
  

 

 
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 – 013 - 61/20 

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 97/16 и 36/19), 

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:90/17), 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 Д Л У К У  

о регулисању рада трговинских, угоститељских, занатских, услужних и других 

објеката и служби на подручју општине Вишеград 

 

I 

Поводом проглашавања ванредне ситуације, а у вези са COVID-19 вирусом корона, 

у циљу провођења мјера за спречавање и сузбијање болести, те заштите и 

спашавања становништва, начелник општине Вишеград доноси следеће забране, 

ограничења и мјере које ступају на снагу одмах: 

 

II 

1. Забрањује се рад следећим објектима сваким радним даном и у дане 

викенда до даљњег, и то:  

 

- угоститељским објектима свих категорија, осим хотела, мотела, хостела који у 

свом простору пружају услуге за своје госте који су смјештени у истим и објеката 

брзе хране 

- интернет клубовима, компјутерским и дјечијим играоницама,   

- дискотекама 

- свадбеним салонима 

- фитнес центрима, спортским дворанама и салама, теретанама, затвореним 

базенима и сличним облицима организовања 

- извођење музике уживо 

- ноћним клубовима, дискотекама 



- продаја производа на тезгама на градској пијаци, осим регистрованим 

предузетницима који продају робу у објектима 

- дјечијем обданишту 

- спортским кладионицама 

 

2. Ограничава се рад: 

 

- трговинским радњама од 06.00 до 18.00 часова 

- занатско - услужним радњама од 06.00 до 18.00 часова 

- драгсторима од 06.00 до 22.00 часа 

- пекарама, пекотекама од 06.00 до 22.00 часа 

 

3. Рад у субјектима из тачке 2. ове Одлуке организовати уз предузимање 

следећих мјера: 

. 

- ограничити број људи које истовремено могу бити присутни у затвореном 

продајном простору, тако да се на улазу регулише број особа које 

истовремено могу улазити, испред благајни означити и организовати размак 

између купаца од најмање један метар 

- у затвореном продајном простору омогућити брз проток купаца, брз излазак 

из објеката и мјере дезинфекције и повишене хигијене 

- бензинске пумпе без ограничења, када је у питању продаја горива и других 

нафтних деривата и забрана рада угоститељског дијела објекта који је 

саставни дио пумпе 

 

4. У случају непоштовања мјера које се односе на број присутних људи у 

затвореном простору, непоштовања потребног размака, мјере 

дезинфекције и повишене хигијене, надлежни инспекцијски органи 

могу изрећи мјеру затварања објекта 

 

 

III 

 Општински штаб за ванредне ситуације као и надлежне институције су 

дужне да обавјештавају грађане, предузећа и друге облике организовања о појавама  

које је проузроковала настала ванредна ситуација. 

 

 

IV   

Грађани, јавна предузећа, органи и организације, јавне установе и предузећа чији је 

оснивач општина Вишеград, 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 

таблама 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. 

 

X 

 

Ступањем на снагу ове Одлуке, престаје да важи Одлука број 02-013-060/20 и 02-

013-060.1/20 

 

 

Обрадила: Лепа Цвијетић-Васиљевић   

 

                                                                                        

                                                                         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  

 

                                                                     Младен Ћуревић, инг. геодезије 


