
На основу члана 21. тачка 3. Закона о ревизији
јавног сектора Републике Српске («Службени
гласник РС», бр. 98/05)  и  члана 33. Статута
општине Вишеград – Пречишћени текст  («Сл.
гласник Општине Вишеград», бр. 10/08),
Скупштина општине Вишеград на сједници
одржаној дана 30.04.2009. године, д о н о с и

О Д Л У К У
о усвајању Плана отклањања неправилности
утврђених по Извјештају  Главне службе за
ревизију јавног сектора Републике Српске о

ревизији   финансијских извјештаја
општине Вишеград за период од

 01.01.-31.12.2007. године

   Члан 1.
Усваја се План отклањања неправилности
утврђених по Извјештају  Главне службе за
ревизију јавног сектора Републике Српске о
ревизији финансијских извјештаја Општине
Вишеград за период од 01.01-31.12.2007.
године, број: РВ051-08 од 04.02.2009. године.

Члан 2.
Саставни дио ове одлуке је План отклањања
неправилности утврђених по Извјештају  Главне
службе за ревизију јавног сектора Републике
Српске о ревизији финансијских извјештаја
Општине Вишеград за период од 01.01-
31.12.2007. године.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
    ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-81/09
Датум: 30.04.2009.г.   Мр Билал Мемишевић,с.р.
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П   Л   А   Н
отклањања неправилности утврђених у Извјештају о ревизији финансијских извјештаја

општине Вишеград за период 01.01. -31.12.2007. године.

I ) УВОД

Законом о ревизији јавног сектора Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број: 98/05) прописано је да је свака институција у којој је
извршена ревизија, дужна у року од 60 дана од дана пријема ревизорског извјештаја, доставити Главној служби за ревизију одговор у којем износи радње које
је предузела ради превазилажења пропуста и неправилности утврђених у ревизорском извјештају.
У законом остављеном року начелник општине је израдио План отклањања неправилности утврђених у Извјештају о ревизији финансијских извјештаја
Општине Вишеград за 2007. годину.

II )  ПЛАН ОТКЛАЊАЊА НЕПРАВИЛНОСТИ УТВРЂЕНИХ  У  ИЗВЈЕШТАЈУ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ
       ИЗВЈЕШТАЈА  ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД ЗА 2007. ГОДИНУ

План отклањања неправилности утврђених у Извјештају о ревизији финансијских извјештаја Општине Вишеград за 2007. годину, има за циљ отклонити све
недостатке и неправилности које су уочене. Из самог плана видљиво је да је  дио неправилности отклоњен, а један дио биће отклоњен у току, односно до
краја 2009. године.
У даљем тексту слиједи табеларни преглед мјера које ће се предузети са циљем превазилажења пропуста и неправилности утврђених у ревизорском
извјештају, са утврђеним роковима и носиоцима за њихово отклањање.
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         ПЛАН ОТКЛАЊАЊА НЕПРАВИЛНОСТИ УТВРЂЕНИХ У  ИЗВЈЕШТАЈУ О РЕВИЗИЈИ
ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЈЕШТАЈА  ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД ЗА ПЕРИОД 01.01. -  31.12.2007. ГОДИНЕ

Ред.
бр.
- став по
налазу

  Стање у 2007. години
  (по налазу ревизије)

      Отклањање
      неправилности      Рок

   Носилац
   активности

1.
2.2.1. § Нису успостављена интерна правила која се

односе на запошљавање, усавршавање и
унапређење радника, као ни критеријуми за
вредновање посебних резултата рада и
награђивања по том основу.

§ Није донесен годишњи план и програм рада
интерне контроле, и није извршена контрола
појединих подручја рада Административне
службе.

§ Није донесен интерни акт о поступцима и
начину обављања контроле трошења буџетских
средстава код нижих буџетских корисника.

§ Најнижа цијена рада утврђена је закључком
начелника, што није у складу са одредбама
члана 7. Посебног колективног уговора у
области управе и чл. 27. Општег колективног
уговора

§ Нису усвојени потребни интерни акти којима би
се дефинисала овлашћења и надлежности код
трошења средстава, мјере физичко-техничке
заштите евиденција и овлашћења за приступ
документацији

§ Донијети правилник о запошљавању,
усавршавању и унапређењу радника, као и
критерије за вредновање резултата рада и
награђивање по том основу.

§ Донијети годишњи план и програм рада
интерне контроле, и извршити контролу
Административне службе.

§ Донијети правилник о поступцима и начину
обављања контроле трошења буџетских
средстава код нижих буџетских корисника.

§ Неправилност отклоњена.

§ Донијети правилник којим ће се дефинисати
овлашћења и надлежности код трошења
средстава, мјере физичко-техничке заштите
евиденција и овлашћења за приступ
документацији

01.06.2009.г.

01.06.2009.г.-план
и програм
31.12.2009.г.-
контролу
Адм.службе

01.06.2009.г.

01.07.2009.г.

Одјељење за општу
управу и  Стручна
служба начелника
општине

Комисија за интерну
контролу.

Начелник општине и
Одјељење за финансије.

Стручна служба
начелника општине и
Одјељење за финансије.
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§ Одлука о грађевинском земљишту донесена
16.06.2004. године и иста није усаглашена са
важећим Законом о грађевинском земљишту.

§ Општина није донијела Средњорочни програм
одржавања, заштите, реконструкције и
изградње локалних путева и улица у насељу,
сходно чл.18 Закона о јавним путевима

§ Општина није донијела програм уређења
градског грађевинског земљишта.

§ Општина не остварује приход по основу
накнаде за кориштење градског грађевинског
земљишта ( трајна рента ) сходно чл. 30. Закона
о грађевинскоим земљишту, јер надлежна
одјељења нису поступила према Одлуци о
грађевинском земљишту.

§ Неправилност отклоњена

§ Донијети Средњорочни програм одржавања,
заштите, реконструкције и изградње
локалних путева и улица у насељу, сходно
чл. 18 Закона о јавним путевима

§ Донијети програм уређења градског
грађевинског земљишта.

§ Интензивирати поступак наплате прихода по
основу накнаде за кориштење градског грађ.
земљишта  ( трајна рента ) сходно чл. 30.
Закона о грађевинском земљишту

01.06.2009.г

01.06.2009.г.

Активност
отклањања
неправилности у
току

Одјељење за  просторно
уређење и стамбено
комуналне послове.

Одјељење за  просторно
уређење и стамбено
комуналне послове.

Одјељење за просторно
уређење и стамбено
комуналне послове.

2.
2.2.2. § Нису прописани поступци и процедуре

процјене ризика од настанка материјално
значајних грешака.

§ Успоставити процедуре процјене ризика од
настанка материјално значајних грешака,
одредити лица која ће бити одговорна за
њихово праћење.

01.07.2009.г. Колегијум начелнка
општине.

3.
2.2.4.

§ Правилником о рачуноводству и
рачуноводтвеним политикама који је био на
снази у 2007. год. није дефинисана организација
рачуноводственог система Општине.

§ Донијети нови правилник о
рачуноводственим политикама у циљу
спречавања и отклањања грешака и тачности
рачуноводствених евиденција.

01.07.2009.г. Начелник општине и
Одјељење за финансије.

4.
2.2.5.

§ Правилником о интерним контролама нису
дефинисана овлашћења за вршење надгледања
и спровођења интерних контролних поступака,
нити су прописане одговарајуће процедуре
мониторинга интерних контрола.

§ Дефинисати овлаштења и процедуре вршења
мониторинга интерних контрола

01.07.2009.г. Колегијум начелника
општине
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5.
2.3.1. § Није планирана буџетска ликвидност и

динамика извршења буџета према краћим
периодима од буџетске године.

§ План буџета није свеобухватан, јер нису
планирани приходи по основу накнаде за
кориштење грађевинског земљишта, комуналне
накнаде, дијела прописаних комуналних такси.

§ Планирати буџетску ликвидност и динамику
извршења буџета према краћим периодима
од буџетске године

§ Извршити потребне мјере и радње како би
буџет био свеобухватан у погледу плана и
наплате прихода по основу накнаде за
кориштење грађевинског земљишта,
комуналне накнаде, дијела прописаних
комуналних такси.

Активност у току,
и обавља се
континуирано

01.07.2009.г

Начелник општине и
Одјељење за финансије

Колегијум начелника
општине

6.
2.3.2 § Скупштина опстине није разматрала годишњи

план пружања стручних услуга и годишњи
обрачун средтава са евиденцијом њиховог
утрошка по намјенама, како је регулисано
уговором о вршењу стручних послова у
газдовању приватним шумама.

Активност отклоњена

7.
2.3.3. § Не врши се анализа утрошка горива према

Правилнику о употреби службених возила.

§ Одабир добављача за одржавање возила није
вршен у складу са Законом о јавним набавкама.

§ Нису донесене интерне процедуре и
критеријуми, као и начин кориштења средстава
буџетске резерве.

§ Ревизијом је утврђено да буџетска средства
нису трошена у оквиру планираних

Руководству општине препоручујемо да изврши

§ Вршити анализу утрошка горива према
Правилнику о употреби службених возила.

§ Донијети правилник о кориштењу буџетске
резерве

§ Ускладити потрушњу у складу са
планираним износима

15.05.2009.г. и
обављати је на
мјесечном нивоу

Неправилност
отклоњена

Активност у току

Активност се
обавља

Стручна служба
начелника општине

Стручна служба
начелника општине

Начелник општине и
Одјељење за финансије.
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одговарајуће анализе у вези утврђених
неправилности код спровођења набавки,и да
успостави адекватан интерни контролни систем
који ће осигурати досљедну примјену ЗЈН.

Неправилност отклоњена

8.
2.5.1

9.
2.5.3.

§ Препоручујемо руководству Оштине да изврши
исправку процјене сталних средстава у складу
са МРС ЈС 17-некретнине, постројења и опрема

§ Општина је неправилно евидентирала уплату
камате на кредит од продатих станова.

§ Руководству општине препоручујемо да изврши
анализу доспјелих а ненаплаћених
потраживања, и предузме све активности око
наплате истих.

§ Успоставити аналитичку евиденцију за дате
пласмане и утврдити њихово стање.

§ Руководству општине препоручујемо да поново
изврши анализу оправданости улагања у ОДП
„Столац“ дефинише међусобне односе и у
својим пословним књигама евидентира
уснивачки улог.

Руководству општине препоричујемо да изврши
анализу тачности евиденција трансакција у
предходном периоду, везаних за финансијске и
обрачунске односе између повезаних
јединица,утврди стање на рачуну нераспоређени
вишак прихода и расхода.

§ Извршити исправку процјене сталних
средстава у складу са МРС ЈС 17-
некретнине, постројења и опрема

§ Извршити исправно евидентирање уплата
камате на  на кредит од продатих станова.

§ Извршити анализу доспјелих а
ненаплаћених потраживања, и предузети све
активности око наплате истих.

§ Успоставити аналитичку евиденцију за дате
пласмане и утврдити њихово стање.

§ Извршити анализу оправданости улагања у
ОДП „Столац“ дефинсати међусобне односе
и у пословним књигама евидентирати
уснивачки улог.

Неправилност отклоњена

31.12.2009.г

Неправилност
отклоњена

01.06.2009.г.

01.06.2009.г.

01.07.2009.г.

Пописна комисија и
Одјељење за финансије

Одјељење за финансије

Стручна служба
начелника општине

Одјељење за прив. и
друш. дјелатности и
Одјељење за финансије.

Одјељење за привреду и
друштвене дјелатности
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10.
2.8. Препоручује се руководству Општине да ажурира

податке о судским споровима и да стално прати,
процјењује и објелодањује податке у вези са
судским споровима

§ Ажурирати податке о судским споровима ,
стално пратити, процјењивати и
објелодањивати податке у вези са судским
споровима.

01.06.2009.г. и
обављати је
континуирано

Стручна служба
начелника општине

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
              ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-81/09
Датум: 30.04.2009. године             Мр Билал Мемишевић,с.р.
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На основу члана 3. Закона о уређењу простора –
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, бр.
84/02), члана 3. Закона о комуналним
дјелатностима («Службени гласник Републике
Српске», број: 11/95 и 51/02) и члана 33. Статута
Општине Вишеград – Пречишћени текст
(«Службени гласник Општине Вишеград», број:
10/08), Скупштина Општине Вишеград на
сједници одржаној дана 30.04.2009. године,
д о н о с и

О  Д  Л  У  К  У
о комуналном реду

I     ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овом одлуком уређује се комунални ред и
одржавање комуналног реда на урбаном и
осталом подручју општине Вишеград, односно:
дефинишу се јавне површине; утврђују услови и
начин привременог заузимања јавних
површина; прописују услови и начин
одржавања чистоће на јавним површинама;
прикупљање комуналног отпада и поступање са
њим; утврђују комунални објекти у општој
употреби, њихово одржавање и заштита;
одређује надзор над спровођењем одредби ове
одлуке; казнене, прелазне и завршне одредбе.
Овом Одлуком се такође утврђују комуналне
дјелатности од посебног друштвеног интереса
које нису прописане Законом о комуналним
дјелатностима и Законом о комуналној
полицији.

Члан 2.
Јавне површине су земљишта или водене
површине које су планом нумерички и графички
дефинисане и намјењене за обављање јавних
функција, дјелатности или активности које су
као такве доступне неодређеном броју
индивидуално неодређених физичких или
правних лица, а нарочито:
- Неизграђено грађевинско земљиште које није
   приведено трајној намјени
- Слободне јавне површине на које је дозвољен
   приступ неограниченом броју лица,
- Јавни мјесни простори у мјесним заједницама,
   односно у дијеловима насеља,
- Саобраћајне површине – улице, локални
   путеви, прилази, тротоари, скверови,
   пјешачке стазе, мостови,
- Јавна паркиралишта, аутобуска и такси
   стајалишта, проширења, дионице регионалних
    и магистралних путева кроз насеља,
-  Зелене површине (паркови, травњаци,
   цвјетњаци и други цвјетни и јавни засади),
- Уређене и неуређене површине око стамбених,

   пословних и других објеката),
- Водотоци и обале водотока (ријека, рјечице,
   потоци, канали)
- Спомен обиљежја, излетишта, природне и
   радом створене вриједности,
- Површине и објекти намјењени јавној
   употреби (отворени пијачни и тржишни
  простори око продајних објеката, жељезнички
   перони, стајалишта јавног аутобуског
  саобраћаја, бензинске станице и простор око
   њих),
- Спортски, спортско-рекреациони и забавни
   терени.

Члан 3.
Урбано подручје општине Вишеград обухвата
простор дефинисан урбанистичким планом
града Вишеграда.
Остала подручја обухваћена овом Одлуком су
супцентри: Вишеградска Бања, Босанска
Јагодина, Добрун, Вардиште, Међеђа и
Прелово.

             II    ПРИВРЕМЕНО ЗАУЗИМАЊЕ
                    ЈАВНИХ ПОВРШИНА

Члан 4.
Под привременим заузимањем јавних површина
у смислу ове Одлуке сматра се:
1. Постављање и монтажа привремених
    монтажно-демонтажних објеката од
    лаког материјала.
2. Постављање љетних башти, тенди и
    привренмених продајних и изложбених мјеста
    испред пословних објеката и просторија,
3. Постављање свих врста тезги, столова,
    расхладних витрина, импровизованих носача
    и уређаја за продају сладоледа, прехрамбених
    производа који се припремају на лицу
    мјеста, пецива, воћа и поврћа, љековитог
    биља, цвијећа, књига, часописа, сувенира,
    лутрије, сандука за чишћење обуће, огласних
    и рекламних паноа и сл.
4. Постављање радњи са забавним и спортским
    садржајем,
5. Вршење повремених радњи у изузетним
    приликама,
6. Постављање или депоновање амбалаже
    испред угоститељских, трговинских и других
    радњи.

Члан 5.
Заузимање јавне површине врши се на основу
рјешења – одобрења које издаје Одјељење за
просторно уређење и стамбено-комуналне
послове и уговора о закупу јавне површине.
Одобрење из претходног става издаје се на
основу претходно утврђених локација и на
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начин који одреди Одјељење за просторно
уређење и стамбено  комуналне послове.
Уз захтјев за издавање одобрења за заузимање и
кориштење дијела јавне површине потребно је
приложити:
- копију катастарског плана дате локације,
- податке о намјени објекта.
За продајно мјесто и друге услужне дјелатности
које се већ обављају у привременим монтажно-
демонтажним објектима  - одобрење за
обављање дјелатности.
Продужење кориштења јавне површине које је
дефинисано ставом 1,2,3  и 4  овог члана
регулисаће се рјешењем о продужењу.

Члан 6.
Привремени корисник јавне површине који
нема одобрење за рад дужан је да прибави
одобрење од стране надлежног Одјељења за
привреду и друштвене дјелатности након
преузимања рјешења о заузимању јавне
површине и уплаћене накнаде за кориштење
одобрене локације.

Члан 7.
Додјела јавних површина ради привременог
заузимања врши се путем јавног оглашавања
или непосредном погодбом према плану
коришћења јавних површина.
Додјела јавних површина ради привременог
заузимања може се вршити искључиво путем
јавне лицитације.
Одлуку о расписивању јавног огласа доноси
начелник општине.
Непосредном погодбом додјела се врши:
- власницима угоститељких објеката за
   постављање љетних башти,
- власницима продавница за постављање
  покретних објеката испред продавница  за
  продају роба из дјелатности продавнице,
- власницима забавних радњи које се организују
   од мјеста до мјеста.
Непосредном погодбом може се додијелити
јавна површина ради привременог заузимања и
у случају када није дата на коришћење по огласу
из разлога што на огласу није било
заинтересованих кандидата или додјела није
реализована због одустанка учесника огласа.

Члан 8.
Прије издавања рјешења за постављање
привременог монтажног објекта на дијелу јавне
површине, у случају када се ради о јавним
путевима, улицама, паркиралиштима и сл.
Одјељење за просторно уређење и стамбено-
комуналне послове прибавља мишљење или
услове Полицијске станице за безбједност
саобраћаја Вишеград.
Кад је у питању постављање киоска Одјељење
за просторно уређење и стамбено-комуналне

послове је дужно прибавити сагласност
«Електродистрибуције» ПЈ Вишеград за
прикључак на електро мрежу.

Члан 9.
У ужем градском подручју, у Улици Краља
Петра, Тргу палих бораца и Улици Ужичког
корпуса забрањује се даље постављање и
монтажа привремених објеката – киоска.
Раније постављени монтажни привремени
објекти-киосци могу се задржати под одређеним
условима а најкасније до привођења земљишта
намјени одређеној одредбама Регулационог
плана «ЦЕНТАР» Вишеград.

Члан 10.
За монтажно-демонтажне објекте типа киоск и
контејнер који се налазе у заштитном путном
појасу уз магистрални или регионални правац
Одјељење за просторно уређење и стамбено-
комуналне послове издаје урбанистичку
сагласност на основу раније прибављене
сагласности Јавног предузећа «Путеви
Републике Српске»  Бања Лука и уговора о
закупу земљишта са истим предузећем.
Урбанистичка сагласност се издаје на временски
период до једне године.

Члан 11.
Рјешењем за заузимање јавне површине
одређује се локалитет, временски период, врста
објекта,  висина накнаде и услови уклањања.

Члан 12.
Мјеста на јавним површинама на којима је
одобрено постављање столова и столица ради
постављања љетних башти морају испуњавати
следеће услове:
                    1. Ходна линија тј. простор за
комуникацију пјешака не смије бити ужи од 2,0
метра поред раскрсница или веома фреквентних
саобраћајница, а одређује се према прописима
из области саобраћаја и пројектовање
угоститељских објеката.
                    2. Удаљеност љетне баште, односно
њене ограде или жардињере од руба
саобраћајнице не смије бити мањи од 1,5
метара.
                    3. Постављање љетне баште смије се
одобрити искључиво уз пословни простор са
којим остварује функционалну везу,  стим да
ширина, односно дужина одобрене баште не
смије прелазити габарите пословног простора.
                    4. Одобрење за постављање љетне
баште не смије се издати пословном простору
који нема непосредан приступ-улаз са јавне
површине.
                    5. Величину простора који се даје на
коришћење у сврху постављања љетне баште
одредиће Одјељење за просторно уређење и
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стамбено-комуналне послове од случаја до
случаја сходно просторним могућностима које
нуди предметна локација.
                    6. У површину љетне баште
урачунава се и површина живице, жардињере
или друге одговарајуће ограде која може бити
постављена  уз све ивице љетне баште изузев
улаза који мора бити најмање ширине 1,5м а
највише 2,5м.
                    7. Висина ограде не смије бити већа
од 80 цм.
                    8. Уколико се простор љетне баште
налази једним дијелом или у цјелости на зеленој
површини потребно је изградити монтажно-
демонтажну подлогу.
                    9. Најдужи период на који се
одобрава рад  љетних башти је седам мјесеци, а
одобрење се односи на вријеме  од 15.03. до
15.10. текуће године.
                  10. По престанку рада угоститељских
објеката површина на којој се налази љетна
башта мора се довести у првобитно стање.
                  11. Ако су временски услови повољни
власник угоститељског објекта може тражити
одобрење за продужење рада љетне баште и
послије 15.10.текуће године.

Члан 13.
Привремени корисник јавне површине може у
циљу заштите изложене робе или љетне баште
на јавној површини поставити тенду или
сунцобране.
Одобрење за тенду надлежни орган ће издати
само у случају ако је корисник претходно
прибавио атест.

Члан 14.
За постављање столића и тезги на јавној
површини за излагање и продају робе поводом
празника, манифестација и слично, одобрење се
може издати  на краћи период на основу
поднесеног захтјева.

Члан 15.
Правна и физичка лица могу уз одобрење
Одјељења за просторно уређење и стамбено-
комуналне послове на јавним површинама
постављати радње забавних и спортских
садржаја (забавни парк, рингишпил, циркус и
сл.)

Члан 16.
Власници и корисници пословних објеката на
основу рјешења –  одобрења Одјељења за
просторно уређење и стамбено-комуналне
послове могу робу излагати испред својих
објеката на дијелу плочника и тритоара само
под условом да ширина остатка саобраћајнице
не износи мање од 1,5 м.

Члан 17.
На јавној површини у Улици Ужичког корпуса,
непосредно испред градске пијаце не може се
излагати и продавати роба осим у случају када
правна или физичка лица имају свој пословни
објекат на тој локацији,  а за што треба имати
посебно одобрење Одјељења за просторно
уређење и стамбено-комуналне послове.

Члан 18.
На одобреној локацији може се вршити само
она дјелатност за коју је издато одобрење и
објекат и земљиште се не могу издати под
закуп.
Одобрење за заузимање јавне површине ради
постављања монтажно-демонтажних објеката,
киоска (трговке), рекламних витрина, може се
дати на период до једне године,  са могућношћу
продужења уколико за то постоје услови.
Уколико дође до привођења земљишта трајној
намјени или уколико то затражи општински
орган из других оправданих разлога корисник
јабне површине је дужан привремени објекат
уклонити о свом трошку. Власник привременог
објекта који се уклања може поново
конкурисати за додјелу нове локације у складу
са програмом коришћења јавне површине.

Члан 19.
За привремено заузимање јавне површине
привремени корисник је дужан платити накнаду
која се уплаћује на Буџет Општине и
употребљава се за развој комуналне
инфраструктуре.
Висину накнаде за заузимање јавне површине
одређује начелник Општине на приједлог
Одјељења за просторно уређење и стамбено-
комуналне послове у зависности од зоне у којој
се налази локација.
Висину накнаде и начин наплате путем
Одјељења за финансије утврђује начелник
Општине закључком за сваку годину.
Закупац јавне површине је дужан закупнину
уплаћивати редовно до 5.  у мјесецу за текући
мјесец.

Члан 20.
Корисници јавних површина дужни су се
придржавати услова одређених у рјешењу –
одобрењу о заузимању јавних површина.

Члан 21.
Забрањено је на јавној површини постављати
рампе,  стубиће и жардињере као и друге
физичке препреке без одобрења Одјељења за
просторно уређење и стамбено-комуналне
послове.
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Члан 22.
На јавној површини  испред пословних објеката
(тротоар, плочник, травњак и сл.) забрањено је
постављање било каквих предмета и ствари
(столићи, столице, рекламне плоче и сл.) који
ометају намјенско коришћење тих површина.

Члан 23.
Корисници јавних површина дужни су стално
одржавати јавне површине у чистом и уредном
стању заједно са припадајућим привременим
објектима и непосрдним окружењем.
Коришћени простор ранији корисник је дужан
уредити и предати га у стању које одговара
ранијем стању.

          РЕД КОД ИСТОВАРА, УТОВАРА И
         СМЈЕШТАВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ

МАТЕРИЈАЛА, СКЕЛА И РОБЕ НА
          ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА

Члан 24.
За утовар, смјештај и истовар грађевинског
материјала, подизање скеле, полагање трачница
за кранске дизалице и стаза за друге
грађевинске машине те поправке вањских
дијелова зграде и сличне грађевинске радове
може се у складу са прописима о безбједности
саобраћаја привремено користити јавна
површина.

Члан 25.
Одобрење за кориштење јавне површине за
радове из претходног члана, на захтјев извођача
радова или инвеститора издаје Одјељење за
просторно уређење и стамбено-комуналне
послове.
У одобрењу се између осталог прецизирају
услови и начин истовара, смјештај грађевинског
материјала, мјере безбједности, рок важења
одобрења, начин одржавања депоније
материјала и други услови.
Коришћењем јавне површине произлази обавеза
плаћања накнаде за њено привремено
заузимање.

Члан 26.
Код извођења оваквих радова мора се осигурати
проходност ходних површина, тротоара и
коловоза а извођач је дужан предузимати и
мјере против прљања и оштећивања заузетих
површина и то:
- чистити јавне површине око градилишта од
  свих врста грађевинских и  других материјала,
  блата, бетона, малтера и сл.
- полијевати трошни материјал за вријеме
  извођења рушења грађевина, како  би се
  спријечило стварање прашине и
- чистити уличне сливнике у непосредној

  близини извођења радова.

Члан 27.
Заузети дио јавне површине мора се оградити
уредном оградом која се мора посебно означити
а по потреби и освјетлити.
Грађевински материјал мора бити уредно
сложен тако да не спречава отицање оборинских
вода.

Члан 28.
Извођач радова је дужан да осигура да се земља
на радним позицијама не расипа и не обрушава,
а да се растресити материјал држи у сандуцима
или оградама.
Мјешање бетона и малтера дозвољено је у
намјенским уређајима или возилима за мјешање,
односно на лименим таблама.
Уколико се радови из било ког разлога обуставе
на дуже вријеме Одјељење за просторно
уређење и стамбено-комуналне послове може
наредити да се са јавних површина уклоне скеле
и други материјал.
Јавна површина се по правилу не може
користити за одлагање земље, шута и другог
материјала осим за онолико колико се може
одвести у току 24 часа.

Члан 29.
Ако се грађевински материјал одлаже уз дрвеће
стабла се морају заштити тако да се дебло
стабла заштити привременом дрвеном оградом
на удаљености не мањој од 15 цм од коре
стабла.

Члан 30.
Извођач радова је дужан да најкасније 24 часа
по завршетку радова и уклањања опреме са
јавне површине обавијести Одјељење за
просторно уређење и стамбено-комуналне
послове да му јавна површина више није
потребна.
Одјељење за просторно уређење и стамбено-
комуналне послове ће извршити преглед те
површине и инсистирати на обавези довођења
исте у првобитно стање.
Без записника о пријему јавне површине након
завршетка радова не може се издати одобрење
за употребу објекта.

Члан 31.
За истовар дрва,  угља и сличних материјала у
изузетним ситуацијама дозвољено је да се
потребни дио јавне површине употријеби али
искључиво на начин да се тиме не омета
саобраћај возила и пјешака.
Огревни материјал се са јавне површине мора
уклонити најкасније у року од 48 сати, а
употребљена површина очистити и опрати.
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Цијепање дрва и разбијање угља на јавним
површинама није дозвољено.

    ПРЕКОПАВАЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА

Члан 32.
Јавне површине се могу прекопавати ради
постављања подземних инсталација и уређаја,
њиховог одржавања, реконструкције и
поправке, као и постављања подземних
објеката, инсталација и уређаја чији се дијелови
налазе под земљом.
Инвеститор, односно извођач радова на
изградњи или реконструкцији комуналних,
електро, ПТТ и сличних инсталација и објеката,
гасовода и сл., дужан је прибавити сагласности
свих јавних предузећа која имају изграђену
инфраструктуру.
Прије почетка извођења радова инвеститор је
дужан прибавити одобрење за извођење радова
којим се регулишу услови и начин прекопавања
јавних површина, термини почетка и завршетка
радова и начин санације јавне површине.

Члан 33.
Подносилац захтјева за прекопавање дужан је уз
захтјев поднијети пројекат инсталација или
прикључака због којих се и врши прекопавање,
прецизне податке о дужини, дубини и ширини
прекопа, промјер инсталација и сл.
Поред ових елемената подносилац захтјева је
дужан приложити план техничког регулисања
саобраћаја а код кварова на постојећим
подземним инсталацијама и извод из катастра
подземних инсталација.

Члан 34.
За прекопавање јавних површина извођач је
дужан платити одговарајућу накнаду чија се
висина утврђује одлуком о комуналним таксама.
Изузетно, у случају изненадних и очигледних
кварова на подземним објектима и
инсталацијама прекопавање се може вршити и
без одобрења, уз обавезу његовог накнадног
прибављања у року од два дана након почетка
извођења радова.

Члан 35.
При прекопавању јавних површина извођач
радова је дужан:
- обиљежити мјесто радова потребним
   саобраћајним знацима,
- током ноћи освијетлити градилиште или
  обиљежити потребном саобраћајном
  сигнализацијом,
- ископане канале и ровове обезбједити
  одговарајућом заштитном оградом  или
  траком.

Члан 36.
Уколико се коловоз раскопава по површини,
раскопавање се врши етапно тако да једна
страна коловоза увијек буде оспособљена за
одвијање саобраћаја.
Уколико су радови такве природе да се
саобраћај мора обуставити, инвеститор је дужан
прибавити и сагласност Полицијске станице
Вишеград за евентуално затварање
саобраћајнице, при чему је обавезан да мјесто
извођења радова означи прописаном
сигнализацијом, а радове обави у што краћем
року.
Уколико се врши прекопавање тротоара извођач
је дужан да осигура  безбједан прелаз пјешака
преко ископа и несметан приступ школи,
болници, продавницама и сл.

Члан 37.
Земља и други материјал из ископа морају се
привремено депоновати само са једне стране
коловоза или тротоара.

Члан 38.
Раскопавање јавних површина се не може
вршити у периоду од 01. новембра текуће до 15.
марта наредне године осим у случајевима
хитних интервенција у зимском периоду.
У том случају прекопана површина се мора
довести у првобитно стање почетком
грађевинске сезоне, односно до 15.априла, и до
тада се иста одржава у смислу привремене
функционалности (пошљунчавање, бетонирање,
тампонирање).

Члан 39.
Инвеститор, односно извођач радова дужан је
одмах по завршетку одобрених радова на
раскопавању јавних површина исте довести у
исправно стање, да отклони евентуална
оштећења.
Раскопане асфалтне површине коловоза и
тротоара извођач радова је дужан довести у
првобитно стање.

       УКЛАЊАЊЕ ПРОТИВПРАВНО
       ПОСТАВЉЕНИХ ПРЕДМЕТА
        И  НАПУШТЕНИХ ВОЗИЛА

Члан 40.
Сви противправно постављени предмети и
уређаји на објектима и јавним површинама
(покретни уређаји и направе, штандови,
приколице, рекламни и други панои, натписи
фирми, обавјештења, путокази, стубићи, посуде
за цвијеће, грађевински материјал, огрев и сл.)
морају се уклонити.
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Члан 41.
Рјешење о уклањању са роком уклањања који не
може бити краћи од 3 нити дужи од 8 дана
доноси Комунална полиција.
Ако корисник или власник противправно
постављеног предмета сам не уклони предмет,
исти ће бити уклоњен о његовом трошку,
укључујући и трошкове премјештања и
складиштења, те трошкове евентуалне санације
јавне површине.

Члан 42.
Власницима напуштених, нерегистрованих,
хаварисаних и технички неисправних дијелова
возила остављених на јавним поршинама дуже
од 15  дана Комунална полиција ће рјешењем
наложити да их уклоне у одређеном року.
Уколико власници возила из претходног става
не изврше наложену мјеру Комунална полиција
ће исту извршити о трошку власника и
депоновати возило на за то одређено мјесто.

Члан 43.
Уколико је власник возила из претходног члана
непознат комунална полиција ће рјешење о
наложеној мјери извршиоцу (НН) оставити на
возилу а путем средстава јавног информисања
позвати власника да возило уклони у
остављеном року.
У случају да власник возила из претходног става
не изврши уклањање возила Комунална
полиција ће исто уклонити на одређену
локацију и у овом случају трошкови падају на
терет буџета Општине Вишеград. Власник
возила има могућност да своје возило преузме у
року од 15 дана од дана уклањања уз намирење
трошкова уклањања, лежарине и сл.
Уколико власник не преузме своје возило у
остављеном року возило се продаје у
секундарне сировине ради намирења насталих
трошкова премјештања, чувања, складиштења и
продаје. Приход остварен продајом возила
уплаћује се на буџет Општине Вишеград.

        III   ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА
                ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА

Члан 44.
Редовним одржавањем јавних површина
обезбјеђује се поступак континуираног
чишћења и уклањања нечистоћа које настају
свакодневним и уобичајеним кориштењем јавне
површине, а обавља се у складу са оперативним
програмом рада којег доноси Одјељење за
просторно уређење и стамбено-комуналне
послове у сарадњи са даваоцем комуналних
услуга.

Програм рада који подразумијева пружање
услуга из области индивидуалне и заједничке
комуналне потрошње садржи:
- динамику и начин чишћења јавних површина,
- динамику прања саобраћајних површина које
  имају рјешену одводњу,
- динамику и начин одвожења отпадног смећа са
   јавних површина и
- друге елементе за ефикасно одржавање јавних
   површина.

Члан 45.
Редовно чишћење јавних површина, улица,
тргова, паркиралишта и других површина, врши
се у времену које обезбјеђује оптимално
одржавање хигијене на овим површинама, а у
складу са донијетим програмима у овој области.
Приоритет у чишћењу: прилаз здравственим,
образовним и вјерским објектима, улица Краља
Петра, заштитна зона моста Мехмед-паше
Соколовића.

Члан 46.
Ванредно чишћење јавних површина врши се у
случајевима када се због повећаног обима или
интензитета кориштења јавних површина не
обезбјеђује потребан ниво чистоће редовним
чишћењем.
Ванредно одржавање чистоће на јавним
површинама и на јавним саобраћајним
површинама врши се по налогу Одјељења за
просторно уређење и стамбено-комуналне
послове.

Члан 47.
Ванредно чишћење се обавља:
- након већих временских и других непогода
   (поплаве, пожари, земљотреси и друге
   елементарне непогоде).
- код већих кварова на водоводним,
   канализационим и другим  инсталационим
   мрежама,
- у вријеме предузимања посебних мјера у циљу
  сузбијања и спречавања  заразних болести, или
   у циљу заштите животне средине
- у вријеме прољећног организованог чишћења
  и
- у вријеме и након одржавања јавних
  манифестација.

Члан 48.
 Одржавање чистоће обухвата следеће послове:
 - редовно преузимање и одвоз смећа,
 - суво чишћење улица и одвоз сакупљеног
    отпада,
- прање асфалтних и бетонских површина,
- чишћење и одвоз снијега са улица, тротоара и
   других површина,
- чишћење одводних канала за површинске воде
  и сливника,
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- посипање улица сољу за вријеме зимског
  периода,
- чишћење пијачних површина,
- уређење и одржавање градске депоније за
  отпад,
- чишћење, прање паркиралишта и других
   јавних површина које  представљају  дио
  отвореног пословног простора.

Члан 49.
Мјерама за одржавање чистоће морају се
обезбиједити услови да јавне површине буду
чисте, задовољавају естетски изглед и
испуњавају услове за њихово нормално
кориштење.
Правна и физичка лица која обављају дјелатност
у објектима уз јавне површине дужна су
свакодневно довести јавну површину у чисто и
уредно стање, ако због њихове пословне и друге
дјелатности долази до прљања простора око
њихових објеката.

Члан 50.
Власници и корисници пословних објеката који
се налазе на јавним површинама обавезни су
редовно одржавати чистоћу јавне површине око
цијелог објекта у циљу нормалног коришћења и
естетског изледа тих површина.
Ако се пословни објекат налази у непосредној
близини корита ријеке Дрине или Рзава власник
или корисник објекта дужан је одржавати
чистоћу јавне површине (обале) од објекта до
ивице корита.

Члан 51.
О одржавању чистоће на површинама и
објектима намијењених јавној употреби, старају
се предузећа, односно лица која послују,
управљају и користе наведене површине и
објекте.

Члан 52.
Власници и корисници стамбених објеката
(кућа), заједнице етажних власника и власници
станова у нерегистрованим стамбеним зградама
обавезни су одржавати чистоћу у двориштима,
земљишту и на зеленим површинама које служе
редовној употреби тих објеката.

Члан 53.
Одржавање чистоће на јавним површинама у
насељеним мјестима, ван граница урбаног
подручја Вишеграда, обављају Мјесне
заједнице, тако што ове послове повјеравају
одговарајућим правним и физичким лицима,
или саме организују обављање тих послова.

Члан 54.
Ради уредног одржавања и заштите јавних
површина, на истима је забрањено:

1. Бацање и остављање отпада изван корпи или
    других посуда за отпад, као
    и вршење других радњи којима се прљају
    јавне површине,
2. Бацање лако запаљивих материја и предмета у
    корпе и друге посуде за отпад,
3. Одлагање отпадног грађевинског материјала,
     шута, шљаке и земље,
4. Поправак, сервисирање и прање возила
5. Испуштање уља, отпадних текућина, прљавих
    и масних течности, боја, лакова,  креча,
    животоњског измета, фекалија и других
    отпадних супстанци
6. Оштећење корпи за смеће и других посуда за
    отпад
7. Паљење отпада, лишћа, траве, папира, гума и
    сл.
8. Бацање свих врста комуналног отпада и
    других отпадних материјала на обале (обални
    појас) и у водотокове (корита) ријека Дрине и
    Рзава као и рјечица и потока
9. Остављање и излагање предмета који могу
     угрозити безбједност пролазника.
10.Напасање стоке на јавним површинама
11.Ускладиштење грађевинског, огревног и
     сличног материјала без   претходно
     прибављеног одобрења Одјељења за
     просторно уређење и стамбено-
     комуналне послове Општине Вишград.
12.Трешење тепиха, кеса из усисивача, сипање
     текућине у посуде за смеће
13.Бацање смећа са балкона и тераса и изван
     посуда за смеће
14.Бацање и одлагање крупног (кабастог)
     отпада
15.Постављање спомен-плоча  и сличних
     обиљежја  на мјестима страдања   саобраћају
     или по другом основу на јавним површинама
     без одобрења Одјељења за просторно
     уређење и стамбено-комуналне послове
     Општине Вишеград.
16.Изношење крупног отпада из дворишта,
     башта и воћњака и депоновање на  јавну
     површину
17.Заустављање запрежних возила и храњење
     стоке на јавним површинама
18.Остављање возила која нису у возном стању
19.Паркирање теретних возила и грађевинских
     машина у урбаном дијелу града
20.Заустављање и паркирање на плочницима и
     тротоарима у улицама Краља Петра  и
     Ужичког корпуса доставних возила укупне
     тежине преко 3 тоне.
21.Формирање и држање отворених
     сметљишта, изузев депоније за смеће и
22.Допремање огревног дрвета у трупцима и
     метарицама, као и њихово  резање на јавним
     површинама
23.Остављање амбалаже и других отпадака
     испред продавнице и на тротоарима
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24. Излагање робе на тротоаре и друге јавне
      површине ради продаје и рекламе на
      дрвећу испред радњи и зидовима истих без
      одобрења  надлежног органа.

    ЈАВНЕ САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ

Члан 55.
Јавне саобраћајне површине се морају редовно
чистити, а у складу са планом и програмом
редовног чишћења и одржавања јавних
саобраћајних површина.

Члан 56.
Ванредно одржавање чистоће на јавним
саобраћајним површинама наложиће Одјељење
за просторно уређење и стамбено-комуналне
послове општине Вишеград када због
временских непогода или сличних догађаја
јавна саобраћајна површина буде прекомјерно
запрљана или угрожава безбједност саобраћаја.

Члан 57.
Јавне саобраћајне површине се по правилу чисте
дању, а перу ноћу у времену од 00,00 – 06,00
часова.
За прање јавних саобраћајних површина
искључиво се користи техничка вода.

Члан 58.
Одржавање чистоће на јавним саобраћајним
површинама врши предузеће коме је Општина
повјерила вршење тих послова.
Дијелове саобраћајница које у насељу припадају
магистралном,односно регионалном путу у
смислу одржавања и заштите, одржава
предузеће коме су «Јавни путеви РС» повјерили
вршење тих послова на датим правцима.

Члан 59.
Правна и физичка лица која обављају послове у
објектима који се налазе у захвату јавних
саобраћајних површина, дужна су свакодневно
одржавати јавну површину у уредном и чистом
стању.

Члан 60.
Закупци јавних површина, организатори јавних
скупова  и приредби, власници забавних
паркова или рекреационих објеката, који
користе приступне и прилазне путеве, дужни су
осигурати чишћење тих површина и довести их
у употребљиво стање у року од 24 сата по
завршетку манифестације, приредбе, скупа,
односно времена коришћења тих површина.

Члан 61.
На јавним саобраћајним површинама не смије се
остављати нити бацати никакав отпад,

површине се не смију прљати, а посебно се
забрањује:
- прекопавање саобраћајних површина без
   одобрења надлежног органа,
- просипање, остављање или бацање било
   каквих материјала и разног отпада,
- вучење тешких терета по саобраћајним
   површинама
- депоновање различитог материјала,
- бацање горећих предмета, паљење отпада,

лишћа, папира и сл.
- пуштање и напасање стоке,
- неовлаштено постављање ограда и растиња,
- прање и чишћење возила и испуштање
   отпадних вода и мазива, боја,
   лакова, креча, животињског измета и фекалија
- поправак и сервисирање возила,
- спречавање отицања атмосферске воде,
- наношење блата и друге прљавштина,
- остављање покварених, хаварисаних или
  трајно напуштених возила и
 - скидање поклопаца са шахтова и сливника
    осим овлаштеним лицима.

Члан 62.
Забрањено је свако прљање, цртање, штампање
и рекламирање на јавним саобраћајним
површинама којима се евентуално угрожава
безбједност саобраћаја.

Члан 63.
При обављању грађевинских радова у захвату
саобраћајних површина, извођачи су дужни
придржавати се следећег:
- очистити јавне површине око градилишта од
  свих врста грађевинског и другог
  материјала, блата и сл.
- полијевати трошни материјал за вријеме
   рушења  грађевинских објеката како би се
  спријечило стварање прашине,
- чистити уличне сливнике у непосредној
  близини градилишта,
- депоновати грађевински материјал у оквиру
   градилишта, тако да не омета
   саобраћај и уредно отицање воде и
- прати и чистити возила прије њиховог изласка
  са градилишта, те полијевати и прати прилазне
  путеве.

Члан 64.
Код извођења већих грађевинских захвата,
Одјељење за просторно уређење и стамбено-
комуналне послове може посебним актом
одредити улице за довоз и одвоз грађевинског
материјала.

Члан 65.
Код извођења радова из претходног члана
извођач је дужан надлежном Одјељењу за
просторно уређење и стамбено-комуналне
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послове доставити организациону шему
градилишта на увид и овјеру.

Члан 66.
Све објекте, ограде, заштитне стубове, рампе
или прилазе који су постављени или изграђени
без одобрења власници су дужни уклонити о
властитом трошку, а дијелове саобраћајних
површина (улица, путева, ивичњака, тротоара,
сливника, банкина, ригола, пропуста, канала,
стајалишта...) довести у исправно стање у року
којег одреди комунална полиција својим
рјешењем.

Члан 67.
Правна и физичка лица која имају прилазе на
путеве и улице од својих објеката (складишта,
градилишта, дворишта и сл.) дужни су исте
довести у стање да се њиховим припајањем не
оштећује, не прља и не угрожава улица или
друга саобраћајна површина.

Члан 68.
Прекопавање улица и путева и других
саобраћајних јавних површина за потребе
извођења одређених грађевинских,
инфраструктурних и инсталатерских радова,
правна и физичка лица могу вршити само уз
претходно прибављено одобрење Одјељења за
просторно уређење и стамбено-комуналне
послове.
Рјешењем којим се  одобрава прекопавање
јавних површина утврђује се:
- извођач радова,
- мјесто извођења радова,
- рок почетка радова,
- рок завршетка радова,
- технички и саобраћајни услови и
- обавеза довођења прекопане површине у
   исправно стање.

Члан 69.
Правна и физичка лица која су вршила
прекопавање, морају у року којег одреди
Одјељење за просторно уређење и стамбено-
комуналне послове саобраћајну јавну површину
довести у пређашње стање, а остатке и
преостали материјал уклонити одмах по
завршетку радова.

Члан 70.
Улице, путеви, тротоари, паркиралишта, тргови
и друге саобраћајне јавне површине морају се
уредно одржавати и чистити.
Сви улични отвори (окна, сливници и шахтови)
ради безбједности и сигурности саобраћаја
морају бити у исправном стању, затворени
сигурним затварачима.

Члан 71.
Поклопци отвора на улицама и другим јавним
површинама морају бити од стандардног
материјала како би се избјегло проклизавање.
Дотрајали и оштећени поклопци морају се на
вријеме замијенити.

Члан 72.
О одржавању отвора за водовод, канализацију,
електроинсталацију, телефонију, топловод и
друге инсталације старају се правна лица која
управљају тим објектима.
О одржавању отвора за убацивање огревног и
другог материјала, подрумских просторија,
стамбених и пословних зграда, старају се
физичка или правна лица која управљају
стамбеним или пословним зградама.

         УКЛАЊАЊЕ СНИЈЕГА И ЛЕДА
         СА ЈАВНИХ ПОВРШИНА

Члан 73.
Уклањање снијега и леда са јавних површина
обавља се у складу са програмом зимског
одржавања, којим се утврђује приоритет,
редослијед и начин зимског одржавања путева,
улица и других јавних саобраћајних површина.

Члан 74.
Чишћење снијега и леда и спречавање поледице
на тротоарима, коловозима, трговима,
паркинзима и сл. обавља правно лице коме се
повјере ови послови.

Члан 75.
Оперативни план организације зимског
одржавања саобраћајних површина доноси
начелник општине на приједлог Одјељења за
просторно уређење и стамбено-комуналне
послове, најкасније до 01.октобра за
наступајућу зимску сезону.

Члан 76.
Снијег и лед се уклањају са јавних саобраћајних
површина као и са кровова зграда уз јавне
саобраћајне површине.
Снијег са јавних површина почиње да се уклања
кад достигне висину од 5 цм, а ако пада
непрекидно мора се уклањати више пута.
Лед са јавних површина се уклања одмах.
Снијег и лед са кровова зграда уклањају се у
случајевима када постоји могућност отискивања
и обрушавања, чиме би се евентуално угрозила
безбједност пролазника.

Члан 77.
За уклањање снијега и леда са јавних
саобраћајних површина (путева и улица)
одговорно је правно лице коме су повјерени
послови зимског одржавања.
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Улице у насељу које су уједно и дионице
магистралног и регионалног пута одржава
надлежно предузеће коме је ЈП «Путеви
Републике Српске» повјерило вршење ових
послова.
За уклањање снијега и леда са стаза, степеништа
и путева на јавним зеленим површинама
одговорно је правно лице коме је повјерено
вршење послова одржавања јавних зелених
површина.
За уклањање снијега и леда са кровова
пословних зграда одговорно је предузеће или
друга правна и физичка лица која су власници
или корисници простора у тим зградама.
За уклањање снијега и леда са кровова
стамбених зграда одговорни су власници или
корисници станова у њима, односно Заједнице
етажних власника
За уклањање снијега и леда са тротоара,
паркиралишта, тргова, спортских објеката,
аутобуских стајалишта и сличних простора
одговорно је правно лице које управља тим
површинама или се њима користи, односно
правно или физичко лице коме је
повјереноодржавање ових површина.
За уклањање снијега и леда са тротоара и
плочника уз киоске и друге привремене објекте
и уређаје одговорни су власници, односно
њихови корисници.
За уклањање снијега и леда са такси-стајалишта
одговорно је удружење таксиста.
За уклањање снијега и леда са дворишта и
паркиралишта испред стамбених зграда
одговорне су заједнице етажних власника,
односно власници станова ако зграде нису
уписане у регистар ЗЕВ-а.

Члан 78.
Власници и корисници пословних простора и
објеката обавезни су уклањати снијег и лед са
плочника и тротоара дуж цијелог објекта а у
ширини најмање 1,5-2,0 метра.

Члан 79.
Јавне саобраћајне површине могу се ради
спречавања поледице посипати одговарајућим
посипним материјалом.
Коловози који у трупу пута имају јавну
канализацију, а изграђени су од асфалта или
бетона не смију се посипати материјалом
гранулације веће од О 8мм.
Јавне површине уз дрвореде не смију се
посипати сољу или другим хемијским
средствима за отапање леда.

Члан 80.
Снијег и лед који се уклања са јавних површина
скупља се на гомиле на мјеста погодна за одвоз
или отапање.

При сакупљању снијега и леда мора се водити
рачуна да коловоз и тротоар остану проходни
као и да је обезбјеђен прилаз водоводним и
канализационим шахтовима.

Члан 81.
Снијег и лед се морају чистити и уклањати
средствима којима се не оштећује коловоз,
тротоар и улична инсталација, те засади на
јавним површинама.

Члан 82.
Приликом уклањања снијега и леда са
саобраћајних и других јавних површина
забрањује се:
- бацање снијега и леда испред објеката на
  саобраћајницу,
- затрпавање снијегом и ледом сливних решетки
  и шахтова,
- депоновање снијега и леда у парковеи на
   зелене површине,
- посипање пепелом простора испред пословних
   објеката и других јавних  површина.

     IV   ВРСТЕ КОМУНАЛНОГ ОТПАДА,
            СКУПЉАЊЕ, ОДВОЗ И
            ПОСТУПАЊЕ СА САКУПЉЕНИМ
            ОТПАДОМ

Члан 83.
Комуналним отпадом се сматрају све комуналне
материје које настају као посљедице животних
активности и дијеле се на:
- отпад на јавним површинама – улично смеће
- отпад из домаћинства – кућно смеће
- крупни отпад – гломазно смеће
- отпад животињског поријекла.

Члан 84.
Отпад на јавним површинама, односно уличним
смећем сматрају се сви отпаци који се дневно
стварају на тим површинама (саобраћајницама,
трговима, паркиралиштима, мостовима
трговима, зеленим површинама и сл.)
Отпадом на јавним површинама сматра се смеће
настало усљед временских непогода.

Члан 85.
Отпадом из домаћинства, односно кућним
смећем сматрају се сви кућни отпаци који
настају у становима, заједничким просторијама
стамбених зграда, пословним просторијама,
гаражама и двориштима а који се по својој
величини могу одлагати у одговарајуће посуде
за комунални отпад.
Отпад из домаћинства чине:
- отпаци који настају припремом и
  конзумацијом хране,
- прашина и смеће настало чишћењем
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  стамбених и пословних просторија,
- пепео, луг, чађ и друге сагорелине,
- разни отпаци скупљени у домаћинствима,
   радионицама, радним и сличним просторијама
   као што су лименке, разбијено посуђе,
   разбијено стакло,   пластика, комади текстила,
   папир, отпаци од обуће, дворишно смеће.

Члан 86.
Отпадни материјал настао редовним чишћењем
дворишта осим депонован у посуде може бити
увезан у снопове или упакован у најлонске
вреће.

Члан 87.
Отпадом из домаћинства не сматрају се: земља,
грађевински шут, шљака, дворишни и тавански
отпад као и други крупнији отпаци који настају
у процесу индустријске, знатске, грађевинске,
пољопривредне или друге производње.

Члан 88.
Крупним отпадом, односно гломазним смећем
сматрају се отпаци који се по својој величини,
запремини, саставу, мјесту и условима
настајања не могу свести ни у једну другу
категорију отапада.
Ради се о чврстим отпацима који настају у
станoвима, заједничким просторијама
стамбених зграда и пословним просторијама као
што су:
- кућни апарати,
- већи комади покућства и санитарни уређаји,
- картонска, дрвена и жељезна амбалажа,
- веће количине шљаке и  пепела из

постројења централног гријања,
- веће количине пиљевине, траве, папира,

пластике, лименки и сл.
- веће количине отпадног воћа и поврћа из

трговина и складишта,
- грађевински отпад и веће количине шута и

земље,
- разни индустријски и други отпад и
- остављена хаварисана возила или њихови

дијелови.

Члан 89.
Отпад животињског поријекла је отпад
органског поријекла који настаје као резултат
индустријске обраде меса, месних прерађевина
или као резултат угибања животиња и појаве
животињских лешева.
Отпад животињског поријекла на подручју
општине Вишеград мора у најкраћем року бити
уклоњен са јавних и других површина.

Члан 90.
Власници угинулих животиња и други грађани
који региструју лешеве животиња дужни су о
томе обавијестити нaдлежну ветеринарску

службу, санитарну инспекцију и комуналну
полицију.
Закопавање угинулих животиња у насељима
изван града врше власници уз сагласност и
надзор надлежног ветеринарског и санитарног
инспектора.
Закопавање угинулих животиња из урбаног
дијела вршит ће давалац комуналних услуга –
предузеће коме је Општина повјерила вршење
тих послова по налогу и уз надзор
ветеринарског и санитарног инспектора.

Члан 91.
Мјесто (локација) за закопавање угинулих
животиња својом одлуком одређује Скупштина
општине Вишеград на приједлог Одјељења за
просторно уређење и стамбено-комуналне
послове уз сагласност ветеринарског
инспектора.

Члан 92.
Спремнике (контејнере) за улично смеће
набавља давалац услуга уз обезбјеђење
финансијских средстава Општине Вишеград.

Члан 93.
Отпад из домаћинстав – кућно смеће по правилу
се разврстава на смеће које се састоји од
отпадака који се даље могу користити
(рециклирати) и на неупотребљиви кућни отпад.
 Отпаци који се могу употријебити одлажу се у
посебне спремнике (контејнере) означене јасно
видљивим ознакама за коју врсту отпада су
намјењени (папир, стакло, жељезо, пластика и
сл.).

Члан 94.
Мјеста за постављање спремника из претходног
члана одређује Одјељење за просторно уређење
и стамбено-комуналне послове .
На посуди за смеће мора бити ознака корисника
или власника посуде.

Члан 95.
Објекти у којима се кућно смеће одлаже у
посуде за смеће морају имати одређени простор
за смјештај посуда као и довољан број посуда.
У посуде за одлагање отпада из домаћинства –
кућног смећа спадају: контејнери (спремници),
лимене канте са поклопцима, пластичне канте са
поклопцима, уличне корпе за отпатке и
пластичне вреће.

Члан 96.
Смеће из стамбених и пословних просторија до
тренутка одвожења одлаже се у лимене канте са
поклопцем удаљене од објекта минимално 10м,
уколико то дозвољавају просторне и друге
могућности.
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Послове просторије које не располажу са
дворишним површинама посуде за смеће
постављају унутар објекта с тим да се
одлагањем смећа у овим посудама обезбиједи
санитарно-хигијенски минимум.
Пословни објекти који се налазе на мјестима
гдје се канта стандардних димензија због
естетике или скученог простора  не може
смјестити за смеће  могу користити  пластичне
затворене посуде минималне запремине В=10л
или одговарајуће пластичне вреће.

Члан 97.
Власници и корисници пословних објеката
дужни су картонски и другу амбалажу
упресовати (савити), сложити је и као такву
држати је у својим објектима до дана који је
одређен  за одвожење отпада из улице у којој се
објекат налази када су дужни да исту изнесу
испред објекта  на мјесто које му одреди
давалац комуналних услуга коме је повјерен
посао одвоза смећа.

Члан 98.
Власницима и корисницима пословних објеката
и самосталним предузетницима забрањено је
одлагање комуналног отпада у спремнике
(контејнере) за улично смеће, контејнере и друге
посуде за смеће власника стамбених објеката
(зграде и куће).

Члан 99.
Број посуда за смеће одређује се тако да су
власници стамбених објеката (кућа) – грађани
дужни обезбједити једну канту за одлагање
смећа запремине В= 100л.
Заједница етажних власника у стамбеним
зградана дужна је набавити и ставити у
употребу један контејнер запремине В=1,1м3 на
10 станова у згради или више мањих посуда које
одговарају овој запремини.
Инвеститор новосаграђеног објекта дужан је
набавити један типизирани контејнер на 10
новоизграђених станова.
Власници пословних простора и предузетници
дужни су набавити  одговарајућу посуду за
одлагање отпада у зависности од величине
пословног простора и количине створеног
отпада- лимену канту В=100 л или контејнер
В=1,1м3.
Предузећа и друга правна лица  за своје потребе
су дужна набавити одређен број контејнера за
одлагање отпада а у складу са својим потребама.
Већи трговинско-угоститељски објекти (тржни
центри, маркети, хотели и мотели) у зависности
од величине пословног простора дужни су
набавити минимално два контејнера од по 1,1
м3.

Члан 100.
Обавезу набавке посуда за отпад корисницима
комуналних услуга из члана 99. дужан је
саопштити давалац комуналних услуга
писменим обавјештењем или на неки други
начин.

Члан 101.
Мјесто за смјештај посуда за смеће за власнике
стамбених објеката – кућа одређује давалац
комуналних услуга у сарадњи са комуналном
полицијом.

Члан 102.
Мјесто за смјештај посуда за кућно смеће
(контејнера) испред стамбених зграда одређује
Одјељење за просторно уређење и стамбено-
комуналне послове  у сарадњи са управним
одбором заједнице етажних власника и
даваоцем комуналних услуга.
Мјесто за смјештај посуде за кућно смеће у
стамбеним зградама одређује управни одбор
Заједнице етажних власника  у сарадњи са
даваоцем комуналних услуга.

Члан 103.
Мјесто за смјештај посуда за одлагање
комуналног отпада за новосаграђене стамбено-
пословне објекте дужно је одредити Одјљење за
просторно уређење и стамбено-комуналне
послове.

Члан 104.
Мјесто за смјештај посуда за одлагање отпада за
пословне просторе одређује Одјељење за
просторно уређење и стамбено-комуналне
послове у сарадњи са даваоцем комуналних
услуга.

Члан 105.
Мјесто за смјештај посуда за одлагање отпада за
передузећа идруга правна лица одређује давалац
комуналних услуга у сарадњи са одговорним
лицем у предузећу и другом правном лицу.

Члан 106.
Дотрајале контејнере за улични и кућни отпад
замјењује давалац комуналних услуга.
Комунална полиција утврђује број дотрајалих
контејнера.
Мјеста на којима су постављени контејнери
морају се држати у чистом и уредном стању.
Корисници посуда за смеће дужни су исте
прати, вршити дезинфекцију и дератизацију
најмање 2 пута годишње и исте одржавати у
исправном стању.

Члан 107.
Забрањено је оштећивати контејнере, посуде за
кућно смеће, улијевати у њих текућине, бацати
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жар, врући пепео, бацати остатке животиња,
грађевински материјал, гломазну амбалажу,
дијелове кућног намјештаја и сл.
Забрањено је онемогућавати сабирном возилу
даваоца услуга приступ посудама за смеће.

Члан 108.
Одвоз смећа врши давалац комуналних услуга
специјалним возилом за смеће са затвореном
лименом каросеријом.
Одвоз уличног и кућног смећа врши се по плану
одвоза смећа који доноси давалац комуналних
услуга уз сагласност Одјељења за просторно
уређење и стамбено-комуналне послове.
Планом одвоза смећа одређују се улице, насеља,
предузећа и друге локације са којих се одвози
смеће као и термини (  вријеме )  њиховог
одвожења.

Члан  109.
Сви имаоци комуналног отпада (правна и
физичка лица) дужни су даваоцу комуналних
услуга плаћати мјесечну накнаду за утовар и
одвоз отпада на привредмену или регионалну
депонију.
Накнаду (цијену) комуналне услуге из става 1.
одређује Скупштина општине Вишеград на
приједлог даваоца комуналне услуге.

Члан 110.
Ако дође до прекида у одвожењу смећа, услед
оправданих разлога  тј.  разлога који није могао
да се предвиди и спријечи, дужност даваоца
комуналних услуга јесте да одмах предузме
мјере на отклањању узрока поремећаја и да
истовремено о томе обавијести Комуналну
полицију а путем средстава информисања и
кориснике комуналних услуга.

Члан 111.
На позицијама до којих возило за утовар и
превоз смећа не може да дође корисници услуга
су дужни да посуде за смеће изнесу до мјеста
одређеног за прикупљање смећа.
Мјесто за прикупљање  смећа корисника услуга
из става 1. одређује давалац комуналних услуга
у сарадњи са Одјељењем за просторно уређење
и стамбено-комуналне послове.

Члан 112.
Уколико су контејнери или друге посуде за
смеће пуне одлагање вишка смећа поред њих
може се вршити само под условом да је смеће
увезано у најлонске вреће.

Члан 113.
Свако оштећење или прљање проузроковано
одвозом смећа, радници ангажовани на
прикупљању и одвозу смећа дужни су одмах

уклонити а расуто смеће прикупити и површину
помести.
Након пражњења контејнера или других посуда
за смеће радници су их дужни вратити на мјесто
и затворити поклопац посуде. Смеће расуто
приликом одлагања дужни су очистити
корисници услуга.
Одложено смеће поред контејнера и других
посуда за смеће – вишак смећа радници за одвоз
смећа су дужни прикупити и убацити у возило
за смеће а јавну површину одмах помести.
Власници стамбених објеката – корисници
услуга мјесто око посуда за смеће дужни су
редовно одржавати.

Члан 114.
Власницима и корисницима стамбених објеката
– корисницима услуга забрањено је одлагање
кућног отпада (смећа) у расутом стању на јавној
и другој површини испред њихових и туђих
стамбених и других објеката.

Члан 115.
Крупни отпад се одвози према посебном плану
који доноси давалац комуналних услуга.
Корисници одвоза отпада дужни су крупни
отпад одложити на мјестима и у вријеме
означено у обавјештењу о одвозу крупног
отпада а које издаје давалац комуналне услуге.

Члан 116.
Крупни отпад  који се не сакупља и одвози у
складу са претходним чланом власник отпада
дужан је сам исти одвући на депонију смећа уз
сагласност даваоца комуналних услуга и
одређену накнаду.

Члан 117.
 Давалац услуга коме су повјерени послови
одвоза смећа дужан је организовати и одвоз
већих количина шута, шљаке и другог отпадног
грађевинског материјала а по захтјеву и о
трошку власника или извођача радова.

Члан 118.
Забрањено је крупни отпад одлагати на мјеста
која нису за то одређена.
Забрањено је одлагање крупног отпада у посуде
за кућно смеће  и контејнере као и на површине
око њих.

Члан 119.
Забрањује се свим правним и физичким лицима
одлагање комуналног отпада било које врсте на
јавним површинама у граду као што су: улице,
тротоари, тргови, паркиралишта, паркови,
шеталишта, око стамбених и јавних објеката и
дворишта уз такве објекте и друге јавне
површине.

Година 17      Број: 5              Општина Вишеград,04.05.2009.год.                                  Страна  20



Члан 120.
Забрањено је правним лицима, предузетницима
и физичким лицима (грађанима) одлагање
комуналног отпада било које врсте у
оштећеним, порушеним или напуштеним
објектима и њиховим двориштима као и на
другој напуштеној имовини (баште, воћњаци,
ливаде и сл.).

Члан 121.
Забрањује се одлагање комуналног отпада уз
путеве било које категорије и уз водотокове као
и друге јавне површине у урбаном и ван
урбаном подручју Вишеграда.

Члан 122.
Правним и физичким лицима забрањено је
одлагање комуналног отпада било које врсте у
контејнере и друге посуде за смеће или око њих
које припадају другим корисницима услуга.

Члан 123.
На јавним површинама остаци се морају бацати
у корпе за отпатке.
Корпе се постављају на позицијама на којима не
ометају саобраћај возила и пјешака.
Корпе морају бити обојене прикладно околини,
постављене на стубовима, бетонским носачима
или као слободностојеће.

Члан 124.
Пражњење корпи врши се сваки дан.
Постављање корпи за отпатке врши давалац
комуналних услуга на мјестима које одреди
Одјељење за просторно уређење и стамбено-
комуналне послове.

Члан 125.
На сеоским подручјима смеће из трговина,
локала, јавних културних, социјалних и
здравствених установа сакупља се у лимене
канте стандардних димензија а депонује у
посебно ископане јаме у којима се сагориви дио
спаљује.

Члан 126.
Затрпавање ових јама врши се слојем земље кад
количина смећа достигне ниво од 50 цм, нижи
од терена на коме је јама ископана.

         ОДЛАГАЊЕ КОМУНАЛНОГ
         ОТПАДА НА ГРАДСКУ ДЕПОНИЈУ

Члан 127.
Коначно одлагање комуналног отпада врши се
искључиво на утврђеном простору – градској
депонији.

Члан 128.
Одвоз и депоновање комуналног отпада врши
давалац услуга  на депонију из претходног
члана која се одржава и експлоатише на начин
утврђен пројектним елаборатом.

Члан 129.
Градска депонија мора бити уређена у складу са
Законом о управљању отпадом и испуњавати
услове одређене  Правилником  о минимуму
услова за депоније.

Члан 130.
Забрањено је ван  депоније истоварати или
депоновати земљу, грађевински материјал и
шут, шљаку, амбалажу и друге отпатке као и
изручивати фекалне материје ван мјеста која су
за то одређена.

Члан 131.
Лицима која службено нису везана за рад
депоније забрањен је сваки улазак у круг
депоније.
Забрањено је неовлаштено пребирање,
разгртање и одвоз отпада  са депоније.
На депонији је забрањено одлагање
медицинског отпада.

Члан 132.
Имаоци крупног отпада који по својој величини,
запремини, саставу, мјесту и условима одлагања
не може бити третиран као улични или кућни
отпад, дужна су исти одвозити на градску
депонију у властитој режији и уз плаћање
накнаде за коришћење депоније, или овај посао
повјерити даваоцу комуналних услуга уз
плаћену накнаду за узвршену услугу.

Члан 133.
Одвоз и закопавање лешева животиња врши
давалац комуналних услуга о трошку власника
угинуле животиње.

Члан 134.
Лешеви животиња угинулих или убијених  због
заразних болести прије закопавања морају се
обавезно дезинфиковати путем овлаштене
стручне установе као и просторије и предмети
који су били изложени загађењу.

Члан 135.
Закопавање животињских лешева врши се у
ископаној јами минималне дубине 2 м, уз
претходно дезинфиковање леша.

Члан 136.
Отпаци из клаоница закопавају се на начин као
и лешеви угинулих животиња.
Мјесто закопавања одређује ветеринарски
инспектое и санитарна инспекција.
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Члан 137.
Све отпатке који настају у клаоницама и
месницама (отпаци меса, кости, масноће, лој и
сл.) депонују се у црне најлон вреће до момента
преузимања и одвожења.
Забрањено је наведене вреће одлагати у канте за
смеће или контејнере.

       ОДЛАГАЊЕ ЗЕМЉЕ, ОТПАДНОГ
       ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА
       И   ДРВНОГ ОТПАДА

Члан 138.
Извођач грађевинских радова као и власник
постројења за прераду дрвета дужан је вишак
земље са ископа и отпадни грађевински
материјал, пилотину и дрвни отпад одлагати на,
за ту сврху, предвиђена одлагалишта.
Површину за одлагање вишка земље из ископа и
отпадног грађевинског материјала, пилотине и
дрвног отпада, привременог или трајног
карактера, одређује Одјељење за просторно
уређење и стамбено-комуналне послове.

Члан 139.
Извођач, односно инвеститор грађевинских
радова, као и власник постројења за прераду
дрвета дужан је прије почетка извођења радова
прибавити одобрење Одјељења за просторно
уређење и стамбено-комуналне послове за
одлагање вишка земље и другог грађевинског
отпада, односно пилотине и другог дрвног
отпада.
У одобрењу из претходног става се утврђује
мјесто одлагања и количина материјала који се
може одложити,  као и висина накнаде коју је
извођач, инвеститор, односно власник дужан
уплатити на име кориштења одлагалишта.

Члан 140.
Забрањено је одлагати земљу, отпадни
грађевински материјал, пилотину и дрвни отпад
изван одлагалишта предвиђених за ту намјену.
Земљу и отпадни грађевински материјал,
пилотину и дрвни отпад одложен изван
одлагалишта, уклониће Одјељење за просторно
уређење и стамбено-комуналне послове о
трошку лица које је извршило одлагање.
Забрањено је одлагање земље и отпадног
материјала на градску депонију комуналног,
односно санитарног отпада, осим у случају када
се утврди потреба за извођењем одређених
грађевинских радова на депонији.
Сагласност за одлагање земље и отпадног
материјала у случајевима из претходног става
даје давалац комуналних услуга који газдује
депонијом.

Члан 141.
Пилотина и други дрвни отпад могу се
прописно транспортовати до постројења за
спаљивање, индустријских пећи и котловница.
Власници овог отпада могу транспортовати
исти и до других потрошача заинтересованих за
ову врсту отпада као енергента.

     V    КОМУНАЛНИ ОБЈЕКТИ И
            КОМУНАЛНИ УРЕЂАЈИ У
            ОПШТОЈ  УПОТРЕБИ

Члан 142.
На подручју општине Вишеград, на подручјима
које одреди Одјељење за просторно уређење и
стамбено-комуналне послове постављају се или
изграђују оријентациони планови града корпe за
отпад, јавни часовници, скулптуре, фонтане,
жардињерњ и саксије за цвијеће, јавни нужници,
јавне телефонске говорнице, поштански
сандучићи и други комунални објекти, уређаји и
мобилијар који служе општој употреби.

Члан 143.
Забрањено је постављање корпи за oтпад на:
- стубовима саобраћајне сигнализације,
- стубовима јавне расвјете,
- јарболима за заставе
- дрвећу и другом растињу,
- мјестима на којима би се ометао нормалан
   проток саобраћаја и
- другим мјестима на којима се нарушава
   естетски изглед насеља.
О постављању, одржавању и замјени корпи за
отпатке брине давалац    комуналних услуга.

Члан 144.
На корпама за отпад и другим сличним
посудама могу се истицати одговарајући
натписи који упозоравају грађане о условима
заштите околине и поштовања комуналног реда.

Члан 145.
Корпе за отпатке на јавним површинама могу
постављати и друга правна и физичка лица која
обављају одређену пословну дјелатност, а на
основу одобрења Одјељења за просторно
уређење и стамбено-комуналне послове.
О њиховом одржавању брине лице које их је и
поставило.

Члан 146.
Одјељење за просторно уређење и стамбено-
комуналне послове одређује мјеста на урбаном
подручју на којима се постављају клупе за
сједење.
О постављању,  одржавању и замјени клупа за
сједење брине се Одјељење за просторно
уређење и стамбено-комуналне послове путем
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правног лица коме је повјерено вршење послова
одржавања јавних зелених површина.

Члан 147.
На урбаном подручју Вишеграда граде се и
постављају фонтане и други слични украсни
комунални предмети на мјестима која својим
изгледом уљепшавају околину о чему одлучује
Одјељење за просторно уређење и стамбено-
комуналне послове.

Члан 148.
Јавне фонтане по правилу могу бити у функцији
од 01.  априла до 31.октобра текуће године,  а о
њиховом одржавању брине се Одјељење за
просторно уређење и стамбено-комуналне
послове преко одговарајућег правног лица  као
даваоца комуналних услуга.
У фонтанама је забрањено купање људи и
животиња као и бацање отпадног материјала.

Члан 149.
Јавни нужници морају бити опремљени
савременом санитарном опремом и морају се
одржавати у уредном и функционалном стању.
Рад јавних нужника током дана треба да траје од
07 до 20 часова.

Члан 150.
Јавно нужници морају бити изграђени по
санитарно-хигијенским захтјевима са довољним
бројем кабина у предпросторијама.

Члан 151.
Јавним нужницима управља и одржава их
правно или физичко лице коме је Општина
повјерила обављање тих послова.

Члан 152.
Јавне телефонске говорнице и поштанске
сандучиће уз сагласност Одјељења за просторно
уређење и стамбено-комуналне послове
поставља предузеће за поштански саобраћај и
дужно их је одржавати у исправном стању.
Регистровани кварови на овим уређајима се
морају отклањати у року од највише 3 дана.

Члан 153.
Јавна купалишта, чесме, бунари, спортско-
рекреациони центри, спортска игралишта
морају се одржавати у функционалном и
исправном стању, те редовно чистити.

Члан 154.
У објектима из претходног члана морају се на
видна мјеста истаћи упутства о раду и реду
приликом њиховог кориштења као и намјена
појединих њихових дијелова и површина.

Члан 155.
Посјетиоци и корисници ових објеката су дужни
да се придржавају датих упутстава и
обавјештења.
О одржавању чистоће и реда у тим објектима
стара се правно лице које тим објектима
управља.

Члан 156.
Јавне комуналне објекте и уређаје дужни су
одржавати у исправном стању даваоци
комуналних услуга-предузеће или организација
која управља инфраструктурним системима,
односно овлаштено лице коме је Општина
повјерила послове одржавања.

Члан 157.
На комуналним објектима и уређајима у циљу
њихове заштите забрањено је:
- оштећивање, уништење или измјештање

парковских ограда, клупа, корпи за отпатке,
натписних плоча, саобраћајних знакова,
свјетлосне саобраћајне сигнализације,
жардињера, паноа, јарбола и сл.

- оштећивање или уништење јавне расвјете,
- јавних водоводних, канализационих,
- телекомуникационих електро и других
- инсталација,
- оштећивање, уништење и отуђење опреме на
- јавним дјечијим, спортским и рекреационим
- теренима и објектима,
- одраслим лицима да користе опрему и уређаје
- на дјечијим игралиштима,
- постављање плаката, рекламних табли и
- других натписа, без одобрења Одјељења за
- просторно уређење и стамбено-комунлне
- послове,
- лијепљење плаката, огласа и обавијештења на
- мјестима која нису предвиђена за ту сврху,
- паркирање возила на мјестима уличних
- хидраната, сливника, испред контејнера и сл.
- исписивање графита по зидовима зграда,
- комуналним објектима и уређајима.

                    ЈАВНА РАСВЈЕТА

Члан 158.
Јавну расвјету чине:
- расвјетна тијела постављена на улицама и
- трговима,
- расвјетна тијела на аутобуским станицама,
- парковска расвјета,
- свијетлећа тијела око спомен објеката,
- свијетлећа тијела на спортским теренима и
- објектима,
- свијетлећа тијела око објеката културе и
- историјске вриједности,
- свијетлећа тијела око вјерских објеката и
- свијетлећа тијела око мостова, јавних
- степеништа и сл.
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Члан 159.
Јавну расвјету морају имати јавне саобраћајне
површине, пјешачке стазе, улице и дионице
путева.

Члан 160.
Јавна расвјета се мора редовно одржавати у
стању функционалне исправности (прање
расвјетних тијела и кугли,  бојење стубних и
конзолних носача, замјена сијалица и
оштећених дијелова).
За одржавање и контролу система јавне расвјете
одговорно је правно лице (предузетник) као
давалац услуге коме је Општине Вишеград
повјерила извршавање ових послова.

Члан 161.
О реконструкцији и модернизацији  јавне
расвјете брине се Одјељење за просторно
уређење и стамбено-комуналне послове које
свој приједлог доставља начелнику општине.

Члан 162.
Јавна расвјета, по правилу, функционише током
цијеле ноћи.
Вријеме укључења и искључења јавне расвјете
мора се ускладити са годишњим добом и
атмосферским приликама.
Подешавање времена јавне расвјете врши се
једном мјесечно.

Члан 163.
У случају потребе штедње електричне енергије
или у другим ванредним околностима утврдиће
се минимум потребе осигурања јавне расвјете на
подручју општине.

Члан 164.
Објекти историјске и културне вриједности
морају се освијетлити тако да њихове
архитектонске и друге вриједности долазе до
пуног изражаја.

Члан 165.
Забрањено је оштећивање и уништавање
расвјетних стубова и тијела као и лијепљење и
постављање огласа, обавјештења, реклама и
плаката на њима.
На расвјетне стубове могу се постављати носачи
застава или информативно-пропагандни панои,
уз одобрење Одјељења за просторно уређење и
стамбено-комуналне послове.

          ГРАДСКА ОТВОРЕНА ПИЈАЦА

Члан 166.
Локације градске отворене пијаце на подручју
општине Вишеград утврђује Скупштина
општине на приједлог начелника општине.

Градска пијаца даје се на управљање правном
лицу коме је Општина повјерила послове, а са
којим се склапа годишњи уговор.

Члан 167.
Отворене пијаце на којима се обавља промет
пољопривредних и других производа морају
бити чисте и уредне.
О чистоћи, хигијени и одржавању пијачног
простора стара се правно лице коме је повјерено
управљање и одржавање пијаце.

Члан 168.
Пијачни отворени простори се морају прати.
Тезге и столови за излагање и продају
пољопривредних производа могу се користити
само ако су претходно темељито очишћени и
опрани.

Члан 169.
Пољопривредни производи веће запремине или
у већим количинама могу бити смјештени и на
тлу пијачног простора под условом да су
упаковани у одговарајућу амбалажу – боксове,
сандуке, вреће и сл.

Члан 170.
Пијаце морају имати ноћног чувара, обезбјеђену
воду за пиће (чесму), хигијенски нужник,
потребан број типизираних канти за отпатке или
одговарајућих контејнера.

Члан 171.
Распоред пијачних столова и тезги, боксова и
надстрешница треба да омогући нормално
допремање робе и прилаз сваком продајном
мјесту.

Члан 172.
Намјенско кориштење расположивог пијачног
простора утврђује се пијачним редом који
доноси правно лице коме су повјерени послови
управљања и одржавања пијаце.

Члан 173.
Пијачним редом се утврђује:
- граница пијаце,
- радно вријеме пијаце,
- производи које је дозвољено продавати,
- шематски распоред продајних мјеста
- вријеме доставе производа на пијацу,
- чишћење и одвожење отпада,
- висина накнаде за коришћење пијаце и
- други елементи неопходни за рад пијаце
- улаз и излаз теретних возила.

Члан 174.
Пијачни ред, у форми обавјештења, мора бити
истакнут на више мјеста на пијаци о чему се
стара давалац комуналне услуге а на основу
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акта Одјељења за просторно уређење и
стамбено-комуналне послове о давању
сагласности на  пијачни ред.

Члан 175.
Изузетно, сезонски и пољопривредни производи
се могу продавати и изван границе пијаце на
привременим локацијама које одреди Одјељење
за просторно уређење и стамбено-комуналне
послове.

Члан 176.
За прање продајног мјеста, пијачних уређаја и
простора као и за прање и освјежење продајних
производа и артикала, може се употребљавати
само вода из градске водоводне мреже.

Члан 177.
Отпаци и покварене намирнице се не смију
бацати по пијачном простору већ их треба
одлагати у посуде које су за ту сврху
предвиђене.

Члан 178.
Корисници пијачног простора по истеку радног
времена на пијаци дужни су свакодневно да
очисте тезге и простор око тезге који су
користили и оставе га у уредном стању.

Члан 179.
Правно лице коме је повјерено уређење и
управљање пијацама дужно је најкасније у року
од 4 сата по истеку радног времена пијаце,
сваког дана, простор пијаце очистити, уредити
га и испразнити канте (контејнере) за отпад.
Правно лице из претходног става дужно је
редовно одржавати јавну чесму, посуде за отпад
и хигијенски нужник  а пијачни простор прати
најмање два пута у мјесецу.

Члан 180.
У зимским условима редовни корисници
пијачног простора дужни су уклонити снијег и
лед са тезги и око њих.
Са осталог пијачног  простора уклањање снијега
врши правно лице коме је пијаца дата на
управљање и одржавање.

       АУТОБУСКЕ СТАНИЦЕ,
       СТАЈАЛИШТА ТАКСИ ПРЕВОЗА,
       СТАЈАЛИШТА АУТОБУСКОГ
       ПРЕВОЗА И ПАРКИРАЛИШТА

Члан 181.
Станични објекти на аутобуској станици,
отворени простор за чекање, аутобуски
терминали, санитарни уређаји и простор испред
станице као и пратећи садржаји морају бити
стално одржавани у исправном стању.

Члан 182.
Клупе и остали станични мобилијар који се
налази на перонском дијелу и испред станичних
објеката морају бити чисти, уредни и исправни,
а дотрајали предмети се морају замијенити
новим.

Члан 183.
Станичне објекте, предмете на аутобуској
станици и чистоћу површина у кругу аутобуске
станице редовно одржава власник или корисник
аутобуске станице.

Члан 184.
Уколико су јавне површине изграђене и уређене
као стајалишта аутобуског саобраћаја на њима
се постављају надстрешнице за заштиту људи и
са пратећом опремом -  корпе за отпатке,  клупе
за сједење, информационе табле са ознаком
стајалишта и сл.

Члан 185.
Надстрешнице поставља и њима управља
саобраћајно предузеће које врши послове
превоза а на основу прибављене сагласности
Одјељења за просторно иређење и стамбено-
комуналне послове.
Постављање и одржавање надстрешница
Општина може повјерити правном лицу које је
регистровано за вршење те дјелатности.

Члан 186.
Стајалишта аутобуског саобраћаја и стајалишта
такси превоза морају се одржавати у уредном и
исправном стању уз поштовање свих
предуслова за безбједно одвијање саобраћаја.

Члан 187.
Стајалишта аутобуског саобраћаја одржавају
правна лица овлаштена за превоз путника.
Стајалишта такси превоза одржава Удружење
таксиста а ако није регистровано одржавање
врши давалац комуналних услуга.

Члан 188.
Јавна паркиралишта морају бити уредно и у
континуитету одржавана.
О уређењу и одржавању чистоће јавних
паркиралишта брине се физичко или правно
лице коме се повјерени послови уређења и
одржавања тих површина – давалац
комуналних пуслуга.
Паркинг простори који припадају стамбеним
зградама и пословним објектима одржавају
Заједнице етажних власника и власници
простора који користе паркинг просторе.

Члан 189.
Паркиралишта могу бити стална, привремена,
повремена и паркиралишта посебне намјене.
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Члан 190.
Стална паркиралишта су посебно изграђене
јавне саобраћајне површине намјењенњ за
паркирање возила на којима је дозвољено
заустављање и паркирање возила.

Члан 191.
Привремена паркиралишта су привремено
уређене површине неизграђеног грађевинског
земљишта које се до привођења трајној намјени
користе за паркирање возила.

Члан 192.
Повремена паркиралишта су јавне површине
које одреди Одјелење за просторно уређење и
стамбено-комуналне послове по прибављеном
мишљењу Полицијске станице и Савјета за
безбједност саобраћаја Општине Вишеград а
могу бити у непосредној близини објеката у
којима се одржавају скупови, спортске,
културне, умјетничке и друге манифестације.

Члан 193.
Паркиралишта пособне намјене су паркинг
простори намјенски изграђени за потребе
одређених правних лица, установа, предузећа и
организација, а која се о нјима и старају.

Члан 194.
С обзиром на врсту возила која се паркирају
паркиралишта могу бити намјењена за: бицикле,
мотоцикле, путничке аутомобиле, аутобусе и
теретна моторна возила са прикључцима.

Члан 195.
Врсту паркиралишта одређује Одјељење за
просторно уређење и стамбено-комуналне
послове.

Члан 196.
На паркиралиштима се мора обезбиједити
несметано паркирање возила на претходно
обиљеженим паркинг мјестима.

Члан 197.
Скупштина општине Вишеград може одредити
паркиралишта на којима се врши наплата за
паркирање возила ако за то постоје потребни
предуслови.

Члан 198.
Возило се може паркирати само на
паркиталишту које је одређено за ту врсту
возила и на правилан начин.
На паркиралишту није дозвољено резервисање
мјеста за паркирање одређеног броја возила.

      НАКНАДА ШТЕТЕ УЧИЊЕНЕ НА
      ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА
     И  КОМУНАЛНИМ ОБЈЕКТИМА

Члан 199.
Сву штету учињену на јавној површини,
комуналним објектима и уређајима који су њен
саставни дио или се налазе на њој, извршилац је
дужан поправити повратом површине у
пређашње стање или ако то није могуће дужан
је надокнадити штету.
Уколико извршилац штете не плати накнаду за
учињену штету, штета ће се наплатити судским
путем.

Члан 200.
 Накнада штете може бити стварна и паушална.
Стварна штета се наплаћује увијек ако је
настала штета премашила износ од 300,00 КМ
те ако је за отклањање штете потребно
ангажовање трећих лица.
Стварну штету утврђује правно лице коме је
повјерено вршење појединих комуналних
услуга.

Члан 201.
Паушална накнада штете се наплаћује у случају
мање штете или ако се иста не може са
сигурношћу утврдити а вриједност штете не
премашује 300,00 КМ према цјеновнику правног
лица коме је повјерено вршење појединих
комуналних услуга.

VI    НАДЗОР

Члан 202.
Надзор над спровођењем одредби прописаних
овом одлуком врши комунална полиција у
сарадњи са урбанистичко-грађевинским,
еколошким, санитарним и ветеринарским
инспектором.

Члан 203.
У вршењу надзора комунална полиција је дужна
придржавати се закона, других прописа и
одлуке.
Правна лица, предузетници и физичка лица
дужна су комуналној полицији омогућити:
несметано обављање надзора; приступ у
просторије, објекте и земљиште; Приступ
уређајима и направама; дати своје личне
податке, пружити сва друга обавјештења и
ставити на увид сва потребна документа.

Члан 204.
Ако комунални полицајац у току надзора наиђе
на отпор контролисаног лица затражиће помоћ
надлежне полицијске станице Вишеград и
другог надлежног општинског органа.
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Члан 205.
Комунални полицајац контролисаном лицу
рјешењем налаже извршење одређених мјера и
радњи и одређује рок за њихово извршење.
Уколико лице из претходног става не изврши
наложене мјере у остављеном року комунална
полиција ће исте извршити путем другог лица о
трошку извршеника.

Члан 206.
Комунални полицајац у току надзора
контролисаном лицу може на лицу мјеста да
изда прекршајни налог за учињени прекршај у
складу са Законом о прекршајима РС и
одредбама ове одлуке.

                    VII    КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 207.
Новчаном казном у износу од 800 до 5.000 КМ
казниће се правно лице а у износу од 400  до
2.000 КМ одговорно лице у правном лицу за
прекршаје како слиједи:

1. Ако заузму јавну површину без одобрења –
    рјешења Одјељења за просторно уређење
    и стамбено-комуналне послове (члан 5).

2. Ако постави тенду на јавној површини без
    одобрења надлежног органа - Одјељења за
    просторно уређење и стамбено-комуналне
    послове (члан 31.став 2.).

3. Ако на јавној површини постави столић, тезгу
     и сл.за излагање и продају робе без одобрења
     - рјешења Одјељења за просторно  уређење и
     стамбено-комуналне послове  (члан 14).

4. Ако на јавној површини постави радње
    забавних и спортских садржаја без одобрења
    – рјешења Одјељења за просторно уређење и
     стамбено-комуналне послове (члан 15.).

5. Ако на јавној површини у улици Ужичког
     корпуса непосредно испред градске пијаце
     врши излагање и продају робе (члан 17.).

6. Уколико на одобреној локацији не обавља
     дјелатност за коју је издато одобрење или
     одобрену локацију изда у подзакуп (члан 18.
     став 1.).

7. Ако се не придржава услова из одобрења –
     рјешења о заузимању јавне површине
     (члан 20.).

8. Ако на јавној површини постави рампе,
    стубиће, жардињере и друге физичке
    препреке без одобрења Одјељења за

    просторно уређење и стамбено-комуналне
    послове или ако на јавној површини испред
    пословног објекта  постави предмет или
- ствар који омета намјенско коришћење те
   површине (члан 21.и 22.).

9. Ако корисник јавне површине заузету јавну
    површину и окружење не одржава у чистом и
    уредном стању, односно ако по престанку
    коришћења простора исти не донесе и преда
    га у стању које одговара ранијем (члан 23.).

10. Ако без одобрења – рјешења Одјељења за
      просторно уређење и стамбено-комуналне
      послове врши утовар, истовар и смјештај
      грађевинског материјала и постављања
     скела грађевинских машина и сл. на јавним
     површинама (члан 25.).

11. Ако приликом утовара и истовара и сличних
      грађевинских радова не чисти јавне
      површине око градилишта (бетон, блато,
      малтер и сл.); не полијева трошни  материјал
      за вријеме извођења грађевинских радова и
      ако не чисти уличне сливнике у непосредној
      близини мјеста извођења радова (члан 26.).

12. Ако не предузме безбједносне и друге мјере
       предвиђене у члану 27.

13. Ако у току извођења радова не поступи у
      складу са чланом 28.и 29.

14. Ако по престанку извођења радова на јавној
      површини извођач радова не  обавијести
      Одјељење за просторно уређење и стамбено-
      комуналне послове да му  више јавна
      површина није потребна и не доведе исту у
      првобитно стање (члан 30.).

15. Ако не поступи у складу са чланом 31.

16. Ако инвеститор, односно извођач радова
      прије почетка извођења радова не прибави
      одобрење, односно рјешење за извођење
      радова које издаје Одјељење за просторно
      уређење и стамбено-комуналне послове
      (члан 32. став 3.).

17. Ако приликом прекопавања јавних
       површина извођач радова  не обиљежи
       мјесто  радова потрбним  саобраћајним
       знацима и сигнализацијом и у току ноћи не
       освјетли  градилиште и ископане канале не
       обезбједи заштитном оградом или траком
       (члан   35.).

18. Ако не осигура безбједн прелаз пјешака
      преко ископа и несметан приступ школи,
      болници, продавницама и сл. (члан 36.).
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19. Ако извођач радова не приступи у складу са
       чланом 37.

20. Ако инвеститор, односно извођачрадова на
      раскопавању јавних површина не доведе
      исте у исправно стање, односно не отклони
      евентуална оштећења а саобраћајне
      површине не бетонира, односно асфалтира
      (члан 39).

21. Ако не уклони противправно постављени
      предмет и уређај на објектима и јавним
      површинама (члан 40.).

За прекршаје утврђене у ставу 1. овог члана
казниће се лице које обавља предузетничку
дјелатност (самостални привредник) новчаном
казном у износу од 1.000 КМ до 4.000 КМ.

Члан 208.
Новчаном казном у износу од 500 КМ до 4.000
КМ казниће се правно лице а у износу од 250 до
1.000 КМ одговорно лице у правном лицу за
прекршаје како слиједи:

1. Ако давалац комуналних услуга не врши
    редовночишћење јавних површина у складу
    са донесеним програмом из ове области (члан
    45.).

2. Ако не поступи по налогу Одјељења за
    просторно уређење и стамбено-комуналне
    послове који се односи на ванредно чишћење
    јавних површина (члан 46. став  2.).

3. Ако свакодневно не одржава јавну површину
    уз свој објекат у чистом и уредном стању
    (члан 49. став 2.).

4. Ако свакодневно не одржава јавну површину
    око цијелог објекта и површину која се
    налази у непосредној близини корита ријека
    Дрине и Рзава (члан 50.).

5. Ако власници или корисници објеката
    намјењених јавној употреби не одржавају
    чистоћу на јавним површинама уз те објекте
    (члан 51.).

6. Ако не одржавају чистоћу у двориштима,
     зеленим површинама и земљиштукоје
    служи за редовну употребу зграда –објекта
    (члан 52.).

7. Ако не организују одржавање чистоће на
     јавним површинама на подручје мјесне
    заједнице (члан 53.).

8. Ако не поступају у складу са чланом 54.
    Одлуке о комуналном реду.

9. Ако давалац комуналних услуга не врши
    чишћење јавне саобраћајне површине у
    складу са Планом и програмом редовног
    чишћења и одржавања (члан 55).

10. Ако не поступи по налогу Одјељења за
      просторно уређење и стамбено-комуналне
      послове за ванредно одржавање чистоће на
       јавним саобраћајним површинама (члан 56.)

11. Ако предузеће коме су Јавни путеви РС
      повјерилиодржавање саобраћајница које у
      насељу припадају магистралном односно
      регионалном путу не поступи у складу са
      чланом 58. став 2.

12. Ако закупци јавних површина и
      организатори јавних скупова, приредби и сл.
      не  поступе у складу са чланом 60.

13. Ако не поступе у складу са чланом 61.,62.и
      63. Одлуке о комуналном реду.

14. Ако поступају супротно члану 67. ове
      одлуке.

15. Ако изврши прекопавање улица и путева и
      других саобраћајних јавних површина
      без одобрења Одјељења за просторно
      уређење и стамбено-комуналне послове
      (члан    68. став 1.).

16. Ако правна лица која управљају објектима
      не поступи у складу са чламном 72.

17. Ако правно лице коме су повјерени послови
      зимског одржавања не поступи у складу са
      програмом чишћења у зимским условима
      (члан 73.).

18. Уколико правна лица и власници или
      корисници пословних простора и стамбених
      зграда не поступају у складу са чланом 77.и
      78.

19. Ако приликом уклањања снијега поступају
      супротно члану 82. ове Одлуке.

20. Ако не поступају у складу са одрдбама члана
97.,98 и 99. став 2,3,4,5 и 6.

21. Ако давалац комуналних услуга не поступа у
      складу са одредбама члана 106.

22. Ако поступају супротно члану 107.

23. Ако не плаћа мјесечну накнаду за утовар и
      одвоз отпада на градску депонију (члан
      109. став 1.).
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24. Ако одлагање смећа врши супротно одредби
       члана 112.

25. Ако давалац комуналних услуга поступа
      супротно одредбама члана 113. став 1,2и3.

26. Ако отпад одлажу у расутом стању испред
      својих и туђих објеката (члан 114.).

27. Ако не поступа у складу са одредбама члана
      115, 116 и 117.

28. Ако смеће одлажу у супротности са
      одредбама члана 118.

29. Ако врши одлагање комуналног отпада било
       које врсте супротно одредби чланова
       119, 120, 121 и 122.

30. Ако баци или депонује отпад ван корпи за
       отпадке (члан 123.).

31. Ако поступа супротно одредби члана 130.

32. Ако поступа супротно одредби члана 131.

33. Ако поступи супротно одредби члана 134,
      135 и 136.

34. Ако животињски отпад и отпад из клаоница
      и месница одлаже у канте за смеће и
      контејнере (члан 137.)

35. Ако вишак земље, отпадног грађевинског
       материјала, пиљевину и дрвни отпад
      одлаже ван предвиђеног одлагалишта (члан
      138.).

36. Ако не прибави одобрење Одјељења за
      просторно уређење и стамбено-комуналне
      послове за одлагање вишка земље и другог
      грађевинског отпада, односно пиљевине
      и другог дрвног отпада (члана 139.).

37. Ако поступи супротно одредбама члана 140.
      став 1.и 3.

38. Ако поступи супротно забранамаиз члана
       143.

39. Ако не одржава корпе за отпатке (члан 145.).

40. Ако редовно не одржава јавне нужнике
      (члан 151.).

41. Ако јавне телефонске говорнице и
      поштанске сандучиће редовно не одржава у
      исправном стању и не отклања кварове у
      прописаном року (члан 152.).

42. Ако не одржава у функционалном и
      исправном стању комуналне објекте из
      члана 153. који су му дати на управљање.

43. Ако не одржава чистоћу и ред у објектима
      који су му дати на управљање (члан 155.
      став 2.).

44. Ако комуналне објекте и уређаје у општој
      употреби уништава или на други начин
      оштећује и врши друге радње забрањене
      одредбама члана 157.

45. Ако редовно не одржава јавну расвјету у
      функционалном стању (члан 160.).

46. Ако оштећује и уништава расвјетне стубове
       и расвјетна тијела или ако на њих  лијепи
       или поставља огласе, обавјештења, рекламе
       и сл. (члан 165. став 1.).

47. Ако лице које управља пијацом поступи
      супротно одредбама члана 167 и 168. ове
      Одлуке.

48. Ако корисник пијачног простора поступи
      супротно одредби члана 169.

49. Ако отпатке и покварене намирнице
       разбацује по пијачном простору односно
       изван  за то одређених посуда за отпад (члан
       177.).

50. Ако корисници пијачног простора не
       постипе по одредби члана 178.

51. Ако правно лице коме је повјерено
      управљање и одржавање пијацом поступи
      супротно одредбама члана 179.

52. Ако правно лице које врши управљање и
      одржавање пијацом не поступи по одредби
      члана 180. став 2. ове Одлуке.

53. Ако не одржава у исправном стању станичне
       објекте, простор за чекање, аутобуске
       терминале и друго (члан 181.).

54. Ако клупе и други станични мобилијар не
       одржава у чистом и уредном стању (члан
      182.).

55. Ако власник или корисник станице станичне
       објекте, предмете и површине и кругу
       аутобуске станице редовно не одржава
       (члан 183.).

56. Ако без одобрења – сагласности Одјељења
      за просторно уређење и стамбено-
     комуналне послове поставља надстрешнице
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     за путнике (члан 185.).

57. Ако стајалишта аутобуског саобраћаја и
      стајалишта такси превоза не одржава у
      уредном и исправном стању (члан 186.и
      187.).

58. Ако јавна паркиралишта и паркинг просторе
      не одржава у уредном стању (члан  188.).

За прекршаје утврђене у ставу 1. овог члана
казниће се лице које обавља предузетничку
дјелатност (самостални предузетник) новчаном
казном у износу од 300 до 2.000 КМ.

Члан 209.
Новчаном казном у износу од 1.500 КМ до 7.000
КМ казниће се правно лице,  а у износу од 700
КМ до 3.000 КМ одговорно лице у правном
лицу за прекршаје како слиједи:

1. Ако онемогући комуналном полицајцу
    несметано обављање надзора, приступ
    просторији, објекту и земљишту, приступ
    уређајима и направама, ако неда своје личне
    податке и друга обавјештења и не стави  на
    увид потребну документацију (члан  203. став
    2.).

2. Ако не изврши мјере и радње наложене
     рјешењем комуналне полиције (члан 205.
     став 1.).
За прекршаје утврђене у ставу 1. овог члана
казниће се лице које обавља предузетничку
дјелатност (самостални предузетник) новчаном
казном у износу од 1.000 КМ до 3.500 КМ.

Члан 210.
Новчаном казном у износу од 300 КМ до 1.000
КМ казниће се физичко лице (грађанин) за
прекршаје како слиједи:

1. Ако заузме јавну површину без одобрења
    Одјељења за просторно уређење и стамбено-
    комуналне послове (члан 5.).

2. Ако на јавну површину постави столић, тезгу
    и сл. за излагање и продају робе без одобрења
    – рјешења Одјељења за просторно уређење и
    стамбено-комуналне послове  (члан 14.).

3. Ако на јавној површини у улици Ужичког
    корпуса непосредно испред градске пијаце
    врши излагање и продају робе (члан 17.).

4. Уколико се не придржава одредби чланова
    20,21,22 и 23. ове одлуке.

5. Ако без одобрења Одјељења за просторно
     уређење и стамбено-комуналне послове врши

     утовар, истовар и смјештај грађевинског
     материјала и постројења, скела, грађевинских
     машина и сл. на јавним површинама (члан
     25.).

6. Ако приликом утовара и истовара и сличних
    грађевинских радова не чисти јавне површине
    око градилишта; не полијева трошни
    материјал за вријеме извођења грађевинских
    радова и ако не чисти уличне сливнике у
    непосредној близини мјеста извођења радова
    (члан 26.).

7. Ако не предузме мјере и радње прописане
     члановима 27,28,29 и 30. ове одлуке.

8. Уколико поступи супротно одредбама члана
     31. ове одлуке

9. Ако не прибави одобрење – рјешење
    Одјељења за просторно уређење и стамбено-
    комуналне послове за прекопавање јавне
    површине (члан 32. став 3.).

10. Ако не поступа у складу са чланом 35,36 и
      37. ове одлуке.

11. Ако инвеститор (извођач радова) по
      завршетку радова на раскопавању јавних
      површина не доведе идте у исправно стање,
      односно ако не отклони евентуална
      оштећења а саобраћајне површине не
      бетонира, односно асфалтира (члан 39.).

12. Ако не уклони противправно постављени
       предмет и уређај на објектима и јавним
       површинама (члан 40.).

Члан 211.
Новчаном казном у износу од 200 КМ до 700
КМ казниће се физичко лице (грађанин) за
прекршаје како слиједи:

1. Ако не одржава чистоћу у двориштима,
    зеленим површинама и земљишту који служи
    за редовну употребу објекта – куће (члан 52.).

2. Ако не поступи у складу са чланом 54.Одлуке
     о комуналном реду.

3. Ако као закупац јавне површине или
    организатори јавних скупова, приредби и
    слично не поступи у складу са чланом 60. ове
    одлуке.

4. Ако поступи супротно одредбама члана 61. и
    62. ове одлуке.

5. Ако се не придржава одредби члана 63. ове
    одлуке.
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6. Ако поступи супротно члану 67. ове одлуке.

7. Ако изврши прекопавање улица и путева и
    других саобраћајних јавних површина без
    одобрења Одјељења за просторно уређење и
    стамбено-комуналне послове (члан 68.
    став  1.).

8. Ако не одржава отвор за убацивање огревно и
    другог материјала у подрумске и друге
    просторије (члан 72. став 2.).

9. Aкo приликом уклањања снијега поступи
    супротно члану 82. ове одлуке

10. Ако не обезбиједи канту за одлагање смећа у
       складу са чланом 99. став 1.

11. Ако као корисник посуде за смеће не врши
       прање, дезинфекцију и  дератизацију   исте
       и не одржава је у исправном стању (члан
       106. став 4.)

12. Уколико поступи супротно забранама из
       члана 107. ове одлуке

13. Ако одлагање смећа врши на начин супротан
       одредбама члана 112,113 (став 4.)   и 114.

14. Ако поступа супротно одредбама чланова
       118,119,120,121 и 122. ове одлуке.

15. Ако поступи супротно одредбама члана 123.
      став 1. ове одлуке.

16. Ако поступи супротно одредбама члана 130.
       и 131. ове одлуке.

17. Ако поступи супротно одредбама члана 134.
       и 135. ове одлуке.

18. Ако комуналне објекте и уређаје у општој
       употреби уништава или на други начин
       оштећује и врши друге радње забрањене
       одредбама члана 157. ове одлуке.

19. Ако оштећује и уништава расвјетне стибове
       и расвјетна тијела или ако на њих
       лијепи или поставља огласе, обавјештењам
       рекламе и сл. (члан 165. став 1.)

20. Ако корисник пијчног простора поступи
      супротно члану 169.

21. Ако отпатке и покварене намирнице
       разбацује по пијачном простору, односно
       изван за то одређених посуда за отпад (члан
      177.).
22. Ако не поступи са одредбама члана 178.и
      180. ове одлуке.

Члан 212.
Новчаном казном у износу од 500 КМ до 1.500
КМ казниће се физичко лице (грађанин) за
прекршаје како слиједи:
1. Ако онемогући комуналном полицајцу
    несметано обављање надзора, приступ
    просторији, објекту и земљишту, приступ
    уређајима и направама ако неда своје личне
    податке и друга обавјештења и не стави на
    увид потребну документацију (члан
    203. став 2.).

2. Ако не изврши мјере и радње наложене
    рјешењем комуналне полиције (члан 205.
    став 1.).

   VIII     ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 213.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи
Одлука о комуналном реду («Службени гласник
Општине Вишеград» број: 9/05) и Одлука о
привременом коришћењу јавних површина на
територији општине Вишеград («Сл.гласник
Општине Вишеград» број: 7/98).

Члан 214.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Општине
Вишеград“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-85/09
Датум: 30.04.2009.г.  Мр  Билал Мемишевић,с.р.

На основу члана 22.  и 23.  Закона о систему
јавних служби („Сл. гласник РС“ бр. 68/07) ,
члана 26. Закона о подстицању развоја малих и
средњих предузећа – Пречишћени текст («Сл.
гласник РС», бр.23/09) и члана 33. Статута
Општине Вишеград – Пречишћени текст («Сл.
гласник Општине Вишеград», бр. 10/08),
Скупштина општине Вишеград на сједници
одржаној дана  30.04.2009. године,  д о н о с и

О  Д  Л  У  К  У
о престанку рада Општинске развојне

агенције „Вира“ Вишеград

Члан 1.
Доноси се одлука о престанку рада Општинске
развојне агенције „Вира“ Вишеград коју је
основала Скупштина општине Вишеград
Одлуком о оснивању Општинске развојне
агенције „Вира“ Вишеград („Службени гласник
Општине Вишеград“ бр. 7/08) због тога што
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потребе за њеном дјелатношћу могу да се
задовоље на рационалнији и економичнији
начин.

Члан 2.
На основу Одлуке о престанку рада Општинске
развојне агенције „Вира“ Вишеград Основни
суд у Сокоцу спровешће поступак редовне
ликвидације, у складу са законом.

Члан 3.
Овлашћује се вд.  директор Општинске развојне
агенције „Вира“ Вишеград да поднесе приједлог
за покретање ликвидационог поступка код
Основног суда у Сокоцу.

Члан 4.
Даном ступања на снагу ове одлуке Одјељење за
привреду и друштвене дјелатности
преузећепослове из надлежности Општинске
развојне агенције „Вира“ Вишеград.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
                                         ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01-022-96/09
Датум: 30.04.2009.г    Мр Билал Мемишевић,с.р.

На основу члана 30. Закона о локалној
самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 101/04, 42/05
и 118/05) и члана 33, 115. и 116. Статута
општине Вишеград – Пречишћени текст („Сл.
гласник Општине Вишеград“, бр. 10/08),
Скупштина општине Вишеград на сједници
одржаној дана  30.04.2009. године, д о н о с и

О Д Л У К У
о поништавању јавног конкурса за избор и
именовање Управног одбора Општинске

развојне агенције „Вира“ Вишеград

Члан 1.
Поништава се јавни  конкурс за избор и
именовање чланова Управног одбора
Општинске развојне агенције „Вира“ Вишеград,
број: 01-013-502/08 од 19.09.2008 године који је
објављен у „Гласу Српске“ и „Службеном
гласнику Републике Српске“,  због доношења
Одлуке о престанку рада Општинске развојне
агенције „Вира“ Вишеград.

Члан 2.
Поништавање јанвног конкурса за избор и
именовање чланова Управног одбора
Општинске развојне агенције „Вира“ Вишеград
објавиће се у „Гласу Српске“ и „Службеном
гласнику Републике Српске“.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
                ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-97/09
Датум: 30.04.2009.г.   Мр Билал Мемишевић,с.р.

На основу члана 19.  тачка 1.   Закона о систему
јавних служби („Сл.гласник РС“, бр. 68/07) и
члана 33. Статута Оппштине Вишеград –
Пречишћени текст („Сл.гласник Општине
Вишеград“, бррој: 10/08), Скупштина општине
Вишеград на сједници одржаној дана
30.04.2009. године,  д о н о с и

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

рада и финансијски план  за 2009. годину
Дому здравља  Вишеград

Члан 1.
Даје се сагласност на годишњи програм рада и
финансијски план за 2009. годину  Дому
здравља Вишеград.

Члан 2.
Саставни дио ове одлуке је годишњи програм
рада и финансијски план за 2009. годину   Дома
здравља  Вишеград.

Члан 3.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи
закључак Скупштине општине Вишеград  број:
01-022-55/09 од 12.03.2009. године („Сл.
гласник Општине Вишеград“, број: 3/09).

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
               ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-100/09
Датум: 30.04.2009. г  Мр  Билал Мемишевић,с.р.
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На основу члана 19.  тачка 1.   Закона о систему
јавних служби („Сл.гласник РС“, бр. 68/07) и
члана 33. Статута Оппштине Вишеград -
Пречишћени текст („Сл.гласник Општине
Вишеград“, бр. 10/08), Скупштина општине
Вишеград на сједници одржаној дана
30.04.2009. године,  д о н о с и

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

рада и финансијски план  за 2009. годину
Центру за социјални рад Вишеград

Члан 1.
Даје се сагласност на годишњи програм рада и
финансијски план за 2009. годину  Центру за
социјали рад  Вишеград.

Члан 2.
Саставни дио ове одлуке је годишњи програм
рада и финансијски план за 2009. годину
Центра за социјални рад  Вишеград.

Члан 3.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи
закључак Скупштине општине Вишеград број:
01-022-57/09 од 12.03.2009. године („Сл.
гласник Општине Вишеград“, број: 3/09).

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
  ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-101/09
Датум: 30.04.2009. г. Мр  Билал Мемишевић,с.р.

На основу члана 19.  тачка 1.   Закона о систему
јавних служби („Сл.гласник РС“, бр. 68/07) и
члана 33. Статута Оппштине Вишеград -
Пречишћени текст  („Сл.гласник Општине
Вишеград“, бр. 10/08), Скупштина општине
Вишеград на сједници одржаној дана
30.04.2009. године,  д о н о с и

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

рада и финансијски план  за 2009. годину
Туристичкој организацији „Вишеград“

Вишеград

Члан 1.
Даје се сагласност на годишњи програм рада и
финансијски план за 2009. годину  Туристичкој
организацији „Вишеград“ Вишеград.

Члан 2.
Саставни дио ове одлуке је годишњи програм
рада и финансијски план за 2009. годину
Туристичке организације „Вишеград“
Вишеград.

Члан 3.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи
закључак Скупштине општине Вишеград број:
01-022-59/09 од 12.03.2009. године („Сл.
гласник Општине Вишеград“, број: 3/09).

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
 ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-102/09
Датум: 30.04.2009. г. Мр  Билал Мемишевић,с.р.

На основу члана 19.  тачка 1.   Закона о систему
јавних служби („Сл.гласник РС“, бр. 68/07) и
члана 33. Статута Оппштине Вишеград -
Пречишћени текст  („Сл.гласник Општине
Вишеград“, бр. 10/08), Скупштина општине
Вишеград на сједници одржаној дана
30.04.2009. године,  д о н о с и

О Д Л У К У
о давању сагласности на годишњи програм
рада и финансијски план   за 2009. годину

ЈУ за културне  дјелатности
„Дом културе“ Вишеград

Члан 1.
Даје се сагласност на годишњи програм рада и
финансијски план за 2009. годину  ЈУ за
културне дјелатности „Дом културе“ Вишеград.

Члан 2.
Саставни дио ове одлуке је годишњи програм
рада и финансијски план за 2009. годину  ЈУ за
културне дјелатности „Дом културе“ Вишеград.

Члан 3.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи
закључак Скупштине општине Вишеград број:
01-022-60/09 од 12.03.2009. године („Сл.
гласник Општине Вишеград“, број: 3/09).
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Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Општине
Вишеград“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
  ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-103/09
Датум: 30.04.2009. г. Мр  Билал Мемишевић,с.р.

На основу члана 19.  тачка 1.   Закона о систему
јавних служби („Сл.гласник РС“, бр. 68/07) и
члана 33. Статута Оппштине Вишеград -
Пречишћени текст  („Сл.гласник Општине
Вишеград“, бр. 10/08), Скупштина општине
Вишеград на сједници одржаној дана
30.04.2009. године,  д о н о с и

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

рада и финансијски план  за 2009. годину  ЈУ
за културну дјелатност  „Градска галерија“

Вишеград

Члан 1.
Даје се сагласност на годишњи програм рада и
финансијски план за 2009. годину  ЈУ за
културну дјелатност „Градска галерија“
Вишеград.

Члан 2.
Саставни дио ове одлуке је годишњи програм
рада и финансијски план за 2009. годину  ЈУ за
културну дјелатност „Градска галерија“
Вишеград.

Члан 3.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи
закључак Скупштине општине Вишеград број:
01-022-61/09 од 12.03.2009. године („Сл.
гласник Општине Вишеград“, број: 3/09).

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
   ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-104/09
Датум: 30.04.2009. г. Мр  Билал Мемишевић,с.р.

На основу члана 30. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 101/04, 42/05 и 118/05), члана 33.
Статута Општине Вишеград – Пречишћени
текст („Службени гласник Општине Вишеград“,
број: 10/08) и тачке VI Плана и Програма
развоја општине који ће се финансирати из
средстава остварених по основу Закона о
накнадама за коришћење природних ресурса у
сврху производње електричне енергије
(„Службени гласник Општине Вишеград“, број:
3/07, 15/07 и 4/08), Скупштина општине
Вишеград на сједници одржаној дана
30.04.2009. године,  д о н о с и

О Д Л У К У
о измјени Одлуке о утврђивању критерија за
додјелу стимулативних кредита из средстава
остварених по основу Закона о накнадама за

коришћење природних ресурса у сврху
производње електричне енергије

Члан 1.
У Одлуци о утврђивању критерија за додјелу
стимулативних кредита из средстава остварених
по основу Закона о накнадама за коришћење
природних ресурса у сврху производње
електричне енергије („Службени гласник
Општине Вишеград“ број 3/07, 4/07, 7/07, 12/07,
15/07 и 4/08) члан 4. мијења се и гласи:

„ Да би индивидуални пољопривредни
произвођач имао право приступа кредитној
линији потребно је да испуњава сљедеће опште
услове кредитирања:
- да је тражилац кредита  стално настањен  на

подручју  општине Вишеград,
- да се захтјев за кредит односи на улагања у

пољопривредну производњу на подручју
општине Вишеград у складу са Стратегијом
развоја  општине Вишеград,

- да је регистрован као индивидуални
пољопривредни произођач у одјељењу за
привреду и друштвене дјелатноси општине
Вишеград или у АПИФУ.

- да прихвата да се брише са евиденције
незапослених лица по одобрењу кредита
најмање у времену трајања отплате кредита,
ако је пријављен код Завода за
запошљавање,

- старосна доб до 65 година,
- да се не води кривични поступак.“

Члан 2.
Члан 5. мијења се и гласи:

„ Максималан износ кредита: до 50.000,00 КМ +
25.000,00 КМ за  свако новозапослено лице.
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- Минимални износ кредита је 5.000,00 КМ,
- Период кредитирања:   до 6  (шест)  година,

без грејс периода,
- Грејс период до 18 (осамнаест) мјесеци,

зависно од намјене, сем у воћарству 36
(тридесетшест) мјесеци,

- Каматна стопа  1%  на годишњем нивоу,
- Отплата кредита: у једнаким мјесечним

ануитетима,
- Обрачун и наплата камате: мјесечно, у грејс

периоду и у периоду отплате кредита,
- Кориснику кредита у грејс периоду неће се

одобравати нови кредит,
- Кориснику кредита  који је кредитна

средства уложио  према одредбама уговора,
по истеку грејс периода,  може се одобрити
нови кредит у износу од 25.000,00 КМ по
новозапосленом лицу,

- Инструменти обезбеђења уредне отплате
кредита у складу са договором Банке и
корисника кредита (жиранти, хипотека,
заложно право и друго).“

Члан 3.
Члан 7. мијења се и гласи:

„Кредитни услови

- Износ кредита: до 50.000,00 КМ + 25.000,00
КМ за сваког новозапосленог радника,

- За додјелу кредита  изнад 150.000,00 КМ
сагласност ће давати Скупштина општине,
на приједлог Кредитног одбора,

- Период кредитирања  до 6  (шест)  година,
без грејс периода,

- Грејс период: до  18 (осамнаест)  мјесеци,
- Каматна стопа: 1% на годишњем ниво,
- Отплата кредита: у једнаким мјесечним

ануитетима,
- Обрачун и наплата камате: мјесечно, у грејс

периоду и у периоду отплате кредита,
- Кориснику кредита у грејс периоду неће се

одобрити нови кредит,
- Кориснику кредита који је кредитна

средства уложио или улаже према
одредбама уговора, након истека грејс
периода, може се одобрити  нови кредит у
износу од 25.000.00 КМ за свако
новозапослено лице,

- Инструменти обезбјеђења уредне отплате
кредита: у складу са договором Банке и
корисника кредита (хипотека, гаранција
банке, жиранти, заложно право и др.).“

Члан 4.
Члан 8. мијења се и гласи:

„  Посебни услови за младе до 35  година,
породице погинулих бораца и ратних војних

инвалида од I  до IV  категорије и породице са
троје (3) и више дјеце.
Индивидуалним пољопривредним
произвођачимa и предузетницима млађим од 35
година, те породицама погинулих бораца и
ратних војних инвалида од I  до IV категорије и
породицама са троје (3) и више дјеце, кредитна
средства  ће бити одобрена уз :
-   камату  од 1% ,
-   грејс период до 24 мјесеца, сем у воћарству
    36 мјесеци,
-   рок отплате 8 (осам) година без  грејс
    периода.

Члан 5.
Члан 10. мијења се и гласи:

„ Кредитни услови
- Износ кредита: до 100.000,00 КМ, са

најмање два зпослена  радника + 25.000,00
КМ

      за сваког додатно запосленог радника,
- Период кредитирања: до 6 (шест) година,

без грејс периода,
- Грејс период: до 18 (осамнаест) мјесеци,
- Каматна стопа  1% на годишњем нивоу,
- Отплата кредита: у једнаким мјесечним

ануитетима,
- Обрачун и наплата камате: мјесечно, у грејс

периоду и у периоду отплате кредита,
- Кориснику кредита у грејс периоду неће се

одобрити нови кредит,
- Кориснику кредита који је кредитна

средства уложио  према одредбама уговора,
по истеку грејс периода, може се одобрити
нови кредит у износу од 25.000.00КМ  за
свако новозапослено лице,

- Инструменти обезбјеђења уредне отплате
кредита: у складу са договором Банке и
корисника кредита, (хипотека, заложно
право, жиранти и друго).“

Члан 6.
У члану 16. поглавље 1. Индивидуални
пољопривредни произвођачи, мијења се и гласи:

„1.Индивидуални пољопривредни произвођачи:
-  писмени захтјев за кредит на прописаном
   обрасцу,
-  овјерена фотокопија личне карте подносиоца
    захтјева,
-  пројекат,
-  увјерење да је регистрован као индивидуални
    пољопривредни произвођач,
-  увјерење од Пореске управе о измиреним
   обавезама.
-  профактуре за планирана улагања или
    купопродајне предуговоре,
-  потврда од Суда да се против подносиоца
   захтјева  не води кривични  поступак,
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-  све приложене исправе не могу бити старије
    од 3 мјесеца“.
Остали дио текста остаје непромијењен.

Члан 7.
Иза члана 26. додаје се члан 26а. који гласи:

„Може се одобрити нови кредит и прије истека
грејс периода, уз позитивну оцјену Надзорног
одбора о намјенском утрошку претходног
кредита и сагласности Кредитног одбора,
начелника општине  и Скупштине општине  о
сваком појединачном захтјеву,  с тим да се не
продужава грејс период из првобитног кредита.“

Члан 8.
Иза члана 27. додаје се члан 27а.  који  гласи:

„Омогућити репрограм враћања кредита за
кориснике који су били ажурни у погледу
враћања, у периоду од најмање 12. мјесеци, као
и осталим елементима уговора о кредиту
(запошљавање), односно бизнис плану, али су
усљед објективних околности, изазваних
свјетском финансијском кризом постали
неликвидни,  с тим да се о сваком појединачном
захтјеву изјасни Скупштина општине Вишеград.
На приједлог Кредитног одбора, уз сагласност
начелника општине, Скупштина општине ће се
изјаснити о сваком појединачном захтјеву
корисника кредита за репрограм.  Дужина
репрограма до 12 мјесеци, уз услов да не могу
отпуштати радну снагу током периода трајања
репрограма.“

Члан 9.
Члан 28. мијења се и гласи:

„Средства одобрена одлуком Кредитног одбора,
а на основу закљученог уговора о кориштењу
кредита и приложених одговарајућих
инструмената обезбјеђења, Банка ће у циљу
боље контроле намјенског утрошка средстава,
средства одобрена за набавку основних
средстава по бизнис плану, дозначавати
директно на рачун добављача по приложеним
профактурама или предуговорима, а преостали
износ одобреног кредита дозначити на
одговарајући жиро-рачун корисника кредита.
Трошкови везани за активности у вези додјеле
кредитних  средстава  ( представника Општине
Вишеград)   и надзора намјенског трошења
средстава, исплаћиваће се из прихода
остварених по основу предметних средстава“.

Члан 10.
Иза члана 28. додаје се члан 28а. који гласи:

„Дозвољава се приступ кредитној линији
лицима са територије других општина, за

покретање бизниса искључиво на територији
општине Вишеград, уз услов да ће дјелатност за
коју се траже средства, регистровати и обавати
на територији општине Вишеград, уз обавезу
запошљавања лица са Завода за запошљавање
Вишегад.“

Члан 11.
Члан 30. мијења се и гласи:

„У циљу ефикаснијег праћења примјене
усвојених критерија, контроле намјенског
коришћења средстава, као и  имплементације
цијелог пројекта, формираће се заједнички
Надзорни одбор од четири члана,  од којих 3
члана именује Скупштина општине, а једног
члана Банка преко које се пласирају средства“.

Члан 12.
Члан 33. мијења се и гласи:

„Најкасније  шест мјесеци од преноса средстава
кориснику кредита, чланови  заједничког
Надзорног одбора, састављеног од представника
Банке и Општине, извршиће контролу
намјенског коришћења средстава о чему ће
саставити писмени извјештај који ће доставити
Скупштини општине и Банци на разматрање.
Надзорни одбор ће вршити контролу намјенског
коришћења средстава најмање два пута
годишње.“

Члан 13.
Члан 34. мијења се и гласи:

„У случају да коринсик кредита није
испоштовао одредбе уговора у смислу
испуњавања  обавезе запошљавања или није
извршио намјенско трошење средстава у складу
са понуђеним бизнис планом на приједлог
Надзорног одбора Банка је дужна отказати
кредит и покренути поступак пријевремене
принудне наплате кредита  уз уговорену затезну
камату.“

Члан 14.
Овлашћује се Комисија за прописе Скупштине
општине Вишеград да утврди пречишћени текст
ове одлуке.

    Члан 15.
Ова одлука  ступа на снагу даном  доношења, а
објавиће се у „Сужбеном гласнику Општине
Вишеград“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-106 /09
Датум: 30.04.2009.г.   Мр Билал Мемишевић,с.р.
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На основу члана 78. Закона о приватизацији
државних станова – Пречишћени текст  („Сл.
гласник Републике Српске“, бр. 72/07 и 59/08 ),
члана  30. Закона о локланој самоуправи
(„Сл.гласник Републике Српске“, бр. 101/04,
42/05 и 118/05) и члана 33. Статута општине
Вишеград – Пречишћени текст („Сл.гласник
Општине Вишеград“, бр. 10/08), Скупштина
општине Вишеград на сједници одржаној дана
30.04.2009. године,  д о н о с и

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

Самоуправне интересне
заједнице становања Вишеград (СИЗ)

Члан 1.
У Одлуци о укидању Самоуправне интересне
заједнице становања Вишеград (СИЗ),
(„Сл.гласник Општине Вишеград“, бр. 4/09),
члан 4. мијења се и гласи:
„На основу ове Одлуке извршиће се брисање
уписа СИЗ-а становања код надлежних органа,
са 31.08.2008 године, као и гашење жиро
рачуна“.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
  ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-107/09
Датум: 30.04. 2009. г. Мр Билал Мемишевић,с.р.

На основу члана 30.Закона о локалној
самоуправи („Сллужбени  гласник РС“, бр.
101/04, 42/05 и 118/05), члана 29. Закона о
промету непокретнбости („Службени гласник
БиХ“, бр. 38/78, 4/89, 29/90 и 22/91,Службени
гласник РС“, бр.29/94), члана 6. Закона о
грађевинском земљишту („Службени гласник
Републике Српске“ бр. 112/06), члана 2. Одлуке
о одређивању органа Општине за изјашњавање
о праву прече куповине („Службени гласник
Општине Вишеград“, бр.3/09) и члана 33.
Статута општине Вишеград - Пречишћени текст
(„Службени гласник Општине Вишеград“, бр.
10/08), Скупштина општине Вишеград на
сједници одржаној дана 30.04.2009. године,
д о н о с и

О Д Л У К У
о прихватању права прече куповине градског

грађевинског земљишта од Мирвић
Синана и Мевлиде

Члан 1.
Скупштина општине Вишеград  прихвата
понуду Мирвић (Рагиб) Синана и Мирвић
(Мушан) Мевлиде из Вишеграда, Улица  II
подрињске бригаде, за куповину некретнина
означених са:
                  - к.ч. 1153, у нарави двориште и кућа,
површине 231м2, уписаној у П.Л.-препис 1340/1
К.О. Вишеград I ( нови премјер), што по старом
премјеру одговара к.ч. 3/57, уписаној у З.К.
уложак бр. 174 К.О. Вишеград , по праву прече
куповине које су Општини Вишеград понудили
Mирвић  Синан и Мевлида, по цијени од
40.000,00 КМ.

Члан 2.
Овлашћује се начелник општине да закључи
уговор о купопродаји некретнина из члана 1. ове
одлуке са Мирвић Синаном и Мевлидом.

        Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се  у „Сл. гласнику општине
Вишеград“

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
     ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-108/09
Датум: 30.04.2009. г.  Мр Билал Мемишевић,с.р.

На основу члана 30. Закона о локалној
самоуправи („Сл.гласник Републике Српске“,
бр. 101/04, 42/05 и 118/05), члана 29. Закона о
промету непокретности („Сл.гласник БиХ“, бр.
38/78, 4/89, 29/90 и 22/91, Службени гласник
РС“, бр. 29/94), члана 6.Закона о грађевинском
земљишту („Службени гласник Републике
Српске“ бр. 112/06), члана 2. Одлуке о
одређивању органа Општине за изјашњавање о
праву прече куповине („Службени гласник
Општине Вишеград“, бр.3/09) и члана 33.
Статута општине Вишеград - Пречишћени текст
(„Службени гласник Општине Вишеград“, бр.
10/08), Мишљења Одјељења за просторно
уређење и стамбено – комуналне послове број:
05-477-10/09  од  21.04.2009  године, Скупштина
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општине Вишеград на сједници одржаној дана
30.04.2009.  године, д о н о с и

О Д Л У К У
о прихватању права прече куповине градског

грађевинског земљишта од Ћећез Душка

Члан 1.
Скупштина општине Вишеград  прихвата
понуду Ћећез (Тодора) Душка  из Вишеграда,
ул.  II  подрињске бригаде,  за куповину
некретнина означених са:
                  - к.ч. 1152, у нарави двориште, кућа и
зг укупне површине 151 2m , уписаних у П.Л.-
препис 321/2/1 К.О.Вишеград  1 ( нови премјер),
што у старом премјеру одговара к.ч.1152,
уписаној  у З.К.  уложак бр.  60  К.О. Вишеград ,
по праву прече куповине које је Општини
Вишеград понудио Ћећез (Тодора)  Душко по
цијени од 40.000,00 КМ.

Члан 2.
Овлашћује се начелник општине да закључи
уговор о купопродаји некретнина из члана 1. ове
одлуке са Ћећез (Тодора) Душко.

Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се  у „Сл. гласнику општине
Вишеград“

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-109/09
Датум: 30.04. 2009. г. Мр Билал Мемишевић,с.р

На основу члана 58.  и 254.  Закона о
предузећима („Сл.гласник Републике Српске“,
бр. 24/98 62/02, 38/03, 97/04 и 34/06) и члана 33.
Статута општине Вишеград – Пречишћени текст
(„Сл. гласник Општине Вишеград“, бр. 10/08),
Скупштина општине Вишеград на сједници
одржаној дана  30.04.2009. године, д о н о с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању представника Општине

Вишеград у Скупштини  друштва капитала
„Милса“ а.д.  Вишеград

1. Именује се Јелена Гавриловић,
економиста, за представника - пуномоћника

Општине Вишеград у Скупштини  друштва
капитала  „Милса“ а.д.  Вишеград.

2. Именована је дужна да заступа
интересе Општине Вишеград у Скупштини
друштва капитала из тачке 1. Рјешења, а на
основу Смјерница  о начину поступања
представника Општине Вишеград у Скупштини
друштва капитала „Милса“ а.д. Вишеград.

3. Именована ће заступати интересе
Општине Вишеград у Скупштини друштва
капитала из тачке 1. Рјешења, до опозива.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
               ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-111/09
Датум: 30.04.2009.г.   Мр Билал Мемишевић,с.р.

На основу члана 249.  став (3)  Закона о
предузећима („Сл.гласник Републике Српске“,
бр. 24/98 62/02, 38/03, 97/04 и 34/06) и члана 33.
Статута општине Вишеград – Пречишћени текст
(„Сл. гласник Општине Вишеград“, бр. 10/08),
Скупштина општине Вишеград на сједници
одржаној дана  30.04.2009. године, д о н о с и

С М Ј Е Р Н И Ц Е
о начину поступања представника –
пуномоћника  Општине Вишеград
у Скупштини друштва капитала

„Милса“ а.д. Вишеград

I
Скупштина општине Вишеград утврђује
смјернице о начину поступања представника –
пуномоћника Општине Вишеград у Скупштини
друштва капитала „Милса“ а.д. Вишеград, како
слиједи:

1.  Понудити „Александрија Комерц“
д.о.о. Источно Сарајево продају имовине
Општине Вишеград (објекат и опрема), која није
унесена као основни капитал у „Милса“  а.д.
Вишеград, у складу са Законом.

2. Обавезати  „Александрија Комерц“
д.о.о. Источно Сарајево да изврши поврат
средстава у износу од 39.926,50 КМ, које је
Општини  Вишеград по основу позајмице  дала
„Милса“ а.д. Вишеград.
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3. Понудити „Александрија Комерц“
д.о.о. Источно Сарајево да изврши откуп акција
а.д.  „Милса“  које су у власништву Општине
Вишеград.

II
Представник – пуномоћник Општине Вишеград
у Скупштини друштва капитала из тачке 1. ових
смјерница дужан је да се придржава ових
смјерница приликом учествовања у раду и
одлучивања у Скупштини акционара „Милса“
а.д. Вишеград.

III
Ове смјернице ступају  на снагу даном
доношења, а биће објављене у „Службеном
гласнику Општине Вишеград“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
            ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-112/09
Датум: 30.04.2009.г.  Мр Билал Мемишевић,с.р.

На  основу  члана 30.  Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“ број 101/04, 42/05, 118/05 и члана 33.
Статута Општине Вишеград – Пречишћени
текст (,,Службени гласник Општине Вишеград“
бр. 10/08), Скупштина општине Вишеград  на
сједници одржаној дана 30.04.2009. године,
д о н о с и

П Л А Н
КОРИШТЕЊА  ЈАВНИХ  ПОВРШИНА

     I  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ И ДЕФИНИЦИЈЕ

1. План кориштења јавних површина (у
даљем тексту: план) односи се на јавне
површине, земљишта и водене површине које су
дефинисане важећом одлуком о комуналном
реду, а предвиђени су за привремено кориштење
ради постављања објеката, уређаја и опреме у
сврху обављања одређених дјелатности, као и
постављање рекламних објеката.
Планом се одређују намјена и услови за њихово
заузимање, као и начин додјеле.

            2. Урбано подручје општине Вишеград
обухвата простор унутар урбанистичког плана
града Вишеграда.
Остала подручја обухваћена овим планом су
субцентри: Вишеградска Бања, Босанска

Јагодина, Добрун, Вардиште, Међеђа и
Прелово, а све у складу са важећом одлуком о
комуналном реду.

3.  Као јавне површине,  у смислу тачке
1. овог плана сматрају се површине дефинисане
у члану 5. тачка 9. Закона о уређењу простора -
Пречишћени текст                 (Службени гласник
Републике Српске, број 84/02) и Одлуци о
комуналном реду,  којима управља  Општина
Вишеград.

           4. Као привремено коришћење/
заузимање јавних површина , усмислу тачке 1.
овог плана, сматра се привремено постављање
на тим површинама објеката, уређаја и опреме.

           5. Као објекти, уређаји и опрема за
обављање дјелатности, у смислу тачке 4,
сматрају се:

-  киосци ( привремени монтажно-
демонтажни објекти од лаког материјала),

-  љетне баште уз угоститељске објекте
и просторе,тенде, привремена продајна и
изложбена мјеста испред пословних објеката и
просторија,

-  тезге, столови, расхладне витрине,
импровизовани носачи и уређаји за продају:
сладоледа, прехрамбених производа који се
припремају на лицу мјеста, пецива, воћа и
поврћа, љековитог биља, цвијећа, књига,
часописа, сувенира, лутрије, сандука за
чишћење обуће, огласних и рекламних паноа и
слично,

- радње са забавним и спортским
садржајем.

           6. Услови за привремено коришћење
јавних површина, који се у смислу тачке 1.
одређују овом планом, су:
-  локација објекта
-  намјена објекта,
-  димензије, изгледи, техничке карактеристике

објекта,
-   услови за постављање објекта и за
     прикључење на одређене инсталације

     II   КОРИШЋЕЊЕ/ЗАУЗИМАЊЕ
            ЈАВНИХ ПОВРШИНА

1. Киосци
1.1. За постављање киоска на јавним

површинама у урбаном подручју општине
Вишеград као и осталим урбаним
подручјима (субцентрима), након
проведене законске процедуре за додјелу
локације, утврђују се појединачни
урбанистичко-технички услови.
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1.2. Локација киоска одређене условима из
тачке 1.1,  су привремене локације,  а
намјена јавних површина за постављање
киоска је привремена намјена, у смислу
члана 74. Закона о уређењу простора и
Одлуке о комуналноим реду.

1.3. У киосцима се може обављати:
· Дјелатност трговине на мало,  и то

продаја сљедећих производа:
- животних намирница,
- ситне индустријске непрехрамбене робе

намијењене свакодневној потрошњи,
- текстилне конфекције, текстилне крзнарске

галантерије и трикотаже,
- дувана и дуванских прерађевина,
- љековитог биља,
- школског и канцеларијског материјала и

прибора,
- новина, часописа и сличних публикација,
- галантерије, бижутерије, базарске робе и

играчака,
- парфимеријских и козметичких производа,
- филателије и прибора
- цвијећа.

· Угоститељска дјелатност типа продаје
брзе хране, која се припрема на лицу  мјеста

· Услужне дјелатности типа:
- израда печата и кључева,
- копирање,
- фотографска дјелатност и др.

2.    Љетне баште
2.1. Привремене локације за љетње баште на

јавним површинама додјељиваће се у
складу  са условима  наведеним  у
Одлуци о комуналном реду.

3. Покретни објекти за уличну продају
3.1. Привремене локације за постављање

покретних објеката за уличну продају
додјељиваће се у складу  са условима
наведеним  у Одлуци о комуналном реду.

3.2. Из расхладних витрина може се
продавати фабрички пакован сладолед.

3.3. На покретним столовима, сталцима,
тезгама, штандовима, пултовима и сл.
могу се продавати:

- књиге, часописи и сличне публикације,
разгледнице, честитке, лутрија, сувенири,
сунчане наочаре (без диоптрије), цвијеће,
љековито биље и сл.

- прехрамбени производи који се припремају
на лицу мјеста а чија припрема не захтијева
посебне хигијенске услове (кестен, кокице,
кукуруз).

3.4. На истом покретном објекту из тачке 3.3.
може се продавати једна или више роба  из

прве алинеје или једна или више роба из
друге алинеје

        На истом покретном објекту не могу се
        продавати робе из обје алинеје.

3.5. Услови за постављање покретних објеката
испред продавница, за продају роба из
дјелатности продавнице, утврђују се
одобрењем за кориштење/заузимање јавне
површине у складу са одредбама Одлуке о
комуналном реду.

3.6. Услови за постављање покретних објеката
за пригодне продаје ( Нова година, 8. март и
сл.) утврђују се одобрењем за
кориштење/заузимање јавне површине у
складу са одредбама Одлуке о комуналном
реду.

3.7. Услови за постављање расхладних витрина
испред пословних простора утврђују се
одобрењем за  кориштење/заузимање јавне
површине у складу са одредбама Одлуке о
комуналном реду.

3.8. Услови за постављање огласних и
рекламних паноа утврђују се одобрењем за
кориштење/заузимање јавне површине у
складу са Одлуком о комуналном реду.

4.     Забавне радње
4.1. Локације и услови за постављање

циркуских шатри, рингишпила и друге
опреме и уређаја за забавне радње утврђују
се појединачним урбанистичко-техничким
условима.

      III  УСЛОВИ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ
            ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА
            НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА

1. На подручјима која су покривена
детаљним плановима ( регулациони и планови
парцелације) планским документом су одређене
могућности и локације на којима се могу
постављати привремени монтажни објекти.
Објекте који су постављени прије доношења
плана могуће је задржати до привођења
земљишта трајној намјени уколико својом
диспозицијом, намјеном или положајем нису у
супротности са околним простором и не
спречавају његово несметано кориштење у
складу са планом.

2. На осталим подручјима која нису
покривена детаљним плановима локације за
постављање привремених монтажних објеката
одредиће се сходно просторним могућностима
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које нуде поједине локације а у складу са
Одлуком о комуналном реду.

         3. Услови за постављање љетних башти,
покретних објеката за уличну                  продају,
огласних и рекламних паноа те забавних радњи
дефинисани су Одлуком о комуналном реду.

        IV НАЧИН ДОДЈЕЛЕ

Додјела јавних површина ради привременог
заузимања врши се путем јавног оглашавања и
непосредном погодбом према Плану коришћења
јавних површина.
Додјела јавних површина ради привременог
заузимања може се вршити искључиво путем
јавне лицитације.
Одлуку о расписивању јавног огласа доноси
начелник општине.
Непосредном погодбом додјела се врши:
-  власницима угоститељких објеката за
   постављање љетних башти,
-  власницима продавница за постављање
   покретних објеката испред продавница
   за продају роба из дјелатности продавнице,
-  власницима забавних радњи које се организују

од мјеста до мјеста.
Непосредном погодбом може се додијелити
јавна површина ради привременог заузимања и
у случају када није дата на коришћење по огласу
из разлога што на огласу није било
заинтересованих кандидата или додјела није
реализована због одустанка учесника огласа.

       V  ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
                             ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-87/09
Датум: 30.04.2009. г. Мр  Билал Мемишевић,с.р.

На основу члана 18. став 2. Закона о јавним
путевима (,,Службени гласник Републике
Српске,, бр. 3/04 и 78/08), члана 81. и 89. Закона
о шумама (,,Службени гласник Републике
Српске“, бр. 75/08) и члана 33.Статута општине
Вишеград – Пречишћени текст („Службени
гласник Општине Вишеград“, број: 10/08),
Скупштина општине Вишеград на сједници
одржаној дана 30.04.2009. године,   д о н о с и

Г О Д И Ш Њ И    П  Л А Н
одржавања, заштите, реконструкције и
изградње локалних и некатегорисаних
путева и улица у насељу,  за  општину

Вишеград у 2009. години

            У В О Д

Законом о јавним путевима („Службени гласник
Републике Српске“, број 3/04, 78/08),
Правилником о одржавању јавних путева и
објеката („Службени гласник Републике
Српске“, број: 23/05) и Одлуком о разврставању,
управљању и заштити локалних и
некатегорисаних путева Општине Вишеград
(„Службени гласник Општине Вишеград“, број:
4/09) дефинисано је одржавање јавних путева и
објеката, обављање сталног надзора над стањем
јавних путева и објеката, начин и услови
обављања надзорне службе као и услови које
мора испуњавати извођач који се бави
одржавањем и заштитом јавних путева и
објеката, заштита и финансирање локалних и
некатегорисаних путева на подручју општине
Вишеград.
Наведеним прописима дефинисано је
одржавање јавних путева које обухвата радове
на: коловозу, банкинама,  косинама насипа,
усјека и засјека, трупу пута облогама,
обложеним зидовима, објектима за
одводњавање, пропустима, мостовима,
саобраћајној сигнализацији и путној опреми, као
и радове у путном појасу и пружним прелазима.
Такође је прописано да се јавни путеви морају
одржавати у таквом стању које омогућава
вршење трајног, безбједног и несметаног
саобраћаја за који су путеви намијењени, као и
план зимске службе:
Обим, врста, вриједност и динамика
извођења радова на одржавању јавних
путева, утврђују се (у складу са планираним
буџетским средствима), Програмом радова
на одржавању, заштити, реконструкцији, и
изградњи локалних и некатегорисаних
путева који усваја Скупштина општине
Вишеград.
Материјали који се употребљавају за одржавање
јавних путева морају у цијелости одговарати
важећим техничким прописима и стандардима,
односно за одржавање асфалтних коловоза
морају се употребљавати материјали од којих су
изграђени коловози, а за оправку оштећених
дијелова шљунчаног, туцаничког, макадамског
или земљаног коловоза употребљавају се
туцаник, камена ситнеж, шљунак и камена
дробина. Шљунак мора одговарати техничким
прописима и стандардима, а камена дробина
мора да садржи камени материјал различитих
величина зрна са максималном величином зрна
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до 60 мм и глиновитних примјеса до 5%.
Неопходно је одржавати објекте за одводњу,
односно мора се обезбиједити нормално
прихватање и одвођење површинских и
подземних вода,  уз редовно кошење траве и
уклањање растиња. Објекти на путевима се
морају одржавати како би се обезбиједило
нормално и безбједно одвијање саобраћаја на
путу.
Саобраћајна сигнализација и опрема пута мора
бити уочљива и функционална, а у радове на
одржавању вертикалне саобраћајне
сигнализације спадају: уграђивање знакова који
недостају, замјена дотрајалних и порушених
знакова, постављање одговарајућих знакова у
случају промјена на путу.
Наведеним правилником дефинисано је да
зимски период одржавања путева траје од 15.
новембра текуће до 15. марта наредне године,  а
под одржавањем се подразумијева:
неутралисање поледице и уклањање снијега са

коловоза и путних објеката,
спречавање стварања поледице на коловозу,
посипање залеђених и засњежених коловоза

абразивним и другим материјалима.
Извођач радова зимског одржавања путева
обавезан је започети са чишћењем снијега прије
него што се накупи 5  (пет)  цм снијега на
коловозу и прије него што се снијег сабије.
У случају сусњежице, ледене кише и настанка
поледице, извођач на радовима одржавања
путева мора одмах реаговати са одговарајућим
начином посипања. Планом зимске службе
утврђен је приоритет одржавања путних
праваца.

У складу са Законом о јавним набавкама
објављено је обавјештење о набавци у
(„Службеном гласнику БиХ“, бр.80/07) за
обављање радова зимског одржавања локалних
путева. Након проведене процедуре изабран је
најповољнији понуђач за локалне путеве и
градске улице А.Д. „РОМАНИЈА ПУТЕВИ“.

Зимско одржавање локалних путних праваца
вршиће се у складу са потписаним уговором
број: 02-013-655-02/07.
Саставни дио уговора је списак локалних путева
на којим ће се обављати послови зимске службе
у 2008-2009 години.
Редовно и ванредно одржавање локалних и
некатегорисаних путава као и улица у насељу од
интереса за општину Вишеград у складу са
Одлуком  о разврставању, управљању и заштити
локалних и некатегорисаних путева број: 01-
022-70/09 од 03.04.2009.године радиће се према
овом годишњем плану.

I  АКТИВНОСТИ

- санација и одржавање макадамских
коловаза и путева;

- изградња нових и санација постојећих
цјевастих пропуста за одводњу и мостова;

- санација клизишта и одрона;
- изградња и чишчење постојећих јарака за

одводњу површинских вода са локалних
путева,

- насипање локалних путева природним
ломљеним каменим материјалом;

- чишчење снијега и леда са колозова и
посипање у циљу спречавања поледице и
проходности путева;

- реконструкција макадамских путава
(проширење коловоза,радијуса кривина и
мјеста за мимоилажење и нормално
одвијање саобраћаја);

- крпажа ударних рупа на асфалтираним
дијеловима локалних путева.

- раскресивање самониклог растиња
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СПИСАК
ЛОКАЛНИХ  И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА О КОЈИМА СЕ

СТАРА НАДЛЕЖНИ ОРГАН ОПШТИНЕ  ВИШЕГРАД

Дужина у кмРед.
Бр.

    Путна релација
Савремени
коловоз

туцаник Земљани
Некатегорис.

Укупно

1) Прелово-Каменица     2,10 14,90   --- 17,00

2)
Сасе-Вишег.Бања-
Голубовићи

   13,80   -   --- 13,80

3) Гребен-Гостиља     2,20   2,80   ---   5,00

4)
Вишеград-Дринско-
Паштан Брдо

    -  13,70   --- 13,70

5) Међеђа-Хадровићи     -  10,00   --- 10,00
6) Вардиште-Јабланица   10,00  -   --- 10,00
7) Вишеград-Милошевићи   10,40  -   --- 10,40

8)
Г.Штитарево-Клашник-
Жлијеб

  -   -  10,40 10,40

9)
Г.Лијеска-Џанкићи-
Долови

 -  11,70   6,30 18,00

10)
Вишеград-Б.Поље-
Касаповићи   2,10  3,90

  ---
 6,00

11) Међеђа-Каоштице   8,00   -  ---  8,00

12) Вишеград-В.Луг-В.Бања  2,85 3,15  6,00

13)
Д.Лијеска-Каберник-
Холијаци  -  3,70 2,30  6,00

14)
М.Гостиља-Влаховићи-
Обравње  -  2,90 7,10 10,00

15)
Велетово-Црнчићи-
В.Гостиља -  - 12,00 12,00

16) Борије-Бијела -  3,50  ---   3,50
УКУПНО: 48,60 69,95 41,25 159,80

км

II   ПРЕГЛЕД  ПРЕДВИЂЕНИХ РАДОВА НА САНАЦИЈИ ЛОКАЛНИХ        ПУТЕВА И
НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА У 2009. ГОДИНА

Записник бр. 1  МЗ ВАРДИШТЕ

                                                  ПРЕДМЈЕР  РАДОВА
Редни
број

ОПИС  РАДОВА Јединица
мјере

Количина

1. Ручно чишћење одводних канала
поред пута (у цијену урачунат: ручни ископ у
материјалу 3. и 4. категорије
са  одвозом ручним колицима до 15м1 Димензија  0,50
м  x   0,30 м).

1. Правац према засеоку Лазаревићи
Јовичићи
Оплаве

Обрачун по м1

М1
М1
М1

200,00
150,00
200,00
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2. Чишћење постојећих пропуста
од наноса земљаног материјала
пропуст дим.

- Ф 300 мм
- Ф 500  мм
- Ф 200  мм

Обрачун по комаду КОМ
3. Чишћење шкарпе поред пута

(у цијену урачунато: ручни
ископ у материјалу 3.и 4.
категорије са одвозом ручним
колицима до удаљености 15 м1
просјечан ископ је 0,50 м3/м1
пута.
- Добрун – Станишевац
Обрачун по м1.

М1 150,00

4. Насипање пута тампонским
материјалом у слоју од 10  -  15 цм.(у цијену урачунато
утовар и превоз материјала са  позајмишта
и разастирање материјала по путу.Просјечна
удаљеност до 5,0 км).
- тампон из позајмишта
            Обрачун по м3

- Правац према засеоку Лазаревићи
- Јовичићи
- Оплаве
- Добрун – Станишевац

М3

М3
М3
М3

  50,00

  30,00
  50,00
250,00

5. Чишћење и нивелисање трасе
пута од наноса (машинско)

- Правац према засеоку
- Лазаревићи
- Јовичићи
- Оплаве
- Добрун – Станишевац

Обрачун по м3

М3
М3
М3
М3
М3

  7,00

40,00

6. Ваљање насутог дијела пута ваљком.
- Правац према засеоку Лазаревићи
- Јовичићи
- Оплаве
- Добрун – Станишевац

Обрачун по м2.

М2
М2
М2
М2

1.600,00
460,00
700,00

4.500,00

Записник бр. 2  МЗ    ДОБРУН
ПРЕДМЈЕР  РАДОВА

Редни
број

ОПИС  РАДОВА Јединица
мјере

Количина

1. Ручно чишћење одводних канала
поред пута (у цијену урачунат:ручни ископ у материјалу
3. и 4. категорије
са  одвозом ручним колицима до 15м1 Димензија  0,50 м
x   0,30 м).

- Небоговине
- Пољанице
- Зарићи
- Грање

Чишћење постојећег јарка

М1
М1
М1
М1

120,00
850,00
  70,00

1.040,00
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2. Чишћење постојећих пропуста
од наноса земљаног материјала
пропуст дим.

- Небоговине
- Ф 1000мм
Очистити постојећи
- Ф 300мм
Поставити нови
- Ф 500мм
- Веље Поље
- Ф 200мм
- Зарићи
- Ф 300 мм
Обрачун по комаду

КОМ

КОМ

КОМ

КОМ

КОМ

5,00

1,00

1,00

1,00

1,00

3. Чишћење шкарпе поред пута
(у цијену урачунато: ручни
ископ у материјалу 3.и 4.
категорије са одвозом ручним
колицима до удаљености 15 м1
просјечан ископ је 0,50 м3/м1
пута.

- Небоговине
- Веље Поље
- Грање
- Тасићи

М1
М1
М1
М1

150,00
30,00
80,00
65,00

4. Израда пропуста (у цијену
Урачунато: ископ земље
3. и 4. категорије, набавка
и постављање бетонских цијеви,
затрпавање око цијеви, пијеском
или пробраном земљом  из иско-
па, затрпавње канала тампонским
материјалом  и одвоз вишка земље).

- Небоговине
- Ф 1000мм

           Очистити постојећи
- Ф 300мм

           Поставити нови
- Ф 500мм
- Веље Поље
- Ф 200мм
- Зарићи
- Ф 300мм

           Обрачун по м1.

М1

М1

М1

М1

М1

5,00

7,00

7,00

4,00

6,00

5. Бетонирање таложника испред про-
пуста  (у цијену урачунато: ископ
земље 3. и 4. категорије бетонирање зидова и дна
таложника бетономМБ -  20  у  једностраној оплати и
одвоз ископаног материјала).

- Небоговине
- Веље Поље
- Зарићи
- подзидати постојећи пропуст са израдом

оплате једностране
Обрачун по ком.

КОМ
КОМ

КОМ

1,00
1,00

1,00
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6. Насипање пута тампонским
материјалом у слоју од 10  -  15 цм.(у цијену урачунато
утовар и превоз материјала са  позајмишта
и разастирање материјала по путу.Просјечна удаљеност
до 5,0 км).
- тампон из позајмишта -Небоговине

- Пољанице
- Веље Поље
- Зарићи
- Ледине-Девесиље
- Грање
- Тасићи

           Обрачун по м3

М3
М3
М3
М3
М3
М3
М3

732,00
 73,00
148,5

315,00
30,00

468,00
405,00

7. Чишћење и нивелисање трасе
пута од наноса (машинско)
               - Небоговине
               - Веље Поље
-Потребно изградња нове трасе кроз парцелу Баранац

- Грање
- Тасићи

Обрачун по м3

M3
М3

М3
М3

27,00
34,00

36,00
14,00

8. Ваљање насутог дијела пута
ваљком.

- Небоговине
- Пољанице
- Веље Поље
- Зарићи
- Ледине-Девесиље
- Грање
- Тасићи

Обрачун по м2.

М2
М2
М2
М2
М2
М2
М2

    3.660,00
608,.00

      990,00
      200,00
      200,00
    3.120,00
    2.700,00

Записник бр. 3  МЗ  МЕЂЕЂА

                                                       ПРЕДМЈЕР  РАДОВА
Редни
број

ОПИС  РАДОВА Јединица
мјере

Количина

1. Ручно чишћење одводних канала
поред пута (у цијену урачунат:ручни ископ
 у материјалу 3. и 4. категорије
са  одвозом ручним колицима до 15м1 Димензија  0,50 м
x   0,30 м).

- Катовићи
Израда пропуста дим.5,00 x 4,50м.(Има 4шине и под од
пружних прагова).Припремни радови: (Ископ наслага
муља до максималне дубине 1,50м и одвоз на
депонију.Постављање цијеви ф 1000мм 2 реда.
Обрачун по м1.

- Хуреми на Дрини
Продубити поток(машински 40/50 дуж. 30м).

- Јелићи
- Цријеп
Обрачун по м1

M1

М1
M1

30,00

440,00
2.200,00

2. Чишћење постојећих пропуста
од наноса земљаног материјала
пропуст дим.
Катовићи     - Демонтирати постојећи,очистити корито
од муља и наноса и уградити цијеви ф 1000мм ком 10 у
два реда по пет
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-Хуреми на Дрини –Приоритетно очистити
депонију,ослободити корито потока са горње улазне
стране и отворити доњу страну

- Тупеши и Загорац –Ф 300,Л 4
- Ф 600,Л 6
- Цријеп –Ф 300,Л 4

Обрачун по комаду

КОМ

КОМ

КОМ
КОМ
КОМ

10,00

1,0

2,0
1,0

2,00
3. Израда пропуста (у цијену

Урачунато: ископ земље
3. и 4. категорије, набавка
и постављање бетонских цијеви,
затрпавање око цијеви, пијеском
или пробраном земљом  из иско-
па, затрпавње канала тампонским
материјалом  и одвоз вишка земље).

- Катовићи     - Ф 1000
- Хуреми на Дрини –Ф 500,
- Тупеши и Загорац –Ф 300,
- Ф 600,
- Цријеп –Ф 300,

Обрачун по м1.

М1
М1
М1
М1

М1

5
6
4
6

4
4. Бетонирње таложника испред про-

пуста  (у цијену урачунато: ископ
земље 3. и 4. категорије бетонирање зидова и дна
таложника бетономМБ -  20  у  једностраној оплати и
одвоз ископаног материјала).  Катовићи
-Под тј. конструкцију урадити од бетона одговарајуће
марке бетона са ослонцима од камена.
Обрачун по ком. КОМ 1,00

5. Насипање пута тампонским
материјалом у слоју од л0  -  15 цм.(у цијену урачунато
утовар и превоз материјала са  позајмишта
и разастирање материјала по путу.Просјечна удаљеност
до 5,0 км).
- тампон из позајмишта

- Ћипи
- Јелићи
- Пригоште
- Храст
- Тупеши и Загорац
- Од асфалта у Софовићима

Обрачун по м3

М3
М3
М3
М3
М3
М3

306,00
198,00
171,00
288,00
585,00

67,50

6. Чишћење и нивелисање трасе
пута од наноса (машинско) Катовићи

- Хуреми на Дрини
- Од асфалта у Софовићима

Обрачун по м3

М3
М3

43,00
167,00

7. Ваљање насутог дијела пута
ваљком.

- Ћипи
- Јелићи
- Пригоште
- Храст
- Тупеши и Загорац
- Од асфалта у Софовићима

Обрачун по м2.

М2
М2
М2
М2
М2
М2

2.040,00
1.320,00
 1.140,00
1.920,00
3900,00
450,00
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Записник бр. 4  М.З.    ДРИНСКО

                                                                   ПРЕДМЈЕР  РАДОВА
Редни
број

                ОПИС  РАДОВА Јединица
мјере

Количина.

1. Ручно чишћење одводних канала
поред пута (у цијену урачунат:ручни ископ у
материјалу 3. и 4. категорије
са  одвозом ручним колицима до 15м1
Дим.  (0,50 м  x  0,30 м).

- Пијавице-Рудина
- Дринско – до раскрснице према

Бијеговићима
- Од раскршћа у правцу Стражбеница
- Паштан брдо

Обрачун по м1

М1

М1
М1
М1

1.400,00

2.800,00
70,00

1.500,00

2. Чишћење постојећих пропуста
од наноса земљаног материјала
пропуст дим. ф 300

- Пијавице-Рудина
- Дринско – до раскрснице према

Бијеговићима
- Од раскршћа у правцу Стражбеница
- Паштан брдо

Обрачун по комаду

КОМ
      КОМ

КОМ
КОМ

1,00
2,00

1,00
1,00

3. Чишћење шкарпе поред пута
(у цијену урачунато: ручни
ископ у материјалу 3.и 4.
категорије са одвозом ручним
колицима до удаљености 15 м1
просјечан ископ је 0,50 м3/м1
пута.

- Језернице
- Паштан брдо- Биљези

- Цјелом трасом чишћење површинског слоја
нивелисање трасе

Обрачун по м3.

М3
М3

15,00
1.125,00

4. Израда пропуста (у цијену
Урачунато: ископ земље
3. и 4. категорије, набавка
и постављање бетонских цијеви,
затрпавање око цијеви, пијеском
или пробраном земљом  из иско-
па, затрпавње канала тампонским
материјалом  и одвоз вишка земље).
- Ф 300 мм- Језернице
Обрачун по м1.

М1 6,00

5. Насипање пута тампонским
материјалом у слоју од л0  -  15 цм.(у цијену урачунато
утовар и превоз материјала са  позајмишта

1. и разастирање материјала по путу.Просјечна
удаљеност до 5,0 км).

- Пијавице-Рудина
- Дринско – до раскрснице према

Бијеговићима
- Од раскршћа у правцу Стражбеница
- Паштан брдо

- тампон из позајмишта
Обрачун по м3

М3

М3
М3

М3

250,00

1.890,00
125,00

750,00
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6. Ваљање насутог дијела пута ваљком.
- Пијавице-Рудина
- Дринско – до раскрснице према

Бијеговићима
- Од раскршћа у правцу Стражбеница
- Паштан брдо

Обрачун по м2.

М2
М2

М2
М2

3.500,00
9.800,00

3.500,00
   7.500,00

Записник бр. 5  МЗ  ПРЕЛОВО
ПРЕДМЈЕР  РАДОВА

Редни
број

  ОПИС  РАДОВА Јединица
мјере

Количина

1. Чишћење постојећих пропуста
од наноса земљаног материјала
пропуст дим.

- Преловска Ријека
Неопходна санација пропуста ф1000мм
Обрачун по комаду КОМ 1

2. Чишћење шкарпе поред пута
(у цијену урачунато: ручни
ископ у материјалу 3.и 4.
категорије са одвозом ручним
колицима до удаљености 15 м1
просјечан ископ је 0,50 м3/м1
пута.

- Курталићи-Ресник
Санирати сјелину
Обрачун по м1.

М3 192,00

3. Израда пропуста (у цијену
Урачунато: ископ земље
3. и 4. категорије, набавка
и постављање бетонских цијеви,
затрпавање око цијеви, пијеском
или пробраном земљом  из иско-
па, затрпавње канала тампонским
материјалом  и одвоз вишка земље).

- Гребен-Коритник-Гостиља
Санирати постојећи пропуст

- Лозница-Гостиља
- Преловска Ријека

Неопходна санација пропуста ф1000мм
Обрачун по м1.

М1
М1

5,00
5,00

4. Насипање пута тампонским
материјалом у слоју од л0  -  15 цм.(у цијену урачунато
утовар и превоз материјала са  позајмишта
и разастирање материјала по путу.Просјечна удаљеност
до 5,0 км).
- тампон из позајмишта

- Гребен-Коритник-Гостиља
- Од Гребена до Коритника
- На правцу Коритник-Лозница
- Лозница-Гостиља
- Курталићи-Ресник
- Преловска Ријека
- Од споменика у Прелову према

Омерагићима
- Линдина Окука-Преловска Ријека
- Вишеградска Бања-Чешаљ

            Обрачун по м3

М3
М3
М3
М3

М3

М3

М3

127,60
30,00

1.350,00
80,00

90,00

20,00

333,00
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5. Чишћење и нивелисање трасе
пута од наноса (машинско)

- Гребен-Коритник-Гостиља
- Лозница-Гостиља
- Вишеградска Бања-Чешаљ

Обрачун по м3

M3
M3

200,00
100,00

6. Ваљање насутог дијела пута
ваљком.
- Гребен-Коритник-Гостиља
- Од Гребена до Коритника
- На правцу Коритник-Лозница
- Лозница-Гостиља
- Курталићи-Ресник
- Преловска Ријека
- Од споменика у Прелову према

Омерагићима
- Вишеградска Бања-Чешаљ
- Вишеградска Бања-Халуге

Обрачун по м2.

М2

М2
М2
М2

М2

М2

850,00

200,00
9.000,00

533,00

600,00

2.220,00

Записник бр. 6  МЗ  КЛАШНИК

ПРЕДМЈЕР   РАДОВА
Редни
број

  ОПИС  РАДОВА Јединица
мјере

Количина

1. Ручно чишћење одводних канала
поред пута (у цијену урачунат:ручни ископ у
материјалу 3. и 4. категорије
са  одвозом ручним колицима до 15м1 Димензија
0,50 м  x   0,30 м).
Главаче,Блаце,Ђуревићи,Клашник,
Паочићи и Штитарево:

- Од раскршћа до Блаца
- Од Блаца до села Божићи
- Блаце-Ђуревићи
- Блаце-Јошиловићи
- Блаце-Шеврти
- пут према Паочићима из Клашника
- Паочићи-Штитарево

Обрачун по м1

М1

2. Чишћење постојећих пропуста
од наноса земљаног материјала
пропуст дим.

- пут према Паочићима из Клашника
-- - Ф 500  мм

Обрачун по комаду
КОМ 1

3. Израда пропуста (у цијену
Урачунато: ископ земље
3. и 4. категорије, набавка
и постављање бетонских цијеви,
затрпавање око цијеви, пијеском
или пробраном земљом  из иско-
па, затрпавње канала тампонским
материјалом  и одвоз вишка земље).

- пут према Паочићима из Клашника
- Ф 500  мм

- Паочићи-Штитарево
- Ф 1000  мм
- Ф 300 мм

М1

M1
M1

7,00

6,00
6,00
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Обрачун по м1.
4. Насипање пута тампонским

материјалом у слоју од л0  -  15 цм.(у цијену
урачунато утовар и превоз материјала са
позајмишта
и разастирање материјала по путу.Просјечна
удаљеност до 5,0 км).
- тампон из позајмишта
Главаче,Блаце,Ђуревићи,Клашник,
Паочићи и Штитарево:

- Од раскршћа до Блаца
- Од Блаца до села Божићи
- Блаце-Ђуревићи
- Блаце-Јошиловићи
- Блаце-Шеврти
- пут према Паочићима из Клашника
- Паочићи-Штитарево
- Поздерчићи

            Обрачун по м3

М3
М3
М3
М3
М3
М3

М3
М3

10,00
70,00

364,00
15,00
15,00
30,00

30,00
30,00

5. Чишћење и нивелисање трасе
пута од наноса (машинско)

- Паочићи-Штитарево
Обрачун по м3

М3 30,00

6. Паочићи-Штитарево
Потребно је обезбједити санацију моста дужине
4.0м а ширине 4.3(сада је дрвени) нестабилан за
прелаз.

7. Ваљање насутог дијела пута
ваљком.

Обрачун по м 2.
Главаче,Блаце,Ђуревићи,Клашник,
Паочићи и Штитарево:

- Од раскршћа до Блаца
- Од Блаца до села Божићи
- Блаце-Ђуревићи
- Блаце-Јошиловићи
- Блаце-Шеврти
- пут према Паочићима из Клашника
- Паочићи-Штитарево
- Поздерчићи

М2
М2
М2
М2
М2
М2

М2
М3

100,00
700,00

2.426,00
100,00
150,00
200,00

200,00
300,00

Записник бр. 7 МЗ Г. И ДОЊА ЛИЈЕСКА

ПРЕДМЈЕР  РАДОВА
Редни
број

  ОПИС  РАДОВА Јединица
мјере

Количина

1. Ручно чишћење одводних канала
поред пута (у цијену урачунат:ручни ископ у
материјалу 3. и 4. категорије
са  одвозом ручним колицима до 15м1 Димензија
0,50 м  x   0,30 м).

- Доња Лијеска-Дрокан
- Доња Лијеска-Паљевине
- Паљевине-Чанчари-Медићи
- Каберник- Дуга Њива
- Горњи Кочарим
- Доњи Кочарим
- Ораховци

Обрачун по м1

М1
M1

      M1
      M1
      М1
      М1
      М1

200,00
600,00
100,00

1.000,00
1.000,00

400,00
800,00

2. Чишћење постојећих пропуста
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од наноса земљаног материјала
пропуст дим.

- Паљевине-Чанчари-Медићи
- Медићи
- Кочарим
- Дуга Њива

Обрачун по комаду

КОМ
КОМ
КОМ
КОМ

2,00
1,00
2,00
1,00

4. Израда пропуста (у цијену
Урачунато: ископ земље
3. и 4. категорије, набавка
и постављање бетонских цијеви,
затрпавање око цијеви, пијеском
или пробраном земљом  из иско-
па, затрпавње канала тампонским
материјалом  и одвоз вишка земље).

- Доња Лијеска-Паљевине
- ф 300мм
- Доњи Кочарим
- ф 300мм

Обрачун по м1.

М1

М1

24,00

7,00

5. Насипање пута тампонским
материјалом у слоју од л0  -  15 цм.(у цијену
урачунато утовар и превоз материјала са
позајмишта
и разастирање материјала по путу.Просјечна
удаљеност до 5,0 км).
- тампон из позајмишта

- Доња Лијеска-Дрокан
- Доња Лијеска-Паљевине
- Паљевине-Чанчари-Медићи
- Медићи
- Од споменика-Каберник
- Јелачићи
- Горњи Кочарим
- Доњи Кочарим
- Ораховци

            Обрачун по м3

М3
М3
М3
М3
М3
М3
М3
М3
М3

394,00
120,00

30,00
30,00

357,00
226,00
263,00
147,00
518,00

6. Насипање пута тампонским
материјалом у слоју од 10  -  15 цм.(у цијену
урачунато утовар и превоз материјала са
позајмишта
и разастирање материјала по путу.Просјечна
удаљеност до 5,0 км).
- тампон из позајмишта

- Доња Лијеска-Дрокан
- Доња Лијеска-Паљевине
- Паљевине-Чанчари-Медићи
- Медићи
- Од споменика-Каберник-Д.Њива
- Јелачићи
- Горњи Кочарим
- Доњи Кочарим
- Ораховци

     Обрачун по м3

М3
М3
М3
М3

М3
М3
М3
М3
М3

140,00
120,00

30,00
30,00

357,00
226,00
263,00
147,00
518,00

7. Чишћење и нивелисање трасе
пута од наноса (машинско)

- Доња Лијеска-Дрокан
- Медићи
- Од споменика-Каберник
- Јелачићи

М3
М3
М3
М3

10,00
10,00
30,00
10,00
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- Ораховци
Обрачун по м3

М3 100,00

8. Ваљање насутог дијела пута ваљком
- Доња Лијеска-Дрокан
- Доња Лијеска-Паљевине
- Паљевине-Чанчари-Медићи
- Медићи
- Од споменика-Каберник
- Јелачићи
- Горњи Кочарим
- Доњи Кочарим
- Ораховци

Обрачун по м2.

М2
М2
М2
М2
М2
М2
М2
М2
М2

2.627,00
800,00
200,00
200,00

2.380,00
1.507,00
1.753,00

980,00
3.453,00

Записник бр. 8  Горње Шегање - Међусеље

ПРЕДМЈЕР  РАДОВА
                                 Локација : Горње Шегање- Међусеље

Редни
број

ОПИС  РАДОВА Јединица
мјере

Количина

1. Ручно чишћење одводних канала
поред пута (у цијену урачунат:ручни ископ у
материјалу 3. и 4. категорије
са  одвозом ручним колицима до 15м1 Димензија
0,50 м  x   0,30 м).
Обрачун по м1 М1 650,00

2. Насипање пута тампонским
материјалом у слоју од 10  -  15 цм.(у цијену
урачунато утовар и превоз материјала са
позајмишта
и разастирање материјала по путу.Просјечна
удаљеност до 2,0 км).
- тампон из позајмишта
-Обрачун по м3 М3 120,00

3. Чишћење и нивелисање трасе
пута од наноса (машинско обавезан рад грејдера)
Обрачун по м3

М3 120,00
4. Ваљање насутог дијела пута ваљком.750 м x 4,00

Обрачун по м2. М2 3.000,00

IV   ФИНАНСИЈСКА  СРЕДСТВА

За реализацију  овог програма оджавања
локалних и некатегорисаних путева за наредни
период користит ће се средства из Буџета
општине прикупљена по основу члана 53.тачка
1.и члана 55.тачка 3.Закона о јавним путевима
Републике Српске («Сл.Гласник Р.С.»бр.3/04).
Поред ових средстава користит ће се и средства
из Буџета остварена по основу накнаде
кориштења јавних површина,продаје
некретнина у власништву Општине,донација и
средстава грађана као учешће у суфинансирању
одређених пројеката, учешче Ш.Г.»Панос»-
Вишеград.

V    ДИНАМИКА  ИЗВОЂЕЊА  РАДОВА

Према  приливу  финанскијских средстава у
Буџет општине Вишеград у наредном  периоду
за ову намјену,одржавање локалних и
некатегорисаних путева од интереса за општину
Вишеград,вршиће се према овом  плану.
Начелник општине утврдити ће динамику и
редослијед приоритета одржавања путева из
овог Годишњег плана. Због хитности извођења
радова, уврштавање нових приоритета одредиће
начелник општине а план  ће размотрити и
усвојити Скупштина Општине.
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VI   ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Овај план ступа на снагу  осмог дана од дана
објављивања у ,,Службеном гласнику општине
Вишеград,,.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
 ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-94/09
Датум: 30.04.2009. г. Мр  Билал Мемишевић,с.р.

На основу члана 33. Статута општине Вишеград
(«Сл. гласник Општине Вишеград», бр. 10/08)
након разматрања  Извјештаја Главне службе за
ревизију јавног сектора Републике Српске о
ревизији финансијских извјештаја Општине
Вишеград за период од  01.01.-31.12.2007.
године бр. РВ. 079-06 од 04.01.2007 годин,
Скупштина  општине Вишеград на сједници
одржаној  дана  30.04.2009.  године,  д о н о с и

           З А К Љ У Ч А К
о прихватању Извјештаја  Главне службе
за ревизију јавног сектора  Републике

Српске о ревизији  финансијских
извјештаја Општине Вишеград

за период од 01.01. - 31.12.2007. године

1.  Прихвата се Извјештај о ревизији
финансијског извјештаја Општине Вишеград за
период 01.01. - 31.12.2007 године  Главне
службе зе ревизију јавног сектора Републике
Српске  број: РВ051-08 од 04.02.2009. године.

2. Овај Закључак ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се  у «Сл. гласнику
Општине Вишеград».

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-80/09
Датум: 30.04.2009. г. Мр Билал Мемишевић,с.р.

На основу члана 33. Статута Општине
Вишеград – Пречишћени текст («Сл. гласник
Општине Вишеград», бр. 10/08), након
разматрања Извјештаја о начину утрошка
кредитних средстава остварених по основу
Закона о накнадама за коришћење природних
ресурса у сврху производње електричне

енергије, Скупштина општине Вишеград на
сједници одржаној дана  30.04.2009.  године,
д о н о с и

           З А К Љ У Ч А К

1. Не усваја се Извјештај о начину
утрошка кредитних средстава остварених по
основу Закона о накнадама за коришћење
природних ресурса у сврху производње
електричне енергије.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
  ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-82/09
Датум: 30.04.2009. г  Мр  Билал Мемишевић,с.р.

На основу члана 33. Статута Општине
Вишеград – Пречишћени текст («Сл. гласник
Општине Вишеград», број:  10/08), након
разматрања Извјештаја о извршењу средстава
буџетске резерве за период од 01.10.2008. –
31.12.2008. године, Скупштина општине
Вишеград на сједници одржаној дана
30.04.2009  године,   д о н о с и

З А К Љ У Ч А К

1. Усваја се Извјештај о извршењу
средстава буџетске резерве за период од
01.10.2008. – 31.12.2008.  године.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
    ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-83/09
Датум: 30.04.2009. г.  Мр Билал Мемишевић,с.р.

На основу члана 33. Статута Општине
Вишеград – Пречишћени текст («Сл. гласник
Општине Вишеград», број:  10/08), након
разматрања Извјештаја о извршењу средстава
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буџетске резерве за период од 01.01.2009. –
31.03.2009. године, Скупштина општине
Вишеград на сједници одржаној дана
30.04.2009  године,   д о н о с и

З А К Љ У Ч А К

1. Усваја се Извјештај о извршењу
средстава буџетске резерве за период од
01.01.2009. – 31.03.2009.  године.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
                              ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-84/09
Датум: 30.04.2009. г.  Мр Билал Мемишевић,с.р.

На основу члана 33. Статута Општине
Вишеград – Пречишћени текст («Службени
гласник Општине Вишеград», бр. 10/08), у току
разматрања Одлуке о комуналном реду,
Скупштина општине Вишеград на сједници
одржаној дана  30.04.2009.  године,   д о н о с и

З А К Љ У Ч А К

1. Сугерише се даваоцу комуналних
услуга –  КП „Комуналац“  а.д.  Вишеград да
приликом израде Плана одвоза смећа планира
одвоз смећа са Трга палих бораца и  улица
Краља Петра I и Ужичког корпуса у времену  од
00,00 – 06,00 сати ујутру.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
                  ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-86/09
Датум: 30.04.2009.г.   Мр Билал Мемишевић,с.р.

На основу члана 33. Статута Општине
Вишеград – Пречишћени текст («Сл. гласник
Општине Вишеград», број:  10/08), након

разматрања Извјештаја о раду општинских
инспекција – тржишног инспектора, Скупштина
општине Вишеград на сједници одржаној дана
30.04.2009  године,   д о н о с и

З А К Љ У Ч А К

1. Усваја се Извјештај о раду тржишног
инспектора.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
    ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-88/09
Датум: 30.04.2009. г.  Мр Билал Мемишевић,с.р.

На основу члана 33. Статута Општине
Вишеград – Пречишћени текст («Сл. гласник
Општине Вишеград», број:  10/08), након
разматрања Извјештаја о раду општинских
инспекција – санитарног инспектора,
Скупштина општине Вишеград на сједници
одржаној дана  30.04.2009  године,   д о н о с и

З А К Љ У Ч А К

1. Усваја се Извјештај о раду
санитарног  инспектора.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
 ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-89/09
Датум: 30.04.2009. г.  Мр Билал Мемишевић,с.р.

На основу члана 33. Статута Општине
Вишеград – Пречишћени текст («Сл. гласник
Општине Вишеград», број:  10/08), након
разматрања Извјештаја о раду општинских
инспекција – ветеринарског  инспектора,
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Скупштина општине Вишеград на сједници
одржаној дана  30.04.2009  године,   д о н о с и

          З А К Љ У Ч А К

1. Усваја се Извјештај о раду
ветеринарског  инспектора.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-90/09
Датум: 30.04.2009. г.  Мр Билал Мемишевић,с.р.

На основу члана 33. Статута Општине
Вишеград – Пречишћени текст («Сл. гласник
Општине Вишеград», број:  10/08), након
разматрања Извјештаја о раду општинских
инспекција – пољопривредног  инспектора,
Скупштина општине Вишеград на сједници
одржаној дана  30.04.2009  године,   д о н о с и

           З А К Љ У Ч А К

1. Усваја се Извјештај о раду
пољопривредног инспектора.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-91/09
Датум: 30.04.2009. г. Мр Билал Мемишевић,с.р.

На основу члана 33. Статута Општине
Вишеград – Пречишћени текст («Сл. гласник
Општине Вишеград», број:  10/08), након
разматрања Извјештаја о раду општинских
инспекција – комуналне полиције, Скупштина
општине Вишеград на сједници одржаној дана
30.04.2009  године,   д о н о с и

        З А К Љ У Ч А К

1. Усваја се Извјештај о раду комуналне
полиције.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
  ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-92/09
Датум: 30.04.2009. г.  Мр Билал Мемишевић,с.р.

На основу члана 33. Статута Општине
Вишеград – Пречишћени текст («Сл. гласник
Општине Вишеград», број:  10/08), након
разматрања Извјештаја о раду општинских
инспекција – еколошког инспектора, Скупштина
општине Вишеград на сједници одржаној дана
30.04.2009  године,   д о н о с и

            З А К Љ У Ч А К

1. Извјштај о раду општинског
еколошког инспектора враћа се на дораду.

2. Задужује се општински еколошки
инспектор да за наредну сједницу Скупштине
општине детаљније образложи податке наведене
у  Извјештају о раду еколошког инспектора,
који је достављен Скупштини општине на
разматрање у оквиру Извјештаја о раду
општинских инспекција и дорађен извјшетај
достави Скупштини општине на разматрање.

3. Овај закључак ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се  у «Сл. гласнику
Општине Вишеград».

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
    ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-93/09
Датум: 30.04.2009. г.  Мр Билал Мемишевић,с.р.

На основу члана 33. Статута Општине
Вишеград – Пречишћени текст («Сл. гласник
Општине Вишеград», бр. 10/08), након
разматрања Годишњег плана одржавања,
заштите, реконструкције и изградње локалних и
некатегорисаних путева и улица у насељу, за
општину Вишеград у 2009. години, Скупштина
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општине Вишеград на сједници одржаној дана
30.04.2009.  године,  д о н о с и

        З А К Љ У Ч А К

1. Задужује се Одјељење за просторно
уређење и стамбено комуналне послове да у
року од два мјесеца од дана ступања на снагу
овог закључка направи списак свих
некатегорисаних путева на подручју општине.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-95/09
Датум: 30.04.2009.г.  Мр  Билал Мемишевић,с.р

На основу члана 33. Статута Општине
Вишеград – Пречишћени текст («Службени
гласник Општине Вишеград», бр. 10/08), у току
разматрања Извјештаја о годишњем пословању
и годишњем обрачуну јавних установа за 2008.
годину чији је оснивач Општина Вишеград,
Скупштина општине Вишеград на сједници
одржаној дана  30.04.2009.  године,  д о н о с и

          З А К Љ У Ч А К

1. Разматрање извјештаја о годишњем
пословању и годишњем обрачуну јавних
установа за 2008. годину чији је оснивач
Општина Вишеград одлаже се за наредну
сједницу Скупштине општине.

2.  Задужује се Интерна контрола
Општине да до наредне сједнице Скупштине
општине изврши контролу  пословања за 2008.
годину  јавних установа чији је оснивач
Општина Вишеград.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
                   ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-98/09
Датум: 30.04.2009.г.  Мр  Билал Мемишевић,с.р.

На основу члана 33. Статута Општине
Вишеград – Пречишћени текст («Сл. гласник

Општине Вишеград», бр. 10/08), након поновног
разматрања годишњег програма рада и
финансијског  плана за 2009  годину  ЈСУ
„Дрина“ Вишеград, Скупштина општине
Вишеград на сједници одржаној дана
30.04.2009.  године,  д о н о с и

          З А К Љ У Ч А К

1.  Не даје  се сагласност на годишњи
програм рада и финансијски  план за 2009.
годину  ЈСУ „Дрина“ Вишеград.

2. Ступањем на снагу овог закључка
престаје да важи закључак Скупштине општине
Вишеград број: 01-022-63/09 од 12.03.2009.
године („Службени гласник Општине
Вишеград“, број: 3/09).

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
    ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-99/09
Датум: 30.04.2009. г  Мр  Билал Мемишевић,с.р.

На основу члана 33. Статута Општине
Вишеград – Пречишћени текст («Сл. гласник
Општине Вишеград», број:  10/08), након
разматрања Извјештаја о раду РТВ Вишеград,
Скупштина општине Вишеград на сједници
одржаној дана  30.04.2009  године,    д о н о с и

З А К Љ У Ч А К

1. Да се разматрање Извјештаја о раду
ЈП РТВ Вишеград за 2008. годину одложи се за
наредну сједницу Скупштине општине.

2.  Задужује се Интерна контрола
Општине да до наредне сједнице Скупштине
општине изврши контролу  пословања за 2008.
годину ЈП РТВ Вишеград.

3. Овај закључак ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се  у «Сл. гласнику
Општине Вишеград».

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
ПРЕДСЈЕДНИК СО

Број: 01-022-105/09
Датум: 30.04.2009.г.  Мр Билал Мемишевић,с.р.
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На основу члана 38.Закона о буџетском систему
(Сл.гласник РС»број:96/03 и 14/04,67/05,34/06 и
128/06), члана 11.Одлуке о извршењу буџета
Општине Вишеград за 2009 годину
(«Сл.гласник Општине Вишеград»,број:15/08)и
чл. 51.Статута општине Вишеград –
пречишћени текст («Сл.гласник општине
Вишеград 10/08), те захтјева Мирослава
Шекарић и групе грађана улице Гаврила
Принципа број:02-40-67/09 од 27.04.2009
године, начелник општине Вишеград, д о н о с и

О Д Л У К У
о одобрењу средстава буџетске резерве

I
ОДОБРАВАЈУ СЕ средства буџетске резерве у
укупном износу од 1433,70 КМ
(једнахиљадачетиристотинетридесеттриконверт
ибилне марке и 70/100) за набавку неопходног
матреријала за завршетак радова на водоводној
мрежи за 10 (десет) становника улице Гаврила
Принципа који су без воде.

II
Надзор над уградњом купљеног материјала
обављаће комуналана полиција Општине
Вишеград о чему ће поднијети писмени
извјештај начелнику Општине.

III
Наведена средства ће се исплатити     на  жиро
рачун број: 5620060000131151 СТР «Душче»
Вишеград.
За реализацију ове Oдлуке задужује се
Одјељење за финансије.

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

ОПШТИНА ВИШЕГРАД
                                                 НАЧЕЛНИК
Број:02-40-67/09
Датум:04.05.2009.г. Мр Томислав Поповић, с.р.

На основу члана 72.  Закона о локалној
самоуправи (« Сл. гласник РС»101/04, 42/05 и
118/05), члана 51. Статута општине Вишеград
(«Сл.гласник Општине Вишеград»- пречишћени
текст бр. 10/08), члана 5. Одлуке о расписивању
конкурса за додјелу стипендија редовним
студентима виших и високих школа из буџета
Општине Вишеград за школску 2008/2009
годину и члана 3. Одлуке о утврђивању
критеријума за додјелу стипендија редовним

студентима виших и високих школа из буџета
Општине Вишеград за школску 2008/2009
годину, начелник општине,  д о н о с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о формирању комисије  за додјелу стипендија

редовним студентима виших и високих
школа из буџета општине Вишеград за

школску 2008/2009 године

Члан 1.
Формира се комисија у саставу:

1. Дражан Перендија, за предсједника
2. Славица Лончаревић, за члана
3. Миле Лакић, за члана
4. Мишо Савић, за члана
5. Обрад Полуга, за члана.

Члан 2.
Задатак Комисије је да проведе поступак
додјеле стипендија  у складу са Одлуком о
расписивању конкурса за додјелу стипендија
редовним студентима виших и високих школа
из буџета општине Вишеград за 2008/2009
годину и Одлуком о утврђивању критеријума за
додјелу стипендија редовним студентима виших
и високих школа из буџета Општине Вишеград
за школску 2008/2009 годину, да прегледа
приспјеле пријаве и утврди ранг-листу
студената за додјелу стипендија у складу са
прописаним критеријима горе неведене Одлуке.

Члан 3.
Ово рјешење ступа на снагу даном доношња,  а
објавиће се у Службеном гласнику Општине
Вишеград.

ОПШТИНА ВИШЕГРАД
                                                 НАЧЕЛНИК
Број:02-013-129/09
Датум: 09.04.2009.г.  Мр Томислав Поповић, с.р.

На основу члана 43. Закона о локалној
самоуправи («Сл.гласник РС»,број:101/04,
42/05), члана 65. став 2.Закона о буџетском
систему («Сл.гласник РС»,бр. 96/03 и 14/04),
члана 51. Статута Општине Вишеград –
Пречишћени текст («Сл.гласник Општине
Вишеград бр. 10/08), начелник Општине
Вишеград дана 14.04.2009 године, д о н о с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о формирању интерне контроле

Члан 1.
                  Формира се интерна контрола у
саставу:
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                   1. Његош Танасковић, предсједник,
                   2. Бранка Драгичевић, члан,
                   3. Лепа Цвијетић - Васиљевић, члан.

Члан 2.
Интерна контрола из тачке I. овог рјешења
вршиће контролу буџета  Оптине Вишеград у
складу са чланом 65. Закона о буџетском
систему и Правилником о интерној контроли
број:02-013-723/07 од 10.12.2007.год.

Члан 3.
 Доношењем овог рјешења престаје да важи
рјешење о формирању интерне контроле
број:02-013-603/07 од 05.10.2007 године.

Члан 4.
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику Општине
Вишеград.

ОПШТИНА ВИШЕГРАД
                                                 НАЧЕЛНИК
Број:02-013-141/09
Датум: 15.04.2009.г.  Мр Томислав Поповић, с.р.

На основу члана  43.и 72.  Закона о локалној
самоуправи («Сл.гласник Републике Српске»,
бр. 101/04, 42/05 и 118/05) , члана 51. Статута
Општине Вишеград –Пречишћени текст
(«Сл.гласник Општине Вишеград», бр. 10/08) и
чл. 9. Одлуке о оснивању Административне
службе Општине Вишеград («Сл. гласник
Општине Вишеград» бр.5/05) , члана 1. Одлуке
о измјенама и допунама Правилника о
организацији и  систематизацији радних мјеста
администативне службе  Општине Вишеград –
Пречишћени текст  , број: 02-013-127/09  од
09.04.2009 године, начелник Општине,
д о н о с и

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

организацији и систематизацији радних
мјеста Административне службе Општине

Вишеград – Пречишћени текст број: 02-013-
534/08 од 27.10.2008 године

Члан 1.
У члану 15. Правилника о организацији и
систематизацији радних мјеста администативне
службе  Општине Вишеград – Пречишћени
текст  («Сл.гласник Општине Вишеград», бр.
11/08) у графикону који се односи на Одјељење
за привреду и друштвене дјелатности  иза тачке

«10» додаје се тачка «11». назив радног мјеста  и
ријечи «Самостални стручни сарадник  за
економске послове и развој» у опису радног
мјеста «ВСС економског смјера, 3 године
радног искуства и положен стручни испит»  број
извршилаца «1»

Члан 2.
У члану 16.  Одјељка II  који се односи на
Одјељење за привреду и друштвене дјелатности,
иза тачке 10.  додаје се нова тачка 11.  и наслов
«Самостални стручни сарадник за  економске
послове и развој» и опис послова  «Врши
студијско – аналитичке послове, припрема
информације о стању у привреди , учествује у
планирању и реализцији програма и планова
(приходи од шума, ел.енергије, вода), иницира
мјере унапријеђења стања у области привреде,
учествује у изради пројеката за прикупљање
ванбуџетских средсава из разних области у
циљу развоја општине и координира активности
одобрених пројеката, прати рад омладине и
примјену докумената омладинске политике,
учествује у изради општинских прописа из
области привреде и сарађује с општинским ,
републичким и међународним органима,
организацијама и удружењима, прати прописе
из дјлокруга рада одјељења за привреду и води
бригу о природним и пољопривредним
ресурсима општине и развоју програма за
унапријеђење стања у овој области и обавља и
друге послове које му се ставе у надлежност.

Члан 3.
Овај Правилник о измјени и допуни Правилника
о организацији и систематизацији радних мјеста
Административне службе општине Вишеград-
Пречишћени текст («Сл.гласник општине
Вишеград број:11/08)ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у «Сл.гласнику
Општине Вишеград».

ОПШТИНА ВИШЕГРАД
                                                 НАЧЕЛНИК
Број: 02 -013-128/09
Датум: 09.04.2009. г.   мр Томислав Поповић,с.р.
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