Година 29.

Службени гласник општине Вишеград – број 4

На основу члана 39. став (2) Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник Републике
Српске", број: 97/16 и 36/19) и члана 36. став (2)
Статута општине Вишеград (Службени гласник
Републике Српске, број: 6/17 и 3/19), Скупштина
општине Вишеград на сједници одржаној
03.03.2020. године, д о н о с и
ОДЛУКУ
о проглашењу Централног споменика
браниоцима Републике Српске на Тргу палих
бораца од посебног локалног значаја
Члан 1
Овом одлуком Скупштина општине Вишеград
проглашава Централни споменик браниоцима
Републике Српске на Тргу палих бораца од
посебног локалног значаја.
Члан 2
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном гласнику Општине
Вишеград".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01-022-14/20
Датум: 03.03.2020. год. др Билал Мемишевић,с.р.
На основу 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 03.03.2020. године,
доноси
OД Л У К У
о новчаном подстицају за развој пољопривреде
у општини Вишеград у 2020. години
Члан 1.
Циљ ове одлуке је развој и унапређење
пољопривредне производње на подручју општине

04. март 2020. године

Вишеград подршком пољопривредних газдинстaва,
предузетника, удружења, задруге и привредних
друштава путем додјеле подстицајних средстава из
буџета општине Вишеград. Овом одлуком
прописује се сљедеће:
- услови које морају да испуне подносиоци захтјева
како би остварили право на новчане подстицаје,
- поступак и начин одобравања новчаног подстицаја
у пољопривреди,
- износи новчаних средстава које ће се
обрачунавати за различите врсте подстицаја,
- документацију коју је потребно приложити уз
захтјев,
- права и обавезе које имају корисници новчаног
подстицаја.
Члан 2.
Право на подстицајна средства остварују
подносиоци захтјева:
-који су регистровани као комерцијална или
некомерцијална
пољопривредна
газдинства,
предузетници, удружења, задруге и привредна
друштва,
- који имају пребивалиште или сједиште на
територији општине Вишеград,
- који обављају пољопривредну производњу на
територији општине Вишеград,
-који се воде на евиденцији Завода за запошљавање
(осим ако самим чланом није другачије наведено),
-или привредна друштва која у оквиру својих
дјелатности обављају и пољопривредну дјелатност
на подручју општине Вишеград и имају минимум
50 стално запослених радника.
Члан 3.
Начелник општине ће именовати Комисију за
додјелу новчаних подстицаја у пољопривреди (у
даљем тексту: Комисија). Комисија је задужена да:
- прима захтјеве и документацију,
- врши преглед документације,
- врши обрачун износа новчаног подстицаја,
- врши обилазак подносиоца захтјева на лицу
мјеста,
- сачини записник и приједлог о испуњености
услова за додјелу подстицаја,

04-03.2020. године

Службени гласник општине Вишеград број – 4

- донесе одлуку којом обавјести подносиоца
захтјева уколико је захтјев одбијен усљед
неиспуњавања услова.
Комисија свој рад треба да прилагоди броју захтјева
и да благовремено врши њихову обраду. На основу
приједлога од стане Комисије, корисници
подстицаја са општином Вишеград склапају уговор
којим се регулишу међусобна права и обавезе, који
у име општине потписује начелник.
Члан 4.
Захтјеви за остваривање права на подстицаје за
развој пољопривреде подносе се на писарници
општине Вишеград на прописаном обрасцу који је
саставни дио ове одлуке, а уз захтјев се доставља и:
- копија личне карте (само за физичка лица),
- копија потврде из АПИФ-а,
- копија текућег или жиро рачуна,
- увјерење са БИРО-а (осим за захтјев за предату
малину , пчеларску производњу и подстицај за
млијеко),
- рјешење о регистрацији и потврда ЈИБ (за правна
лица: удружења, задруге и привредна друштва),
- потврда о пребивалишту,
- овјерена кућна листа (као доказ да нема још
корисника подстицаја из једног домаћинства)
- изјава да корисник према општини нема доспјелих
а не измирених обавеза,
- извод из пореске управе о броју радника
пријављених на неодређено.
Осим ове опште документације потребно је
доставити и документацију прописану посебно за
различите врсте пољопривредне производње како је
наведено. Захтјев за правна лица мора бити овјерен
и потписан од стране овлашћене особе.
Члан 5.
Рок за подношење захтјева је 30.10.2020. године,
осим за прољетну сјетву на отвореном и
пластеничку производњу за које је одређен рок
30.06.2020. године, подстицај за предату малину
гдје је рок 30.11.2020.године, као и за премију на
предато млијеко гдје је крајњи рок 30.12.2020.
године.
Након истека одређеног рока захтјеви се неће
разматрати.
Члан 6.
Подстицај
неће
бити
одобрен
сљедећим
подносиоцима захтјева који:
- су неоправдано смањили обим производње или су
ненамјенски користили средства,
- уредно не измирују обавезе по основу кредита из
Програма коришћења средстава уплаћених на
основу накнаде за коришћење природних ресурса у
сврху производње електричне енергије,
- не измирују уговорене обавезе по било ком основу
према општини Вишеград (закупнина итд.).

2

Члан 7.
Подносиоци захтјева (у даљем тексту: Корисници)
могу оставарити право на подстицај по једном
основу у текућој производњи и једном основу за
унапријеђење и развој пољопривреде.
Корисницима који имају пребивалиште у сеоском
подручју општине Вишеград износ новчаног
подстицаја приликом обрачуна се увећава за 15%.
Корисници могу остварити право на новчани
подстицај у максималном износу до 7.000,00 КМ,
изузев за пројекте Удружења и Задруга који буду
одобрени.
Исплата новчаних подстицаја врши се директним
плаћањем на текуће или жиро-рачуне.
Члан 8.
Новчана
средства
за
подстицај
развоја
пољопривреде у 2020. години обезбијеђена су
буџетом општине Вишеград у износу од 80.000,00
КМ.
Право на новчане подстицаје у пољопривреди
корисници остварују кроз сљедеће видове
подстицаја:
1. подршку текућој производњи и
дохотку....................................... 45.000,00 КМ
2. подршка унапређењу и развоју
пољопривреде ........................... 30.000,00КМ
3. ванредне потребе и помоћи ..... 5.000,00 КМ
Средства из једног вида подстицаја, ако не буду
утрошена, могу се утрошити кроз други вид
подстицаја.
1) Подршка текућој производњи и дохотку
Члан 9.
Корисник оставарује право на новчане подстицаје
за одгој на властитом имању, минимално једне
или више приплодних јуница, старости од 15-24
мјесеца, код првог припуста или инсеминације,
а посједује још најмање 3 музна грла у штали. Уз
захтјев за остваривање новчаног подстицаја се
прилаже:
- копија пасоша животиње,
- потврда овлашћене службе о утврђеној
гравидности јунице,
- изјава власника да јуницу неће отуђити у року
од 3 године,
- пасоше за музна грла.
Подстицајна средства за приплодне јунице ће се
обрачунавати у износу од 200,00КМ по грлу за
некомерцијална и 300,00КМ за комерцијална
газдинства и предузетнике.
Члан 10.
Корисник оставарује право на новчане подстицаје
за узгој 4 и више млијечних грла крава старијих
од 2 године на властитом имању. Уз захтјев за
остваривање новчаног подстицаја се прилаже:
- пасош за краве музаре.
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Подстицајна средства за узгој крава музара ће се
обрачунавати у износу од 100,00КМ по грлу за
некомерцијална и 150,00 КМ за комерцијална
газдинства и предузетнике.
Члан 11.
Корисник оставарује право на новчане подстицаје
за узгој минимално 50 и више одраслих оваца у
властитом стаду. Уз захтјев за остваривање
новчаног подстицаја се прилаже:
- потврда о броју грла оваца на којем је
извршена вакцинација издата од стране
ветеринарске станице
- копију пасоша оваца који се води на име
подносиоца захтјева.
Корисници који су остварили право за новчане
подстицаје од стране општине Вишеград новчана
средства ће се обрачунавати у износу од 3,00 КМ по
грлу за некомерцијална и 5,00 КМ за комерцијална
газдинства и предузетнике.
Члан 12.
Право на новчане подстицаје за производњу и
узгој пчела оставарују корисници, чланови
Удружења пчелара “Вишеград“. Право на
подстицајна средства остварују сви корисници
(пчелари) уколико посједују минимално 30
кошница и имају пребивалиште на подручју
општине Вишеград, а чланови су Удружења
пчелара "Вишеград". Корисници, појединачно,
подносе захтјев на писарници општине Вишеград,
гдје уз осталу потребну документацију из члана 4.
достављају и број пчелињака као и овјерен списак
чланова удружења пчелара "Вишеград" издат од
стране удружења који садржи: имена и презимена
пчелара, матичне бројеве пчелара, број пчелињака,
број пчелињих друштава код сваког пчелара, као
доказ да су чланови удружења.
Сваки корисник, подносилац захтјева, поједнично
склапа Уговор са општином Вишеград, коју
представља Начелник општине.
Подстицајна средства ће се обрачунавати са 5,00КМ
по кошници подносиоцима који посједују од 30-100
кошница, а корисницима са преко 100 кошница са
по 3,00КМ по кошници и исплаћиваће се директним
плаћањем на текуће рачуне самих корисника.
Члан 13.
Право на новчане подстицаје за прољетну сјетву
на отвореном простору оставарују корисници који
у прољетној сјетви имају засијане површину од
најмање:
- 0,5hа поврћем или 0,5hа крмним биљем,
- - 1hа житарицама.
- Уз захтјев за остваривање новчаног
подстицаја корисник прилаже:
- - овјерена изјаву о засијаним површинама ,
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- - фискални рачуни и фактура на име из 2020.
године о набавци сјемена и другог
репроматеријала.
- - уговор о закупу ( за површине које нису у
власништву).
Подстицајна средства за прољетну сјетву ће се
обрачунавати у износу од 30% уложених средстава
за сјемена, вјештачка ђубрива и средства за
заштиту.
Члан 14.
Корисник оставарује право на новчане
подстицаје за производњу поврћа и других
култура у заствореном простору (пластеничку
производњу), а засновану на најмање 150 m2 и
више. Уз захтјев за остваривање новчаних
подстицаја корисник прилаже:
- овјерену и потписану изјаву о засијаним
површинама у пластеницима.
Подстицај се обрачунава у износу од 1,20 КМ по m2
заштићеног
простора
(пластеника)
за
некомерцијална и 1,50 КМ за комерцијална
газдинства и предузетнике. Комисија на лицу
мјеста ће процјенити да ли одређен затворен и
заштићен простор задовољава критеријуме за ову
врсту производње.
Члан 15.
Право на премију за произведено и продато
кравље млијеко остварују произвођачи који за
млијеко:
- у коме је утврђен квалитет у складу са
Правилником о квалитету свјежег сировог
млијека и условима за рад овл.лабораторије
(„СЛ.ГЛ:РС“ 81/15)
- које је откупљено са сабирних мјеста
регистрованих у складу са Правилником
(„СЛ.Гл.РС“ 76/15)
- које је произведено на имању које је у
вријеме производње млијека посједовало
важеће
ветеринарске
потврде
о
спроведеним мјерама у складу са законом
- премија за откупљено млијеко износи 10
пфенинга по 1литру .
Премију за произведено и продато млијеко
остварују произвођачи на основу захтјева који у
њихово име подноси субјекат који је регистрован за
откуп или прераду млијека и који су регистровани
на тер. Републике Српске, односно Мљекаре и
Задруге.
Субјекти који подносе захтјев за произвођача уз
захтјев достављају:
- потврду о преузетим прерађеним
количинама млијека ,
- као и осталу документацију која је
неопходна, а прописана је у члану 4.ове
Одлуке.
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Субјекти подносиоци захтјева, захтјеве за
произвођаче млијека подносе свака три мјесеца,
односно на четири квартала годишње.
Захтјеви за произвођаче млијека који се односе на
четврти квартал (октобар, новембар и децембар)
текуће године исплаћиваће се на терет средстава
намјењених
за
подстицај
пољопривреде
планираних буџетом за наредну годину. Рок за
предају захтјева који се односе на четврти квартал
је 20.02.2020. године.
По овом основу финансираће се и остали трошкови
који буду везани за откуп млијека (гориво).
Члан 16.
Право на премију за произведено и продато воће
имају сви произвођачи (физичка лица) са подручја
општине Вишеград који у текућој години предају
одређене количине воћа лицима регистрованим за
откуп или прераду пољопривредних производа.
Премија за произведено и предато воће износи до
0,15 КМ/кг. Уколико откупна цијена малине буде
3,5 КМ/кг и већа, пољопривредни произвођачи
немају право на исплату подстицајних средстава.
Право на подстицајна средства из овог члана
остварује се на основу захтјева који подноси
откупљивач у име произвођача или физичко лице уз
који се прилаже:
- потврда од регистрованог откупљивача воћа
или откупни блок који садржи количину и
цијену продатог воћа или списак са
наведеним личним подацима произвођача
воћа, откупљеним количинама и бројевима
жиро рачуна,
- копија уговора са откупљивачем воћа.
2) Подршка унапређењу и развоју
пољопривреде
Члан 17.
Право на подстицајна средства за узгој кока носиља
или бројлера могу остварити корисници који
посједују јато од минимум 1.500 кока носиља или
3.000 бројлера годишње. Поред општих услова уз
захтјев корисник прилаже:
- изјаву о броју, са рачуном о куповини кока
носиља, односно бројлера или
- потврду о извршеној вакцинацији са бројем
кока, односно бројлера.
- Подстицајна средства ће се обарчунавати у
износу од 0,50КМ по једној коки, односно
0,40КМ по бројлеру.
Корисници остварују право на заснивање
производње узгоја и производње ћурки, који у
текућој години заснују производњу са минимум 50
одраслих ћурки. Поред општих услова, корисници
достављају овјерену изјаву да у наредне 3 године
неће смањивати производњу, а комисија ће на лицу
мјеста утврдити оправданост исплате подстицаја.
Подстицајна средства ће се исплаћивати са по
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5,00КМ по једној ћурки, директним плаћањем на
рачун подносиоца захтјева.
Члан 18.
Корисник остварује право на новчане подстицаје за
инвестиције у пољопривредну механизацију и
опрему као што су: трактори, мотокултиватори,
систем за наводњавање, возила за пчеле, прскалице,
атомизери, цистернеи друга средства која се
сматрају опремом неопходном за одређену врсту
пољопривредне производње,којом се бави.
Уз захтјев за остваривање новчаних подстицаја
корисник прилаже:
- фискални рачуни и фактуру на име из 2020.
године,
- изјаву да механизације и опрему неће
отуђити у наредне три године.
Минималан износ набавке мора бити 500,00КМ.
Уколико је износ инвестираних средстава био мањи
од 500,00КМ, захтјев за подстицај се неће
разматрати.
Комисија ће на лицу мјесте оцјенити оправданост
захтјева.
Уколико подносилац захтјева нема засновану
производњу за који му је неопходна набавка
механизације и опреме, Комисија ће овакав захтјев
одбити.
Износ новчаног подстицаја који ће се Кориснику
обрачунати по овом основу износи
15 % од
уложених средстава.
Члан 19.
Корисник оставарује право на новчане подстицаје
за адаптацију постојећих и изградњу нових објеката
за узгој стоке, ако у текућој години уложи најмање
5000,00КМ за сљедеће намјене :
- стаје за најмање 5 музних грла или 5 јунади
за тов (најмања површина 50 m²),
- овчарници за најмање 50 oваца (најмања
површина 50 m²),
- свињац за најмање 5 супрасних назимица
или 20 товних свиња (најмања површина 40
m²),
- живинарник за тов 1000 бројлера или за 1000
кока носиља (најмања површина 100 m²).
Уз захтјев за остваривање новчаних подстицаја
корисници прилажу:
- пројекат и предмјер и предрачун радова,
- рачуне фискалне и фактура на име као
доказ о инвестираним средствима за
набавку грађевинског материјала из 2020.
године који је складу са предмјером и
предрачуном.
У грађевински материјал за који се обрачунава
подстицај спада: блокови, цигла, цемент, кровна
конструкција, арматура, бетон, материјал за
покривање (цријеп, плоче и др.) и столарија. На
основу приложене документације и увида на лицу
мјеста Комисија проширена са чланом грађевинске
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струке, констатује испуњеност услова за
остваривање права на подстицајна средства и о томе
сачињава записник.
Износ новчаног подстицаја који ће се Кориснику
обрачунати по овом основу износи 15% од
уложених средстава.
Члан 20.
Корисник оставарује право на новчане подстицаје
за инвестицију у водоснадбијевање, односно
довођење воде до објекта за стоку . Уз захтјев за
остваривање новчаних подстицаја корисници
прилажу:
- пројекат или предмјер и предрачун радова,
- фискални рачун и рачун на име о
изведеним радовима
Комисија ће на лицу мјесте оцјенити оправданост
захтјева.
Уколико подносилац захтјева нема засновану
производњу за који му је неопходна ова врста
инвестиције, Комисија ће овакав захтјев одбити.
Максималан износ подстицајних средстава за ову
намјену је 30% од уложених средстава за
некомерцијална или 40% за комерцијална
газдинства и предузетнике.
Члан 21.
Корисник оставарује право на новчане подстицаје
за набавку нових пластеника и материјала за
изградњу нових пластеника (најлона и металне
конструкције) површине од најмање 50m2 који већ
посједују пластеник од најмање 150m2 . Уз захтјев
за остваривање новчаних подстицаја корисник
прилаже:
- рачун фискални и фактуру на име из 2020.
године као доказ о инвестираним средствима
за набавку пластеника или материјала за
изградњу пластеника.
Износ новчаног подстицаја који ће се Кориснику
обрачунати по овом основу износи 15 % од
уложених средстава.
Члан 22.
Корисник остварује право на новчане подстицаје за
подизање вишегодишњих засада јабучастог,
коштичавог,
језграстог
и
јагодичастог
воћа.Подстицајна средства из овог члана
корисници остварују ако подижу засаде под воћем
површине веће од:
- 0,2hа јабучастог, коштичавог и језграстог
воћа (минимум 200 стабала јабуке, крушке,
шљиве и 20 стабала ораха) или
- 0,1hа јагодичатог воћа (минимум 3400
садница јагоде; минимум 200 садница
купине, боровнице или ароније; минимум
1000 садница малине).
Уз захтјев за остваривање новчаних подстицаја
корисник подноси:
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- фискални рачун и фактуру на име из 2020.
или октобар и новембар 2019. године,
- декларација о квалитету садног материјала,
- овјерене изјаве о засађеним површинама.
Корисници по овом основу остварију право и за
јесењу садњу из 2019. године.
Износ подстицајних средстава за подизање
интензивних засада јабучастог, коштичавог и
језграстог воћа и јагодичастог воћа, који
подносилац може остварити у текућој години
износи 100,00КМ по дунуму.
Члан 23.
Задруге и Удружења са сједиштем у општини
Вишеград остварују право на финансирање
пројеката за унапређење и развој пољопривредне
производње. Укупан износ планираних средстава за
ову намјену је 20.000,00КМ.
Уз захтјев, корисник прилаже:
- копију судског рјешења о регистрацији,
- списак чланова удружења или задругара,
- извјештај задружне ревизије
- детаљну спецификацију трошкова са
рачунима
- опис предложене активностиса детаљним
финансијским планом.
Комисија ће на основу приоритета дати приједлог
распоредјеле подстицајних средства. Основни
приоритет је учешће већег броја пољопривредника
у предложеној активности, већа производња и боља
реализација
на
тржишту
пољопривредних
производа, заједнички наступ на тржишту и
финансијски допринос корисника или допринос у
натури. За овај вид комисија за додјелу подстицаја
биће проширена са комисијом за надзор и
представником општинске управе (начелник или
замјеник начелника). Комисија ће на основу
изложеног плана, одлучити који ће пројекти бити
фанансирани.
Члан 24.
Корисници, који врше продају млијека са
регистрованим откупљивачем, остварују право на
подстицајна средства за суфинансирање вађења
млијечних картона за краве музаре, у износу од 50%
од плаћених ветеринарских трошкова. Уз захтјев,
поред општих услова, корисници прилажу:
- копију пасоша животиња,
- копију Уговора са откупљивачем млијека и
- рачун о услугама израде млијечног картона
издат од стране надлежне ветеринарске
амбуланте.
3) Ванредне помоћи
Члан 25.
Новчане средства у виду једнократне помоћи
одобрају се у случају наступања ванредних
околности као што су: пожари, поплаве, клизишта,
временске непогоде (мањих размјера), штету од
дивљачи и штету од паса луталица.
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Право на једнократну помоћ могу остварити
Корисници код којих су ванредне околности довеле
до: угинућа животиња, штете на усјевима и
воћњацима, штете на пољопривредним објектима и
опреми. Уз захтјев за додјелу средстава корисник
подноси:
- извјештај о насталој штети коју је утврдила
полиција, ватрогасци, цивилна заштита,
ветеринарска станица, инспекције или
надлежна комисија.
Комисија оцјењује оправданост захтјева и на
основу тога предлаже начелнику општине
издвајање средстава за ванредну помоћ, према
тренутно расположивим средствима. Износ
средстава која ће се исплатити за ову намјену је 50%
од процијењене вриједности настале штете а у
максималном износу до 1.000,00 КМ по захтјеву.
Начелник општине ће на основу приједлога
склопити Уговор са подносиоцем захтјева о
једнократној помоћи.
4) Контрола и надзор
Члан 26.
Корисници права из ове одлуке дужни су
намјенски користити подстицајна средства само у
сврху развоја пољопривредне производње на
властитом
пољопривредном
газдинству.
Корисници постицаја из 2019. године који су из
неоправданих разлога смањили обим производње
или нису објекте, механизацију и опрему за коју су
добили
подстицај
ставили
у
функцију
пољопривредне производње немају право на
подстицај у 2020. години. Оцјену оправданости или
неоправданости смањења обима производње врши
Комисија у процесу обраде захтјева. Комисија ће
сачинити записник и донијети одлуку о одбијању
захтјева, а подносиоцу захтјева доставити
обавјештење. Корисници који су неоправдано
смањили обим производње, дали нетачне податке
приликом подношења захтјева и ненамјенски
користили средства, губе право на подстицај у
наредне 3 (три) године, о чему ће начелник општине
донијети одлуку.
Члан 27.
Начелник општине ће именовати Комисију за
надзор новчаних подстицаја у пољопривреди, која
ће бити задужена за сљедеће:
- накнадно прегледати документацију,
- утврдити стање на терену,
- сачинити извјештај о додјели новчаних
подстицаја у пољопривреди са освртом на
примјену одлуке и стање у пољопривреди
коју ће доставити Скупштини општине.
5) Завршне одредбе

6

Члан 28.
Oва одлука ступа на снагу 8 (осмог) дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине
Вишеград“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01-022-15/20
Датум: 03.03.2020. год. др Билал Мемишевић,с.р.
На основу члана 5. Закона о систему јавних служби
(„Службени гласник Републике Српске“, број 68/07
и 109/12), члана 15. Закона о култури („Службени
гласник републике Српске“, број 66/18), члана 39.
став (2) Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, број 97/16 и 36/19) и
члана 36. Сатута општине Вишеград („Службени
гласник општине Вишеград“, број 6/17 и 3/19) и
Стратегије развоја културе Републике Српске 20172022, Скупштина општине Вишеград на сједници
одржаној 03.03.2020. године, д о н о с и
ОДЛУКУ
о промјени назива Јавне установе за културне
дјелатности „Дом културе“ Вишеград
Члан 1.
Овом одлуком врши се промјена назива Јавне
установе за културне дјелатности „Дом културе“
Вишеград.
Члан 2.
Јавна установа за културне дјелатности „Дом
културе“ Вишеград убудуће ће пословати под
називом „ЈАВНА УСТАНОВА „КУЛТУРНИ
ЦЕНТАР ИВО АНДРИЋ“ ВИШЕГРАД“.
Члан 3.
На основу ове одлуке извшиће се измјена назива
јавне установе у Одлуци о оснивању Јавне установе
за културне дјелатности „Дом културе“ Вишеград
(„Службени гласник општине Вишеград“, број
2/96) и Одлуци о усклађивању аката о оснивању
Јавне установе за културне дјелатности „Дом
културе“ Вишеград („Службени гласник општине
Вишеград“, број 2/10 и 3/11).
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине
Вишеград“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01-022-16/20
Датум: 03.03.2020. год. др Билал Мемишевић,с.р.
На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16
и 36/19) и члана 36. Статута oпштине Вишеград
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(„Службени гласник општине Вишеград“ број 6/17
и 3/19), Скупштина општине Вишеград на сједници
одржаној 03.03.2020. године, д о н о с и
ОДЛУКУ
о измјени и допуни Одлуке о утврђивању
услова и критеријума за остваривање права
на стимулисање наталитета
Члан 1.
У Одлуци о утврђивању услова и критеријума за
остваривање права на стимулисање наталитета
("Службени гласник општине Вишеград"број 10/19
и 16/19) иза члана 6. додаје се нови члан 6а који
гласи:
"Труднице са дијагнозом Tm cordis (rhabdomioma)
D21.9 имају право на рефундирање трошкова
медицинског третмана током трудноће и порођаја у
износу до 5.000,00КМ, а на основу медицинске
документације и приложених рачуна."
Члан 2.
Мјења се члан 11. Одлуке и измјењен гласи:
"Одјељење за локални развој, привреду и
друштвене дјелатности одлучује о остваривању
права из ове одлуке на основу документације
приложене уз захтјев, изузев права из члана 5.,
члана 6.,6а и члана 7. ове одлуке о којима одлучује
на основу препоруке стручне комисије."
Члан 3.
Остале одредбе ове Одлуке остају неизмјењене.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном гласнику општине
Вишеград".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01-022-17/20
Датум: 03.03.2020. год. др Билал Мемишевић,с.р.
На основу члана 40. став (1) а у вези са чланом 39.
став (3) и став (4) Закона о уређењу простора и
грађењу („Службени гласник Републике Српске“
број 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), члана 39. став (2)
тачка 8) 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 03.03.2020. године, д о н о с и
ОДЛУКУ
о приступању изради Плана парцелације
дијела индустриске зоне у насељу
,,Црнча“ у Вишеграду
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Члан 1.
Приступа се изради Плана парцелације дијела
индустриске зоне у насељу ,,Црнча“ у Вишеграду (у
даљем тексту: план).
Члан 2.
Границе подручја које ће се обухватити план
дефинисане су графичким прилогом који је
саставни дио ове одлуке.
Површина обухвата плана је cca 8,4ha.
Члан 3.
Временски период за који се утврђују, процјењују
или израчунавају плански параметри је 2025.
година.
Почетак рачунања периода из става 1. утврдиће
носилац припреме и носилац израде плана у
зависности од конкретних околности и дефинисати
у одлуци о доношењу плана.
Члан 4.
За израду плана дефинишу се сљедеће смјернице:
- план израдити у складу са одредбама Закона о
уређењу просстора и грађењу (,,Службени гласник
Републике Српске“, број 40/13, 106/15, 3/16 и
84/19), Правилником о начину израде, садржају и
формирању докумената просторног уређења
(,,Службени гласник Републике Српске“, број
69/13), те другим прописима из посебних области
релевантних за планирање и уређење простора;
- посебним смјерницама за израду плана које ће
израдити Одјељење за просторно уређење и
стамбено-комуналне послове Општинске управе
Општине Вишеград;
- приликом израде плана потребно је водити рачуна
о јавном интересу и општим и посебним циљевима
просторног развоја.
Члан 5.
Рок за израду плана је шест мјесеци.
Члан 6.
Израда плана треба да садржи све елементе
прописане Законом о уређењу простора и грађењу,
другим законима и Правилником о начину израде,
садржају и формирању докумената просторног
уређења.
Члан 7.
Мјесто, вријеме и начин излагања нацрта на јавни
увид утврдиће носилац припреме плана.
Члан 8.
Вријеме трајања јавног увида одређује се 30 дана.
Члан 9.
Финансирање израде плана сноси инвеститор
,,Привредни препород“ д.о.о. Бања Лука.

04-03.2020. године
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Члан 10.
Скупштина општине Вишеград именоваће савјет
плана у складу са чланом 43. став (1) Закона о
уређењу простора и грађењу.
Члан 11.
Носилац припреме плана је Одјељење за просторно
уређење и стамбено-комуналне послове Општинске
управе Општине Вишеград.
Носилац израде плана је ,,ЦПК“ д.о.о. Бања Лука са
лиценцем број ПЛ-1572/2018 од 16.05.2018. године
издата од стране Министарства за просторно
уређење, грађевинарство и екологију Републике
Српске.
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години износи 500,08 КМ, а служи као основица за
обрачун ренте у 2020. години.
Члан 3.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи
Одлука о просјечној коначној грађевинској цијени
1m2 корисне површине стамбеног и пословног
простора из 2018. године (,,Службени гласник
Општине Вишеград“, број 3/19).
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Општине
Вишеград“.

Члан 12.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Општине
Вишеград“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01-022-20/20
Датум: 03.03.2020. год. др Билал Мемишевић,с.р.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01-022-18/20
Датум: 03.03.2020. год. др Билал Мемишевић,с.р.

На основу члана 39. став (2) тачка 2) у вези са
чланом 82. став (2) Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16
и 36/19), члана 14. став (3) Правилника о обрачуну
накнаде трошкова уређења градског грађевинског
земљишта (“Службени гласник Републике Српске”,
број 95/13, 99/13 и 22/14), а у вези са чланом 77.
Закона о уређењу простора и грађењу (“Службени
гласник Републике Српске”, број 40/13, 106/15, 3/16
и 84/19), и члана 36. Статута Општине Вишеград
(„Службени гласник општине Вишеград“, број 6/17
и 3/19) Скупштина општине Вишеград на сједници
одржаној дана 03.03.2020. године, д о н о с и

На основу члана 80. став (4) Закона о уређењу
простора и грађењу (,,Службени гласник Републике
Српске“, број 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), члана 39.
став (2) тачка 2) а у вези са чланом 82. 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 3/17), Скупштина
општине Вишеград на сједници одржаној
03.03.2020. године, д о н о с и
ОДЛУКУ
о просјечној коначној грађевинској цијени 1m2
корисне површине стамбеног и пословног
простора из 2019. године
Члан 1.
Овом одлукум, утврђује се просјечна коначна
грађевинска цијена 1m2 корисне површине
стамбеног и пословног простора у 2019. години, на
подручју општине Вишеград, која служи као
основица за израчунавање висине ренте код
изградње, доградње и надоградње постојећих
објеката.
Просјечна коначна грађевинска цијена 1m2 корисне
површине утврђена је на основу предрачуна из
главног пројекта за све издате грађевинске дозволе
у 2019. години.
Члан 2.
Просјечна коначна грађевинска цијена 1m2 корисне
површине на подручју општине Вишеград у 2019.

ОДЛУКУ
о утврђивању просјечних јединичних цијена
радова комуналне и друге јавне
инфраструктуре и уређења јавних површина
Члан 1.
Овом одлуком утврђују се просјечно остварене
јединичне цијене радова комуналне и друге јавне
инфраструктуре и уређења јавних површина (Јц) на
подручју опшштине Вишеград, које служе за
обрачун трошкова опремања градског грађевинског
земљишта за 2020. годину.
Члан 2.
Просјечно остварене јединичне цијене радова
комуналне и друге јавне инфраструктуре и уређења
јавних површина износе:

04-03.2020. године
Група

Р.б.

А)
1.
2.
3.
4.

Службени гласник општине Вишеград број – 4
Врста
инфраструктуре

САОБРАЋАЈНА
ИНФРАСТРУКТУРА
Реконструкција постојећих
Изградња саобраћајница
Изградња паркинг површина
Изградња тротоара и осталих пјешачких површина

ВОДОВОДНА
МРЕЖА
Изградња секундарне водоводне мреже (профила Ø 100 mm и
профила Ø 150 mm)
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Јед.
мј.

Јц

m²
m²
m²
m²

48,91 KM
100,33 KM
45,21 KM
93,28 КМ

m1

50,00 KM

Б)

В)

Г)

КАНАЛИЗАЦИОНА
МРЕЖА (изградња хидротехничке инфраструктуре)
фекалне канализације (изградња секундарних
фекалних колектора Ø 250 mm и Ø 300 mm)
m1
изградња секундарних канала кишне канализације
(Ø 250 mm и Ø 300 mm)
m1

170,00 КМ
150,00 КМ

ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ
1. Припремни радови (исколчење терена)
2. Земљани радови подизање травњака
3. Уређење зелених површина - специјалне намјене
4. Подизање дрвореда
5. Рад са осталим дендроматеријалом

m²
m²
m²
ком.
ком.

Д) ЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА
Нисконапонски подземни кабал са расвјетним стубовима

m1

4,00 KM
15,00 KM
20,00 KM
30,00 КМ
10,00 КМ
41,51 КМ/m1

Члан 3.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи
Одлука о утврђивању просјечних јединичних
цијена радова комуналне и друге јавне
инфраструктуре и уређења јавних површина
(„Службеном гласнику Општине Вишеград“, број
3/19).

Закона о уређењу простора и грађењу (“Службени
гласник Републике Српске”, број 40/13, 106/15, 3/16
и 84/19) и члана 36. Статута Општине Вишеград
(„Службени гласник општине Вишеград“, број 6/17
и 3/19) Скупштина општине Вишеград на сједници
одржаној дана 03.03.2020. године, д о н о с и

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

ОДЛУКУ
о висини трошкова уређења градског
грађевинског земљишта за 2020. годину

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01-022-21/20
Датум: 03.03.2020. год. др Билал Мемишевић,с.р.

Члан 1.
Овом одлуком утврђују се висина трошкова
уређења градског грађевинског земљиштаза 2020.
годину по 1м2 (један метар квадратни) корисне
површине објеката за спроведбене документе
просторног уређења.

На основу члана 39. став (2) тачка 2) а у вези са
чланом 82. став (2) Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16
и 36/19), члана 17. став (2) Правилника о обрачуну
накнаде трошкова уређења градског грађевинског
земљишта (“Службени гласник Републике Српске”,
број 95/13, 99/13 и 22/14), а у вези са чланом 77.

Члан 2.
Висина трошкова уређења градског грађевинског
земљишта израчуната према одредбама Закона о
уређењу простора и грађењу, Правилника о
обрачуну накнаде трошкова уређења градског
грађевинског земљишта износи за:

04-03.2020. године

Службени гласник општине Вишеград број – 4
2020.

РБ

ДОКУМЕНТ
ПРОСТОРНОГ
УРЕЂЕЊА

1.

Регулациони план
,,Центар“ – (ревизија)

2.

Регулациони
план
,,Гарча“ у Вишеграду
(секција
регулационог
плана Малухино поље и
Мезалин)

48,29

Регулациони план ширег
подручја
жељезничке
станице са спортско
рекреативним центром у
Вишеграду

80,94

3.

4.

Просјечна
јединична
цијена
уређења
грађевинског земљишта
по m2 корисне површине
објекта (КМ/m2)

ПРОСЈЕЧНИ
ТРОШКОВИ
ПО КП
(КМ/м2)
43,40

57,54

Члан 3.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи
Одлука о висини трошкова уређења градског
грађевинског земљишта
за 2019. годину
(„Службеном гласнику Општине Вишеград“, број
3/19).
Члан 4.
Ова oдлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Општине
Вишеград“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01-022-22/20
Датум: 03.03.2020. год. др Билал Мемишевић,с.р.
На основу члана 39. став (2) тачка 2) а у вези са
чланом 82. став (2) Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16
и 36/19), члана 18. став (1) Правилника о обрачуну
накнаде трошкова уређења градског грађевинског
земљишта (“Службени гласник Републике Српске”,
број 95/13, 99/13 и 22/14), а у вези са чланом 77.
Закона о уређењу простора и грађењу (“Службени
гласник Републике Српске”, број 40/13, 106/15, 3/16
и 84/19), и члана 36. Статута Општине Вишеград
(„Службени гласник општине Вишеград“, број 6/17
и 3/19) Скупштина општине Вишеград на сједници
одржаној дана 03.03.2020. године, д о н о с и
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ОДЛУКУ
о утврђивању просјечно остварене накнаде
трошкова уређења градског
грађевинског земљишта за 2020. годину
Члан 1.
Овом одлуком утврђује се просјечно остварена
накнада трошкова уређења градског грађевинског
земљишта у 2019. години и износи 57,54 КМ по
једном метру квадратном корисне површине
планираних објеката и служиће за обрачун
трошкова
уређења
градског
грађевинског
земљишта у 2020. години.
Члан 2.
Просјечно остварена накнада у члану 1. ове одлуке
утврђује се на почетку сваке године за подручја за
која није донесен спроведбени документ
просторног уређења.
Израчунава се као просјечно остварена накнада за
трошкове
уређења
градског
грађевинског
земљишта (Пнугз) на основу свих важећих
спроведбених докумената просторног уређења, за
које је ова накнада израчуната за претходну годину.
Обрачун се врши за радове уређења на основу
стручног мишљења и урбанистичко техничких
услова.
Члан 3.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи
Одлука о утврђивању просјечно остварене накнаде
трошкова
уређења
градског
грађевинског
земљишта за 2019. годину („Службени гласник
Општине Вишеград“, број 3/19).
Члан 4.
Ова oдлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Општине
Вишеград“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01-022-23/20
Датум: 03.03.2020. год. 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 03.03.2020. године, д о н о с и
ОДЛУКУ
о додјели на коришћење пословног простора
ЈУ ,,Туристичка организација“ Вишеград

04-03.2020. године
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Члан 1.
ЈУ ,,Туристичка организација“ Вишеград из
Вишеграда додјељује се на коришћење пословни
простор у улици Краља Петра I бб у Вишеграду у
приземљу зграде тзв. Панос укупне површине 90 м2.
Члан 2.
ЈУ ,,Туристичка организација“ Вишеград из
Вишеграда ће пословни простор користити за
потребе обављања дјелатности за коју је
регистрована.
Члан 3.
Додјела пословног простора из члана 1. ове одлуке
врши се без накнаде, на период од 2 (двије) године
од 01.03.2020. године.
ЈУ ,,Туристичка организација“ Вишеград из
Вишеграда плаћа ПДВ, на износ закупнине по 1м2,
обрачунато у складу са Одлуком о давању
пословног простора у закуп.
Члан 4.
Право коришћења предметног пословног простора
неће се евидентирати у катастарској и
земљишнокњижној евиденцији.
Члан 5.
На основу ове одлуке са ЈУ ,,Туристичка
организација“ Вишеград из Вишеграда закључиће
се уговор, којим ће бити регулисана права и обавезе
уговорних страна у вези са коришћењем пословног
простора из члана 1. ове одлуке.
Овлашћује се начелник општине Вишеград да на
основу ове одлуке закључи уговор.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине
Вишеград”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01-022-24/20
Датум: 03.03.2020. год. 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 03.03.2020. године, д о н о с и
ОДЛУКУ
о додјели на коришћење пословног простора
пољопривредној задрузи ,,Вишеград“ из
Вишеграда и организацији ,,caritas“
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Члан 1.
Пољопривредној
задрузи
,,Вишеград“
из
Вишеграда и организацији ,,caritas“ додјељује се на
коришћење пословни простор у улици Ужичког
корпуса бб у Вишеграду, II зона, а који се састоји од
једне просторије (прва десно, укупне површине 14
м2).
Члан 2.
Пољопривредној
задрузи
,,Вишеград“
из
Вишеграда и организацијa ,,caritas“ ће пословни
простор (канцеларију) користити за потребе задруге
и организације и исту ће заједнички користити.
Члан 3.
Додјела пословног простора из члана 1. ове одлуке
врши се без накнаде, на период од 2 (двије) године
од дана потписивања уговора.
Пољопривредна
задруга
,,Вишеград“
и
организација ,,caritas“ плаћа ПДВ, на износ
закупнине по 1м2, обрачунато у складу са Одлуком
о давању пословног простора у закуп.
Члан 4.
Право коришћења предметног пословног простора
неће се евидентирати у катастарској и
земљишнокњижној евиденцији.
Члан 5.
На основу ове одлуке са Пољопривредном задругом
,,Вишеград“ из Вишеграда и организацијом
,,caritas“ закључиће се уговор, којим ће бити
регулисана права и обавезе уговорних страна у вези
са коришћењем пословног простора из члана 1. ове
одлуке.
Овлашћује се начелник општине Вишеград да на
основу ове одлуке закључи уговор.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине
Вишеград”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01-022-25/20
Датум: 03.03.2020. год. др Билал Мемишевић,с.р.
На основу члана 14. став (1) Закона о
експропријацији („Службени гласник Републике
Српске”, број 112/06, 37/07, 110/08 и 79/15), члана
39. став (2) тачка 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 дана 03.03.2020. године, д о н о с и

04-03.2020. године

Службени гласник општине Вишеград број – 4

ОДЛУКУ
О ОСНОВАНОСТИ УТВРЂИВАЊА ОПШТЕГ
ИНТЕРЕСА РАДИ ПРОВОЂЕЊА ПОСТУПКА
ПОТПУНЕ ЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕ
ПОТРЕБНОГ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА ЗА
ИЗГРАДЊУ ПРИСТУПНОГ ПУТА У
НАСЕЉУ БИКАВАЦ У ВИШЕГРАДУ

2.
3.
4.
5.
6.

Члан 1.
Утврђује се да је од општег интереса изградња
приступног пута у насељу Бикавац у Вишеграду
(дужина приступног пута je цца 20 м, ширине цца
3м).
Корисник експропријације је Општина Вишеград.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се начелнк
Општине
Вишеград
и
Правобранилаштво
Републике српске – Сједиште замјеника у Фочи,
које ће, у својству законског заступника Општине
Вишеград, у складу са Законом , провести потребне
радње у циљу обазбјеђивања одлуке Владе
Републике Српске о утврђивању општег интереса и
провођења поступка непотпуне експропријације
пред надлежном Републичком Управом за
геодетске и имовинско- правне послове Бања Лука,
Подручна јединица Вишеград.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Општине
Вишеград”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01-022-33/20
Датум: 03.03.2020. год. др Билал Мемишевић,с.р.
На основу члана 43. став (1) Закона о уређењу
простора и грађењу („Службени гласник Републике
Српске“, број 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), члана 82.
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 03.03.2020. године, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Савјета плана за праћење израде
Плана парцелације дијела индустриске зоне у
насељу ,,Црнча“ у Вишеграду
I Именује се Савјет плана за праћење израде Плана
парцелације дијела индустриске зоне у насељу
,,Црнча“ у Вишеграду у даљем тексту: савјет
плана), у саставу:
1.

Биљана Бореновић, дипл.инж.
архитектуре, предсједник;

7.
8.
9.
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Александар Ђукановић, дипл.правник,
замјеник предсједника;
Младен Ђуревић, начелник општине,
Милица Станчић, дипл. просторни планер,
члан;
Споменка Танасковић, инж. грађевине,
члан;
Славица Митрић, дипл. инж. технологије,
члан;
Бранка Драгичевић, дипл. економиста,
члан
Дарко Андрић (одборник) члан,
Марко Савић (одборник) члан.

II Савјет плана прати израду плана парцелације
дијела индустриске зоне у насељу ,,Црнча“ у
Вишеграду , те прати вођење јавне расправе и
усаглашавање ставова и интереса током израде овог
документа просторног уређења и заузима стручне
ставове према питањима општег, привредног и
просторног развоја општине Вишеград односно
подручја за које се документ доноси, заузима
стручне ставове у погледу рационалности и
квалитета предложених планских рјешења,
усаглашености са документом просторног уређења
који представља основу за израду овог плана, као и
усаглашеност овог документа са одредбама Закона
о уређењу простора и грађењу и другим прописима
заснованим на закону.
III Техничке услове за рад савјета плана
обезбиједиће Одјељење за просторно уређење и
стамбено-комуналне
послове,
као
носилац
припреме плана.
IV Савјет плана именује се на период до усвајања
плана.
V Ова рјешење ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Општине
Вишеград“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01-022-19/20
Датум: 03.03.2020. год. 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,
3/19 и 12/19), а након разматрања Извјештаја о
додјели новчаних подстицаја у пољопривреди са
освртом на примјену одлуке и стање у
пољопривреди, Скупштина општине Вишеград на
сједници одржаној 03.03.2020. године, д о н о с и
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ЗАКЉУЧАК
1. Скупштина
општине
Вишеград
усваја
Извјештај о додјели новчаних подстицаја у
пољопривреди са освртом на примјену одлуке
и стање у пољопривреди.
2. Овај Закључак ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Вишеград“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01-022-27/20
Датум: 03.03.2020. год. 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,
3/19 и 12/19), а након разматрања Извјештаја о
реализацији Програма потрошње средстава
остварених по основу Закона о заштити од пожара
за 2019. годину, Скупштина општине Вишеград на
сједници одржаној 03.03.2020. године, д о н о с и
ЗАКЉУЧАК
1. Скупштина општине Вишеград усваја
Извјештај о реализацији Програма потрошње
средстава остварених по основу Закона о
заштити од пожара за 2019. годину.
2. Овај Закључак ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Вишеград“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01-022-28/20
Датум: 03.03.020. год.
др Билал Мемишевић,с.р.
На основу чланова 39. став (2) Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник Републике
Српске", број: 97/16 и 36/19), члана 53. Закона о
заштити становништва од заразних болести
("Службени гласник Републике Српске", број:
90/17) и члана 36. став (2) Статута општине
Вишеград
("Службени
гласник
општине
Вишеград", број: 6/17 и 3/19 ) Скупштина општине
Вишеград на сједници одржаној 03.03.2020. године,
доноси
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ГОДИШЊИ ПРОГРАМ
МЈЕРА ЗА СПРЈЕЧАВАЊЕ И СУЗБИЈАЊЕ,
ЕЛИМИНАЦИЈУ И ЕРАДИКАЦИЈУ
ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ НА ПОДРУЧЈУ
ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД ЗА 2020. ГОДИНУ
I– ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Чланом 3. Закона о заштити становништва од
заразних болести („Службени гласник Републике
Српске“, број 90/17) прописана је обавеза
планирања, предузимања и провођења мјера за
спрјечавање и сузбијање, елиминацију и
ерадикaцију заразних болести у јединицама
локалне
самоуправе
и
њеним
органима,
здравственим и другим установама, предузећима и
другим правним и физичким лицима.
У спровођењу општих и посебних превентивних
мјера за спрјечавање и сузбијање заразних болести
становништва Скупштина општине преко својих
органа, као и здравствене и друге установе,
предузећа и друга правна и физичка лица, усмјериће
акtивности нарочито на спровођењу општих,
посебних, ванредних и осталих мјера заштите
становништва од заразних болести.
Стручно спровођење и давање упута за спровођење
превентивних мјера заштите становништва од
зарaзних болести, вршиће Институт за јавно
здравство Републике Српске, Регионални центар
Фоча, а контролу спровођења превентивних мјера
заштите становништва од заразних болести, вршиће
надлежни здравствени инспектор и инспектор за
храну.
II – МЈЕРЕ ЗА СПРЈЕЧАВАЊЕ И СУЗБИЈАЊЕ
ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ
Члан 2.
Заштита становништва од заразних болести врши се
спровођењем општих, посебних, ванредних и
осталих мјера за спрјечавање и сузбијање заразних
болести.
1. Опште мјере за заштиту од заразних болести
1) Обезбјеђење санитарно техничких
услова за одржавање личне и опште хигијене и
уклањање отпадних материја у домаћинству на
приватном посједу, у објектима у којима се обавља
пословна дјелатност и у њиховој околини,
средствима саобраћаја и свим мјестима јавног
окупљања.
Правна лица и предузетници, привредна друштва,
установе и власници приватних посједа дужни су у
својим објектима и њиховој околини обезбједити
санитарно-техничке отпадне материје на начин који
не угрожава живот и здравље људи.
2) Обезбjеђење здравствено исправне воде
намјењене за пиће; Извршилац ове мјере је Јавно
предузеће ,,15 април,, А.Д. Вишеград, а контролу
исправности ће вршити ЈЗУ Институт за јавно
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здравство Републике Српске, Регионални центар
Фоча. Мјеру треба спроводити континуирано током
2020. године,а надзор над спровођењем ове мјере
вршиће се контролом хигијенске исправности воде
за пиће према Плану превентивних мјера заштите
становништва на подручју општине Вишеград за
2020.годину.
Средства за спровођење контроле воде из јавних
водних објеката (школски водни објекти, бунари и
извори) обезбједиће се из буџета Општине
Вишеград, а средства за анализе воде градског
водовода обезбјеђује ,,15 април,,А.Д. Вишеград
према Уговору сачињеном између ,,15 априла,,А.Д.
Вишеград
и Института за јавно здравство
Републике Српске - Регионални центар Фоча.
3)
Обезбјеђење
микробиолошке
исправности хране и предмета опште употребе као
и чистоће опреме, уређаја радне одјеће, радних
површина и руку радника који раде у производњи и
промету тих производа.
Ову мјеру дужни су спроводити сви субјекти који
се баве производњом и прометом хране и предмета
опште употребе.
Задатак је трајан, а надзор над спровођењем ове
мјере вршиће се контролом хигијенске исправности
хране и предмета опште употребе у производњи и
промету.
Средства обезбјеђују субјекти који послују са
храном и предметима опште употребе, а у случају
појаве тровања вршиће се циљна испитивања.
Задатак је трајан, а надзор над спровођењем ове
мјере вршиће се контролом хигијенске исправности
хране и предмета опште употребе, а у случају појаве
тровања вршиће се циљна испитивања.
За циљна испитивања у случају тровања средства се
обезбјеђују из буџета Општине Вишеград.
4) Спровођење дезинфекције, дезинсекције
и дератизације на јавним површинама, насељеним
мјестима, објектима за снабдијевање водом за пиће,
објектима за производњу и промет хране и
предмета опште употребе, те сировина за њихову
производњу, односно средства намјењена за њихов
превоз, објектима и просторијама за одлагање
отпадних материја, објектима здравствених
установа, објектима и средствима јавног саобраћаја,
стамбеним објектима и двориштима, мјестима
јавног окупљања и задржавања људи и осталим
објектима привредних друштава, других правних и
физичких лица.
-Превентивна дезинфекција
Дезинфекцијом се сматрају поступци који имају за
циљ уништавање, успоравање, раста размножавања
или уклањања већине микроорганизама на
површинама, у просторијама, објектима и
уређајима, прибору те опреми, уз примјену
механичких, физичких и хемијских метода. За
сузбијање микроорганизама могу се користити
дезинфекциона средства која су прописано
регистрована и допуштена за примјену од стране
Министарства здравља у Републици Српској, а

14

користе се за употребу прописано и у складу са
декларацијом.
Извршилац превентивне дезинфекције која се
односи на дезинфекцију јавних водних објеката
(школских водних објеката, градских бунара и
школских просторија), је овлаштена фирма
регистрована
за
обављање
дезинфекције,
дезинсекције и дератизације послова која посједује
одобрење у сагласност Министарства здравља.
-Превентивна дезинскеција
Дезинсекција
подразумјева
систематско
и
планирано сузбијање инсеката и осталих
чланконожаца или њихових развојних облика који
преносе узрочнике заразних болести, изазивају
алергијске реакције, или имају токсично дјеловање.
Дезинсекција се проводи примјеном физикалних
хемијских или најприхватљивија, на начин да се не
доводи у опасност здравље људи и животиња.
Најчешћи штетни инсекти које треба сузбијати ако
се појаве, а све ради заштите становништва су:комарци све врсте-смеђи и црни жохар. – разне
врсте муха.
Циљ сузбијања комараца и њихових развојних
облика јесте ради појаве и ширења заразних
болести и смањења кожних проблема и алергијских
промјена насталих убодом комараца и секундарних
инфекција због оштећења коже.
Епидемиолошки значај: Инсекти су преносиоци
многих заразних болести као нпр: Маларије,
вирусних инфекција као нпр: жуте грознице и др.
-Превентивна дератизација
Дератизација је скуп различитих мјера које се
предузимају с циљем смањења популације штетних
глодаваца који су потпуног уништења популације
штетних глодоваца који су природни резеорвари и
преносиоци узрочника заразних болести.
Епидемиолошки значај: Осим што су глодари
(мишеви) узрочници великих економских штета
који уништавају имовину и залихе хране они су и
резеорвоари и преносиоци читавог низа заразних
болести човјека као што су: Куга, вирусна
хеморагијска грозница са бубрежним синдромом,
лептоспироза,
туларемија,
токсоплазмоза,
лишманијаза, саломонелоза и трихиленоза.
Извршилац систематске дератизације је повољнији
извођач у складу са Законом о јавним набавкама, а
могу је обављати здравствене установе које
испуњавају услове у погледу стручног кадра,
опреме и средстава тј. задовољавају прописане
норме у складу са Законом о заштити становништва
од заразних болести („Службени гласник
Републике Српске“, број 90/17).
Систематска дератизација обухвата:
- индивидуална домаћинства,
- стамбени фонд,
- предшколске, школске и вјерске установе,
домове културе,
- јавне зелене површине, спортско рекреативне објекте,
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- обале ријека, канализациону мрежу, гробља.
- привредне
субјекте
(предузећа,
угоститељске, занатске и трговачке радње).
Рокови за спровођење дератизације су март/април и
септембар/октобар 2020.године.
Средства за спровођење ове мјере обезбјеђују се од
стране корисника услуга и из Буџета јединице
локалне самоуправе Општине Вишеград.
5)
Обезбјеђивање
резерви
лијекова,
дезинфекционих средстава, заштитних и других
медицинских средстава и опреме за употребу у
случају избијања епидемија.
6) Уклањање људских и животињских
излучевина, лешева, органа и ткива, отпадних вода
и других отпадних материја на начин и под
условима
који
не
угрожавају
здравље
становништва, изворишта воде за пиће и животну
средину.
Ову мјеру спроводи К.П. ,,Комуналац,, а.д.
Вишеград уз стручни надзор, као и предузећа,
предузетници и физичка лица која обављањем
својих дјелатности стварају отпадне воде и остале
отпадне материје. Задатак је трајан.
Средства
обезбјеђују
привредна
друштва,
самостални привредници и физичка лица.
2. Посебне мјере за спречавање и сузбијање
заразних болести су:
1) Епидемиолошки надзор, те здравствено
образовање
и
континуирано
информисање
запослених радника, пацијената и становишта о
кретању заразних болести карактеристикама
појединих болести, карактеристикама појединих
болести,
мјерама
заштите
и
тренутној
епидемиолошкој ситуацији,
2) Санитарни надзор над лицима запосленим
на одређеним пословима и посебну едукацију тих
лица,
Ради спречавања преношења заразних болести под
санитарни надзор стављају се лица која раде:
У производњи, преради и промету храном,
- На одржавању система за снабдјевање
становништва водом за пиће,
- У производњи козметичких средстава,
- На пословима рада са дјецом предшколског
узраста у области образовања и васпитања
ученичког стандарда
- У играоницама,
- На пружању услуге његе и уљепшавање лица
и тијела
- На пословима производње, паковања и
издавања
лијекова
и
медицинских
средстава,
- Здравствени
радници,
здравствени
сарадници и други радници који раде у
организационој
јединици
здравствене
установе или здравственој установи која
пружа здравствене услуге у одређеним
областима,
- Лица која обављају практичну наставу на
горе наведеним пословима.
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Извршиоци ове мјере су Домови здравља (ХЕС
служба) и Институт за јавно здравство Републике
Српске - Регионални центар Фоча.
Средства обезбјеђују предузетници и предузећа за
санитарни преглед запослених који се обавља
сваких 6 мјесеци.
Посебна едукација за стицање основних знања о
хигијени животне и радне средине, хигијени
животних намирница, хигијени исхране, личној
хигијени, о заразним и паразитарним болестима и за
стицање основних знања из правних прописа који
регулишу област заштите становништва од
заразних болести се спроводи над лицима која су
стављена под здравствени надзор, тј. лица која у
својим пословима и радним задацима долазе у
контакт са животним намирницама и предметима
опште употребе или која пружају хигијенске услуге
другим лицима.
Извршиоци ове мјере је Институт за јавно здравство
Републике Српске - Регионални центар Фоча.
Средства за спровођење ове мјере обезбјеђује
послодавац, а едукација запослених је обавезна
сваке 4 године.
3) Епидемиолошко истраживање на терену
ради раног откривања извора и путева преношења
заразних болести, откривање лица која су била
изложена примарном извору заразе и у контакту са
обољеним лицима као и здравствени надзор над тим
лицима,
4) Лабараторијско испитивање и брзу
дијагностику заразног обољења, те верификацију
узрочника заразне болести у референтном центру за
микробиолошка
лабараторијска
испитивања
узрочника заразне болести.
5) Мјере карантина и стављање у карантин
лица које је било у контакту са лицем обољелим од
посебно опасне заразне болести, у складу са
препорукама института.
6) Обезбјеђење посебних услова за смјештај
лица у изолацији и њихово лијечење у здравственој
установи као и превоз санитетским возилом тих
лица.
7) Евиденцију, пријављивање, обавјештење и
достављање извјештаја Институту о заразним
болестима,
8) Имунизацију и хемопрофилаксу против
заразних болести,
9) Тестирање крви ткива ћелија органа и
другог,
10) Спровођење организационих, техничких,
дијагностичких, терапеутских, хигијенских и
других мјера за спречавање и сузбијање
интрахоспиталних инфекција у здравственим
установама,
11) Адекватно управљање медицинским
отпадом,
12) Спровођење дезинфекције, дезинсекције
и дератизације у току и након завршетка заразне
болести,
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13) Здравствени надзор над лицима која носе
узрочнике одређених заразних болести и над
путницима у међународном саобраћају који долазе
из подручја заразног или угроженог посебно
опасном заразном болешћу, колером или
маларијом.
14) Безбједан транспорт инфективног
биолошког материјала.
Све напријед наведене мјере спроводе здравсвене
установе.
3. Ванредне мјере за спрјечавање и сузбијање
заразних болести
Ванредне мјере за спрјечавање и сузбијање
заразних болести спроводе се у ситуацији у којој
долази до угрожавања безбједности и здравља
људи, постојањем непосредне опасности за масовно
преношење заразне болести, те масовног
обољевања становништва на подручју општине
Вишеград.
Ванредне мјере обухватају:
1) Ограничења кретања у зараженом и
угроженом подручју, и стављање под здравствени
надзор лица које је било у контакту са зараженим
лицем,
2) Ограничење или забрана промета поједине
или свих врста робе и средства на одређеном
подручју,
3) Престанак рада васпитно - образовних
установа и забрану окупљања на јавним мјестима,
4)
Увођење
обавезног
ангажовања
запослених у здравственим установама и других
грађана на отклањању посљедица настале
ситуације,
5) Ванредну вакцинизацију, односно
хемопрофилаксу,
6) Изолацију обољелих у кућним условима
или другом адаптираном објекту када због масовног
обољевања није могућа изолација у здравственој
установи,
7) Уступање и адаптација других објеката и
ангажовање потребних средстава и опреме за
потребе здравствене службе,
8) Успостављање карантина и стављање у
карантин лица које је било у контакту са лицем
обоњелим од посебно опасне заразне болести, те у
складу са препорукама и друге мјере које природа
болести налаже, односно мјере које предложи
Свјетска здравствена организација,
9) Информисање јавности о актуелној
епидемиолошкој ситуацији, постојећим ресурсима,
мјерама које се предузимају и које треба да
предузму грађани.
10)
Континуирана
комуникација
и
обавјештење према прописаној структури ланца
комуникације (ХЕС Служба домова здравља Институт за заштиту здравља, регионални центар
Фоча -Министарство здравља и социјалне заштите
Републике Српске-Влада Републике Српске).
Републички штаб цивилне заштите континуирано
прати стање на терену, заједно са локалним
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штабовима, извјештава локалну задједницу, МУП и
све друге субјекте укључене у штаб за ванредне
околности.
У циљу спровођења заштите становништва од
заразне болести Министарство за заштиту здравља
и социјалну заштиту, на приједлог Института
доноси годишњи Програм мјера за спрјечавање и
сузбијање, елиминацију и ерадикaцију заразних
болести подручје Републике. Скупштине јединице
локалне самоуправе доносе властите Програме за
своје подручје, којим се обезбјеђују средства и
извршиоци, рокови извршења и врше надзр над
спровођењем мјера.
Трошкови спровођења мјера у случају проглашења
епидемије за подручје јединице локалне самоуправе
финансирају се из Буџета јединице локалне
самоуправе.
4. Остале мјере за спровођење и сузбијање
заразних болести
1) Сахрањивање, ексхумација и превоз
умрлих лица мора се вршити на начин који
онемогућава ширење заразне болести,
2) Превоз умрлих лица врше правна лица или
предузетници регистровани за обављање те
дјелатности намјенским возилом,
3) Превоз умрлих у међународном
саобраћају може се вршити и средствима јавног
превоза, у складу са међународним прописима,
4) У случају смрти посебно опасне заразне
болести, опремање умрлог лица обавља се у
здравственој установи у којој је лице умрло,
5) Ексхумација се врши уз рјешењесагласност здравственог инспектора, а трошкове
сноси послодавац
на основу захтјева за
ексхумацију,
6) Сахрањивање умрлих лица се може
вршити само на мјестима одређеним за
сахрањивање.
III-СПРОВОЂЕЊЕ МЈЕРА
Члан 3.
Ради ефикасније стручне примјене прописаних и
других мјера превентивне здравствене заштите
становништва од заразних болести, здравствене
службе морају:
- Бити оспособљене за рано отклањање извора
заразе и путева преношења заразе.
- Вршити лабараторијско испитивање узрочника
заразних болести односно епидемија заразних
болести.
- Обезбједити довољне резерве вакцина за
болести које подлијежу обавезној имунизацији.
О спровођењу овог Програма стараће се надлежна
здравствена инспекција и инспекција за храну уз
овлашћење Инспектората Републике Српске.
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IV - ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 4.
Овај Програм ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном гласнику општине
Вишеград".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01-022-30/20
Датум: 03.03.2020. год. др Билал Мемишевић,с.р.
На основу чланова 39. и 82. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник Републике
Српске", број: 97/16 и 36/19), чланова 15. и 16.
Закона о заштити становништва од заразних
болести ("Службени гласник Републике Српске",
број 90/17) и члана 36. став (2) Статута општине
Вишеград
("Службени
гласник
општине
Вишеград", број: 6/17 и 3/19 ) Скупштина општине
Вишеград на сједници одржаној 03.03.2020. године,
доноси
ГОДИШЊИ ПРОГРАМ МЈЕРА
СИСТЕМАТСКЕ ПРЕВЕНТИВНЕ
ДЕЗИНСЕКЦИЈЕ И ДЕРАТИЗАЦИЈЕ
I-ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Програмом, уређује се провођење општих и
превентивних мјера дезинсекције и дератизације на
подручју општине Вишеград (у даљем тексту: ДДД)
– да би се заштитило становништво од заразних
болести, као и начин и контрола провођења,
подношења
извјештаја
након
проведених
превентивних мјера, те начин финансирања.
Члан 2.
(1) ДДД се проводи ради спречавање и сузбијања
патогених микроорганизама, штетних инсеката и
штетних глодара, чије је планирано, организовано,
правовремено и систематско сузбијање мјерама,
дезинсекције и дератизације од јавно – здравственог
значаја за општину Вишеград.
(2) ДДД се проводи у складу са Програмом мјера и
Планом мјера превентивне и обавезне и
превентивне дезинсекције и дератизације на
подручју општине Вишеград (у даљем тексту:
Програм мјера).
II – ДДД
Члан 3.
Извршилац ДДД је најповољнији извођач у складу
са Законом о јавним набавкама, а могу је обављати
здравствене установе и друга правна лица која
испуњавају прописане услове у погледу стручног
кадра, опреме и средстава, те који имају Рјешење од
надлежног Министарства.
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Члан 4.
(1) Обавезно спровођење ДДД обухвата:
Објекте за снабдијевање водом за пиће, јавне
површине у насељеним мјестима, објекте за
производњу и промет хране и предмете опште
употребе, те сировине за њихову производњу,
односно средстава намјењена за њихов превоз,
објекте и средства јавног саобраћаја, стамбене
објекте и дворишта, мјеста јавног окупљања и
задржавања људи и остале објекте привредних
друштава, других правних лица и физичких лица.
(2) Обавезна систематска превентивна дератизација
на подручју општине Вишеград врши се најмање
два пута годишње у свим објектима и просторима
из члана 4. став 1. овог програма, и то као прољећна
и јесења.
(3) Превентивна дезинсекција обавља се
минимално два пута годишње, а у случају
повећаног размножавања штетних инсеката или по
налогу здравственог инспектора, и више пута у току
године.
Члан 5.
ДДД се могу вршити само средствима чији је
промет дозвољен на подручју Републике Српске, а
која имају токсиколошку оцјену и оцјену
ефикасности за наведене сврхе.
Члан 6.
(1) Овлашћени извођач ДДД – прије почетка
провођења
планираних
и
програмираних
превентивних мјера, дужан је обавјестити грађане,
привредна друштва, установе, предузетнике и
друга правна лица о времену и начину извођења, са
свим потребним упутствима за заштиту, а путем
средстава јавног информисања, и то пет дана прије
почетка извођења ДДД.
(2) Упутства за заштиту морају садржавати:
- Опште
мјере
предострожности
и
сигурности;
- Потребне мјере за заштиту грађана;
- Опште мјере за заштиту домаћих
животиња;
- Поступак прирпеме терена за извођење
ДДД.
(3) Извођач ДДД дужан је – по свакој проведеној
ДДД, издати потврду на лицу мјеста.
(4) Извођач ДДД је дужан најкасније у року од 10
дана доставити Извјештај о проведеној ДДД.
III – ФИНАНСИРАЊЕ ДДД
Члан 7.
Трошкове провођења и финансирања ДДД сносе:
- За водотоке, школске, предшколске,
здравствене,
спортске
и
социјалне
установе, зелене површине градског
микрореона, те друге објекте или
просторије којима газдује општина – сноси
Општина Вишеград,
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За све друге објекте, површине или
превозна средства- сносе власници објекта,
површина или превозних средстава.

Члан 8.
Сви обавезници ДДД, и друга лица, су дужни да
извођачима омогуће приступ у све објекте и
површине којима управљају, и да дају потребна
обавјештења, те пруже помоћ приликом извођења
радова.
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VI – ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 12.
Овај Програм ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине
Вишеград“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01-022-31/20
Датум: 03.03.2020. год. др Билал Мемишевић,с.р.

IV – НАДЗОР
Члан 9.
(1) Надзор над извођењем ДДД врши надлежни
здравствени инспектор.
(2) Здравствени инспектор је овлашћен да:
1)
Нареди
провођење
дезинфекције,
дезинсекције и дератизације,
2) Има право забранити или обуставити
вршења радова – уколико утврди да нису предузете
мјере заштите људи и домаћих животиња, или да
средствима којима се врши ДДД не рукују стручни
радници, или да наведене послове врши
неовлаштено лице-установа, или да се извођачи не
подржавају прописаних услова ДДД и уговорних
обавеза, као и обавеза које проистичу из овог
програма.
3) Институт за јавно здравство врши стручни
надзор над извођењем ДДД – као општим посебним
мјерама за спрјечавање и сузбијање даљег ширења
заразних болести.
V – КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 10.
Новчаном казном од 1.000.00 КМ до 10.000.00 КМ
казниће се за прекршај здравствена установа ако
поступи супротно одредбама члану 3. (Закон о
заштити становништва од заразних болести сл.
гласник РС број 90/17).
Новчаном казном од 200,00 КМ до 2.000,00 КМ
казниће се за прекршај из става 1.овог члана
одговорно лице у здравственој установи.
Члан 11.
Новчаном казном од 2.000,00 КМ до 10.000,00 КМ
казниће се за прекршај правно лице или
предузетник који обавља пословну дјелатност ако:
Поступи супротно одредбама члана 3.
Поступи супротно одредбама члана 4.
Поступи супротно одредбама члана 5.
Поступи супротно одредбама члана 6.
Новчаном казном од 150,00 КМ до 1.500,00 КМ
казниће се за прекршај из става 1.овог члана
одговорно лице у правном лицу.
За прекршаје из става 1.овог члана казнниће се
предузетник новчаном казном од 500,00 КМ до
5.000,00 КМ.

На основу члана 16. став (6) и члана 32. став (2)
Закона о јавним путевима (,,Службени гласник
Републике Српске“, брoj 89/13), на основу члана 39.
став (2) а у вези са чланом 18. тачка 2) подтачка 2)
и 4) 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 03.03.2020. године, д о н о с и
ГОДИШЊИ П ЛАН
о управљању, грађењу, реконструкцији,
одржавању и заштити локалних и
некатегорисаних путева и улица
у насељу за 2020. годину
I УВОД
Програмом одржавања локалних и некатегорисаних
путева и улица у насељима на подручју
општине Вишеград утврђује се обим, врста,
вриједност и динамика извођења радова на
одржавању
локалних и некатегорисаних путева и улица у
насељима.
Закон о јавним путевима („Службени гласник
Републике Српске“, број 89/13) утврђују начин
изградње, одржавање и заштиту јавних путева и
објеката.
Редовно одржавање јавних путева и објејеката
подразумјева:
Планирање радова, одржавање путева, путних
објеката и одвијање саобраћаја на њима, извођење
радова, одржавања путева и путних објеката, као и
одржавање путева и путних објеката у зимским
условима, одржђавање опреме и инсталација
система наплате путарина и видео надзора на
путевима, стручни надзор и контролу изведених
радова одржавање јавних путева, обезбјеђење
уклањање оштећених и напуштених возила и
других ствари с јавног пута, обавјештавање
јавности о стању проходности јавних путева,
ванредним догађајима и метеоролошким условима
значајним за одвијање саобраћаја, вођење
евиденције о путевима и друге послове којима се
обезбјеђује несметан и безбједан саобраћај на
путевима.
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Заштитом јавних путева у смислу Закона о јавним
путевима сматра се заштита трупа пута од
оштећења, заштита пута од прекорачења укупне
масе и осовинског оптерећења, заштита од
бесправне градње објеката у путном појасу и
заштитном путном земљишту и сличних радова
дефинисаних чланом 40. Закона о јавним путевима.
Под пословима изградње и реконструкције јавних
путева сматра се планирање активности на
пословима
изградње,
реконструкције
и
рехабилитације јавних путева и објектима на
путевима, послови прибављања потребних студија,
измјештање комуналне и друге инфраструктуре,
пројектовање јавних путева и објеката на јавним
путевима и друго у складу са Законом о јавним
путевима.
Стратегијом развоја локалних путева и улица у
општини Вишеград (,,Службени гласник општине
Вишеград“, број 6/17) дефинисано је да се
приоритети у одржавању локалних путева и улица
морају заснивати превасходно на просторним,
саобраћајним,
техничким
и
демографским
анализама. Планирање одржавања путева обавља се
на
основу
годишњег
плана
одржавања.
Службеници Одјељења за просторно уређење и
стамбено-комуналне послове Општинске управе
општине Вишеград, изашли су на лице мјеста на
терен и обишла све некатегорисане и локалне
путеве као и градске улице и утврдила стање
локалних , некатегорисаних путева и градских
улица и о томе сачинила извјештај.
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II АКТИВНОСТИ :
Планиране
активности
на
локалним
и
некатегорисаним путевима и улицама у насељу у
2020. години:
- санација и одржавање макадамских
коловаза и путева;
- изградња нвих и санација постојећих
цјевастих пропуста за одводњу и мостова;
- санација клизишта и одрона;
- изградња и чишћење постојећих јарака за
одводњу површинских вода са локалних
путева,
- насипање окалних путева природним
ломљеним каменим материјалом;
- чишћење 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
и
асфалтирање нових дионица;
- раскресивање самониклог растиња.
Стање локалних и некатегорисаних путева на
територији општине Вишеград са обимом
појединих радова за 2020. годину:

А
Санација локалних и некатегорисаних путева
Ред. МЈЕСНА
НАЗИВ ЛОКАЦИЈЕ
број ЗАЈЕДНИЦА
ОКОЛИШТА
1.
ОКОЛИШТА
Баримо - Брштаница
2.
ОКОЛИШТА
Јованова клупа-Околишта
3.
ОКОЛИШТА
Јелачићи-Горња Брштаница
4.
ОКОЛИШТА
Каберник-Повјестача

Дужина /м

Ширина
/м

250,00
128,00
1500,00
2500,00

3,00-3,5
3,00-3,4
2,85
2,80

1.
2.

ВУЧИНЕ
ВУЧИНЕ
ВУЧИНЕ

Косово поље-Омар
Бабин поток- Горњи Дубовик

485,00
1857,00

3,0-3,5
3,30-3,8

1.
2.

ДУШЧЕ
ДУШЧЕ
ДУШЧЕ

Град-Мириловићи-Секулићи
Глогова

3100,00
120,00

3,0-3,85
3,5

Каберник - Медићи

2300,00

3,5

Од споменика према Паљевинама

800,00

3,0-3,5

Од Р-450 до раскршћа према Црном Врху

855,00

3,0

1.
2.
3.

ГОРЊА И ДОЊА
ЛИЈЕСКА
ГОРЊА И ДОЊА
ЛИЈЕСКА
ГОРЊА И ДОЊА
ЛИЈЕСКА
ГОРЊА И ДОЊА
ЛИЈЕСКА
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5.
6.
7.

ГОРЊА И ДОЊА
ЛИЈЕСКА
ГОРЊА И ДОЊА
ЛИЈЕСКА
ГОРЊА И ДОЊА
ЛИЈЕСКА
ГОРЊА И ДОЊА
ЛИЈЕСКА
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Кочарим - до гробља

650,00

3,0

Кочарим – Солила

3100,00

3,5

Твртковићи – Претиша

2500,00

3,0

Ораховци

758,00

2,80

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11
12
13.
14.
15.

ДОБРУН
ДОБРУН
ДОБРУН
ДОБРУН
ДОБРУН
ДОБРУН
ДОБРУН
ДОБРУН
ДОБРУН
ДОБРУН
ДОБРУН
ДОБРУН
ДОБРУН
ДОБРУН
ДОБРУН
ДОБРУН

Добрунска ријека – Зарићи
Добрунска ријека – Веље поље
Од пруге - Велетово
Добрунска ријека - Ледине
Грање – Бјељајци
Од регионалног пута до у село Грање
Од манастира до Станишевца
Добрунска ријека
Од раскршћа – цркве у Тасићи
Од раскршћа до Богилица
Горњи Тасићи - Добрун
Смрјечје -Жагре
Горњи Добрун -Јабланица
Провалије Црнчићи
Брдо-Шушњари

450,00
150,00
3050,00
470,0
1400,00
2750,00
3100,00
1250,00
480,00
1600,00
120,00
400,00
600,00
600,00
600,00

3,30
3,30
3,5-4,5
3,5
3,5-4,5
3,5-4,5
3,5-4,5
3,0-3,5
3,50
3,5
3,30
3,30
3,0
3,0
3,0

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ВАРДИШТЕ
ВАРДИШТЕ
ВАРДИШТЕ
ВАРДИШТЕ
ВАРДИШТЕ
ВАРДИШТЕ
ВАРДИШТЕ
ВАРДИШТЕ
ВАРДИШТЕ
ВАРДИШТЕ
ВАРДИШТЕ

Нишани-Јовичићи
Доње Вардиште – крак
Од главног пута до централног гробља
Вардиште – Масали крак у насељу
До Подгорја
Крак према Јовичићима
Крак код манастира
Крак у Горњим масалима- сјелина
Од спомен косурнице до Ракића
Од касарне до засеока Јовичићи

600,00
400,00
600,00
1000,00
2100,00
450,00
300,00
500,00
300,00
400,00

3,0
3,0
3,0
3,0
3,30
3,30
3,0
3,10
3,0
3,50

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ПРЕЛОВО
ПРЕЛОВО
ПРЕЛОВО
ПРЕЛОВО
ПРЕЛОВО
ПРЕЛОВО
ПРЕЛОВО
ПРЕЛОВО
ПРЕЛОВО
ПРЕЛОВО
ПРЕЛОВО
ПРЕЛОВО
ПРЕЛОВО

Халуге - Гувно
Под Ваган – Убава
Вишеградска бања -Чешаљ
Прелово-Тршевине
Под Обравње-крак према Вуковићима
Доње избјегличко насеље
Горње избјегличко насеље
Прелово – Преловска ријека
Лозница - Гостиља
Курталићи –Ресник
Засеок Дикићи
Крак у насељу Прелово

350,00
450,00
1100,00
700,00
420,00
280,00
95,00
1500,00
2500,00
1150,00
350,00
220,00

3,50
3,0
3,30
3,5-4,2
3,30
3,30
3,0
3,0
3,50-4,5
3,50
3,0
3,30

1.
2.
3.
4.

КЛАШНИК
КЛАШНИК
КЛАШНИК
КЛАШНИК
КЛАШНИК

Боровац – Земљице
Преловска ријека - Ристићи
Главаче-Ђуревићи-Ристићи
Клашник - Паочићи

1200,00
6200,00
3500,00
1900,00

3,50-4,0
3,10-3,5
3,5
3,5
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5.
6.
7.

КЛАШНИК
КЛАШНИК
КЛАШНИК

Главаче-Поздерчићи-Оџак
Рујишта
Обравње -Крагујевац

2400,00
330,00
600,00

3,0
3,2
3,00

1.
2.

МЕЂЕЂА
МЕЂЕЂА
МЕЂЕЂА

Каоштице-Раонићи-Бродар
Од Бродара-Меремишље

2500,00
2750,00

3,5
2,8-3,30

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

ДРИНСКО
ДРИНСКО
ДРИНСКО
ДРИНСКО
ДРИНСКО
ДРИНСКО
ДРИНСКО
ДРИНСКО
ДРИНСКО
ДРИНСКО

Пијавице-Дринско
Стражбенице – Шип
Језернице – Паштан брдо
Пут у село Бјеговићи
Крак у село Стражбенице
Језернице-Паштан брдо
Пут у село Биљези
Пут у село Репушевићи
Пут у Ћаћице

2250,00
1100,00
5800,00
3500,00
250,00
2150,00
2450,00
1850,00
600,00

3,5-4,5
3,0
3,5-4,5
3,5-4,0
3,0
3,5
2,85-3,5
3,0
3,0

НАЗИВ ЛОКАЦИЈЕ

Дужина /м

Ширина
/м

Ул. светог Саве
Ул. цара Лазара
У насељу Бикавац
Дио ул. цара Лазара у Доњем Шегању
Испред „Тропик“ магацина
Испред обданишта „Невен“
Његошева улица
Дио ул. цара Лазара
Крак према Граду

518,00
405,00
110,00
30,00
120,00
120,00
100,00
90,00
400,00

4,0-5,0
4,0-5,0
2,80
2,80
2,00
4,00
3,00
3,00
3,00

Ул. Стевана Синђелића
војводе Радомира Путника
војводе Степе (тротоари)
Солунских бораца
Крак Ул. Стевана Синђелића
Видовданска улица
Карађорђева улица--- један крак

35,00
24,00
215,00
15,00
85,00
217,00
25,00

2,80
3,00
0,85
3,50
3,00
3,80
3,00

Б Асфалтирање локалних и некатегорисаних путева и улица
Ред.
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

МЈЕСНА
ЗАЈЕДНИЦА
Вишеград I
Вишеград I
Вишеград I
Вишеград I
Вишеград I
Вишеград I
Вишеград I
Вишеград I
Вишеград I
Вишеград I

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

Вишеград
Вишеград
Вишеград
Вишеград
Вишеград
Вишеград
Вишеград
Вишеград

1.
2.

ЦРНЧА
ЦРНЧА
ЦРНЧА

Ул. Биричанска (уз Кожару)
У насељу Доња Црнча - крак

150,00
50,00

2,80
3,00

1.
2.
3.

ОКОЛИШТА
ОКОЛИШТА
ОКОЛИШТА
ОКОЛИШТА

Испред објекта „Завод за женску... „
Баримо – Милошевићи
Незуци у насеље

130,00
1200,00
500,00

3,00
4,00
3,00

1.
2.
3.
4.
5.

ВУЧИНЕ
ВУЧИНЕ
ВУЧИНЕ
ВУЧИНЕ
ВУЧИНЕ
ВУЧИНЕ

У насељу Воденице
У насељу Вучине
Родић брдо-Орловићи
Бабин Поток
Округла – крак у насеље

52,70
106,00
300,00
750,00
750,00

2,80
3,00
2,80
4,00
2,80

II
II
II
II
II
II
II
II
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1.

ДУШЧЕ
ДУШЧЕ

Шегање-Међусеље

2.
3.

ДУШЧЕ
ДУШЧЕ

Крак у доњем насељу Душче
Бан поље – крак

100,00
100,00

3,00
2,80

Холијаци

500,00

4,00

Црни Врх

2400,00

4,00

Горња Црнча-Чакари

550,00

4,00

1.
2.
3.

ГОРЊА И ДОЊА
ЛИЈЕСКА
ГОРЊА И ДОЊА
ЛИЈЕСКА
ГОРЊА И ДОЊА
ЛИЈЕСКА
ГОРЊА И ДОЊА
ЛИЈЕСКА

1020,00

2,80

1.
2.
3.
4.

ДОБРУН
ДОБРУН
ДОБРУН
ДОБРУН
ДОБРУН

У насељу Добрунска ријека
Доња Јагодина
Од моста до насеља Колоне
Запоље- крак

50,00
200,00
400,00
200,00

2,80
3,00
2,80
3,00

1.
2.

ВАРДИШТЕ
ВАРДИШТЕ
ВАРДИШТЕ

Насеље Масали
Насеље Вучићевићи

50,00
230,00

2,85
3,00

ПРЕЛОВО
ПРЕЛОВО
ПРЕЛОВО
ПРЕЛОВО
ПРЕЛОВО
ПРЕЛОВО

ВАГАН - УБАВА
Омеровићи
Халуге
Према капели у В.Вањи
Крак у насељу Убава

210,00
42,00
200,00
220,00
150,00

2,80
3,00
3,00
3,10
2,80

1.
2.

КЛАШНИК
КЛАШНИК
КЛАШНИК

Пут према насељу Главаче
Крак Обравње-Главаче

3000,00
750,00

3,00
4,00

1.
2.

МЕЂЕЂА
МЕЂЕЂА
МЕЂЕЂА

Вински поток – крак пута
Каоштице

230,00
600,00

3,00
2,80

1.

ДРИНСКО
ДРИНСКО

Пијавице-Дринско

1000,00

2,80

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Реализацијом наведених активности очекује се
знатно побољшање саобраћаја на одређеним
локацијама у смислу повећања безбједности и
бољег протока саобраћаја на подручју општине
Вишеград, те сигурнности свих активних учесника.
III ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА
За реализацију радова из овог програма
обезбиједиће се средства из буџета Општине и
других прихода
IV ДИНАМИКА ИЗВОЂЕЊА РАДОВА
Одржавање локалних и некатегорисаних путева као
и асфалтирање вршиће се према овом годишњем

плану, у складу са приливом финансијских
средстава за ове намјене у буџет општине
Вишеград.
Динамику и редослијед одржавања путева из овог
плана утврдиће Начелник Општине, у складу са
финансијским могућностима.
Уврштавање нових путева, због хитности извођења
радова, утврдиће Начелник Општине.
V ЗАВРШНA ОДРЕДБA
Овај план ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине
Вишеград“.
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01-022-26/20
Датум: 03.03.2020. год. др Билал Мемишевић,с.р.
На основу чланова 39. и 82. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник Републике
Српске", број: 97/16 и 36/19), члана 16. став (1) и (3)
Закона о заштити становништва од заразних
болести ( „Службени гласник Републике Српске“,
број: 90/17), члана 36. став (2) Статута општине
Вишеград
("Службени
гласник
општине
Вишеград", број: 6/17 и 3/19) Скупштина општине
Вишеград на сједници одржаној 03.03.2020. године,
доноси
ГОДИШЊИ ПЛАН СИСТЕМАТСКЕ
ПРЕВЕНТИВНЕ ДЕЗИНСЕКЦИЈЕ И
ДЕРАТИЗАЦИЈЕ НА ПОДРУЧЈУ
ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД ЗА 2020. ГОДИНУ
I-ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Годишњи
план
систематске
превентивне
дезинсекције и дератизације се проводи у складу са
Програмом мјера за спречавање и сузбијање,
елиминацију и ерадикацију заразних блести на
подручју општине Вишеград за 2020. годину и
Програмом мјера систематске превентивне
дезинсекције и дератизације.
Овим Планом уређује се провођење општих и
превентивних мјера на подручју општине Вишеград
у циљу заштите становништва од заразних болести.
Превентивна Дезинсекција
Члан 2.
Дезинсекција подразумијева систематско и
планирано сузбијање инсеката и осталих
чланконожаца или њихових развојних облика који
преносе узрочнике заразних болести, изазивају
алергијске реакције или имају токсично дјеловање.
Дезинсекција се проводи примјеном физикалних,
хемијских или биолошких метода и средстава која
су еколошки најприхватљивија, на начин да се не
доводи у опасност здравље људи и животиња.
Најчешћи штетни инсекти које треба сузбијати ако
се појаве,а све ради заштите становништва су:
комарци све врсте, смеђи и црни жохар, разне врсте
муха.
Циљ сузбијања комараца и њихових развојних
облика јесте спречавање појаве и ширења заразних
болести и смањење кожних проблема и алергијских
промјена насталих убодом комарца и секундарних
инфекција због оштећења коже.
Епидемиолошки значај: Инсекти су преносиоци
многих заразних болести као нпр: маларије,
вирусних инфекција као нпр:жуте грознице и др.
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Превентивна дератизација
Члан 3.
Дератизација је скуп различитих мјера које се
предузимају с циљем смањења популације штетних
глодара испод прага штетности, заустављања
размножавања и потпуног уништења популације
штетних глодара који су природни резеорвоари и
преносиоци узрочника заразних болести.
Епидемиолошки значај: Осим што су глодари
(мишеви) узрочници великих економских штета,
који уништавају имовину и залихе хране они су и
резеорвари преносиоци читавог низа заразних
болести човјека као што су: Куга, вирусна
хеморагијска грозница с бубрежним синдромом,
лептоспироза,
туларемија,
токсоплазмоза
,
лишманијаза, салмонелоза и трихиленоза.
II-ПРИОРИТЕТНЕ ЛОКАЦИЈЕ ИЗВОЂЕЊА
ДЕЗИНСЕКЦИЈЕ И ДЕРАТИЗАЦИЈЕ
Члан 3.
Спровођење систематске превентивне дезинсекције
и дератизације обухвата објекте за снадбијевање
водом за пиће, јавне површине у насељеним
мјестима, објекте за производњу и промет хране и
предмете опште употребе, те сировине за њихову
производњу, односно средства намијењена за
њихов превоз, објекте и просторије за одлагање
отпадних материја, објекте здравствених установа,
објекте и средства јавног саобраћаја, стамбене
објекте и дворишта, мјеста јавног окупљања и
задржавања људи, напуштене хале и остале објекте
привредних друштава, других правних лица и
физичких лица.
Члан 4.
Трошкове услуге дератизације и дезинсекције за
зграду општине и установе чији је оснивач
општина, као и предшколске и школске установе,
градско гробље, те јавне површине (зелене
површине градског микрореона) сносиће општина
Вишеград. У табели, у члану 6. дат је детаљан
преглед површина за које трошкове дератизације
сноси општина Вишеград.
Члан 5.
Трошкове услуге провођења и финансирања
дезинсекције и дератизације у објектима за
снадбијевање водом за пиће, канализационе мреже
и јавних депонија смећа сноси општина Вишеград.
Трошкове услуге провођења и финансирања
дезинсекције и дератизације за све друге објекте и
површине или превозна средства сносе власници
објеката, површина или превозних средстава.
Члан 6.
Табела са прегледом подручја и објеката који ће
бити обухваћени систематском дератизацијом.
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Подручја и објекти који ће бити обухваћени систематском дератизацијом
Водоводна и канализациона мрежа на подручју општине
Помоћне просторије ОШ ,,Вук Караџић,, Вишеград са подручним одјељењима у Добрун,
Међеђа, Прелово
ЈУ за предшколско образовање и васпитање обданиште ,,Невен,,
Помоћне просторије СШЦ ,,Иво Андрић,, Вишеград
Помоћне просторије Дома културе Вишеград
Градски стадион са пратећим објектима градска (градска дворана и остали објекти)
Помоћне просторије зграде општине
Просторије Црвеног крста, Ватрогасног друштва, Центра за социјални рад
Вјерски и сакрални објекти на подручју општине
Просторије мјесних заједница на подручју општине (Вишеград 1.и. 2. Гарча, Околишта,
Душче, Добрун, Вардиште, Прелово, Клашник, Дринско)
Здравствене установе и установе за смјештај лица на подручју општине
Рехабилитационе установе
Јавне зелене површине на подручју општине (излетишта, парковске површине)
Обале ријека и потока на подручју општине
Сва сеоска и приградска насеља на подручју општине
А.Д. и предузећа на подручју општине
Самосталне, занатске, трговачке и угоститељске објекте на подручју општине
Фарме и пратеће објекте на подручју општине
Предузећа за превоз путника као и све деуге објекте на подручју општине гдје постоји
могучност боравка и размножавања глодара.

III-УСЛОВИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ДЕЗИНСЕКЦИЈЕ
И ДЕРАТИЗАЦИЈЕ
Члан 7.
Извршилац
систематске
дезинсекције
и
дератизације је најповољнији извођач у складу са
Законом о јавним набавкама, а могу је обављати
здравствене установе и друга правна лица која
испуњавају услове у погледу стручног кадра, опреме
и средстава, тј. задовољавају прописане норме у
складу са Законом о заштити становништва од
заразних болести („Службени гласник Републике
Српске", број 90/17) и Правилником о условима и
поступку за утврђивање испуњености услова за
обављање послова дезинсекције,дезинфекције и
дератизације ради спречавања и сузбијања заразних
болести
(„Службени
гласник
Републике
Српске",број 47/10 и 68/11). Извођач је дужан
најкасније у року од 10 дана доставити Извјештај о
проведеној ДДД.
IV-ВРЕМЕНСКИ ПЕРИОДИ ИЗВОЂЕЊА
ДЕЗИНСЕКЦИЈЕ И ДЕРАТИЗАЦИЈЕ НА
ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
Члан 8.
Дератизација и дезинсекција на подручју Општине
Вишеград одвијаће се у двије оперативне фазе рада:
прољетној и јесењој, што је усклађено са
биолошким циклусом и миграционим особинама
глодара,
односно
размножавањем
штетних
инсеката, а што гарантује најбоље ефекте
уништавања истих. Временски термини одређених
фаза рада у Плану дератизације су одређени, а
извођачи су обавезни да их поштују.

A) ПРВА (ПРОЉЕТНА) ФАЗА дератизације
проводиће се у временском интервалу: од 01. 03. до
30. 04. текуће године ,
Б) ДРУГА (ЈЕСЕЊА) ФАЗА дератизације
проводиће се у временском интервалу: -од 01. 09. до
30. 10. текуће године.
Члан 9.
У случају повећаног рамножавања штетних глодара
и инсеката или по налогу здравственог инспектора,
дератизација и дезинсекција се могу обављати и
више пута у току године.
V-НАЧИН ОБАВЈЕШТАВАЊА ГРАЂАНА
Члан 10.
Овлашћени извођач ДДД - прије почетка провођења
планираних и програмираних превентивних мјера,
дужан је обавијестити грађане, привредна друштва,
установе, предузетнике и друга правна лица о
времену и начину извођења, са свим потребним
упутствима за заштиту, а путем средстава јавног
информисања, и то пет дана прије почетка извођења
ДДД.
Члан 11.
Упутства за заштиту морају да садрже :
- опште мјере предострожности и сигурности;
- потребне мјере за заштиту грађана;
- опште мјере за заштиту домаћих животиња;
- поступак припреме терена за извођење ДДД.
Члан 12.
Извођач ДДД дужан је - по свакој проведеној ДДД,
издати потврду на лицу мјеста.
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Члан 13.
Овај План ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине
,,Вишеград“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01-022-32/20
Датум: 03.03.2020. год.
др Билал Мемишевић,с.р.
На основу члана 39. став (2) Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 97/16 и 36/19), Скупштина општине
Вишеград на сједници одржаној 03.03.2020. године,
даје

1. Скупштина општине Вишеград даје
сагласност на Споразум о уступању на привремено
управљање и кориштење објекта Спортске дворане
и Градског стадиона Вишеград.
2. Ова сагласнонст ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Вишеград“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01-022-29/20
Датум: 03.0.2020. год.
др Билал Мемишевић,с.р.
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