РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ВИШЕГРАД
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Андрићград б.б., тел: 058/630 892, факс: 058/620 602, е-mail:
nacelnik@opstinavisegrad.com
Број: 02- 013-60/ 20
Датум: 17.03.2020. 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
О ДЛУ КУ
о измјени и допуни одлуке о
о проглашењу ванредних мјера и регулисању рада трговинских, угоститељских,
занатских, услужних и других објеката и служби
на подручју општине Вишеград
I
У тачки II Oдлуке о проглашењу ванредних мјера и регулисању рада
трговинских, угоститељских, занатских, услужних и других објеката и служби на подручју
општине Вишеград, број 02-013-60/20 од 16.03.2020. године ,која гласи:
Забрањује се рад следећим објектима сваким радним даном и у дане викенда од
16.03. до 23.03.2020. године, и то:
- играоницама,
- дискотекама,
- свадбеним салонима,
- фитнес центарима,
- теретанама,
- забрана извођења музике уживо
- ноћним клубовима,
- дјечијим играоницама,
- градској пијаци,
- дјечијем обданишту
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,
- драгсторе до 22,00 часа,
-пекаре до 22,00 часа.
мијења се и гласи:
Забрањује се рад следећим објектима сваким радним даном и у дане викенда од
16.03. до 23.03.2020. године, и то
- играоницама,
- дискотекама,
- свадбеним салонима,
- фитнес центарима,
- теретанама,
- забрана извођења музике уживо
- ноћним клубовима,
- дјечијим играоницама,
- градској пијаци,
- дјечијем обданишту,
- спортске кладионице,
- угоститељски објекти.
Ограничење радног времена за;
- трговинске радње до 18,00 часова,
- шалтерске продаје до 22,00 часова,
- услужне радње до 18,00 часова,
- драгсторе до 22,00 часа,
-пекаре до 22,00 часа.
II
Остали дијелови рјешења број:02-013-60 /20 од 17.03.2020. године остају
непромијењени.
III
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења.
Обрадила Лепа Цвијетић-Васиљевић
ДОСТАВЉЕНО:
1.Члановима Комисије,
2. Евиденцији,
3.а/а.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
___________________________
Младен Ђуревић, инж.геодезије

