РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ВИШЕГРАД
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Андрићград б.б., тел: 058/630 892, факс: 058/620 602, е-mail: е-mail: nacvgd@teol.net

Број: 02 /20
Датум: 16.03.2020. године

На основу члана 23. став (1) тачка 2) члан 59. став (1) тачка 10) Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 7/16 и 3/19),
члана 22. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама ("Службени
гласник Републике Српске", број:121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити
становништва од заразних болести ("Службени гласник Републике Српске",
број:97/16 и 36/19), и члана 87 .Статута Општине Вишеград („Службени гласник
Општине Вишеград“ број: 6/17 и 3/19), на приједлог Општинског штаба за
ванредне ситуације, начелник општине Вишеград: д о н о с и
ОДЛУКУ
о проглашењу ванредних мјера и регулисању рада трговинских,
угоститељских, занатских, услужних и других објеката и служби
на подручју општине Вишеград
I
Проглашавају се ванредне мјере у циљу заштите, спречавања и
сузбијања заразних болести, те заштите и спасавања становништва на подручју
Општине Вишеград, због појаве епидемије COVID - 19.
II
Забрањује се рад следећим објектима сваким радним даном и у дане
викенда 23.03.2020. године, и то:
- играоницама,
- дискотекама,
- свадбеним салонима,
- фитнес центарима,
- теретанама,
- забрана извођења музике уживо
- ноћним клубовима,
- дјечијим играоницама,
- градској пијаци,
- дјечијем обдабишту

Ограничење радног времена за;
- трговинске радње и спортске кладионице до 18,00 часова,
- угоститељске објекте до 20, часова,
- шалтерске продаје до 22,00 часова,
- услужне радње до 18,00 часова
- шалтерске продаје до 22,00 часоваа,
- драгсторе до 22,00 часа,
-пекаре до 22,00 часа.
III
Општински штаб за ванредне ситуације као и надлежне институције су
дужне да обавјештавају грађане, предузећа и друге облике организовања о појавама
које могу проузроковати настало ванредно стање

IV
Грађани, предузећа, Јавне установе чији је оснивач општина Вишеград,
Територијална ватрогасна јединица Вишеград, припадници Цивилне заштите, „ХЕ
на Дрини Вишеград", КП „Комуналац“ а.д. Полицијскa станицa Вишеград, ЈУ
Предузеће за водовод и канализацију а.д.“15 април“, Електродистрибуција РЈ
Вишеград, Романија путеви а.д Соколац дужни су да :
-

-

спроводе потребне мјере ради заштите и спасавања свог људства,
омогуће предузимање техничких и других мјера заштите, од стране других
учесника у акцији а које нареди општински штаб цивилне заштите и др.
надлежни органи,
ставе на располагање материјално-техничка средства која подлијежу
обавези давања на захтјев Општинског штаба за ванредне ситуације,
редовно обавјештавају општински штаб , мјесне заједнице о стању у ближем
окружењу.
V

Предузећа и друга правна лица, као и самостални привредници, који обављају
дјелатност од значаја за провођења мјера заштите, дужни су се максимално
ангажовати на извршавању задатака које нареди општински штаб за ванредне
ситуације.

VI
Престанком разлога за њено доношење ова одлука ће бити стављена ван
снаге .

VII
Одлуку одмах објавити путем средстава јавног информисања, истаћи на
огласним плочама и доставити органима, предузећима, и др. правним лицима
задуженим за њено спровођење.
VIII
Контролу провођења одредаба ове одлуке вршиће надлежни инспекцијски
органи и Општински штаб за ванредне ситуације и у оквиру своје надлежности
предузимати прописане мјере.
IX
Ова одлука ступа на снагу даном доношења.
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