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На основу члана 39. став (2) тачка 26), а у вези са
чланом 52. став (1) Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и
36/19 ) и члана 36. став (2) Статута општине
Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“,
број 6/17 и 3/19), Скупштина општине Вишеград на
сједници одржаној 30.09.2019. године, д о н о с и
ОДЛУКУ
о измјени и допуни Пословника
Скупштине општине Вишеград
Члан 1.
Овом Одлуком мијења се и допуњује одјељак 5.,
пододјељак 5.4., члан 60. Пословника Скупштине
општине Вишеград („Службени гласник општине
Вишеград“, број 8/17 и 3/19).
Члан 2.
Члан 60. мијења се и допуњује:
8) разматра нацрт/приједлог стратегије завоја
општине и доставља Скупштини општине
мишљење о документу стратегије;
9) разматра
нацрт/приједлог
плана
имплементације стратегије (1+2) Скупштини
општине мишљење о плану;
10) разматра нацрт/приједлог других развојних
докумената (стратегија, планова, политика
од значаја за развој општине) и доставља
Скупштини општине мишљење о њиховој
усклађености са стратегијом развоја;
11) разматра извјештаје о реализацији стратегије
развоја и других развојних докумената и
доставвља Скупштини општине мишљење о
извјештајима;
12) може да покрене иницијативу за израду и
ревидирање стратегије развоја и других
развојних докумената са одговарајућим
планом имплементације;
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13) може да покрене инивијативу за израду и
разматрање извјештаја о реализацији
стратегије развоја и других тазвојних
докумената;
14) може да покрене иницијативу за заказивање
тематске сједнице Скупштине општине
посвећене развоју општине;
15) врши и друге послове из области планирања
и управљања развојем општине по одликама
и закључцима Скупштине општине.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине
Вишеград“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01-022-169/19
Датум: 30.09.2019. године др Билал Мемишевић,с.р.
На основу члана 50. став (5), а у вези са чланом 38.
став (2) и чланом 52. став (3) Закона о уређењу
простора и грађењу („Службени гласник Републике
Српске“, број 40/13, 106/15 и 3/16), члана 39. став (2)
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број 97/16 и 36/19) и члана 36.
Статута општине Вишеград („Службени гласник
општине Вишеград“, број 6/17 и 3/19), Скупштина
општине
Вишеград
на
сједници
одржаној
30.09.2019. године, д о н о с и
ОДЛУКУ
о усвајању ревизије Регулационог плана
,,Центар“ у Вишеграду
Члан 1.
Овом одлуком усваја се ревизија спроведбеног
документа просторног уређења Регулационог плана
,,Центар“ у Вишеграду (у даљем тексту: план).
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Члан 2.

План садржи:
I ОПШТИ ДИО
II ТЕКСТУАЛНИ ДИО
А. УВОДНИ ДИО
I Уводно образложење
II Подаци о планирању
1. Документација вишег реда
2. Обавезност доношења регулационог плана
3. Важећи регулациони план
4. Одлука о ревизији регулационог плана
5. Плански период
6. Просторна цјелина
7. Носилац припреме и носилац израде плана
8. Радни тим за израду плана
9. Подаци о усаглашености ставова са
органима и организацијама
10. Преднацрт плана
11. Нацрт плана
12. Јавни увид и јавна расправа о нацрту плана
13. Приједлог плана
14. Преглед инфомационо-документационе
основе
Б.АНАЛИЗА И ОЦЈЕНА СТАЊА
I Просторна цјелина
1. Територија просторне цјелине и
становништво
2. Мјесто, намјена и улога просторне цјелине у
урбаном подручју
3. Организација просторне цјелине и основне
физичке структуре
II Природни услови и ресурси – Извод из
Регулационог плана Центар у Вишеграду, из
2008.године
1. Инжењерскогеолошки услови
III Комунална опремљеност и уређеност простора
1. Саобраћајна мрежа
2. Хидротехничка инфраструктура
3. Електроенергетика и телекомуникације
4. Топлификација
5. Зелене површине
IV Градитељско и природно насљеђе
V Животна средина
VI Услови кретања особа са умањеним тјелесним
способностима
В. ПРОБЛЕМИ СТАЊА
1. Организација простора
2. Комунална инфраструктура
3. Оцјена стања организације, уређења и
корисштења простора
Г. ЦИЉЕВИ ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА
1. Становништво и становање
2. Пословне и привредне дјелатности
3. Спорт и рекреација
4. Инфраструктура

2

5. Заштита животне средине
6. Биланс потреба и могућности
Д. КОНЦЕПТ (ПРОГРАМ) ПЛАНА
1. Урбанистички концепт
2. Детаљна намјена површина
3. Регулационе линије
4. Грађевинске линије
5. Парцелација
6. Општи урбанистичко-технички услови за
грађење
7. Обезбјеђење јавног и општег интереса
8. Опремање техничком и комуналном
инфраструктуром
9. Геотехнички услови за грађење
10. Мјере заштите природних, културноисторијских цјелина и објеката и
амбијенталних вриједности
11. Услови за заштиту животне средине
12. Услови за заштиту људи и добара од пожара
13. Услови за заштиту људи и добара у случају
елементарних непогода, ратних катастрофа
и технолошких акцидената
14. Мјере енергетске ефикасности
15. Услови за кретање лица са умањеним
тјелесним способностима
16. Економска валоризација плана
III ГРАФИЧКИ ДИО
1. Геодетска подлога Р = 1:1000
1а. Валоризација постојећег грађевинског фонда
– спратност и намјена објеката- Р = 1:1000
1б. Валоризација постојећег грађевинског фонда
– бонитет објекта- Р = 1:1000
1в. Постојећа намјена површина Р = 1:1000
1г. Функционална организација постојеће јавне
инфраструктуре Р = 1:1000
2. Карта власничке структуре Р = 1:1000
3. Инжењерскогеолошка карта Р = 1:1000
4. Извод из измјене и допуне Просторног плана РС
до 2025.године
-Кориштење земљишта и функционална
идентификација РС- Р = 1:1000
4а. Извод из измјене и допуне Просторног плана РС
до 2025.године
-Заштићена природна добра- Р = 1:1000
5а. План просторне организације Р = 1:1000
5б. План намјене површина Р = 1:1000
6. План организације зона јавног коришћења и
инфраструктуре
- синтезна карта - Р = 1:1000
7. План саобраћаја и нивелације Р = 1:1000
8. План инфраструктуре – хидротехникa Р = 1:1000
9. План инфраструктуре – електроенергетика и
телекомуникације Р = 1:1000
10. План зелених површина Р = 1:1000
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11. План грађевинских и регулационих линија Р =
1:1000
12а. План парцелације – површине и бројеви парцела
Р = 1:1000
12б. План парцелације – координате ломних тачака и
дужине фронтова
граница парцела Р = 1:1000
13. Карта рушења Р = 1:1000.
Члан 3.
Површина обухвата плана је 6,65 ha.
Члан 4.
Елаборат плана, у дигиталном и аналогном облику,
израдила је фирма ,,ROUTING“ д.о.о. Бања Лука,
септембар 2019. године и заједно са смјерницама за
провођење плана чини саставни дио ове одлуке.
Члан 5.
(1) Плански период на који се односи ревизија плана
је десет година.
(2) Почетак рачунања периода из става 1. овог члана
почиње са даном ступања на снагу ове одлуке.
Члан 6.
(1) План ће бити изложен на сталном јавном увиду
код органа општинске управе надлежног за
просторно уређење општине Вишеград - Одјељење
за просторно уређење и стамбено-комуналне
послове.
(2) О провођењу овог плана стараће се орган
општинске управе из претходног става.
Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине
Вишеград“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01-022-170/19
Датум: 30.09.2019. године др Билал Мемишевић,с.р.
На основу члана 39. став (2) тачка 2) и 13) Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 97/16 и 36/19), члана 5. став (3) Одлуке
о давању пословног простора у закуп („Службени
гласник општине Вишеград“, број 3/14) и члана 36.
Статута општине Вишеград („Службени гласник
општине Вишеград“, број 6/17 и 3/19), Скупштина
општине
Вишеград
на
сједници
одржаној
30.9.2019.године, д о н о с и
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ОДЛУКУ
о измјени Одлуке о додјели на коришћење
пословних простора удружењима и другим
правним лицима и организацијама са
територије општине Вишеград
Члан 1.
У одлуци о додјели на коришћење пословних
простора удружењима и другим правним лицима и
организацијама са територије општине Вишеград
број 01-022-140/19 од 10.7.2019.године („Службени
гласник општине Вишеград“, број 9/19) у члану 1.
тачка 1) ријечи „и Удружење малинара Ластар“
бришу се.
Члан 2.
У осталом дијелу Одлука остаје неизмјењена.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Општине
Вишеград“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01-022-171/19
Датум: 30.09.2019. године др Билал Мемишевић,с.р.
На основу члана 39. став (2) а у вези са чланом 19.
тачка 5) Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, број 97/16 и 36/19) и
члана 36. Статута општине Вишеград („Службени
гласник општине Вишеград“, број 6/17 и 3/19)
Скупштина општине Вишеград на сједници
одржаној 30.09.2019. године, д о н о с и
ОДЛУКУ
о суфинансирању реализације пројекта естетског
уређења фасада са заједницама етажних власника
Члан 1.
Овом одлуком одобрава се суфинансирање
реализације пројеката естетског уређења фасада у
главној и другим градским улицама са заједницама
етажних власника регистрованим на подручју
општине Вишеград, до висине средстава планираних
Одлуком о дугорочном кредитном задужењу
(,,Службени гласник општине Вишеград“, број 9/19).
Члан 2.
(1) Пројекти који се могу суфинансирати морају да
се односе на радове који утичу на побољшање
естетских
карактеристика
објеката
(санација
постојећих фасада, бојење постојећих фасада, бојење
постојеће столарије и слично).
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(2) Исто тако, суфинансирање се може вршити и у
случајевима када се поред естетских ради и на
побољшању енергетских карактеристика објеката
као и код објеката чији су поједини дијелови
дотрајали те представљају и естетски и
функционални проблем као и опасност за пјешачки и
колски саобраћај који се одвија поред њих (кровне
стрехе, олуци, кровне лајсне, димњаци, сњегобрани и
слично).
Члан 3.
(1) Однос учешћа Општине Вишеград и заједнице
етажних власника у суфинансирању зависи од
хитности интервенције, визуелног и функционалног
ефекта који се очекује од пројекта и висине
средстава које је потребно уложити у реализацију
пројекта, на начин:
1. Пројекти који се финансирају за радове на
објектима на којима постоје оштећења која могу
изазвати опасност по пјешачки и колски саобраћај а
истовремено представљају и естетски проблем у
контексту окружења тако да радови обухваатају
замјену дотрајалих стреха, олука, чеоних лајсни,
санација оронулих димњака, фасада те других
елемената зграде који могу угрозити безбједност
пјешака са или без бојења фасада таквих објеката у
односу 70% Општона Вишеград - 30% заједница
етажних власника;
2. Пројекти који се финансирају за радове визуелног
и функционалног ефекта, и то:
а) Радови који обухватају
замјена постојеће
столарије и свјетларника у зградама као и израда
термичке фасаде у циљу испуњавања принципа
екололошке ефикасности у односу 50% Општина
Вишеград - 50% заједница етажних власника
б) Радови који обухватају бојење постојећих фасада
и столарије у односу 30% Општина Вишеград - 70%
заједница етажних власника,
(2) Максималан износ средстава која се могу
одобрити за једну заједницу етажних власника је
20.000,00 КМ.
Члан 4.
(1) Суфинансирање пројеката естетског уређења
фасаде из члана 1. ове одлуке општина ће вршити
након спроведеног јавног позива.
(2) Јавни позив расписује начелник општине а
објавиће се на огласној табли општине, интернет
страници општине и локалном радио Вишеграду.
Члан 5.
(1) Поступак за избор објекта за суфинансирање
уређења фасаде проводи комисија.
(2) Комисију именује начелник општине и састоји се
од предсједника и четири члана.
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(3) Задатак комисије за избор објеката за
суфинансирање уређења фасада, је да:
- отвори пристигле пријаве,
- прегледа и утврди да ли су пристигле пријаве
благовремене и да ли испуњавају услове из јавног
позива,
- обиђе сваки појединачни објекат за који је
благовремено поднијета пријава и за који су
испуњени услови из јавног позива, те утврди
чињенично стање и о истом сачини записник,
- провјери предмјер радова,
- изврши бодовање у складу са овим правилником,
- и друге неопходне послове.
(4) Комисија за избор објеката за суфинансирање
уређења фасада, по спроведеном јавном позиву,
након провјере општих услова утврђених у јавном
позиву и извршеног бодовања у складу са овом
одлуком, сачињава приједлог програма за уређење
фасада на објектима из члана 2. до висине средстава
планираних за реализацију овог пројекта.
(5) Одлуку о избору објекта који ће се
суфинансирати донијеће начелник општине на
приједлог комисије из претходног става.
(6) На основу одлуке о избору објекта који ће се
суфинансирати начелник општине закључиће
уговоре са заједницама етажних власника, којим ће
се регулисати међусобне обавезе.
Члан 6.
Поступак за утврђивање приједлога програма одређен
је критеријумима који се вриједнују бодовима на
начин како слиједи:
1. Локација објекта:
а) Објекти који се налазе у улицама Краља Петра ,
Николе Пашића, Николе Тесле, Браће Југовића, Мајке
Југовића, и дијелу улице Цара Лазара (у обухвату
Регулационог плана Центар) 35 бодова;
б) објекти који се налазе у улици Друге подрињске
бригаде, на Тргу палих бораца, у улицама Ужичког
корпуса и Змај Јове Јовановића, у дијелу улице
Војводе Степе (од улице Ужичког корпуса до моста на
ушћу Рзава у Дрину) 30 бодова;
в) објекти који се налазе у првој и другој зони градског
грађевинског земљишта 10 бодова;
г) сви остали објекти 5 бодова.
2. Према степену оштећења и естетском изгледу
фасаде објекта:
а) Изузетно лоша (угожава безбједност пролазника,
угрожава стабилност и функционалност објекта и
веома лошег естетских карактеристика) 30 бодова;
б) лоша (дјелимично оштећена са елементима
оштећења који временом могу постати потенцијална
опасност за пролазнике и лошег естетског изгледа) 20
бодова;
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в) незнатно лоша (мања функционална и естетска
оштећења) 10 бодова.
3. Заједнице етажних власника које конкуришу за
уређење фасаде која се односи на енергетску
ефикасност добијају 20 бодова.
4. Објекти у којима Општина Вишеград има свој
пословни простор, добијају 15 бодова.
Члан 7.
Право учешћа на јавном позиву имају све етажне
заједнице које су регистроване код Одјељења за
просторно уређење и стамбено-комуналне послове
Општинске управе Општине Вишеград, а детаљни
услови дефинисаће се у јавном позиву.
Члан 8.
За реализацију ове одлуке задужују се начелник
општине, Одјељење за просторно уређење и
стамбено-комуналне послове и Одјељење за
финансије Општинске управе Општине Вишеград.
Члан 9.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Општине
Вишеград“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01-022-172/19
Датум: 30.09.2019. године др Билал Мемишевић,с.р.
На основу члана 39. став (2) тачка 2) и тачка 13) a у
вези са чланом 72. став (2) Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број 97/16 и 36/19) и члана 36. Статута општине
Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“,
број 6/17 и 3/19), Скупштина општине Вишеград на
сједници одржаној 30.09.2019. године, д о н о с и
ОДЛУКУ
о давању на управљање дјечијег игралишта
у ул. Краља Петра I
Члан 1.
Скупштина општине Вишеград даје на управљање
дјечије игралиште у ул. Краља Петра I у Вишеграду
ЈП „Дирекцији за изградњу и развој“ д.о.о. Вишеград
улица Ужичког корпуса бб, Вишеград.
Члан 2.
ЈП „Дирекција за изградњу и развој“ д.о.о. Вишеград
дају се на управљање изграђено дјечије игралиште у
ул. Краља Петра I у Вишеграду са комплетним
урбаним дјечијим мобилијаром.
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Члан 3.
(1) Под управљањем у смислу ове одлуке
подразумијева се омогућавање несметаног јавног
коришћења, уређење, одржавање, чување објеката и
слично.
(2) Општина Вишеград задржава право својине односно
власништва над дјечијем игралишту из члана 2. ове
одлуке.
Члан 4.
Према објектима ЈП „Дирекција за изградњу и развој“
д.о.о. Вишеград дужна је да поступа са пажњом доброг
привредника, а управљање да обавља у складу са
позитивним прописима.
Члан 5.
Овлашћује се начелник Општине да са ЈП „Дирекција
за изградњу и развој“ д.о.о. Вишеград закључи уговор
о уступању на управљање дјечијег игралишта и
уговори потребне услове за функционисање .
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине
Вишеград“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01-022-173/19
Датум: 30.09.2019. године др Билал Мемишевић,с.р.
На основу члана 10. став (4) Закона о јавним
путевима (,,Службени гласник Републике Српске“,
брoj 89/13), на основу члана 39. став (2) Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 97/16 и 36/19) и члaна 36. Статута
општине Вишеград („Службени гласник општине
Вишеград“, број 6/17 и 3/19), Скупштина општине
Вишеград на сједници одржаној 30.09.2019. године,
доноси
ОДЛУКУ
о измјени и допуни одлуке о разврставању
локалних путева и улица у насељу на подручју
општине Вишеград
Члан 1.
У Одлуци о разврставању локалних путева и улица у
насељу на подручју општине Вишеград („Службени
гласник општине Вишеград“, број 2/15 и 5/18) у
члану 4. у табеларном прегледу врши се допуна на
начин да се иза редног броја 40. додаје:
41.

Л41

ВишеградПреловоМитровац

17,00

16,00

33,00
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Док се у последњој колони табеларног прегледа број
,,45,93“ мјења бројем ,,62,93“ број ,,171,70“ мјења
бројем ,,187,70“ а број ,,217,63“ мјења бројем
,,250,63“.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Општине
Вишеград“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01-022-174/19
Датум: 30.09.2019. године др Билал Мемишевић,с.р.
На основу члана 19. Закона о систему јавних служби
(„Службени гласник Републике Српске“, број 68/07 и
109/12), члана 39. став (2) Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број 97/16 и 36/19), члана 36. Статута општине
Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“,
број 6/17 и 3/19), а након разматрања Извјештаја о
пословању Јавне установе за предшколско васпитање
и образовање „Невен“ Вишеград за радну 2018/2019
годину, Скупштина општине Вишеград на сједници
одржаној 30.09.2019. године, д о н о с и
ОДЛУКУ
Члан 1.
Скупштина општине Вишеград усваја Извјештај о
пословању Јавне установе за предшколско васпитање
и образовање „Невен“ Вишеград за радну 2018/2019
годину.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине
Вишеград“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01-022-177/19
Датум: 30.09.2019. године др Билал Мемишевић,с.р.
На основу члана 19. Закона о систему јавних служби
(„Службени гласник Републике Српске“, број 68/07 и
109/12), члана 39. став (2) Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број 97/16 и 36/19), члана 36. Статута општине
Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“,
број 6/17 и 3/19), а након разматрања Годишњег
програма рада Јавне установе за предшколско
васпитање и образовање „Невен“ Вишеград за радну
2019/2020 годину, Скупштина општине Вишеград на
сједници одржаној 30.09.2019. године, д о н о с и
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ОДЛУКУ
Члан 1.
Скупштина општине Вишеград даје сагласност на
Годишњи програм рада Јавне установе за
предшколско васпитање и образовање „Невен“
Вишеград за радну 2019/2020 годину.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине
Вишеград“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01-022-178/19
Датум: 30.09.2019. године др Билал Мемишевић,с.р.
На основу члана 39. став (2) тачка 21) и члана 59.
став (1) тачка 9) Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и
36/19), члана 50. Закона о службеницима и
намјештеницима у органима јединице локалне
самоуправе („Службени гласник Републике Српске“,
број 97/16) и члана 36. став (2) Статута општине
Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“,
број 6/17 и 3/19), Скупштина општине Вишеград на
сједници одржаној 30.09.2019. године, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу начелника
Одјељења за општу управу
1. Славчо Сандев, професор руског језика и
кљижевности, разрјешава се дужности начелника
Одјељења за општу управу општине Вишеград, на
лични захтјев.
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у „Службеном гласику општине
Вишеград.
Образложење
Славчо Сандев именован је за начелника Одјељења
за општу управу рјешењем Скупштине општине
Вишеград број 01-022-50/17 од 27.02.2017. године
(„Службени гласник општине Вишеград“, број 4/17).
Како је именовани поднио оставку на мјесто
начелника Одјељења за општу управу, а у складу са
чланом 39. став (2) тачка 21) и чланом 59. став (1)
тачка 9) Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, број 97/16 и 36/19),
чланом
50.
Закона
о
службеницима
и
намјештеницима у органима јединице локалне
самоуправе („Службени гласник Републике Српске“,
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број 97/16), чланом 36. став (2) Статута општине
Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“,
број 6/17 и 3/19), одлучено је као у диспозитиву
рјешења.
Поука о правном лијеку: Против овог рјешења
може се изјавити жалба Одбору за жалбе општине
Вишеград у року од 15 дана од дана достављања
рјешења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01-022-181/19
Датум: 30.09.2019. године др Билал Мемишевић,с.р.
На основу члана 39. став (2) тачка 21) и члана 59.
став (1) тачка 9) Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и
36/19), члана 50. Закона о службеницима и
намјештеницима у органима јединице локалне
самоуправе („Службени гласник Републике Српске“,
број 97/16), члана 36. став (2) Статута општине
Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“,
број 6/17 и 3/19), Скупштина општине Вишеград на
сједници одржаној 30.09.2019. године, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
о именовању вршиоца дужности
начелника Одјељења за општу управу
1. Горан Кујунџић, дипломирани економиста, ЈМБ
2112980151972, адреса Завичајна 25Е, именује се за
вршиоца дужности начелника Одјељења за општу
управу на период од 90 дана, а најдуже до окончања
поступка јавне конкуренције.
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласику општине
Вишеград.
Образложење
Начелник одјељења за општу управу Славчо Сандев,
поднио је 28.08.2019. године писмени захтјев за
разрјешење.
Са тим у вези, Комисија за избор и именовање је на
сједници одржаној 18.09.2019. године, на приједлог
начелника општине, утврдила приједлог за
именовање вршиоца дужности начелника Одјељења
за општу управу Горана Кујунџића дипломираног
економисту.
Вршилац дужности начелника Одјељења за општу
управу именује се на период од 90 дана, а најдуже до
окончања поступка јавне конкуренције.
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На основу наведеног, а у складу са чланом 39. став
(2) тачка 21) и чланом 59. став (1) тачка 9) Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 97/16 и 36/19), чланом 50. Закона о
службеницима и намјештеницима у органима
јединице локалне самоуправе („Службени гласник
Републике Српске“, број 97/16), чланом 36. став (2)
Статута општине Вишеград („Службени гласник
општине Вишеград“, број 6/17 и 3/19), одлучено је
као у диспозитиву рјешења.
Поука о правном лијеку: Против овог рјешења
може се изјавити жалба Одбору за жалбе општине
Вишеград у року од 15 дана од дана достављања
рјешења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01-022-182/19
Датум: 30.09.2019. године др Билал Мемишевић,с.р.
На основу члана 46. став (5) и члана 48. став (5)
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број 97/16 и 36/19), члана 48.
став (5) и члана 50. став (4) Статута општине
Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“,
број 6/17 и 3/19), Скупштина општине Вишеград на
сједници одржаној 30.09.2019. године, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
о именовању комисије за примопредају
дужности начелника одјељења
Општинске управе општине Вишеград
I. Именује се Комисија за примопредају дужности
начелника одјељења Општинске управе општине
Вишеград у саставу:
1. Ковиљка Марковић, предсједник
Ранка Цвјетић, замјеник предсједника
2. Радмило Михајловић, члан
Бранка Драгичевић, замјеник члана
3. Шкобо Милијана, члан
Гордана Мојевић, замјеник члана.
II. Задатак комисије из тачке I. овог рјешења је да у
складу са Законом о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16
и 36/19) и Статутом општине Вишеград („Службени
гласник општине Вишеград“), број 6/17 и 3/19),
спроводи примопредају дужности између начелника
одјељења Општинске управе општине Вишеград и
да
сачини
записнике
о
спроведеним
примопредајама.

01.10.2019.

Службени гласник oпштине Вишеград - Број 12

III. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине
Вишеград“
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01-022-183/19
Датум: 30.09.2019. године др Билал Мемишевић,с.р.
На основу члана 2.12. став (5) Изборног закона Босне
и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број 23/01,
7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05,
77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 37/08, 32/10, 18/13 и 7/14)
члана 7. а) Упутства о утврђивању квалификација,
број и именовању чланова изборне комисије основне
изборне јединице у БиХ-Пречишћен текст
(„Службени гласник Босне и Херцеговине“, број
29/18 и 36/19) и члана 36. Статута општине
Вишеград (Службени гласник општине Вишеград“,
број 6/17 и 3/19), Скупштина општине Вишеград на
сједници одржаној 30.09.2019. године, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
о именовању једног члана Општинске изборне
комисије Вишеград
1. Споменка Гузина, дипломирани правник,
именује се за члана Општинске изборне комисије
Вишеград.
2. Мандат члана Општинске изборне комисије
Вишеград траје седам година и тече од дана давања
сагласности Централне изборне комисије БиХ на
рјешење о именовању.
3. Ово рјешење ступа на снагу даном добијања
сагласности од стране Централне изборне комисије
БиХ, а објавиће се у „Службеном гласнику општине
Вишеград“.
Образложење
Скупштина општине Вишеград на сједници
одржаној 01.08.2019. године, донијела Одлуку о
објављивању Јавног огласа за именовање једног
члана Општинаке изборне комисије Вишеград, који
је објављен у „Вечерњим новостима“ и у
„Службеном гласнику Републике Српске“, број
69/19. На истој сједници именована је Комисија за
провођење поступка по овом јавном огласу, која је у
складу са Упутства о утврђивању квалификација,
број и именовању чланова изборне комисије основне
изборне јединице у БиХ-Пречишћен текст
(„Службени гласник Босне и херцеговине“, број
29/18 и 36/19) провела поступак и сачинила ранг-
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листу кандидата за именовање члана Општинске
изборне комисије Вишеград.
Након спроведеног поступка комисија је поднијела
писани извјештај Скупштини општине Вишеград у
којем је навела све релевантне податке за кандидата
који се пријавио на Јавни оглас за именовање члана
општинске изборне комисије Вишеград, са
приједлогом да се за члана Општинске изборне
комисије Вишеград именује Споменка Гузина,
дипломирани правник.
Комисија за избор и именовање на сједници
одржаној 18.09.2019. године размотрила је писани
извјештај комисије за провођење поступка по Јавном
огласу за именовање члана Општинске изборне
комисије Вишеград и констатовала да је поступак
проведен у складу са законом, да предложени
кандидат испуњава услове тражене јавним огласом,
да је испуњен услов мултиетничности и полне
заступљености и предложила Скупштини општине
Вишеград да у Општинску изборну комисију
Вишеград, на мандатни период од седам година који
почиње тећи од дања давања сагласности централне
изборне комисије БиХ на рјешење о именовању,
именује Споменку Гузину, дипломираног правника,
за члана Општинске изборне комисије Вишеград.
На основу напријед изложеног, а у складу са чланом
2.12. став (5) Изборног закона Босне и Херцеговине
(„Службени гласник БиХ“, број 23/01, 7/02, 9/02,
20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 77/05, 11/06,
24/06, 32/07, 37/08, 32/10, 18/13 и 7/14) чланом 7. а)
Упутства о утврђивању квалификација, број и
именовању чланова изборне комисије основне
изборне јединице у БиХ-Пречишћен текст
(„Службени гласник Босне и херцеговине“, број
29/18 и 36/19) и чланом 36. Статута општине
Вишеград (Службени гласник општине Вишеград“,
број 6/17 и 3/19)), ријешено је као у диспозитиву
рјешења.
Упутство о правном лијеку: Ово рјешење је
коначно и против истог није дозвољена жалба, али се
може покренути управни спор, тужбом Окружном
суду у Источном Сарајеву, у року од 30 дана од дана
достављања рјешења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01-022-184/19
Датум: 30.09.2019. године др Билал Мемишевић,с.р.
На основу члана 82. став (2) Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број 97/16 и 36/19), члана 36. и 86. Статута општине
Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“,
број 6/17 и 3/19) и члана 137. Пословника
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Скупштине општине Вишеград („Службени гласник
општине Вишеград“, број 8/17 и 3/19), Скупштина
општине Вишеград на сједници одржаној 30.09.2019.
године, д о н о с и

9

ЗАКЉУЧАК
1. Скупштина општине Вишеград усваја
Извјештај о раду представника Општине Вишеград у
скупштини д.о.о. „Андрићград“ у Вишеграду.

ЗАКЉУЧАК
1. Скупштина општине Вишеград усваја
Извјештај о извршењу буџета општине Вишеград за
период 01.01.-30.06.2019. године.
2. Овај закључак ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Вишеград“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01-022-176/19
Датум: 30.09.2019. године др Билал Мемишевић,с.р.
На основу члана 82. став (2) Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број 97/16 и 36/19), члана 36. и 86. Статута општине
Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“,
број 6/17 и 3/19) и члана 137. Пословника
Скупштине општине Вишеград („Службени гласник
општине Вишеград“, број 8/17 и 3/19), Скупштина
општине Вишеград на сједници одржаној 30.09.2019.
године, д о н о с и

2. Овај закључак ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Вишеград“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01-022-180/19
Датум: 30.09.2019. године др Билал Мемишевић,с.р.
На основу члана 30. и члана 31. став (2) тачка б)
Закона о јавним путевима (,,Службени гласник
Републике Српске“, број 89/13), члана 39. став (2) а у
вези са чланом 20. тачка 9) Закона о локалној
самоуправи Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске”, број 97/16 и
36/19) и члана 36. Статута општине Вишеград
(„Службени гласник општине Вишеград”, број 6/17 и
3/19), Скупштина општине Вишеград на сједници
одржаној 30.09.2019. године, д о н о с и
ПЛАН ЗИМСКОГ ОДРЖАВАЊА ПУТЕВА,
УЛИЦА И ЈАВНИХ ПОВРШИНА НА
ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД ЗА
2019/2020. ГОДИНУ

ЗАКЉУЧАК
1. Скупштина општине Вишеград усваја
Извјештај о раду Одбора за здравље општине
Вишеград за период 03.07.2018. до 03.07.2019.
године.
2. Овај закључак ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Вишеград“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01-022-179/19
Датум: 30.09.2019. године др Билал Мемишевић,с.р.
На основу члана 82. став (2) Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број 97/16 и 36/19), члана 36. и 86. Статута општине
Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“,
број 6/17 и 3/19) и члана 137. Пословника
Скупштине општине Вишеград („Службени гласник
општине Вишеград“, број 8/17 и 3/19), Скупштина
општине Вишеград на сједници одржаној 30.09.2019.
године, д о н о с и

I УВОД
1.

Дефинисање природних услова за зимско
одржавање
Снијег и лед уклањају се са путева, улица и јавних
површина, као и са кровова зграда уз јавне
саобраћајне површине. Снијег почиње да се уклања
када достигне висину од 5 центиметара, а ако пада
непрекидно мора се уклањати више пута. Лед се
уклања чим настане. Снијег и лед са кровова зграда
уклања се када постоји опасност да се одроне и
угрозе безбједност пролазника и зграда. Уклањање
снијега и леда одређује се оперативним планом
зимске службе који доноси пружалац услуга коме је
повјерено обављање послова зимске службе.
Надлежно одјељење, односно пружалац услуга коме
је повјерено обављање послова зимске службе,
дужно је редовно обавјештавати начелника општине
и полицију о стању јавних саобраћајних површина,
док постоје непогодни временски услови.
Падавине снијега преко 50 центиметара сматрају се
елементарном непогодом и њихово уклањање врши
се по посебној одлуци начелника општине.
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Под одржавањем путева, улица и јавних површина у
зимским условима подразумјева се:
a) Организација зимске службе и вршење
послова на проходности путева и улица у зимском
периоду (чишћење снијега са коловоза, посипање
соли у циљу отклањања поледице и бржег топљења
снијега који се не може очистити у потпуности са
коловоза, посипање пијеском и шљунком при нижим
температурама када со не дјелује и остали послови
који обезбеђују одвијање саобраћаја у зимском
периоду),
b) Организација зимске службе и вршење
послова на проходности тротоара и осталих јавних
површина по којима се одвија пјешачки собраћај у
зимском периоду (чишћење снијега и леда са
тротоара и осталих јавних површина, посипање соли
у циљу отклањања поледице и бржег топљења
снијега и остали послови који обезбеђују несметано
одвијање пјешачког саобраћаја у зимском периоду).
2. Дефинисање одговорности за зимско
одржавање
За уклањање снијега и леда са путева, улица и
осталих јавних површина одговорно је правно лице
коме су повјерени послови зимског одржавања, као и
предузеће које обавља послове заједничке комуналне
потрошње, те власници и корисници пословних
објеката, станари-корисници стамбених и стамбенопословних објеката, а за укљањање снијега и леда с
паркиралишта, тржница,
спортских објеката,
аутобуских стајалишта, бензинских пумпи и сличних
простора одговорно је правно или физичко лице које
управља тим површинама или се њима користи.
За уклањање снијега и леда са дијелова
тротоара испред пословних објеката одговорна су
предузећа или друга правна и физичка лица који су
власници или корисници пословних простора.
За дијелове тротоара уз стамбене зграде
одговорни су власници или корисници станова у
њима, односно заједнице етажних власника.
Приликом чишћења тротоара и осталих
пјешачких комуникација мора се водити рачуна да се
обезбиједи минимално очишћена ширина тротоара
од 1,60 метара, када за то постоје услови, што
омогућава несметано кретање пјешака по истом.
Снијег се чисти када достигне висину преко 5 cm, а
ако пада непрекидно мора се уклањати више пута.
Лед се уклања одмах. Снијег и лед који се уклони са
тротоара скупља се на гомиле, на мјеста погодна за
отапање или одвоз, најчешће уз саме ивичњаке. При
скупљању снијега и леда мора се водити рачуна да
коловоз и тротоар остану проходни, као и да је
обезбијеђен прилаз водоводним и канализационим
шахтовима. Ако гомиле снијега и леда прелазе
висину од 40 cm морају се одвозити на депоније
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предвиђене за отапање снијега и леда уз обалу
ријеке. Одређују се двије локације за депоновање
снијега и то прва на депонију у Холујаке и друга на
платоу испред улаза у насеље Душче, на десној
обали ријеке Дрине. Начелник општине својим
актом, а по указаној потреби, може одредити и друге
додатне локације.
За одвоз снијега и леда са тротоара одговорно
је КП ''Комуналац'' а.д. Вишеград, а за одвоз снијега
и леда са коловозних површина одговорно је правно
лице коме су повјерени послови зимског одржавања.
Kao средство за посипање по савременим
коловозним површинама користи се co. Поред соли,
при нижим температурама када со не дјелује,
користи се пијесак и шљунак Коловози који у трупу
пута имају јавну канализацију, а изграђени су од
асфалта или бетона не смију се посипати
материјалом гранулације веће од 0,8 cm.
3. Начин рада на одржавању улица и путева у
зимском периоду:
- Улице у насељу се чисте када висина сњежног
покривача достигне висину преко 5 cm, а локални и
некатегорисани путни правци када висина снијежног
покривача достигне висину преко 10 cm.
Пружалац услуга зимског одржавања путева је у
обавези:
- посути со по површини коловоза у потребним
количинама у случају појаве иња, поледице, ледене
кише или снијега преко 5 cm дебљине и температури
до -5º C,
- у временским интервалима очисти снијег који је
дебљине преко 5 cm, а преко снијега који је преостао
на коловозу због технолошке немогућности скидања
у потпуности разастрти со у потребним количинама,
- уколико снијег пада непрекидно извођач радова је
дужан након престанка падавина оспособити пут за
саобраћај и чистити коловоз за цијело вријеме
падања свом расположивом механизацијом,
- у случају дуготрајних и интензивних падавина,
вејавица и стварања сметова, извођач радова је
дужан да ангажује сву предвиђену механизацију,
- уколико расположива механизација није довољна
извођач радова ће предузети кораке да ангажује
додатну механизацију и радну снагу, о чему треба да
има посебан план рада,
- у случају ниских температура испод cca -5º C, уз
појаву поледице или ледене кише, када со престаје
бити ефикасна посипаће се пијесак или шљунак,
- приликом чишћења раскрсница обавезно је
чишћење цијеле површине раскрснице,
за време трајања зимске службе обезбиједи
квалитетно руковођење и извршење радова,
- за вријеме зимске службе организује стално
дежурство,
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- води уредно сву документацију и то: дневник
зимске службе, грађевинску књигу, путне налоге о
раду машина и транспортних средстава и евиденцију
о раду и дежурству радника.
Приликом чишћења улица не смију се гртаним
снијегом затрпавати бочни прилази
јавне саобраћајне површине уз дрвореде не смију се
посипати сољу или другим хемијским средствима.
Забрањено је:
1. Изношење и гомилање снијега из дворишта,
башти и сличног на улице и тротоаре,
2.
Бацање
снијега
испред
зграда
на
саобраћајницу,
3. Затварање снијегом и ледом сливника и
шахтова,
4. Депоновање снијега и леда у паркове и зелене
површине,
5. Санкање и клизање на јавним саобраћајним
површинама и на залеђеним воденим површинама.
При укањању снијега и леда не смију се оштећивати
површине с којих се врши уклањање, нити објекти на
тим површинама.
4. Начин контроле извршења обавеза
дефинисаних планом
Контролу над спровођењем обавеза из овог плана
вршиће стручно-технички надзорни орган, именован
од стране начелника општине, и комунална полиција
за послове из своје надлежности.
II ПЛАН ЧИШЋЕЊА ГРАДСКИХ УЛИЦА И
ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА
ПРЕМА ПРИОРИТЕТУ
Чишћење градских улица и локалних путева дијели
се према приоритетним групама.
А) План чишћења градских улица
Прва приоритетна група:
1. Улица краља Петра I почиње од моста на
Рзаву и завршава се Тргом палих бораца,
2. Улица ужичког корпуса почиње од градске
пијаце до магистралног пута (Управа
прихода),
3. Трг палих бораца обухвата простор између
Улице краља Петра I, Улице друге
подрињске бригаде, Улице козачке до моста
Мехмед-паше Соколовића,
4. Улица Другеподрињске бригаде од Рзавског
моста до Трга палих бораца,
5. Улица
Ива
Андрића
почиње
од
магистралног пута (мост Мехмед-паше
Соколовића) до регионалног пута ВишеградСјемећ-Рогатица.
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Друга приоритетна група:
1. Улица козачка почиње од Трга палих бораца
допута занасеље Душче,
2. Улица Николе Пашића почиње од Улице
краља Петра I и завршава се Улицом Друге
подрињске бригаде,
3. Улица Николе Тесле почиње од Улице
краља Петра I и завршава се Улицом Друге
подрињске бригаде,
4. Улица косовска почиње од Улице краља
Петра I и завршава се Улицом Друге
подрињске бригаде,
5. Улица Карађорђева почиње од Улице
ужичког корпуса и завршава се на мјесту
бивше централе на Рзаву,
6. Улица Вука Караџића почиње од Улице
Ужичког корпуса и завршава се Улицом
Карађорђевом,
7. Улица светог Саве почиње од Улице цара
Лазара и завршава се у правцу Шегања, код
јавне чесме,
8. Улица Милоша Обилића почиње од Улице
светог Саве до православне цркве на
Мегдану.
9 Улица Његошева почиње од Улице светог
Саве и завршава се на путу који води према
Мириловићима
10 Улица мајке Југовића, почиње од Улице
краља Петра I и завршава се Улицом цара
Лазара.
Трећа приоритетна група:
1. Улица цара Лазара почиње од Улице краља
Петра I,
2. УлицаВидовданскапочиње
од
Улице
Ужичког корпуса и завршава сеУлицом
Јована Дучић,
3. УлицаЈована Дучићапочиње од Улице
Ужичког корпусаизавршава се Улицом
солунских бораца,
4. Улица војводе Путника почиње од Улице
Ужичког корпуса и завршава се последњом
породичном стамбеном зградом у насељу
Вучине са свим бочним улицама у насељима
Пионирска и Вучине,
5. Улица Стевана Синђелића почиње од Улице
ужичког корпуса и завршава се последњом
породичном стамбеном зградом у насељу
Главица са свим бочним улицама у насељу
Главица ,
6. Улица Радничка почиње од Улице
Карађорђеве и завршава се Видовданском
улицом,
7. Улица браће Југовића почиње од Улице
краља Петра I и завршава се Улицом цара
Лазара,

01.10.2019.
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Улица солунских бораца почиње од Улице
карађорђеве изавршава се улицом Ужичког
корпуса,
10. Улица Гаврила Принципа почиње од
магистралног пута (бензинске пумпе) до
краја насеља Црнча.
11. Улица 9. јануара почиње од улице Војводе
Степе, од мјеста одвајања од магистралног
пута М-5, који се састоји од три сегмента и
завршава се са улицом Споменка Гостића у
једном сегменту и улицом Добровољних
давалаца крви у другом сегменту.
12. Улица Споменка Гостића почиње од улице
9.јануара, која се састоји од два сегмента и
завршава се изнад и испод стамбеног низа
број 2.
13. Улица добровољних давалаца крви почиње
од улице 9.јануара и завршава се улицом
Стевана Синђелића.
Прва приоритетна група:
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14. Улица Бикавац у насељу Бикавац.
Четврта приоритетна група:
1. Улица царице Милице почиње од Улице
цара Лазара и завршава се Улицом светог
Саве,
2. Улица бирчанска почиње од Улице Ива
Андрића и завршава се спојем Улице Ива
Андрића са Околиштима,
3. Улица Михајла Пупина,
4. Саобраћајна комуникација која повезује
насеље Бикавац са насељем Шегање.
5. Пут за Стари Град.
6. Пут за Бабин Поток.
2. План чишћења локалних путева:
Локални путеви:

Врстаколовоза
Р.бр.

Бројпута

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Л- 41
Л- 1
Л- 2
Л- 3
Л- 4
Л-21
Л-22
Л-23
Л-39

ПУТНИ ПРАВАЦ
Вишеград- Прелово -Митровац
Вишеград-Бабин поток-Г.Дубовик
Вишеград-Међусеље
Шегање-Бан поље
Вишеград-Вељи Луг–Вишеградска бања
Гребен-Коритник-Гостиља
Сасе-Хaлуге-Убава
Сасе–Јелашци-Дубово
Родић Брдо-Глогова

асфалт

макадам

17,00
2,60
0,50
0,50
2,00
1,20
2,00
4,00
0,580

16,00
3,10
1,80
4,00
9,80
2,20
8,00
-

Укупнад
ужина
(км)
33,00
5,70
2,30
0,50
6,00
11,00
4,20
12,00
0,580

Друга приоритетна група:
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Л- 5
Л- 6
Л- 7
Л-10
Л-11
Л-12
Л-17
Л-18
Л-19
Л-20
Л-24
Л-25
Л-26
Л-27
Л-28
Л-29
Л-30
Л-32

Ханиште-Округла-Карамани
Вишеград–Дринско-Паштан брдо
Дринско-Стражбенице-Шип
Вардиште- Масали
Вардиште- Мацуте
Вардиште-Станишевац
Г.Штитарево-Паочићи-Клашник
Прелово-Влаховићи-Куке
Обравње-Пресјека-Жлијеб-Крагујевац
Преловска ријека-Блаце–Ђуревићи
Манастир Добрун–Станишевац
Добрун–Јабланица-Грање
Добрун – Павитине
Добрунска ријека-Пољанице
Б.Јагодина–Велетово–Црнчићи
Б.Јагодина- Бјела-Тасићи-Ман. Добрун
Горња Лијеска–Кочарим
Ораховци-Твртковићи

0,60
5,45
3,40
1,00
1,00
-

1,50
16,00
4,00
4,50
5,00
4,00
4,80
8,00
6,10
6,70
4,60
5,70
5,00
6,00
6,00
1,00
5,00

2,10
21,45
4,00
3,40
4,50
5,00
4,00
4,80
8,00
6,10
6,70
4,60
5,70
5,00
6,00
7,00
2,00
5,00

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Л-33
Л-34
Л-35
Л-36
Л-37
Л-38
Л-40
-

Г.Лијеска-Џанкићи-Долови
Г.Лијеска -Храњевац
Доња Лијеска–Каберник-Холујаци
Вишеград–Милошевићи
Доња Брштаница-Горња Брштаница
Д.Лијеска-Црни врх
Дио Тршевине –Хртар град
Пут Главаче Ђуревићи
Пут Главаче Поздерчићи
Насеље Прелово -кућице

5,40
1,70
-

11,10
1,80
5,00
1,40
4,00
1,3

11,10
1,80
5,00
6,80
1,70
4,00
1,30

Трећа приоритетна група:
Врстаколовоза
Р.бр.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Бројпута
Л- 8
Л -9
Л-13
Л-14
Л-15
Л-16

ПУТНИ ПРАВАЦ
Бродар-Шип
Бродар-Мeремишље
Међеђа–Каоштице
Међеђа–Цријеп
Међеђа–Дубочица
Бродар-Ђипе
УКУПНО:

На наведене локалне путне правце везана је мрежа
некатегорисаних путних праваца. Чишћење локалних
и некатегорисаних путева вршиће се тако што ће се
прво чистити наведени локални путеви, а сви остали
некатегорисани путни правци биће одржавани према
приоритету који ће на лицу мјеста одредити стручнотехнички надзорни орган. У случају болести или
смртног случаја приоритет може бити измијењен.
На пословима зимског одржавања обавезно је
ангажаовање локалног становништва.
Зимско одржавање градских улица вршиће КП
,,Комуналац“ кроз програм заједничке комуналне
потрошње, док ће се пружалац услуга зимског
одржавања локалних путева изабрати путем јавне
набавке на већи перод од једне сезоне кроз оквирни
споразум.
Овај план објавиће се у ,,Службеном гласнику
општине Вишеград“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01-022-175/19
Датум: 30.09.2019. године др Билал Мемишевић,с.р.
На основу члана 59. став (18) Закона о локланој
самоуправи ("Службени гласник Републике Српске "
број 97/16,) члана 43. и 44. Закона о буџетском
систему Републике Српске ( „Службени гласник
Републике Српске“, број 121/12, 152/14, 103/ 15 и
15/16), члана 11. Одлуке о извршењу буџета општине
Вишеград за 2019. годину („Службени гласник

асфалт
6,00
8,00
49,93

макадам
3,40
3,70
8,00
5,50
162,70

Укупнад
ужина
(км)
6,00
3,40
8,00
3,70
8,00
5,50
212,63

општине Вишеград“, број 17/18), и члана 87. Статута
општине Вишеград („Службени гласник општине
Вишеград“, број 6/17 и 10/19), начелник општине,
доноси
ОДЛУКУ
о одобравању средстава буџетске резерве
I
ОДОБРАВАЈУ СЕ средства буџетске резерве у
укупном
бруто
износу
од
1.111,73
КМ
(једнахиљадаиједнастотинаједанаестмарака и 73/100)
у сврху извођења радова на поправци квара на
водоводној мрежи у насељу Међеђа
II
За реализацију ове одлуке задужује се одјељење за
финансије општине Вишеград.
Наведена средства ће се уплатити на жиро рачун
број 562-006-00002526-92 Развојна банка Вишеград
по заврђетку наведнеих радова.
III
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће
објављена у „Службеном гласнику Општине
Вишеград“.
ОПШТИНА ВИШЕГРАД
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-40-296/19
Датум: 18.09.2019. год,
Младен Ђуревић, с

01.10.2019.

Службени гласник oпштине Вишеград - Број 12

ОГЛАС
Одјељење за просторно уређење и стамбенокомуналне послове Општине Вишеград ул.
Андрићград бб на основу рјешења број 05-372-40/19
од 06.9.2019. године, извршило је статусну промјену
ЗЕВ „Вила“ ул. 9. Јануара бр. 11, насеље Гарча,
Вишеград у регистру заједница етажних власника
стамбених зграда и насталих статусних промјена
који се води код овог органа, регистарски лист број
05 – 372 – 08/09 број уписа 37, књига број 2, на
начин да овој заједници етажних власника
приступају у својству оснивача и етажни власници у
улазима 11/1 и 11/2 ул. 9. Јануара, Вишеград, након
проведене статусне промјене са сљедећим подацима:
Назив и сједиште: ЗЕВ ,,Вила“ улица 9. Јануара,
насеље Гарча, Вишеград.
Регистарски лист број: 05-372-40/19, уписан у
Регистар оснивања заједница етажних власника
стамбених зграда и насталих статусних промјена,
књига број 3, број уписа 58.
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Оснивачи: двадесетиједан етажни власник зграде.
Дјелатност: 68.20 – изнајмиљивање и пословање
сопственим некретнинама или некретнинама узетим
у закуп.
Заједница је овлашћена да у правном промету са
трећим лицима закључује уговоре и обавља друге
послове правног промета у оквиру своје дјелатности,
самостално и без ограничења, а за обавезе одговара
цјелокупном својом имовином. Чланови одговарају
супсидијарно до висине удјела у плаћању трошкова .
Заступници:
Ковиљка
Мотика
предсједник
Скупштине заједнице етажних власника и Арсен
Вуковић предсједник Управног одбора заједнице
етажних власника, који заступају заједницу
самостално и без ограничења.
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ
И СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
Број: 05-372-40/19
НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Датум: 06.09.2019. год. Александар Ђукановић, с.р.

САДРЖАЈ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
Oдлука о измјени и допуни Пословника Скупштине општине Вишеград.............................................................
Одлука о усвајању ревизије Регулационог плана ,,Центар“ у Вишеграду ............................................................
Одлука о измјени Одлуке о додјели на коришћење пословних простора удружењима и другим правним
лицима и организацијама са територије општине Вишеград ..................................................................................
Одлука о суфинансирању реализације пројекта естетског уређења фасада са заједницама етажних власника ..
Одлука о давању на управљање дјечијег игралишта у ул. Краља Петра I ............................................................
Одлука о измјени и допуни одлуке о разврставању локалних путева и улица у насељу на подручју
општине Вишеград .......................................................................................................................................................
Одлука ............................................................................................................................................................................
Одлука ............................................................................................................................................................................
Рјешење о разрјешењу начелника Одјељења за општу управу ................................................................................
Рјешење о именовању вршиоца дужности начелника Одјељења за општу управу .,.............................................
Рјешење о именовању комисије за примопредају дужности начелника одјељења Општинске управе
општине Вишеград .......................................................................................................................................................
Рјешење о именовању једног члана Општинске изборне комисије Вишеград .......................................................
Закључак број: 01-022-176/19 .....................................................................................................................................
Закључак број: 01-022-179/19 .....................................................................................................................................
Закључак број: 01-022-180/19 .....................................................................................................................................
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