б. ријечи „службена возила 

Општине Вишеград“ бришу се.  

Члан 2. 

У члану 9а. тачке в), г), д), ж) и и) мијењају се и 

гласе: 

„в) за мјесечну карту за аутобусе који  

      врше линијски међуградски превоз  

      путника ................................................ 50,00 КМ  

г)   за годишњу карту за аутобусе који  

      врше линијски међуградски превоз  

      путника .............................................. 100,00 КМ 

д)   за годишњу повлашћену карту за  

       грађане са пребивалиштем у  

       општини Вишеград ......................... 100,00 КМ 

ж)  за годишње резервисано пaркинг  
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      мјесто за станаре улица у којима се  

      врши наплата паркирања (накнаду за  

      уградњу паркинг запрека са бравом у  

      износу од 50,00 КМ сносе станари) .100,00 КМ  

и)  за правна лица и предузетнике за  

      резервацију паркинг мјеста за  

      период  од годину дана ................. 200,00 КМ.“ 

Тачке е) и з) бришу се.  

Досадашње тачке ж) и и) постају тачке е) и ж). 
 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

           ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-7/15                                                               

Датум: 23.02.2015. године         Суљо Фејзић,с.р.  

 

На основу члана 10. став 4. Закона о јавним 

путевима („Службени гласник Републике 

Српске“, број 89/13) и члана 35. Статута општине 

Вишеград („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 6/14), Скупштина општине 

Вишеград на сједници одржаној 23.02.2015. 

године, д о н о с и 

 

О Д Л У КУ 

о разврставању локалних путева и улица  

у насељу на подручју општине Вишеград 
 

I-ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

Овом одлуком разврставају се локални путеви и 

улице у насељу на подручју општине Вишеград 

на основу мјерила и критеријума усвојених 

Одлуком о утврђивању мјерила и критеријума за 

одређивање локалних путева и улица у насељу на 

подручју општине Вишеград („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 13/14). 

 

Члан 2. 

Локални путеви, јесу јавни путеви који 

саобраћајно повезују унутрашњост територије  

општине Вишеград, као и територију општине 

Вишеград са мрежом других јавних путева. 

У складу са специфичним критеријумима, 

карактеристичним за територију општине 

Вишеград, одређени локални путеви могу имати 

карактеристике својствене за регионалне путеве 

или, зависно од локације, могу бити изграђени 

или дјелимично реконструисани као градске 

улице. 

 

 

На основу посебних критеријума, локални путеви 

на подручју општине Вишеград треба да 

испуњавају:   

- услове постојаности у сврху 

функционалног повезивања насељених 

мјеста на подручју општине, те њихове везе 

са локалним административним центром; 

- услове за безбједан саобраћај у мрежи 

локалних путева и повезивању истих са 

територијама сусједних општина; 

- минимум техничких услова прописаних 

Законом о јавним путевима; 

- просторно-планске параметре од општег, 

привредног, економског и територијалног 

значаја за општину. 

 

Члан 3. 

Улице представљају дијелове јавних путева у 

насељеном мјесту са тротоаром и ивичњаком, 

поред којих се, са најмање једне стране, налазе 

редови кућа или групе зграда. 

Коловозне површине улица у насељу, са 

припадајућом хоризонталном  и вертикалном 

сигнализацијом, чије се трасе дјелимично 

поклапају са трасом магистралног или 

регионалног пута, сходно специфичним 

критеријумима, сматрају се дијеловима тих 

путева. 

На основу посебних критеријума, улице у 

насељима треба да испуњавају: 

- услове за несметано и безбједно одвијање 

саобраћаја у урбаном подручју и његовом 

функционалном повезивању са 

приградским насељима; 

- минимум услова прописаних Законом о 

јавним путевима; 

- планско-регулативне елементе, при чему се 

могу сврстати као главне градске улице, 

сабирне, приступне и јавне стазе. 

 

II-РАЗВРСТАВАЊЕ ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА И  

     УЛИЦА 
 

Члан 4. 

Према мјерилима по основу значаја за 

функционалност саобраћаја и мјерилима по 

основу техничких карактеристика, локални 

путеви на подручју општине Вишеград, 

разврставају се као сљедећи путни правци:  
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Врста коловоза  

Редни 

број 

Број пута ПУТНИ ПРАВАЦ 
асфалт макадам 

Укупна 

дужина 

(km) 

 1. Л-  1 Вишеград-Бабин поток-Гoрњи Дубовик 2,60 3,10 5,70 

 2. Л-  2 Вишеград-Међусеље 0,50 1,80 2,30 

 3. Л-  3 Шегање-Бан Поље 0,50 - 0,50 

 4. Л-  4 Вишеград-Вељи Луг-Вишеградска Бања 2,00       4,00 6,00 

 5. Л-  5 Ханиште-Округла-Карамани 0,60 1,50 2,10 

 6. Л-  6 Вишеград-Дринско-Паштан Брдо  5,45 16,00  21,45 

7.  Л-  7 Дринско-Стражбенице-Шип  - 4,00 4,00 

8. Л-  8 Бродар-Шип 6,00 - 6,00 

 9.               Л  -9 Бродар-Мeремишље  - 3,40 3,40 

10. Л-10 Вардиште-Масали 3,40 - 3,40 

11. Л-11 Вардиште-Мацуте - 4,50 4,50 

12. Л-12 Вардиште-Станишевац  - 5,00 5,00 

13. Л-13 Међеђа-Каоштице  8,00 - 8,00 

14. Л-14 Међеђа-Цријеп  - 3,70 3,70 

15. Л-15 Међеђа-Дубочица - 8,00 8,00 

16. Л-16 Бродар-Ђипи - 5,50 5,50 

17. Л-17 Горње Штитарево-Паочићи-Клашник  - 4,00 4,00 

18. Л-18 Прелово-Влаховићи-Кука - 4,80 4,80 

19. Л-19 Обравње-Пресјека-Жлијеб-Крагујевац  - 8,00 8,00 

20. Л-20 Преловска Ријека-Блаце-Ђуревићи  - 6,10 6,10 

21. Л-21 Гребен-Коритник-Гостиља 1,20 9,80 11,00 

22. Л-22 Сасе-Хaлуге-Убава  2,00 2,20 4,20 

23. Л-23 Сасе-Јелашци-Дубово 4,00 8,00 12,00 

24. Л-24 Добрун-Станишевац  - 6,70 6,70 

25. Л-25 Добрун-Јабланица-Грање  - 4,60 4,60 

26. Л-26 Добрун-Павитине - 5,70 5,70 

27. Л-27 Добрунска Ријека-Пољанице - 5,00 5,00 

28. Л-28 Босанска Јагодина-Велетово-Црнчићи - 6,00 6,00 

29. Л-29 Босанска Јагодина-Бијела-Тасићи-Добрун 1,00 6,00 7,00 

30. Л-30 Горња Лијеска-Кочарим  1,00 1,00 2,00 

32. Л-32 Ораховци-Твртковићи  - 5,00 5,00 

33. Л-33 Горња Лијеска-Џанкићи-Долови  - 11,10 11,10 

34. Л-34 ГорњаЛијеска-Храњевац - 1,80 1,80 

35. Л-35 Доња Лијеска-Каберник-Холијаци  - 5,00 5,00 

36. Л-36 Вишеград-Милошевићи  5,40 1,40 6,80 

37. Л-37 Доња Брштаница-Горња Брштаница  1,70 - 1,70 

38. Л-38 Доња Лијеска-Црни Врх - 4,00 4,00 

39. Л-39 Родић Брдо-Глогова 0,580 - 0,580 

 

УКУПНО: 

 

45,93 

 

166,70 

 

212,63 
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Члан 5. 

Према мјерилима по основу значаја за 

функционалност    саобраћаја   и   мјерилима   по  

 

основу техничких карактеристика, улице у 

насељу градског карактера-Вишеград, 

разврставају се на сљедећи начин:  

 

Врста коловоза  

Редни 

број 

 
Ознака 

улице 

 

НАЗИВ УЛИЦЕ 
асфалт макадам 

Укупна 

дужина 

(km) 

1. У- 1  Улица краља Петра I почиње од рзавског моста и 

завршава се Тргом палих бораца 

0,425 - 0,425 

 2. У-   2 Улица Ужичког корпуса почиње од градске пијаце и 

завршава се код бензинске пумпе 

0,747 - 0,747 

 3. У-  3 Трг палих бораца обухвата простор између Улице 

краља Петра I, Улице Друге подрињске бригаде, Улице 

козачке до моста Мехмед-паше Соколовића,  

0,100 - 0,100 

 4. У-  4 Улица Иве Андрића почиње од магистралног пута 

(мост Мехмед-паше Соколовића) до регионалног пута 

Вишеград-Сјемећ-Рогатица, 

0,700 - 0,700 

 5. У-  5 Улица Друге подрињске бригаде почиње од Рзавског 

моста до Трга палих бораца 

0,475 - 0,475 

 6. У-  6 Улица козачка почиње од Трга палих бораца до пута за 

насеље Душче 

0,300 - 0,300 

 7. У-  7 Улица Николе Пашића почиње од Улице краља Петра I 

и завршава се Улицом Друге подрињске бригаде, 

0,110 - 0,110 

 8. У-  8 Улица Николе Тесле почиње од Улице краља Петра I и 

завршава се Улицом Друге подрињске бригаде  

0,095 - 0.095 

 9. У-  9 Улица косовска почиње од Улице краља Петра I и 

завршава се Улицом Друге подрињске бригаде  

0,085 - 0,085 

10. У-10 Улица Карађорђева почиње од Улице Ужичког корпуса 

и завршава се на мјесту бивше централе на Рзаву  

0,300 - 0.300 

11. У-11 Улица Вука Караџића почиње од Улице Ужичког 

корпуса и завршава се Улицом Карађорђевом  

0,075 - 0,075 

12. У-12 Улица светог Саве почиње од Улице цара Лазара и 

завршава се на путу који води у насеље Шегање  

1,493 - 1,493 

13. У-13 Улица Милоша Обилића почиње од Улице светог Саве 

до православне цркве на Мегдану  

0,250 - 0,250 

14. У-14 Улица Његошева почиње од Улице светог Саве и 

завршава се на путу који води према Мирловићима  

0,550 - 0,550 

15. У-15 Улица цара Лазара почиње од Улице краља Петра I и 

завршава се на путу који води у насеље Шегање 

2,725 - 2,725 

16. У-16 Улица Јована Дучића почиње од Улице Ужичког 

корпуса и завршава се Улицом солунских бораца. 

0,190 - 0,190 

17. У-17 Улица војводе Степе почиње од Улице Ужичког 

корпуса и завршава се посљедњом кућом до насеља 

Косово Поље  

1,250 - 1,250 

18. У-18 Улица Видовданска почиње од Улице Ужичког корпуса 

и завршава се Улицом солунских бораца.    

0,225 - 0,225 

19. У-19 Улица Јована Дучића почиње од Улице Ужичког 

корпуса и завршава се Улицом солунских бораца  

0,190 - 0,190 

20. У-20 Улица војводе Путника почиње од Улице Ужичког 

корпуса и завршава се посљедњом породичном 

стамбеном зградом према насељу Вучине  

1,250 - 1,250 

21. У-21 Улица Стевана Синђелића почиње од Улице Ужичког 

корпуса и завршава се последњом породичном 

стамбеном зградом према насељу Вељи Луг  

1,300 - 1,300 
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22. У-22 Улица радничка почиње од Улице Карађорђеве и 

завршава се Видовданском улицом, 

0,100 - 0,100 

23. У-23 Улица Мајке Југовића почиње од Улице цара Лазара и 

завршава се Улицом краља Петра I  

0,050 - 0,050 

24. У-24 Улица браће Југовића почиње од Улице краља Петра I и 

завршава се Улицом цара Лазара  

0,075 - 0,075 

25. У-25 Улица солунских бораца почиње од Улице Карађорђеве 

и завршава се улицом Ужичког корпуса  

0,290 - 0,290 

26. У-26 Улица Гаврила Принципа почиње од Улице Иве 

Андрића и завршава се Демир потоком  

3,600 - 3,600 

27. У-27 Улица завичајна почиње Улицом војводе Степе и 

завршава се Улицом Стевана Синђелића 

3,400 - 3,400 

28. У-28 Улица Бикавац почиње од Улице светог Саве и 

завршава се Улицом светог Саве  

0,615 - 0,615 

29. У-29 Улица царице Милице почиње од Улице цара Лазара и 

завршава се Улицом светог Саве 

0,090  0,090 

30. У-30 Улица бирчанска почиње од Улице Иве Андрића и 

завршава се спојем Улице Иве Андрића са насељем 

Околишта  

0,150 - 0,150 

31. У-31 Улица Живојина Мишића почиње од Улице Иве 

Андрића и завршава се посљедњом породичном кућом 

према насељу Осојница 

0,520 - 0,520 

 

УКУПНО: 

 

21,725 

 

- 

 

21,725 

 

III-ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

                                                                                      

Члан 6. 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи 

Одлука о разврставању, управљању и заштити 

локалних и некатегорисаних путева („Службени 

гласник општине Вишеград“, број 4/09 ). 

 

Члан 7. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

           ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-8/15                                                               

Датум: 23.02.2015. године            Суљо Фејзић,с.р.  

 

На основу члана 80. став (4) Закона о уређењу 

простора и грађењу (,,Службени гласник 

Републике Српске“, број 40/13) и члана 35. 

Статута општине Вишеград („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 6/14), Скупштина 

општине Вишеград на сједници одржаној 23.02. 

2015. године, д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о просјечној коначној грађевинској цијени 1m
2
  

корисне површине стамбеног и пословног 

простора из 2014. године 

 

Члан 1. 

Овом одлуком утврђује се просјечна коначна 

грађевинска цијена 1m
2
 корисне површине 

стамбеног и пословног простора у 2014. години 

на подручју општине Вишеград, која служи као 

основица за израчунавање висине ренте. 

 

Члан 2. 

Просјечна коначна грађевинска цијена 1m
2
 

корисне површине на подручју општине 

Вишеград у 2014. години износи 540,00 КМ.  

 

Члан 3. 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи 

Одлука о просјечној коначној грађевинској 

цијени 1m
2
 корисне површине стамбеног и 

пословног простора из 2013. године (,,Службени 

гласник општине Вишеград“, број 2/14). 

 

Члан 4. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Општине 

Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

           ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-9/15                                                               

Датум: 23.02.2015. године            Суљо Фејзић,с.р.  

 

На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 
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Српске“, број 101/2004, 42/2005, 118/2005 и 

98/2013) и члана 35. Статута општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 

6/14), Скупштина општине Вишеград на сједници 

одржаној 23.02.2015. године, д о н о с и     

 

О Д Л У К У 

о критеријумима и висини плаћања накнаде 

(закупнине) за привремено заузимање  

јавних површина 

 

Члан 1. 

(1) Овом одлуком утврђују се критеријуми и 

висина плаћања накнаде (закупнине) за 

привремено заузимање јавних површина на 

подручју општине Вишеград. 

(2) Висина плаћања накнаде (закупнине) за 

привремено заузимање јавних површина одређује 

се према сљедећим критеријумима: 

1) зони у којој се јавна површина налази, 

2) врсти објекта (киоск, љетна башта, столић 

и слично), 

3) површини заузетог земљишта, 

4) временском раздобљу у којем се земљиште 

користи. 

 

Члан 2. 

(1) За постављање киоска минимална почетна 

цијена по 1m² на мјесечном нивоу износи: 

1) Екстра зона (гранични прелаз) .......  5,00 КМ/m² 

2) I зона ................................................  3,00 КМ/m² 

3) II зона ...............................................  2,00 КМ/m² 

4) III зона ..............................................  2,00 КМ/m² 

5) IV и V зона ......................................  1,00 КМ/m² 

6) Остало ..............................................  1,00 КМ/m.² 

(2)У случају када се у складу са Одлуком о 

комуналном реду може за постојеће киоске дати 

одобрење за привремено коришћење јавне 

површине, без поступка лицитације, накнада се 

обрачунава према минималној почетној цијени. 

(3) За постављање љетних башти испред 

угоститељских и других сличних објеката 

наплаћује се накнада мјесечно по 1m² љетне 

баште: 

1) I зона ................................................  3,00 КМ/m² 

2) II зона ..............................................  2,00 КМ/m²  

3) III зона .............................................  2,00 КМ/m² 

4) IV и V зона ......................................  1,00 КМ/m² 

5) Остало .............................................  1,00 КМ/m². 

(4) За коришћење јавне површине ради 

задржавања подне платформе, као и других 

елемената љетне баште у периоду када се башта 

не користи, плаћа се 10 % од утврђеног износа 

накнаде, с тим да такав начин привременог 

заузимања јавне површине може бити само у 

периоду од 15. октобра до 15. марта.  

(5) За заузимање јавне површине ради излагања 

робе уз трговинске и друге сличне објекте 

наплаћује се накнада  мјесечно по 1m², и то: 

1) I зона .................................................  3,00 КМ/m² 

2) II зона ...............................................  2,00 КМ/m²  

3) III зона ..............................................  2,00 КМ/m² 

4) IV и V зона ......................................  1,00 КМ/m² 

5) Остало .............................................  1,00 КМ/m². 

(6) За постављање фрижидера за сладоледе, 

расхладних витрина и слично наплаћује се 

мјесечно по једном фрижидеру, односно 

расхладној витрини: 

1) I зона ............................................. 20,00 КМ/ком 

2) II зона ........................................... 12,00 КМ/ком 

3) III зона ......................................... 12,00 КМ/ком 

4) IV и V зона ..................................   7,00 КМ/ком 

5) Остало ..........................................   7,00 КМ/ком 

(7) За постављање апарата за кокице, електричних 

роштиља и слично, наплаћује се мјесечно по 

једном апарату: 

1) I зона ............................................. 20,00 КМ/ком 

2) II зона ............................................ 12,00 КМ/ком 

3) III зона .......................................... 12,00 КМ/ком 

4) IV и V зона ...................................   7,00 КМ/ком 

5) Остало ..........................................   7,00 КМ/ком 

(8) За постављање тезги наплаћује се мјесечно по 

једној тезги, и то: 

1) слободностојеће тезге:  

1. I зона ............................................. 20,00 КМ/ком 

2. II зона ............................................ 12,00 КМ/ком 

3. III зона .......................................... 12,00 КМ/ком 

4. IV и V зона ...................................   7,00 КМ/ком 

5. Остало ...........................................   7,00 КМ/ком 

2) покретне тезге које се свакодневно уклањају:  

1. I зона ............................................. 20,00 КМ/ком 

2. II зона ............................................ 12,00 KМ/ком 

3. III зона .......................................... 12,00 КМ/ком 

4. IV и V зона ...................................   7,00 КМ/ком 

5. Остало ..........................................   7,00 КМ/ком 

3) једнодневне тезге, столови, штандови, пултови, 

сталци и слично за продају одређених производа 

........................................................... 10,00 КМ/ком 

(9) За постављање сталака и других сличних 

покретних елемената у сврху продаје одређених 

производа накнада се плаћа на мјесечном нивоу, и 

то: 

1) I и II зона ..................................... 15,00 КМ/ком 

2) III, IV и V зона  ........................... 10,00 КМ/ком 

3) Остало .........................................   8,00 КМ/ком  

(10) За постављање тезги, столова, штандова, 

пултова, сталака и слично у сврху рекламирања 

фирми, производа, услуга и слично:  

1) једнодевно ................................... 15,00 КМ  

2) за два дана ................................... 25,00 КМ 

3) до седам дана .............................. 35,00 КМ 

4) до 30 дана .................................... 60,00 КМ. 
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(11) За постављање забавних паркова наплаћује се 

мјесечно: 

1) I зона ...............................................  3,00 КМ/m² 

2) II зона ..............................................  2,00 КМ/m² 

3) III зона ............................................  2,00 КМ/m² 

4) IV и V зона .....................................  1,00 КМ/m² 

5) Остало ............................................  1,00 КМ/m² 

(12) За излагање веће количине робе на 

отвореном простору наплаћује се 20,00 КМ 

дневно,. 

(13) За продају из возила накнада се наплаћује по 

једном возилу 10 КМ дневно или за обављање 

угоститељске дјелатности у возилу, накнада се 

наплаћује на мјесечном нивоу у износу од 50,00 

КМ. 

(14) у сврху лагеровања грађевинског и другог 

сличног материјала плаћа се накнада по 1m² за 

заузимање јавне површине, и то: 

1) I зона ...............................................  3,00 КМ/m² 

2) II зона ..............................................  2,50 КМ/m²  

3) III зона ............................................  2,00 КМ/m² 

4) IV и V зона .....................................  1,50 КМ/m² 

5) Остало ............................................  1,00 КМ/m² 

(15) За постављање тенди цијена по 1m² на 

мјесечном нивоу износи: 

I зона ...................................................  3,00 КМ/m² 

II зона ..................................................  2,00 КМ/m² 

III зона .................................................  2,00 КМ/m² 

IV и V зона .........................................  1,00 КМ/m² 

Остало ................................................  1,00 КМ/m² 

(16) За заузимање јавне површине ради 

постављања других монтажних објеката који нису 

претходно наведени плаћа се накнада по сљедећој 

формули m² x зона/30 дана (цијена заузимања 

јавне површине по дану), и то: 

I зона ...................................................  3,00 КМ/m² 

II зона .................................................  2,50 КМ/m²  

III зона ................................................  2,00 КМ/m² 

IV и V зона ........................................  1,50 КМ/m² 

Остало ................................................  1,00 КМ/m² 

(17) За постављање монтажно демонтажних 

гаража цијена по 1m² на мјесечном нивоу износи: 

I зона ...................................................  3,00 КМ/m² 

II зона .................................................  2,50 КМ/m²  

III зона ................................................  2,00 КМ/m² 

IV и V зона .........................................  1,50 КМ/m² 

Остало ................................................  1,00 КМ/m² 

 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Општине 

Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

           ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-10/15                                                               

Датум: 23.02.2015. године            Суљо Фејзић,с.р.  

На основу члана 22. и 23. Закона о систему јавних 

служби („Службени гласник Републике Српске“, 

број 68/07 и 109/12), члана 30. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и 

члана 35. Статута општине Вишеград („Службени 

гласник општине Вишеград“, број 6/14), 

Скупштина општине Вишеград на сједници 

одржаној 23.02.2015. године, д о н о с и  

 

О Д Л У К У 

о престанку рада Јавне установе за културну 

дјелатност „Градска галерија“ Вишеград 

 

Члан 1. 

Овом одлуком утврђује се престанак рада Јавне 

установе за културну дјелатност „Градска 

галерија“ Вишеград. 

 

Члан 2. 

Јавна установа зa културну дјелатност „Градска 

галерија“ Вишеград престаје да ради због тога 

што потребе за њеном дјелатношћу могу да се 

задовоље на рационалнији и економичнији начин.  

 

Члан 3. 

Сву покретну имовину, архиву, као и права и 

обавезе проистекле из пословања Јавне установе 

за културну дјелатност „Градска галерија“ 

Вишеград преузима Општина Вишеград.  

 

Члан 4. 

На основу ове одлуке спровешће се поступак 

редовне ликвидације у складу са законом. 

Задужује се начелник општине да након ступања 

на снагу ове одлуке поднесе приједлог надлежном 

суду за покретање ликвидационог поступка Јавне 

установе за културну дјелатност „Градска 

галерија“ Вишеград. 

 

Члан 6. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику oпштине 

Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

           ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-13/15                                                               

Датум: 23.02.2015. године            Суљо Фејзић,с.р.  

 

На основу члана 19. став (1) тачка 1) и ставa (3) 

Закона о систему јавних служби („Службени 

гласник Републике Српске“, број 68/07 и 109/12) 

и члана 35. Статута општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 

6/14), Скупштина општине Вишеград на сједници 

одржаној 23.02.2015. године, д о н о с и  
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О Д Л У К У 

о давању сагласности на Годишњи програм 

рада и финансијски план за 2015. годину ЈЗУ 

„Апотека Вишеград“ Вишеград 

 

Члан 1. 

Даје се сагласност на Годишњи програм рада и 

финансијски план за 2015. годину ЈЗУ „Апотека 

Вишеград“ Вишеград.  

 

Члан 2. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

           ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-18/15                                                               

Датум: 23.02.2015. године            Суљо Фејзић,с.р.  

 

На основу члана 19. став (1) тачка 1) и ставa (3) 

Закона о систему јавних служби („Службени 

гласник Републике Српске“, број 68/07 и 109/12) 

и члана 35. Статута општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 

6/14), Скупштина општине Вишеград на сједници 

одржаној 23.02.2015. године, д о н о с и  

 

О Д Л У К У 

о давању сагласности на Годишњи програм 

рада и финансијски план за 2015. годину ЈЗУ 

„Дом здравља Вишеград“ Вишеград 

 

Члан 1. 

Даје се сагласност на Годишњи програм рада и 

финансијски план за 2015. годину ЈЗУ „Дом 

здравља Вишеград“ Вишеград.  

 

Члан 2. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

           ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-19/15                                                               

Датум: 23.02.2015. године            Суљо Фејзић,с.р.  

 

На основу члана 19. став (1) тачка 1) и ставa (3) 

Закона о систему јавних служби („Службени 

гласник Републике Српске“, број 68/07 и 109/12) 

и члана 35. Статута општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 

6/14), Скупштина општине Вишеград на сједници 

одржаној 23.02.2015. године, д о н о с и  

 

 

О Д Л У К У 

о давању сагласности на Годишњи програм 

рада и финансијски план за 2015. годину ЈУ за 

предшколско васпитање и образовање 

 „Невен“ Вишеград 

 

Члан 1. 

Даје се сагласност на Годишњи програм рада и 

финансијски план за 2015. годину ЈУ за 

предшколско васпитање и образовање „Невен“ 

Вишеград. 

 

Члан 2. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

           ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-21/15                                                               

Датум: 23.02.2015. године            Суљо Фејзић,с.р.  

 

На основу члана 19. став (1) тачка 1) и ставa (3) 

Закона о систему јавних служби („Службени 

гласник Републике Српске“, број 68/07 и 109/12) 

и члана 35. Статута општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 

6/14), Скупштина општине Вишеград на сједници 

одржаној 23.02.2015. године, д о н о с и  

 

О Д Л У К У 

о давању сагласности на Годишњи програм 

рада и финансијски план за 2015. годину ЈУ 

„Туристичка организација општине 

Вишеград“ Вишеград 

 

Члан 1. 

Даје се сагласност на Годишњи програм рада и 

финансијски план за 2015. годину ЈУ „Туристичка 

организација општине Вишеград“ Вишеград. 

 

Члан 2. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

           ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-22/15                                                               

Датум: 23.02.2015. године            Суљо Фејзић,с.р.  

 

На основу члана 19. став (1) тачка 1) и ставa (3) 

Закона о систему јавних служби („Службени 

гласник Републике Српске“, број 68/07 и 109/12) 

и члана 35. Статута општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 
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6/14), Скупштина општине Вишеград на сједници 

одржаној 23.02.2015. године, д о н о с и  

 

О Д Л У К У 

о давању сагласности на Годишњи програм 

рада и финансијски план за 2015. годину  

ЈУ за културне дјелатности „Дом културе“ 

Вишеград  

 

Члан 1. 

Даје се сагласност на Годишњи програм рада и 

финансијски план за 2015. годину ЈУ за културне 

дјелатности „Дом културе“ Вишеград. 

 

Члан 2. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

           ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-23/15                                                               

Датум: 23.02.2015. године            Суљо Фејзић,с.р.  

 

На основу члана 19. став (1) тачка 1) и ставa (3) 

Закона о систему јавних служби („Службени 

гласник Републике Српске“, број 68/07 и 109/12) 

и члана 35. Статута општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 

6/14), Скупштина општине Вишеград на сједници 

одржаној 23.02.2015. године, д о н о с и  

 

О Д Л У К У 

о давању сагласности на Годишњи програм 

рада и финансијски план за 2015. годину ЈУ 

Народна библиотека „Иво Андрић“ Вишеград  

 

Члан 1. 

Даје се сагласност на Годишњи програм рада и 

финансијски план за 2015. годину ЈУ Народна 

библиотека „Иво Андрић“ Вишеград.  

 

Члан 2. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

           ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-24/15                                                               

Датум: 23.02.2015. године            Суљо Фејзић,с.р.  

 

На основу члана 19. став (1) тачка 1) и ставa (3) 

Закона о систему јавних служби („Службени 

гласник Републике Српске“, број 68/07 и 109/12) 

и члана 35. Статута општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 

6/14), Скупштина општине Вишеград на сједници 

одржаној 23.02.2015. године, д о н о с и  

 

О Д Л У К У 

о давању сагласности на Годишњи програм 

рада и финансијски план за 2015. годину  

ЈСУ „Дрина“ Вишеград 

 

Члан 1. 

Даје се сагласност на Годишњи програм рада и 

финансијски план за 2015. годину ЈСУ „Дрина“ 

Вишеград.  

 

Члан 2. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

           ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-25/15                                                               

Датум: 23.02.2015. године            Суљо Фејзић,с.р.  

 

На основу члана 5. Закона о јавним предузећима 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 

75/04 и 78/11), члана 9. и 14. Одлуке о 

организовању Јавног предузећа „Радио-телевизија 

Вишеград“ Вишеград у правној форми 

привредног друштва облика-једночлано друштво 

са ограниченом одговорношћу („Службени 

гласник општине Вишеград“, број 13/13), члана 

11. Статута Јавног предузећа „Радио-телевизија 

Вишеград“ д.о.о. Вишеград („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 8/09, 12/09, 10/11 и 

3/14) и члана 35. Статута општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 

6/14), Скупштина општине Вишеград у улози 

Скупштине Јавног предузећа „Радио-телевизија 

Вишеград“ д.о.о. Вишеград на сједници одржаној 

23.02.2015. године, д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о усвајању Плана пословања ЈП „РТВ 

Вишеград“ д.о.о. Вишеград за 2015. годину  

 

Члан 1. 

Усваја се План пословања ЈП „РТВ Вишеград“ 

д.о.о. Вишеград за 2015. годину.  

 

Члан 2. 

Саставни дио ове одлуке је План пословања ЈП 

„РТВ Вишеград“ д.о.о. Вишеград за 2015. годину. 

 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“.  
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

           ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-26/15                                                               

Датум: 23.02.2015. године            Суљо Фејзић,с.р.  

 

На основу члана 5. Закона о јавним предузећима 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 

75/04 и 78/11), члана 13. Одлуке о оснивању 

Акционарског друштва-Комунално предузеће 

„Комуналац“ Вишеград („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 11/11, 6/13 и 11/13), 

члана 30. тачка 7. Статута Акционарског 

друштва-Комунално предузеће „Комуналац“ 

Вишеград број 02-018-1/21 од 27.02.2012. године 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 

6/13 и 11/13) и члана 35. Статута општине 

Вишеград („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 6/14), Скупштина општине 

Вишеград у улози Скупштине Акционарског 

друштва-Комунално предузеће „Комуналац“ 

Вишеград на сједници одржаној 23.02.2015. 

године, д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о усвајању Плана пословања Акционарског 

друштва-Комунално предузеће „Комуналац“ 

Вишеград за 2015. годину  

 

Члан 1. 

Усваја се План пословања Акционарског 

друштва-Комунално предузеће „Комуналац“ 

Вишеград за 2015. годину. 

 

Члан 2. 

Саставни дио ове одлуке је План пословања 

Акционарског друштва-Комунално предузеће 

„Комуналац“ Вишеград за 2015. годину. 

 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

           ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-27/15                                                               

Датум: 23.02.2015. године            Суљо Фејзић,с.р.  

 

На основу члана 132. Закона о привредним 

друштвима („Службени гласник Републике 

Српске“, број 127/08, 58/09, 100/11 и 67/13), члана 

28. Одлукe о оснивању привредног друштва 

„Андрићев конак“ друштво са ограниченом 

одговорношћу за угоститељство и туризам, 

Вишеград („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 11/13, 13/13 и 2/14) и члана 35. 

Статута општине Вишеград („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 6/14), Скупштина 

општине Вишеград у улози Скупштине 

привредног друштва „Андрићев конак“ д.о.о. 

Вишеград на сједници одржаној 23.02.2015. 

године, д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о усвајању Плана пословања привредног 

друштва „Андрићев конак“ д.о.о. Вишеград  

за 2015. годину  

 

Члан 1. 

Усваја се План пословања привредног друштва 

„Андрићев конак“ д.о.о. Вишеград за 2015. 

годину.  

 

Члан 2. 

Саставни дио ове одлуке је План пословања 

привредног друштва „Андрићев конак“ д.о.о. 

Вишеград за 2015. годину.  

 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

           ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-28/15                                                               

Датум: 23.02.2015. године            Суљо Фејзић,с.р.  

 

На основу члана члана 18. став (2) Закона о 

систему јавних служби („Службени гласник 

Републике Српске“, број 68/07 и 109/12) и члана 

35. Статута општине Вишеград („Службени 

гласник општине Вишеград“, број 6/14), 

Скупштина општине Вишеград на сједници 

одржаној 23.02.2015. године, д о н o с и  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу вршиоца дужности директора  

Јавне установе за културну дјелатност 

„Градска галерија“ Вишеград 

 

 1. Хаџи Бранко Никитовић, примјењени 

графичар, разрјешава се дужности вршиоца 

дужности директора Јавне установе за културну 

дјелатност „Градска галерија“ Вишеград, због 

престанка рада Јавне установе за културну 

дјелатност „Градска галерија“ Вишеград и 

спровођења поступка редовне ликвидације код 

надлежног суда. 

 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном  гласнику 

општине Вишеград“.  
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О б р а з л о ж е њ е 

Скупштина општине Вишеград на сједници 

одржаној 16.12.2014. године именовала је  Хаџи 

Бранка Никитовића, примјењеног графичара, за 

вршиоца дужности директора Јавне установе за 

културну дјелатност „Градска галерија“ 

Вишеград. Због престанка рада Јавне установе за 

културну дјелатност „Градска галерија“ 

Вишеград и спровођења поступка редовне 

ликвидације код надлежног суда, Хаџи Бранко 

Никитовић разрјешава дужности вршиоца 

дужности директора Јавне установе за културну 

дјелатност „Градска галерија“ Вишеград. 

На основу напријед изложеног, а у складу са 

чланом 18. став (2) Закона о систему јавних 

служби („Службени гласник Републике Српске“, 

број 68/07 и 109/12) и чланом 35. Статута 

општине Вишеград („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 6/14), ријешено је као у 

диспозитиву овог рјешења. 

 

Упутство о правном лијеку: Ово рјешење је 

коначно и против истог није дозвољена жалба, 

али се може покренути управни спор, тужбом 

Окружном суду у Источном Сарајеву, у року од 

30 дана од дана достављања рјешења.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

           ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-14/15                                                               

Датум: 23.02.2015. године            Суљо Фејзић,с.р.  

 

На основу члана члана 16. став (1) и (6) Закона о 

систему јавних служби („Службени гласник 

Републике Српске“, број 68/07 и 109/12) и члана 

35. Статута општине Вишеград („Службени 

гласник општине Вишеград“, број 6/14), 

Скупштина општине Вишеград на сједници 

одржаној 23.02.2015. године, д о н o с и  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу чланова Управног одбора 

Јавне установе за културну дјелатност 

„Градска галерија“ Вишеград 

 

1. Разрјешавају се чланови Управног 

одбора Јавне установе за културну дјелатност 

„Градска галерија“ Вишеград, и то: 

1) Сандра Крсмановић, 

2) Боро Ђурђић, 

3) Ивана Николић,  

због престанка рада Јавне установе за културну 

дјелатност „Градска галерија“ Вишеград и 

спровођења поступка редовне ликвидације код 

надлежног суда. 

 

2.Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Вишеград“.  

 

О б р а з л о ж е њ е 

Скупштина општине Вишеград на сједници 

одржаној 18.11.2013. године, за чланове Управног 

одбора Јавне установе за културну дјелатност 

„Градска галерија“ Вишеград на период од четири 

године, именовала је Сандру Крсмановић, Бора 

Ђурђић и Ивану Николић. Због престанка рада 

Јавне установе за културну дјелатност „Градска 

галерија“ Вишеград и спровођења поступка 

редовне ликвидације код надлежног суда, 

разрјешавају се чланови Управног одбора Јавне 

установе за културну дјелатност „Градска 

галерија“ Вишеград. 

На основу напријед изложеног, а у складу са 

чланом 16. став (1) и (6) Закона о систему јавних 

служби („Службени гласник Републике Српске“, 

број 68/07 и 109/12) и чланом 35. Статута 

општине Вишеград („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 6/14), ријешено је као у 

диспозитиву овог рјешења. 

 

Упутство о правном лијеку: Ово рјешење је 

коначно и против истог није дозвољена жалба, 

али се може покренути управни спор, тужбом 

Окружном суду у Источном Сарајеву, у року од 

30 дана од дана достављања рјешења.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

           ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-15/15                                                               

Датум: 23.02.2015. године            Суљо Фејзић,с.р.  

 
На основу члана 2.12. став (6) Изборног закона 

Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, 

број 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, 

33/08, 37/08, 32/10, 18/13 и 7/14) и члана 35. 

Статута општине Вишеград („Службени гласник 

општине Вишеград“, број 6/14), Скупштина 

општине Вишеград на сједници одржаној 

23.02.2015. године, д о н о с и  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу два члана Општинске  

изборне комисије Вишеград 

 

1. Разрјешавају се два члана Општинске 

изборне комисије Вишеград, због истека мандата 

на који су именовани, и то: 
 

1) Боро Нинковић, предсједник; 

2) Хајрудин Јамак, члан. 
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2. Ово рјешење ступа на снагу даном 

добијања сагласности од стране Централне 

изборне комисије БиХ, а објавиће се у 

„Службеном гласнику општине Вишеград“. 

 

О б р а з ло ж е њ е 

Скупштина општине Вишеград на сједници 

одржаној 04.7.207. године за чланове Општинске 

изборне комисије Вишеград, уз сагласност 

Централне изборне комисије БиХ, именовала је 

Бора Нинковића и Хајрудина Јамака. Имајући у 

виду чињеницу да је мандатни период од седам 

година на који су Боро Нинковић и Хајрудин 

Јамак именовани истекао, створене су 

претпоставке за њихово разрјешење са дужности 

предсједника и члана Општинске изборне 

комисије Вишеград.  

Комисија за избор и именовање на сједници 

одржаној 11.02.2015. године констатовала је да је 

мандат Бору Нинковићу и Хајрудину Јамаку 

истекао, па је предложила Скупштини општине 

Вишеград да разријеши Бора Нинковића и 

Хајрудина Јамака са дужности предсједника, 

односно члана Општинске изборне комисије 

Вишеград . 
 

На основу напријед изложеног, а у складу са 

чланом 2.12. став (6) Изборног закона Босне и 

Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број 

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, 33/08. 

37/08, 32/10, 18/13 и 7/14) и чланом 35. Статута 

општине Вишеград („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 6/14), ријешено је као у 

диспозитиву овог рјешења. 
 

Упутство о правном лијеку: Ово рјешење је 

коначно и против истог није дозвољена жалба, 

али се може покренути управни спор, тужбом 

Окружном суду у Источном Сарајеву, у року од 

30 дана од дана достављања рјешења. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

           ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-16/15                                                               

Датум: 23.02.2015. године            Суљо Фејзић,с.р.  

 

На основу члана 2.12. став (5) и (8) Изборног 

закона Босне и Херцеговине („Службени гласник 

БиХ“, број 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, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13 и 7/14), члана 7. 

тачка г) Упутства о утврђивању квалификација, 

броја и именовању чланова изборне комисије 

основне изборне јединице у Босни и Херцеговини 

(„Службени гласник БиХ“, број 9/10, 37/10 и 

74/11) и члана 35. Статута општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 

6/14), Скупштина општине Вишеград на сједници 

одржаној 23.02.2015. године, д о н о с и  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању два члана Општинске  

изборне комисије Вишеград 

 

1. За чланове Општинске изборне 

комисије Вишеград именују се: 
 

1) Снежана Нешковић, дипломирани 

правник, за предсједника;  

2) Есед Мухић, дипломирани инжењер 

пољопривреде-одсјек за сточарство, за 

члана. 
 

2. Мандат чланова Општинске изборне 

комисије Вишеград траје седам година и тече од 

дана давања сагласности Централне изборне 

комисије БиХ на рјешење о именовању. 

 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном 

добијања сагласности од стране Централне 

изборне комисије БиХ, а објавиће се у 

„Службеном гласнику општине Вишеград“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Скупштина општине Вишеград на сједници 

одржаној 02.12.2014. године донијела је Одлуку о 

објављивању Јавног огласа за именовање два 

члана Општинске изборне комисије Вишеград, 

који је објављен у „Вечерњим новостима“ 12. 

јануара 2015. године и у „Службеном гласнику 

Републике Српске“, број 4/15 од 23. јануара 2015. 

године. На истој сједници именована је и 

Комисија за провођење поступка по овом јавном 

огласу, која је у складу са Упутством о 

утврђивању квалификација, броја и именовању 

чланова изборне комисије основне изборне 

јединице у Босни и Херцеговини („Службени 

гласник БиХ“, број 9/10, 37/10 и 74/11) провела 

поступак и сачинила ранг-листу кандидата за 

именовање два члана Општинске изборне 

комисије Вишеград.  
 

Након спроведеног поступка комисија је 

поднијела писани извјештај Скупштини општине 

Вишеград у којем је навела све релевантне 

податке за кандидате који су се пријавили на 

Јавни оглас за именовање два члана Општинске 

изборне комисије Вишеград, са приједлогом да се 

за чланове Општинске изборне комисије 

Вишеград именују Снежана Нешковић, 

дипломирани правник, и Есед Мухић, 

дипломирани инжењер пољопривреде-одсјек за 

сточарство. 
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Комисија за избор и именовање на сједници 

одржаној 11.02.2015. године размотрила је писани 

извјештај Комисије за провођење поступка по 

Јавном огласу за именовање два члана Општинске 

изборне комисије Вишеград и констатовала да је 

поступак проведен у складу са законом, да 

предложени кандидати испуњавају услове 

тражене јавним огласом, да је испуњен услов 

мултиетничности и полне заступљености и 

цијенећи положај кандидата на ранг-листи 

предложила Скупштини општине Вишеград да у 

Општинску изборну комисију Вишеград, на 

мандатни период од седам година који почиње 

тећи од дана давања сагласности Централне 

изборне комисије БиХ на рјешење о именовању, 

именује Снежану Нешковић, дипломираног 

правника, за предсједника, и Еседа Мухића, 

дипломираног инжењера пољопривреде-одсјек за 

сточарство, за члана.  

 

На основу напријед изложеног, а у складу са 

чланом 2.12. став (5) и (8) Изборног закона Босне 

и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број 

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, 33/08. 

37/08, 32/10, 18/13 и 7/14), чланом 7. тачка г) 

Упутства о утврђивању квалификација, броја и 

именовању чланова изборне комисије основне 

изборне јединице у Босни и Херцеговини 

(„Службени гласник БиХ“, број 9/10, 37/10 и 

74/11) и чланом 35. Статута општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 

6/14), ријешено је као у диспозитиву овог 

рјешења. 

 

Упутство о правном лијеку: Ово рјешење је 

коначно и против истог није дозвољена жалба, 

али се може покренути управни спор, тужбом 

Окружном суду у Источном Сарајеву, у року од 

30 дана од дана достављања рјешења. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

           ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-17/15                                                               

Датум: 23.02.2015. године            Суљо Фејзић,с.р.  

 
На основу члана 35. Статута општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 

6/14), члана 145. и 151. Пословника Скупштине 

општине Вишеград-Пречишћени текст 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 

13/14), а након разматрања Извјештаја о стању у 

простору на подручју општине Вишеград, 

Скупштина општине Вишеград на сједници 

одржаној 23.02.2015. године, д о н о с и 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Скупштина општине Вишеград усваја 

Извјештај о стању у простору на подручју 

општине Вишеград.  

 

2. Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

           ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-12/15                                                               

Датум: 23.02.2015. године            Суљо Фејзић,с.р.  

 
На основу члана 35. Статута општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 

6/14), члана 145. и 151. Пословника Скупштине 

општине Вишеград-Пречишћени текст 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 

13/14), а након разматрања Годишњег програма 

рада и финансијског плана за 2015. годину ЈУ 

„Центар за социјални рад Вишеград“ Вишеград, 

Скупштина општине Вишеград на сједници 

одржаној 23.02.2015. године, д о н о с и 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Скупштина општине Вишеград 

констатује да Годишњи програм рада и 

финансијски план за 2015. годину ЈУ „Центар за 

социјални рад Вишеград“ Вишеград није 

усклађен са буџетом општине Вишеград за 2015. 

годину. 

 

2. Скупштина општине Вишеград налаже 

Управном одбору ЈУ „Центар за социјални рад 

Вишеград“ Вишеград да Годишњи програм рада и 

финансијски план за 2015. годину ЈУ „Центар за 

социјални рад Вишеград“ Вишеград усклади са 

буџетом општине Вишеград за 2015. годину и 

достави га Скупштини општине Вишеград на 

усвајање. 

 

3. Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

           ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-20/15                                                               

Датум: 23.02.2015. године            Суљо Фејзић,с.р.  

 

На основу члана 35. Статута општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 

6/14), члана 145. и 151. Пословника Скупштине 

општине Вишеград-Пречишћени текст 
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(„Службени гласник општине Вишеград“, број 

13/14), а након разматрања Извјештаја о 

реализацији новчаних средстава датих у 2014. 

години на основу Одлуке о условима и 

критеријумима за остваривање права на 

стимулисање наталитета, Скупштина општине 

Вишеград на сједници одржаној 23.02.2015. 

године, д о н о с и 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

        1. Скупштине општине Вишеград усваја 

Извјештај о реализацији новчаних средстава 

датих у 2014. години на основу Одлуке о 

условима и критеријумима за остваривање права 

на стимулисање наталитета.  

 

        2. Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Вишеград“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

           ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-29/15                                                               

Датум: 23.02.2015. године            Суљо Фејзић,с.р.  

 
На основу члана 21. Закона о комуналним 

дјелатностима („Службени гласник Републике 

Српске“, број 124/11) и члана 35. Статута 

општине Вишеград („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 6/14), Скупштина општинe 

Вишеград на сједници одржаној 23.02.2015. 

године, д о н о с и  

 

П Р О Г Р А М 

заједничке комуналне потрошње  

за 2015. годину 
 

УВОД 

 

У складу са Законом о комуналним дјелатностима 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 

124/11) доноси се Програм заједничке комуналне 

потрошње за 2015. годину. Средства за обављање 

комуналних дјелатности заједничке комуналне 

потрошње обезбјеђују се из буџета општине 

Вишеград по основу прихода остварених из: 

а) комуналне накнаде, 

б) диjела накнаде за коришћење добара      

 од општег интереса, 

в) диjела прихода од пореза на 

непокретности, 

г) дијела накнада за дате концесије. 
 

Надзор 

Надзор над спровођењем овог програма ће 

вршити комунална полиција и надлежна 

инспекција. 

Извршење послова из овог програма пратиће 

Одјељење за просторно уређење и стамбено-

комуналне послове и Одјељење за финансије. 

 

Врсте активности и планирани период за 

извршење радова 

Овим програмом утврђује се обим и квалитет 

одржавања и обнављања комуналних објеката и 

уређаја, јавних зелених површина, те висина 

потребних финансијских средстава. 

Програм обухвата сљедеће услуге које ће се 

обављати у наведеном временском периоду: 

1. Чишћење јавних саобраћајних 

површина (тротоара, тргова, скверова, 

паркинга, шеталишта, пјешачких стаза, 

тераса и платоа уз објекте) током 

цијеле године (12 мјесеци), 

2. Чишћење тротоара и јавних површина 

у зимским условима, 

2.1. Чишћење снијега са градских улица од 

01. јануара до 15 априла 2015. године и 

од 15. новембра до 31. децембра 2015 

године (5 мјесеци),  

3. Редовно прање градских улица од 01. 

марта до 30. септембра 2015. године (7   

мјесеци), 

3.1.Ванредно прање градских улица од 01. 

марта до 30. септембра 2015. године (7 

мјесеци), 

4. Редовно одржавање јавних зелених и 

рекреативних површина током цијеле 

године (12 мјесеци), 

 4.1. Одржавање оталих јавних зелених      

              површина (5 мјесеци),  

 5. Одржавање градских гробаља (12 

мјесеци), 

 6. Одржавање вертикалне сигнализације   

током цијеле године (12 мјесеци), 

6.1. Набавка и замјена 10 саобраћајних   

знакова,  

7. Санација дијела улица, плочника и 

тротоара и изградња проширења уз   

саобраћајнице ради постављања 

контејнера за одлагање кућног отпада 

током цијеле године (12 мјесеци), 

8. Одржавање система кишне канализације 

током цијеле године (12 мјесеци), 

9. Одржавање, заштита, реконструкција и 

изградња локалних и некатегорисаних 

путева током цијеле године (12 мјесеци), 

10. Одржавање јавне расвјете током цијеле 

године (12 мјесеци), 

11. Уклањање угинулих животиња са јавних 

површина и њихово санитарно 

збрињавање током цијеле године (12 

мјесеци),  
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12. Уклањање корова и другог самониклог 

растиња са обалоутврдних зидова и 

обалних појаса ријека Дрине и Рзава (12 

мјесеци). 

 

Планирана финансијска средства  

Укупно планирана средства за обављање  

комуналних услуга заједничке комуналне 

потрошње за 2015. годину износе 379.875,60 КМ 

(тристотинеседамдесетдеветхиљада-

осамстотинаседамдесетпет и 60/100 

конвертибилних марака) и распоређиваће се 

према сљедећем плану: 

 

ПОСЛОВИ ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ 

ПОТРОШЊЕ 

 

I УРЕЂЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ 

ИНФРАСТРУКТУРЕ 

 

1. Чишћење улица, (тротоара, тргова, скверова, 

паркинга, шеталишта, пјешачких стаза, тераса и 

платоа уз објекте). Под чишћењем 

подразумијевамо метење, прикупљање отпадака 

са јавних површина, пражњење уличних корпи, 

поправка уличних корпи и одвоз цјелокупног 

отпада на депонију.  

2. Чишћење тротоара и јавних површина у 

зимским условима 

Чишћење подразумијева уклањање снијега и леда 

са дијелова тротоара, јавних површина, прилаза 

јавним установама (зграда Општине, зграда Суда, 

објекат Дома културе), споменицима (споменик 

на Тргу палих бораца и споменик Иви Андрићу) и 

цркви на Мегдану, по којима се одвија пјешачки 

саобраћај, посипање сољу или абразивним 

материјалом и одвоз скупљеног снијега и леда на 

депоније предвиђене за отапање а све према 

Плану зимског одржавања путева, улица и јавних 

површина на подручју општине Вишеград за 

2015. годину. Давалац услуга се обавезује да 

набави и ускладишти со и абразивни материјал.  

2.1. Чишћење снијега са градских улица 

подразумијева ангажовање механизације на 

чишћењу и уклањању снијега са градских улица и  

тргова. Мото-час се обрачунава по камиону и 

утоваривачу по јединственој цијени од 70,00 КМ 

без ПДВ-а. Чишћење снијега се планира у 

периоду од 01. јануара до 15 априла 2015. године 

и од 15. новембра до 31. децембра 2015. године (5 

мјесеци).  

3. Прање градских улица  
Под прањем градских улица подразумијевамо 

прање коловоза и тротоара. Прање улица се  

планира у периоду од 01. марта до 30. септембра 

2015. године (7 мјесеци). 

4. Редовно одржавање зелених и рекреативних 

површина 

Редовно одржавање зелених и рекреативних 

површина подразумијева: 

- одржавање паркова, украсног грмља, живе 

ограде и цвијећа на зеленим површинама и 

у жардињерама,   

- сијање, залијевање и кошење траве 2x 

мјесечно у периоду од 01. априла до 30. 

септембра 2015. године, 

- окресивање украсног грмља, поткресивање 

сувих грана и замјена дотрајалих стабала 

новим садницама, 

- припрема земљишта, садња и залијевање 

сезонског цвијећа, грабљење опалог лишћа 

и другог биљног отпада и његово 

искоришћавање за хумусирање тла са 

одвозом вишка на депонију, 

- заштита биљака од болести и штеточина,  

- одржавање осталих зелених јавних 

површина, кошење и кресање самониклог 

растиња (2x годишње) у периоду од 01. 

маја до 30. септембра 2015. године,  

- уништавање амброзије (2x годишње) у 

периоду 01. маја до 30. септембра 2015. 

године. 

5. Одржавање и изградња градских гробаља 

У градска гробља убрајамо гробље у Црнчи, 

гробље у Косову Пољу, гробље у Козачкој улици, 

дио гробља на Стражишту-стари гробови и 

Јеврејско гробље на Околиштима.   

Под одржавањем градских гробаља 

подразумијевамо кошење траве и уклањање 

самониклог растиња са одвозом на депонију (2x 

годишње), ситне интервенције на поправци 

ограда и слично   

6. Одржавање вертикалне сигнализације  

Под одржавањем вертикалне сигнализације 

подразумијевамо постављање нових, поправку, 

пеглање, исправљање, заваривање и фиксирање 

оштећених саобраћајних  знакова (довођење у 

првобитно стање) и замјена саобраћајних знакова 

у складу са Законом о јавним путевима 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 

89/13). 

Средства се односе на радну снагу потребну за 

редовно одржавање, а набавка нових 

саобраћајних знакова (комплет са потребним 

дијеловима) ће се посебно обрачунавати и 

фактурисати по набавној цијени увећаној за 

трошкове превоза. Набавку извршити у складу са 

Законом о јавним набавкама БиХ. 

7. Санација дијела улица, плочника и тротоара 

и изградња проширења уз  саобраћајнице ради 

постављања контејнера за одлагање кућног 

отпада 
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Под овом ставком подразумијевамо измјену 

дотрајалих камених плоча, бетонирање, 

изравнавање површинског оштећеног слоја на 

тротоарима и другим пјешачким површинама и 

изградњу проширења уз саобраћајнице ради 

постављања контејнера за одлагање кућног 

отпада током цијеле године (12 мјесеци).   

8. Одржавање система кишне канализације. 

Појам кишне канализације подразумијева систем 

који омогућава одвођење атмосферских  и других 

површинских вода са јавних површина.  

Под одржавањем система кишне канализације 

подразумијева се чишћење сливника, сливних 

решетки и цијеви кишне канализације, 

прочепљавање запушених цијеви кишне 

канализације као и замјена уништених и несталих 

решетки на сливницима. Набавку решетки 

фактурисати по набавној цијени увећаној за 

трошкове превоза.  

Радови на одржавању система ће се вршити на тај 

начин што ће се два пута годишње (април и 

октобар) вршити генарално чишћење таложника, 

а током читаве године редовно одржавање 

система. 

9. Одржавање, заштита, реконструкција и 

изградња локалних и некатегорисаних путева 

Под одржавањем јавних путева подразумијевају 

се радови на коловозу, банкинама, косинама 

насипа, усјека и засјека, трупу пута, облогама, 

обложним зидовима, објектима за одводњавање, 

пропустима, мостовима, саобраћајној 

сигнализацији и путној опреми. 

10. Одржавање јавне расвјете 

Под одржавањем јавне расвјете подразумијева се 

набавка и уградња потребног репроматеријала као 

и друге интервенције неопходне за 

функционисање система јавне расвјете. 

11. Уклањање угинулих животиња са јавних 

површина и њихово санитарно збрињавање. 

Под уклањањем угинулих животиња са јавних 

површина и њиховим санитарним збрињавањем 

подразумијевамо активности око прикупљања, 

одвоза и прописног санитарног укопавања 

угинулих паса луталица и осталих животиња на 

градску депонију у складу са важећим прописима.  

12. Уклањање корова и другог самониклог 

растиња са обалоутврдних зидова и обалних 

појаса ријеке Дрине и Рзава на дионицама: 

- лијева обала ријеке Дрине од моста 

Мехмед-паше Соколовића до новог моста,     

- десна обала ријеке Дрине од моста Мехмед-

паше Соколовића до Андрићграда,  

- десна обала ријеке Дрине од пјешачког 

моста у Улици војводе Степе до новог 

моста,  

- лијева и десна обала Рзава од пјешачког 

моста у Карађорђевој улици до пјешачког 

моста у улици војводе Степе. Укупна 

дужина дионица је 3.500,00 m; а радови ће 

се обављати по дионицама по плану који 

доставља давалац услуга.                                                                                                                   

 

II ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ПОСЛОВА 

ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ   

 

1. Трошкови чишћења јавних саобраћајних 

површина 

Чишћење и одржавање улица, тргова, пјешачких 

стаза и других јавних површина вршиће се 

интензитетом који ће зависити од приоритета 

улице, продукције смећа, временских прилика, 

годишњег доба итд. Чишћење јавних 

саобраћајних површина обухвата радове на 

чишћењу коловоза, тротоара, ригола, чишћење 

сливника као и пражњење и поправка оштећених 

уличних корпи. 

Чишћење и одржавање градских улица, тргова и 

других јавних површина приказано је табеларно. 

Табела приказује назив, дионицу и површину 

улица (коловоз и тротоар).  

 

Табеларни приказ улица планираних за чишћење 

Редни 

број 

Назив улице Дионица Површина 

m² 

1. Улица краља Петра I Од Рзавског моста до Трга палих бораца 3.200 

 

2. Улица Ужичког корпуса Од стоваришта на градској пијаци до бензинске 

пумпе 

7.600 

3. Трг палих бораца Цијела 

 

2.500 

4. Mост Мехмед-паше 

Соколовића 

Мост и рампа  4.000 

 

5. Улица II подрињске 

бригаде 

Од рзавског моста до Трга палих бораца 7.728 

6. Пут за Вучине Од улице Ужичког корпуса до  

првог лијевог скретања   

2.500 
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7. Улица Kозачка Од Трга палих бораца до задње 

куће у Козачкој улици 

5.000 

8. Улица војводе Путника Од Улице Ужичког корпуса до 

маркета   

3.260 

9. Улица војводе Степе Од зграде Управе прихода до потока Омар 9.500 

 

10. Улица Стевана Синђелића Од Улице Ужичког корпуса до Главичког потока 500 

 

11. Улица Николе Пашића Од Улице краља Петра I до Улице II подрињске 

бригаде 

600 

12. Улица Николе Тесле Од Улице краља Петра I до Улице II подрињске 

бригаде 

500 

13. Улица Змај Јовина Од Улице Ужичког корпуса до Улице војводе 

Степе 

1.000 

14. Улица Kарађорђева Од Улице Ужичког корпуса до насеља Ступе 2.320 

 

15. Улица видовданска Од Улице Ужичког корпуса до  Карађорђеве 

улице  

1.000 

16. 

 

Улица Jована Дучића Од Улице Ужичког корпуса до Улице солунских 

бораца  

850 

17. Улица солунских бораца Од Карађорђеве улице до Улице Ужичког 

корпуса 

680 

18. Улица радничка  Од Карађорђеве улице до Видовданске улице 300 

 

19. Улица светог Саве Од Улице цара Лазара до раскрснице за Шегање  3.100 

 

20. Улица Mилоша Обилића Од Улице светог Саве испод Цркве до краја 

улице 

900 

 

21. Улица Његошева Цијела 1.100 

 

22. Улица цара Лазара Од раскрснице Улице краља Петра I до 

„Металгаса“ 

5.400 

23. Улица браће Југовића Од Улице краља Петра I до Улице цара Лазара 600 

 

24. Улица Мајке Југовића Цијела 180 

 

25. Улица Иве Андрића  Од рампе моста до улице Гаврила Принципа 12.600 

 

26. Улица Гаврила Принципа Од раскрснице према Околиштима и раскрснице 

код новог моста до „Униса“ 

2.820 

27. 

 

Дио магистралног пута  

на лијевој обали ријеке 

Дрине 

Од рампе моста Мехмед-паше Соколовића до 

новог моста 

4.000 

 

28. 

 

 

Улица завичајна  

 

 

Од Улице војводе Степе укључујући три 

паралелна сегмента и више одвојака закључно са 

улазом у Улицу Стевана Синђелића 

 

1.200 

 

29. 

 

Улица Бикавац Улаз Улице светог Саве, саобраћајнице насеља 

Бикавац и излаз из насеља Бикавац 

4.500 

 

30. 

 

Насеље Душче Од Козачке улице до капије „Хе на Дрини“  14.000 

31. Пјешачка стаза до 

видиковца Буткове стијене 

Од потпорног зида уз магистрални правац М5 до 

клупе за одмор на видиковцу дужине 140m, а 

ширине 0,80m.  

 

112 
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32. Пјешачка стаза од хотела 

„Андрићев конак“ до ЈУ за 

предшколско васпитање и 

образовање „Невен“ 

Површина обухвата силазна степеништа и стазу.   

500 

                                                                                                                               Укупно : 104.050 m² 

 

Ефективно чишћење ће се вршити 50% приказане 

површине (тротоар и колске површине уз 

ивичњаке и риголе, док ће се површина 

пјешачких стаза чистити цијела).                                                                     

Планирани трошкови чишћења јавних 

саобраћајних површина износиће 12.291,70 КМ 

мјесечно, а 147.500,00 КМ годишње. 

Чишћење ће се вршити сваким радним даном у 

складу са приоритетима, продукцији смећа, 

временским приликама, годишњем добу и 

мјесечном програму, а у дане викенда и државних 

празника: 

- Улице краља Петра I,   

- дио Улице Ужичког корпуса (од Рзавског 

моста до семафора), 

- Трг палих бораца и мост Мехмед-паше 

Соколовића.  

Чишћење улица ће се вршити у складу са 

мјесечним планом који је обавезан сачинити 

давалац комуналних услуга и доставити га на 

увид ради давања сагласности Одјељењу за 

просторно уређење и стамбено-комуналне 

послове. Мјесечни план мора бити усклађен са 

Програмом коришћења средстава заједничке 

комуналне потрошње за 2015. годину и треба да 

садржи табеларни приказ динамике чишћења 

свих градских улица. Надзорни орган може у 

изузетним случајевима (зависно од продукције 

смећа и временских прилика) кориговати 

предложени или усвојени план.  

У зимским условима ће се вршити чишћење 

снијега и леда са дијелова тротоара и јавних 

површина по којима се одвија пјешачки 

саобраћај, посипање сољу и абразивним 

материјалом те одвожење и депоновање снијега и 

леда, а у складу са Планом зимског одржавања 

путева, улица и јавних површина на подручју 

општине Вишеград за 2015. годину. 

2. Трошкови чишћења тротоара и јавних 

површина у зимским условима 

Трошкови чишћења улица, тротоара и јавних 

површина су обрачунати у претходној  ставци  за 

12 мјесеци, а планира се набавка соли и 

абразивног материјала. 

Планирани трошкови за набавку соли и 

абразивног материјала износе 5.000,00 КМ 

годишње.     
2.1.Трошкови чишћења снијега са градских улица 

за 5 мјесеци износе 5.000,00 КМ.                                                                                                                                  

3. Трошкови прања градских улица 

 

Под редовним прањем градских улица 

подразумијевамо прање цистерном једном  

седмично (четвртком), са утрошком 10-12 

цистерни техничке воде, зависно од стања улица. 

Списак улица планираних за прање:   

a) Улица краља Петра I од Рзавског моста 

до Трга палих бораца, 

б)  Улица Николе Пашића, 

в)  Улица Николе Тесле, 

г)  Улица Ужичког Корпуса од улаза у 

пијацу до пумпе преме насељу Родић 

Брдо.   

д)  Дио Улице војводе Степе (од зграде 

Управе прихода до раскрснице код 

зграде ЗП „Електродистрибиција“ Пале 

РЈ Вишеград),  

ђ)  Улица Змај Јове Јовановића, 

е)  Улица цара Лазара (од улице Краља 

Петра I до раскрснице према насељу 

Горње Шегање), 

ж)   Трг палих бораца,  

з)    Козачка улица (од Трга палих бораца 

до задње куће у Козачкој улици), 

 и)  Улица II подрињске бригаде (од 

Рзавског моста до Трга палих бораца).  

Планирани трошкови редовног прања горе 

набројаних улица износе 3.188,57 KM мјесечно.  

Планирани број цистерни за седам мјесеци износи 

372 (12 цистерни x 31прање x 60,00 КМ=22.320 

КМ за седам мјесеци). 

3.1. Под ванредним прањем улица и мостова 

подазумијева се прање: 

а)   Моста Мехмед-паше Соколовића, 

б)  Магистраног пут М-5 (од моста Мехмед-

паше Соколовића до раскрснице Улице 

војводе Степе), 

в)   Улице Иве Андрића до гробља, 

г)  Улице Гаврила Принципа до предузећа 

,,Unis-Usha“.  

Период прања горе набројаних улица је од 01. 

марта до 30. септембра 2015. године-март, мај, јул 

и септембар 2 пута годишње (2 x 13 цистерни=26 

цистерне).  

За ванредно прање саобраћајница и других јавних 

површина (државни празници, посјете државника, 

разне манифестације, посјете туриста и сл.) 

планирано је 6 цистерни.  

Прање улица ће се вршити од 01.марта до 30. 

септембра 2015. године (7 мјесеци). 
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Планирани трошкови ванредног прања (32 

цистерене x 60,00 КМ) износе 1.920,00 КМ за 

седам мјесеци . 
Зависно од стања на терену и потребе надзорни 

орган може мијењати број цистерни потребних за 

прање улица. 

4. Трошкови редовног одржавања јавних 

зелених и рекреативних површина 

Под одржавањем јавних зелених и рекреативних 

површина подразумијева се:  

1) Одржавање грмља и живе ограде 

(окопавање, окресивање и обликовање хабитуса  

украсног грмља, сасијецање или уклањање 

неугледног и обољелог грмља, шишање живе 

ограде и засађивање на огољелим мјестима по 

потреби најмање 4 пута годишње, утовар и одвоз 

вишка материјала). Укупна дужина живе ограде 

износи око 400 m. 

2) Одржавање цвијећа на зеленим 

повшинама и у жардињерама (радови на 

прољетној припреми, окопавање и окресивање 

вишегодишњег цвијећа, залијевање у току сушног 

периода, загртање и припрема за зиму, уклањање 

или замјена неугледних жардињера новим и 

уклањање увенулог сезонског цвијећа). 

Средства се односе на радну снагу потребну за 

редовно одржавање, а набавка потребних 

жардињера, плодне земље и садног материјала ће 

се посебно обрачунавати и фактурисати по 

набавној цијени. 

3) Дрвеће (у дрвореду, групама и 

појединачна), паркови и зелене површине 
(радови уређења и одржавања дрвећа лишћара и 

четинара у урбаном подручју) 

Радови ће се вршити на уклањању обољелог 

дрвећа, орезивању сувих и обољелих грана уз 

стручно мишљење комисије и надзор надлежне 

инспекције. 

Вршење ове дјелатности подразумијева:   

а)  Одржавање парка испред Дома културе и 

парка код споменика Иве Андрића,  

б) Одржавање зелене површине која припада 

хотелу „Андрићев конак“, 

в)  Зелене површине испред зграде Општине и 

зграде Основног суда,  

г) Орезивање живе ограде у парку Иве 

Андрића, Улици браће Југовића, испред 

зграде Поште, зграде Општине и Дома 

културе,  

д)   Одржавање зелене површине у Улици II 

подрињске бригаде, зелене површине     

поред Средњошколске дворане, као и 

висећих жардињера на расвјетним 

стубовима, 

ђ)  Редовно кошење траве на десној  

обалиДрине од ЈУ за предшколско 

васпитање и образовање „Невен“ до 

спортских терена, одржавање зелене 

површине ЈУ за предшколско васпитање и  

образовање „Невен“ и кошење траве поред 

улице II подрињске бригаде, 

Све актовности на наведеним локацијама вршити 

свакодневно, а кошење траве 2x мјесечно. 

Планирани трошкови редовног одржавања јавних 

зелених и рекреативих површина  износе 3.088,33 

КМ мјесечно, а 37.000,00 КМ годишње. 

4.1. Трошкови одржавања осталих јавних 

зелених површина, кошење траве, кресање 

растиња и уништавање амброзије ће се вршити у 

периоду од 01. маја до 30. септембра 2015. 

године. Под овим одржавањем подразумијева се:  

а) Обострано кошење траве и кресање 

самониклог растиња на лијевој обали 

Дрине на потезу од моста Мехмед-паше 

Соколовића (150 метара узводно) и 

низводно до новог моста (2 x годишње), 

б)  Обострано кошење и кресање шибља у 

Улици војводе Степе од Мезалина до 

чесме,  

в)  Раскрсница код новог моста обострано (2 x 

годишње), 

г)  Украсно грмље поред степеништа према 

насељу Гарча и остале зелене површине у 

насељу Гарча (2 x годишње), 

д)  Путни појас за насеље Душче од Козачке 

улице до капије МX „Хе на Дрини“ (2 x  

 годишње), 

ђ)  Улица Иве Андрића од семафора до краја 

улице на Околиштима (2 x годишње),  

е)  Улица Ужичког корпуса закључно до табле 

градског подручја изнад бензинске пумпе 

према насељу Родић Брдо (2 x годишње), 

ж)  Десна и лијева страна уз Улицу светог Саве 

(2 x годишње), 

з)  Улица Његошева од Улице светог Саве 

степеништем до Храма Пресвете 

Богородице (3 x годишње), 

и)  Улица Стевана Синђелића до раскрснице 

према Гарчи (2 x годишње), 

ј) Обални појас од насеља Ступе до пјешачког 

моста у Карађорђевој улици обострано (2 x 

годишње),       

к)  Улица Гаврила  Принципа (2 x годишње), 

л)  Одржавање зелених површина комплекса 

Бикавац и уз пјешачку стазу од Бикавца до 

Улице цара Лазара(2 x годишње),     

љ) Рибарска стаза од моста Мехмед-паше 

Соколовића до фабрике у насељу Душче 

једнострано (3 x годишње), 

м) Улица цара Лазара од тунела до капије 

бившег предузећа „Металгас“ и до улаза у 

градски стадион (3 x годишње). 
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Планирани трошкови одржавања осталих јавних 

зелених површина износе 1.200,00 КМ мјесечно а 

6.000,00 КМ за пет мјесеци.                                                                                                                                                        
Редовно и ванредно одржавање зелених јавних 

површина ће се вршити у складу са мјесечним 

планом који је дужан сачинити давалац 

комуналних услуга и доставити га на   увид ради 

давања сагласности Одјељењу за просторно 

уређење и стамбено-комуналне послове. 

Мјесечни план мора бити усклађен са Програмом 

коришћења средстава заједничке комуналне 

потрошње за 2015. годину.  

Надзорни орган може у изузетним случајевима, 

зависно од потреба, кориговати  предложени или 

усвојени план.  

5. Трошкови одржавања градских гробаља и 

изградња улазних капија  

Под трошковима одржавање гробаља 

подразумијевамо ситне интервенције на поправци 

ограда, кошење траве и уклањање самониклог 

растиња са одвозом на депонију 2 x годишње. 

Планира се за одржавање гробаља 5.040,00 КМ 

годишње. Планирани трошкови одржавања су 

420,00 КМ мјесечно, а 5.040,00 КМ годишње. 

6. Трошкови одржавања вертикалне 

сигнализације у граду 

Вертикална сигнализација заузима значајан 

сегмент безбједности учесника у саобраћају и 

свих становника урбаног подручја, па је према 

томе неопходно и одржавање   саобраћајних 

знакова и путоказа у градском подручју. У граду 

је потребно одржавати 225 саобраћајних знакова, 

а под одржавањем подразумијевамо постављање 

нових, поправку, пеглање, исправљање, 

заваривање оштећених саобраћајних знакова, 

завртање вијака и сл.  

У складу са Законом о комуналним дјелатностима 

и Законом о безбједности саобраћаја 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 саставних дијелова ће се посебно 

обрачунавати и фактурисати по набавној цијени.  

Планирани трошкови одржавања вертикалне 

сигнализације износе 320,00 КМ мјесечно, а 

3.840,00 КМ годишње. 

6.1 Трошкови за набавку и замјену 

саобраћајних знакова 

Планирани трошкови за набавку 10 саобраћајних 

знакова износе 2.500,00 КМ на годишњем нивоу. 

7. Трошкови санације дијела улица, плочника 

и тротоара   

Под санацијом улица, плочника и тротоара 

подразумијева се санација оштећених дијелова 

градских улица (тротоара и других пјешачких 

површина) и изградња проширења уз 

саобраћајнице ради постављања контејнера за 

одлагање кућног отпада. Планира се завршетак 

стазе до видиковца према Повјестачи, изнад 

моста Мехмед-паше Соколовића.   

Планирани трошкови санације дијела улица, 

плочника и тротоара износе 583,33 КМ  мјесечно, 

а 7.000,00 КМ годишње. 

8. Трошкови одржавања система кишне 

канализације 
Под одржавањем система кишне канализације 

подразумијева се чишћење сливника, сливних 

решетки и цијеви кишне канализације, као и 

замјена уништених и несталих решетки на 

сливницима. Набавку решетки обрачунати и 

фактурисати по набавној цијени увећаној за 

трошкове превоза. 

Радови на одржавању система ће се вршити на тај 

начин што ће се два пута годишње (април и 

октобар) вршити чишћење таложника, а преко 

читаве године редовно одржавање система. 

Планирани трошкови одржавања система кишне 

канализације износе 583,33 КМ мјесечно, а 

7.000,00 КМ годишње. 

9. Одржавање, заштита, реконструкција и 

изградња локалних и некатегорисаних путева 

Под одржавањем јавних путева подразумијевају 

се радови на коловозу, банкинама, косинама 

насипа, усјека и засјека, трупу пута, облогама, 

обложним зидовима, објектима за одводњавање, 

пропустима, мостовима, саобраћајној 

сигнализацији и путној опреми, а како би се 

омогућило вршење трајног, безбједног и 

несметаног саобраћаја за који су намијењени. 

Планирани трошкови одржавања, заштите, 

реконструкције и изградње локалних и 

некатегорисаних путева износе 2.136,66 

мјесечно, а 25.640,00 КМ годишње. 

10. Трошкови одржавања јавне расвјете 

Одржавање јавне расвјете подразумијева редовно 

текуће одржавање постојећих свјетиљки што 

обухвата замјену заштитних стакала, сијалица, 

осигурача, форера, пригушница, покиданих 

каблова, интервенције на оштећеним стубовима, 

као и остале неопходне интервенције на 

постојећим свјетиљкама. Планирају се трошкови 

за одржавање 35.320,00 +4.000,00 КМ за набавку 

материјала годишње.  

Планирани трошкови одржавања јавне расвјете 

(радови+метаријал+превоз) износе 3.276,66  

мјесечно, а 39.320,00 КМ годишње . 

11. Трошкови уклањања угинулих животиња 

са јавних површина и њихово санитарно 

збрињавање. 

Планирани трошкови прикупљања, одвоза, 

прописног укопавања угинулих паса луталица и 

осталих животиња на градску депонију 
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(санитарно збрињавање) износе 100,00 КМ по 

укопу, без обзира на број угинулих животиња . 

Планирани трошкови прикупљања, одвоза, 

прописног укопавања угинулих паса луталица и 

осталих животиња износе 250,0 КМ мјесечно, а 

3.000,00 КМ годишње. 

12. Трошкови уклањања корова и другог 

самониклог растиња са обалоутврдних зидова 

и обалних појаса ријеке Дрине на дионицама:  

- Лијева обала од моста Мехмед-паше 

Соколовића до новог моста,     

- Десна обала од моста Мехмед-паше 

Соколовића до Андрићграда,  

- Десна обала од пјешачког моста у Улици 

војводе Степе до новог моста и ријеке Рзав од 

пјешачког моста у Карађорђевој улици до 

пјешачког моста у Улици војводе Степе 

(обострано). Планирани трошкови уклањања 

горе наведеног растиња са одвозом на 

депонију износе 550,00 КМ мјесечно, а 

6.600,00 КМ годишње.   

Детаљнији приказ планираних послова и 

финансијских средстава из програма дат је 

таксативно, како слиједи:  

 

 

Обрачун трошкова на мјесечном нивоу  

1.   Чишћење јавних саобраћајних површина.................................................................. 12.291,70 КМ  

2.   Трошкови чишћења тротоара и јавних површина у зимским условима  

       за набавку путарске соли и абразивног материјала ................................................        – 

2.1. Трошкови чишћења снијега  са градских улица (5 мјесеци)..................................   1.000,00 КМ 

3.    Редовно прање улица ................................................................................................    3.188,57 КМ 

3.1. Ванредно прање улица .............................................................................................      274,28 КМ 

4.    Редовно одржавање јавних зелених површина......................................................   3.083,33 КМ 

4.1. Одржавање осталих јавних зелених површина(5 мјесеци)...................................   1.200,00 КМ  

5.    Одржавање градских гробаља .................................................................................      420,00 КМ 

6 .   Одржавања вертикалне сигнализације ...................................................................      320,00 КМ 

6.1  Набавка и замјена 10 саобраћајних знакова  ..........................................................      208,40 КМ        

7.    Санације дијела улица, плочника и тротоара ........................................................      583,33 КМ 

8.    Одржавање система кишне канализације ..............................................................      583,33 КМ 

9.    Одржавање, заштита, реконструкција и изградња локалних и   

       некатегорисаних путева ...........................................................................................   2.136,66 КМ  

10.  Одржавање јавне расвјете ........................................................................................   3.276,66 КМ  

11.  Уклањање угинулих животиња ...............................................................................      250,00 КМ 

12.  Уклањања корова и другог самониклог растиња са обалоутврдних зидова  

       и обалних појаса .......................................................................................................      550,00 КМ   
      

Обрачун трошкова на годишњем  нивоу  

1.  Чишћење јавних саобраћајних површина.............................................................. 147.500,00 КМ 

2.  Трошкови чишћења тротоара и јавних површина у зимским условима  

     за набавку путарске соли и абразивног материјала .............................................     5.000,00 КМ 

2.1.Трошкови чишћења снијега  са градских улица (5 мјесеци)..............................     5.000,00 КМ               

3.   Редовно прање улица (7 мјесеци) .........................................................................   22.320,00 КМ  

3.1. Ванредно прање улица (7 мјесеци)......................................................................     1.920,00 КМ 

4.  Редовно одржавање јавних зелених површина....................................................   37.000,00 КМ 

4.1.Одржавање осталих јавних зелених површина (5 мјесеци)...............................     6.000,00 КМ   

5. Одржавање градских гробаља ...............................................................................     5.040,00 КМ 

6  Одржавање вертикалне сигнализације .................................................................     3.840,00 КМ 

6.1 Набавка и замјена 10 саобраћајних знакова  ......................................................     2.500,00 KM        

7. Санација дијела улица, плочника и тротоара .......................................................     7.000,00 КМ  

8. Одржавање система кишне канализације ..............................................................     7.000,00 КМ 

9. Одржавање, заштита, реконструкција и изградња локалних и  

    некатегорисаних путева ..........................................................................................   25.640,00 КМ 

10. Одржавање јавне расвјете .....................................................................................   39.320,00 КМ 

11. Уклањање угинулих животиња ............................................................................     3.000,00 КМ 

12. Уклањање корова и другог самониклог растиња са обалоутврдних  

       зидова и обалних појаса ......................................................................................     6.600,00 КМ                        
   

Укупно без ПДВ-а ....................................................................................................... 324.680,00 КМ 

Укупно са ПДВ-ом....................................................................................................... 379.875,60 КМ 
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Надлежни општински орган ће склопити 

споразум о пружању услуга заједничке комуналне 

потрошње са К.П „Комуналац“ а.д. Вишеград за 

обављање горе наведених дјелатности. 

Споразумом ће се дефинисати међусобне обавезе, 

квалитет обављања услуга, начин плаћања и 

остало. 

Праћења извршења задатака који произлазе из 

овог програма, као и мјесечних и седмичних 

планова сачињених од стране даваоца 

комуналних услуга, вршиће општински орган 

управе надлежан за комуналне послове, а послове 

надзора над спровођењем програма у складу са 

Законом о комуналним дјелатностима вршиће 

комунална полиција. 

12. Приједлог мјера са становишта заштите 

животне околине 

У циљу одржавања јавне хигијене и постизања 

квалитетнијег становања и живљења  потребно је: 

- појачати контролу одржавања јавне 

хигијене и комуналне опреме путем 

контролних органа (предузимање 

одговарајућих превентивних и репресивних 

мјера),  

 

 

 

- дизање свијести грађана о очувању 

животне околине путем медија и писменим 

упозорењима на мјестима гдје је присутно 

непоштовање комуналног реда, 

- прољећно и јесење организовање 

колективног чишћења градског зеленила, 

дворишта школа и друго, 

- пријава лица која угрожавају животну 

околину комуналној полицији,  

- редовно вршење контроле од стране 

комуналне полиције да ли власници или 

корисници индивидуалних стамбених 

објеката посједују прописне посуде за 

одлагање комуналног отпада из 

домаћинстава.  

 

III  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Овај програм објавиће се у „Службeном  гласнику 

општине Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

           ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-11/15                                                               

Датум: 23.02.2015. године            Суљо Фејзић,с.р.  
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И з д а в а ч: Скупштина општине Вишеград-Стручна служба Скупштине општине, Улица краља Петра 

Првог број 7, 73240 Вишеград, телефон: 058/620-823. Излази у складу са потребама. Појединачни примјерак 

5 КМ. Уплата претплате се врши на жиро рачун број: 562-0060000126204, Развојна банка Вишеград 


