
 

 

Година 29.                        Службени гласник општине Вишеград – број 5              06. април 2020. године  

На основу члана 59. став (18) Закона о локланој 

самоуправи ("Службени гласник Републике Српске " 

број 97/16,)  члана 43. и 44. Закона о буџетском 

систему Републике Српске ( „Службени гласник 

Републике Српске“, број  121/12, 152/14, 103/ 15 и 

15/16), члана 11. Одлуке о извршењу буџета општине 

Вишеград за 2020. годину („Службени гласник 

општине Вишеград“, број: 16/1), и члана 87. Статута 

општине Вишеград  („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 6/17 и 3/19),  начелник општине,       

д о н о с и  

 

О Д Л У К У 

о одобравању средстава буџетске резерве 

                                               

I 

ОДОБРАВАЈУ СЕ средства буџетске резерве у 

укупном износу од 1755,00 КМ (једнахиљадa 

седамстотинапедесетпетконвертибилнихмарака) у 

сврху плаћања рачуна за обуку скијања за дјецу 

ученике ОШ "Вук Караџић" Вишеград у циљу 

наставка сарадње са ОЦ "Јахорина". 

 

II 

За реализацију ове одлуке задужује се одјељење за 

финансије општине Вишеград. 

Наведена средства ће се уплатити на жиро рачун 562-

012-00002575 НЛБ Развојна банка. 

 

III 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 

објављена у „Службеном гласнику Општине 

Вишеград“. 

 

ОПШТИНА ВИШЕГРАД 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-86/20 

 Датум: 04.03.2020. год. Младен Ђуревић, с.р. 

 

На основу члана 59. тачка 12) Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број:97/16 и 3/19), на основу члана 19. тачка 

2. Закона о систему јавних служби („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 68/07) и члана 87. 

Статута Општине Вишеград („Службени гласник 

Општине Вишеград“, број:6/17), начелник општине 

д о н о с и 

О Д Л У К У 

 

I 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Пречишћени текст 

Правилника о платама Јавне установе за 

предшколско васпитање и образовање "Невен" 

Вишеград број: 108/20 од 26.02.2020. године, 

усвојеног од стране Управног одбора  Јавне установе 

за предшколско васпитање и образовање "Невен" 

Вишеград . 

 

II 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 

објављена у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“ 

 
ОПШТИНА ВИШЕГРАД 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-12-2/20 

 Датум: 11.03.2020. год. Младен Ђуревић, с.р. 

 

На основу члана 59. став (18) Закона о локланој 

самоуправи ("Службени гласник Републике Српске" 

број 97/16,) члана 43. и 44. Закона о буџетском 

систему Републике Српске ( „Службени гласник 

Републике Српске“, број  121/12, 152/14, 103/ 15 и 

15/16), члана 11. Одлуке о извршењу буџета општине 

Вишеград за 2020. годину („Службени гласник 

општине Вишеград“, број: 16/1), и члана 87. Статута 

општине Вишеград („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 6/17 и 3/19),  начелник општине,        

д о н о с и  

 

О Д Л У К У 

о одобравању средстава буџетске резерве 

 

I 

ОДОБРАВАЈУ СЕ средства буџетске резерве у 

укупном  износу од 15.000,00 КМ (петнаестхиљада 

конвертибинихмарака) Јавној здравственој установи 

Дом здравља Вишеград  у сврху финансијске помоћи  

за пружање поуздане, свобухватне и квалиттетне  

здравствене заштите становништва.  

 

II 

За реализацију ове одлуке задужује се одјељење за 

финансије општине Вишеград. 



06.04.2020. године                             Службени гласник Општине Вишеград број - 5                               2 

 

Наведена средства ће се уплатити на жиро рачун 

Дома здравља Вишеград отворен код  НЛБ Развојне  

банке број: 562-006-00000578.  

 

III 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 

објављена у „Службеном гласнику Општине 

Вишеград“. 

 

ОПШТИНА ВИШЕГРАД 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-94/20 

 Датум: 11.03.2020. год. Младен Ђуревић, с.р. 

 

На основу члана 59. став (18) Закона о локланој 

самоуправи ("Службени гласник Републике Српске" 

број 97/16,) члана 43. и 44. Закона о буџетском 

систему Републике Српске ( „Службени гласник 

Републике Српске“, број 121/12, 152/14, 103/ 15 и 

15/16), члана 11. Одлуке о извршењу буџета општине 

Вишеград за 2020. годину („Службени гласник 

општине Вишеград“, број: 16/1), и члана 87. Статута 

општине Вишеград  („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 6/17 и 3/19),  начелник општине,       

д о н о с и  

 

О Д Л У К У 

о одобравању средстава буџетске резерве 

 

I 

ОДОБРАВАЈУ СЕ средства буџетске резерве у 

укупном износу од 10.000,00 КМ (десетхиљада 

конвертибинихмарака) Јавној спортској установи 

"Дрина" Вишеград у сврху измирења обавеза за 

пензијско и инвалидско осигурање Републике 

Српске   

 

II 

За реализацију ове одлуке задужује се одјељење за 

финансије општине Вишеград. 

Наведена средства ће се уплатити на жиро рачун 

Дома здравља Вишеград отворен код  НЛБ Развојне  

банке број: 562-006-00000578.  

 

III 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 

објављена у „Службеном гласнику Општине 

Вишеград“. 

 

ОПШТИНА ВИШЕГРАД 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-95/20 

 Датум: 11.03.2020. год, Младен Ђуревић, с.р. 

 

На основу члана 59. тачка 12) Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број:97/16 и 3/19), на основу члана 19. тачка 

2. Закона о систему јавних служби („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 68/07) и члана 87. 

Статута Општине Вишеград („Службени гласник 

Општине Вишеград“, број:6/17), начелник општине, 

д о н о с и  

  

О Д Л У К У 

 

I 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Статут Јавне установе  

"Културни центар Иво Андрић" Вишеград" број: 

34/20 од 20.03.2020. године, усвојен Одлуком  

Управног одбора Јавне установе "Културни центар 

Иво Андрић" Вишеград", број: 33/20. 

 

II 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења , а биће 

објављена у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“ 

 

ОПШТИНА ВИШЕГРАД 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-94/20 

 Датум: 11.03.2020. год. Младен Ђуревић, с.р. 

 

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 Д Л У К У 

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 од 16.03. до 23.03.2020. 

године,  и то:  

- играоницама,   

- дискотекама, 

- свадбеним салонима, 

- фитнес центарима, 

- теретанама, 



06.04.2020. године                             Службени гласник Општине Вишеград број - 5                               3 

 

            - 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. 

 

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. 

 

ОПШТИНА ВИШЕГРАД 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-013-60/20 

 Датум: 16.03.2020. год, Младен Ђуревић, с.р. 

 

На основу члана 82. став (3) Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

број 97/16 и 36/19), члана 22. став (1) тачка б) 

подтачка 7. Закона о заштити и спасавању у 

ванредним ситуацијама („Службени гласник 

Републике Српске“, број 121/12 и 46/17), члана  8. 

Одлуке о организацији и функционисању цивилне 

зашите у области заштитие и спасавања на подручју 

општине Вишеград („Службени гласник Општине 

Вишеград“ број: 6/13),и члана 1. 2. и 3. Одлуке о 

формирању Општинског штаба за ванредне 

ситуације („Службени гласник Општине Вишеград“ 

број: 6/13),  и члана 87. Статута Општине Вишеград 

(„Службени гласник Општине Вишеград“ број: 6//17 

и 3/19), начелник општине у функцији команданта 

општинског штаба, д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о формирању Општиског штаба  

за ванредне ситуације 

 

Члан 1. 

Формира се Општински штаб  за ванредне ситуације 

Општине Вишеград, (у даљем тексту: Штаб), у циљу 

сагледавања безбједоносне ситуације и предузимања 

потребних мјера и радњи у циљу заштите, 

спречавања и спасавања стновништва на подручју 

општине Вишеград у вези појаве епидемије вируса 

корона COVID - 19. 

 

Члан 2. 

У  Општински штаб за ванредне ситуације Општине 

Вишеград  који се позива по потреби, именују се: 

1. Младен Ђуревић, начелник, 

2. Младенко Тасић, замјеник начелника, 

3. Горан Сусловски, командир ПС Вишеград,    

4. Мирјана Старчевић-Ћећез, ОШ "Вук Караџић", 

5. Дивна Васић, СШ "Иво Андрић",   



06.04.2020. године                             Службени гласник Општине Вишеград број - 5                               4 

 

6. др Снежана Ђуровић, ЈЗУ Дом здравља 

Вишеград,   

7. др Душана Буквић, ЈУ РХЦ "Вилина Влас",   

8. Данка Митровић, ЈУ за предшколско 

васпитање и образовање"Невен", 

9. Станчић Милица, начелник одјељења 

Општинске управе, 

10. Миљан Бабић, ЈСУ "Дрина",  

11. Мирјана Баранац, ЈУ "Дом културе",  

12. Љубинка Васиљевић, РТВ Вишеград, 

13. Биљана Жерајић, ЈУ Центар  за социјални рад, 

члан, 

14. Александар Топаловић, Српска православна 

црква, 

15. Предраг Благојевић, ЈКП "Комуналац", 

16. Слађана Миовчић, санитарно-здравствени 

инспектор, 

17. Недељко Перишић, "ХЕ на Дрини" Вишеград, 

18. Александар Ђукановић, начелник одјељења 

Општинске  управе , 

19. Бојан Гиговић, Електордистрибуција, 

20. Александар Којић, Хотел "Вишеград", 

21. Оливера Тодоровић, ЈУ Туристичка 

организација Вишеград, 

22. Славко Тушевљак, ЈУ Градска галерија 

Вишеград, 

23. Велибор Секулић, градска апотека, 

24. Зоран Васиљевић, Завод за заштиту женске 

дјеце  и омладине,  

25. Лепа Цвијетић-Ваисљевић, сам. стр. сар. шеф 

кабинета начелника,  

26. Лазо Чаркић, ШГ "Панос" Вишеград, 

27. Милан Ђукић, секретар СО-е Вишеград,  

28. Госпава Крсмановић, ЈП Дирекција за обнову и 

развој, Вишеград, 

29. Милан Јакшић, начелник одјељења Општинске 

управе,  

30. Горан Кујунџић, начелник одјељења 

Општинске управе, 

31. Братислав Иконић, ЈП Дирекција за изградњу и 

развој, 

32. Владимир Гладанац, ЈП за водовод и 

канализацију "15 Април", 

33. Софија Сарић, савјетник начелника општине,  

34. Ненад Јовичић, Електропренос, Вишград, 

35. Милена Ђоковић, РУГИПП РС, ПЈ Вишеград. 

36. др Милена  Танасковић,  

37. др Горан Лончаревић, ДЗ Вишеград. 

 

Члан 3. 

У Општиски штаб за ванредне ситуације Општине 

Вишеград, који ће бити у сталном засједању именују 

се: 

1. Младен Ђуревић, командант општинског штаба 

за ванредне ситуације, 

2. Младенко Тасић, замјеник команданта 

Опш.штаба за ванредне ситуације, 

3. Горан Сусловски, командир Полицијске 

станице Вишеград,   

4. Мишо Тановић, Полицијска станица Вишеград,  

5. Недељко Перишић, ХЕ на Дрини Вишеград, 

6. др Снежана Ђуровић, ЈЗУ Дом здравља 

Вишеград,  

7. др Горан Лончаревић ЈЗУДом здравља 

Вишеград, 

8. др Милена Танасковић, епидемиолог,   

9. Светозар Гузина, координатор између 

Општинског штаба за ванредне ситуације и 

тимова заштите и спасавања, 

10. Станчић Милица, начелник одјељења 

Општинске управе, 

11. Слађана Миовчић, санитарно-здравствени 

инспектор, 

12. Недељко Перишић, "ХЕ на Дрини" Вишеград, 

13. Горан Кујунџић, начелник одјељења 

Општинске управе, за правне послове. 

14. Драгослав Раковић, намјештеник у цивилној 

заштити општине Вишеград, 

15. Лепа Цвијетић-Ваисљевић, сам. стр. сар. шеф 

кабинета начелника,  

 

Члан 4. 

У  Општински штаб за ванредне ситуације Општине 

Вишеград  који се позива  по потреби из члана 2. овог 

рјешења су именовани представници јавних 

установа и предузећа чији је оснивач општина 

Вишеград као и установа и предузећа чији је оснивач 

Република Српска у већем саставу у односу на  

прописани члан  2. Одлуке  о формирању 

Општинског штаба за ванредне ситуације 

(„Службени гласник Општине Вишеград“ број: 

6/13),  због појаве предузимања потребних мјера и 

радњи у циљу заштите, спречавања и спасавања 

стновништва на подручју општине Вишеград у вези 

појаве епидемије вируса корона COVID - 19 из 

разлога што мјере заштите и спасавања од епидемије 

изазване новим вирусом обухватају све субјекте. 

 

Члан 5. 

Сви чланови Општинског штаба за ванредне 

ситуације су дужни да се одазивају на заказане 

састанке, а у случају спријечености упутити 

овлаштеног представника.    

У случају да неко од чанова Општинског штаба за 

ванредне ситуације буде разрјешен из институције 

коју представља, начелник општине ће у штаб 

именовати новог представника те институције. 

Начелник Општине може разрјешити члана 

Општинсог штаба за ванредне ситуације  у случају 

неадекватног ангажовања . 

Општински штаб за ванредне ситуације се састаје по 

позиву начелника општине.  
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Члан 6. 

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у Службеномн гласнику општине 

Вишеград.  

 

ОПШТИНА ВИШЕГРАД 

                                                     КОМАНДАНТ    

Број: 02-013-60.1/20           ОПШТИНСКОГ ШТАБА 

 Датум: 16.03.2020. године Младен Ђуревић, с.р. 

 

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 Д Л У К У 

о измјени и допуни одлуке 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, 

- спортским кладионицама, и  

- од 17.03.2020. године, 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.  

 

ОПШТИНА ВИШЕГРАД 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-013-60.1/20 

 Датум: 17.03.2020. год, Младен Ђуревић, с.р. 

 

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 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:97/16 

и 36/19), Закључка Владе Републике Српске о 

обавезном провођењу мјера за реаговање на појаву 

болести изазване новим вирусом корона COVID – 19 

у Републици Српској број:01-3/20 од 17.03.2020. 

године и члана 87 .Статута Општине Вишеград 

(„Службени гласник Општине Вишеград“ број: 6/17 
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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 обавезном  провођењу мјера за реаговање на  

појаву болести изазване новим вирусом корона 

COVID–19 у Републици Српској 

 

1. 

Овом Одлуком прописују се ванредне мјере у циљу 

превенције ширења вируса корона „SARS-CoV-2“ и 

„COVID – 19“ болести на територији Републике 

Српске на подручју општине Вишеград. 

 

2. 

У циљу провођења ванредних мјера из тачке 1. Ове 

одлуке за спречавање и сузбијање заразних болести, 

те заштитите и спсавања становништва: 

 

а) до 30.03.2020. године, на територији општине 

Вишеград, забрањује/у се: 

- сва јавна окупљања, 

- рад угоститељским објектима свих 

категорија,   

- рад трговинама, осим субјекат а из потачке 

б) ове одлуке, 

- рад свадбеним салонима, 

- рад фитнес центрима (фитнес, боди 

билдинг клубовима и сличним  

- облицима организовања), 

- рад базенима,  

- дјечијим играоницама,  

- градској пијаци,  

- дјечијем обданишту, 

- рад приватним стоматолошким 

амбулантама, 

- рад приређивача игара на срећу, 

- рад спортских организација и школа 

спорта, те тренинга и организовања  

- такмичења за спортисте свих категорија. 

       б)  Ограничава се рад; 

- трговине прехрамбене робе широке 

потрошње, трговине сточне хране и  

- трговине на велико од 7:00 до 18,00 часова, 

- трговинским објектима врсте  драгстор и 

субјектима који обављају дјелатност 

производње хљеба, пецива, свјеже 

тјестенине и колача (искључиво у погледу 

продаје њихових производа) од 7:00 до 

22:00 часова. 
 

Рад у наведеним објектима у овој подтачки ове 

одлуке органиузовати уз предузимање следећих 

мјера: 

- ограничавање броја људи који истовремно 

могу бити у затвореном продајном 

простору, тако да се на улазу регулише број 

особа који истовремено могу улазити,  

- испред благајни означити и организовати 

размак између купаца од најмање 1m, 

- у затвореном продајном простору 

омогућити брз проток купаца, брз излазак 

из објекта и мјерте дезинфекције и појачане 

хигијене, 

- достава животних намирница је дозвољена 

од 07:00 до 18:00 часова за оне субјекте који су 

регистровани за обављање те дјелатности уз 

максималне мјере хигјене и сигурности које ће 

конторлисати онтролни органи, 

-  хотели, мотели и хостели-могу пружати 

услуге смјештаја у свом простору своје госте, а 

услуге хране и пића за само госте хотела, мотела и 

хостела, 

- бензинске пумпе и плинске пумпне станице, 

без ограничења кад аје у питању продаја горива, 

других нафтних деривата  и плина, са ограничењем 

за дио бензинсе пумпе у којем се пружају услуге  

продаје робе од 7:00 до 18:00 часова, 

- апотеке и пољопривредне апотеке – без 

промјене радног времена, уз предузимање следећих 

мјера: 

- Ограничити број људи који истовремено 

могу бити присутни у истом продајном 

простору, тако да с ена улазу регулише број 

особа које исотвремено могу улазити,  

- Испред благајни означити и организовати 

размак између купаца од најмање 1m, 

- У затвореном продајном простору 

омогучити брз проток купаца, брз излазак 

из објекта и мјерте дезинфекције и појачане 

хигијене. 

 

3. 

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. 

4. 

Грађани, јавна предузећа, органи и организације 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. 

 

5. 

Предузећа и друга правна лица, као и самостални 

привредници, који 
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обављају дјелатност од значаја за провођења мјера 

заштите, дужни су се максимално ангажовати на 

извршавању задатака које нареди општински штаб за 

ванредне ситуације. 

 

6. 

Одлуку одмах објавити путем средстава јавног 

информисања, истаћи на огласним плочама и 

доставити органима, предузећима, и др. правним 

лицима задуженим за њено спровођење. 

 

7. 

Контролу провођења одредаба ове одлуке вршиће 

надлежни инспекцијски органи и Општински штаб 

за ванредне ситуације и у оквиру своје надлежности 

предузимати прописане мјере. 

 

8. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења. 

 

9. 

Ступањем на снагу ове Одлуке, престраје да важи 

Одлука о регулисању рада трговинских, 

угоститељских, занатских, услужних и других 

објеката и служби на подручју општине Вишеград, 

број:02-013-61/20 од 17.03.2020. године ставља се 

ван снаге.  

 

ОПШТИНА ВИШЕГРАД 

 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-013-70/20 
 Датум: 20.03.2020. године        Младен Ђуревић, с.р. 

На основу члана 59. и 82. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16 и 36/19), члана 87. Статута 

општине Вишеград („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 6/17 и 3/19), Одлуке о организацији 

и фонкционисању цивилне заштите у области 

заштите и спасавања на подручју опшине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 6/13), 

Закључка о обавезном провођењу мјера за реаговање 

на појаву болести изазване новим вирусом корона 

COVID – 19 у Републици Српској број: 01-3/20 од 

17.03.2020 донијетог од стране Републичког штаба 

за ванредне ситуације, начелник општине Вишеград 

у функцији Команданта општинског штаба за 

ванредне ситуације на приједлог општинског штаба 

за ванредне ситуације, дана 23.03.2020. године,            

д о н о с и :  

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

Сви грађани која долазе у Вишеград из општина 

БиХ, у којима су регистровани случајеви  заразе   

вируса корона „COVID-19“ су дужна да приликом 

посјете Вишеграду користите заштитне маске и 

рукавице на јавним мјестима. 

Сви возила  која долазе у Вишеград из општина 

Босне и Херцеговине, у којима су регистровани 

случајеви  заразе   вируса корона „COVID-19“ су 

дужна да приликом посјете Вишеграду изврше 

дезинфекцију истих на санитарном пункту у 

Незуцима. 
 

II 

Мјера забране  из тачке 1. ввог закључка трају до 

даљњег. 
 

III 

Лица која не буду поштовала наведене мјере биће 

санкционисана. 
 

IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

 

ОПШТИНА ВИШЕГРАД 

                                                     КОМАНДАНТ    

Број: 02-013-76/20              ОПШТИНСКОГ ШТАБА 

 Датум: 23.03.2020. године Младен Ђуревић, с.р. 

 

На основу члана 45. 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), 

Одлуке о проглашењу ванредне ситуације за 

територију Републике  Срспке, број 04/1-012-2-

792/20 од 16.03.2020.године, а поступајући по 

Закључку Републичког штаба за ванредне ситуације 

и обавезном спровођењу мјера за реаговање на 

појаву болести изазване новим вирусом корона 

(COVID -19) у Републици Срспској у вези са радом 

здравствених установа – апотека  број 06-6/20 од 

22.03.2020. године, начелник општине у функцији 

Команданта општинског штаба за ванредне 

ситуације,  д о н о с и 

 

Н А Р Е Д Б У 

о регулисању радног времена здравствених 

установа-апотека 

 

У циљу провођења ванредних мјера за спречавање и 

сузбијање ширења вируса корона („ COVID – 19“) на 

подручју општине  Вишеград, а у складу са 

Закључком Републичког штаба за ванредне 

ситуације број 06-6/20  од 22.03.2020. године: 

1. Ограничава се рад здравствених установа-

апотека (у даљем тексту:Апотека), осим Апотека 

које организују дежурство или приправност у 

трајању од : 
 

а) сваким даном од 8:00 до 18:00 часова , 

б) викендом од 8:00 до 13: 00 часова. 
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2. Одређује се распоред  дежурства за Јавне  

здравствене установе - апотеке у дане викенда од 

13:00 до 19:00  часова, као и наредне радне дане у тој 

седмици у временском периоду од 18:00 до 19:00 

како слиједи : 
 

- У дане викенда 28 и 29.03. 2020. године и радне 

дане 30 до 03.04.2020. године ЈЗУ Апотека,  
 

-У дане викенда 04. и 05.04.2020. године  и радне 

дане од 06.04.до 10.04.2020. године Ехспера,  
 

-У дане викенда 11. и 12.04.2020. године  и радне 

дане од 13. 04. до 17.04. 2020. године Црвена  

Апотека , 
 

-У дане викенда 18 и 19. 04.2020. године и радне дане  

20.04.до 24.04.2020. године Моја Апотека, 

 

         3. Задужује се Одјељење за инспекцијске 

послове и комуналну полицију да у    спровођењу ове 

наредбе обезбиједи поштовање исте од странње 

напријед наведених субјеката. 

 

     4. О извршењу задатака из ове наредбе орган из 

тачке 3. ове наредбе свакодневно ће извјештавати 

Општинсии штаб за ванредне ситуације општине 

Вишеград. 

    

5. Ова наредба ступа на снагу даном доношења. 

 

ОПШТИНА ВИШЕГРАД 

                                                     КОМАНДАНТ    

Број: 02-013-79/20              ОПШТИНСКОГ ШТАБА 

 Датум: 24.03.2020. године Младен Ђуревић, с.р. 

 

На основу члана 45. 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), 

Одлуке о проглашењу ванредне ситуације за 

територију Републике Срспке, број 04/1-012-2-

792/20 од 16.03.2020.године, а поступајући по 

Закључку Републичког штаба за ванредне ситуације 

и обавезном спровођењу мјера за реаговање на 

појаву болести изазване новим вирусом корона 

(COVID-19), начелник општине у функцији 

Команданта општинског штаба за ванредне 

ситуације,  д о н о с и 

 

Н А Р Е Д Б У 

о обвезној употреби заштитних маски 

 на јавним мјестима 

 

 1. У циљу провођења ванредних мјера за 

спречавање и сузбијање ширења вируса корона 

(„COVID – 19“) на подручју општине  Вишеград, сви 

грађани на подручју општине Вишеград су дужни 

употребљавати  заштитме маске на јавним мјестима.  

 

2. Ова наредба ступа на снагу даном 

доношења. 

 

ОПШТИНА ВИШЕГРАД 

                                                     КОМАНДАНТ    

Број: 02-013-80/20              ОПШТИНСКОГ ШТАБА 

 Датум: 24.03.2020. године Младен Ђуревић, с.р. 

 

На основу члана 59. и 82. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16 и 36/19), члана 87. Статута 

општине Вишеград („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 6/17 и 3/19), Одлуке о организацији 

и фонкционисању цивилне заштите у области 

заштите и спасавања на подручју опшине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 6/13), 

Закључка о обавезном провођењу мјера за реаговање 

на појаву болести изазване новим вирусом корона 

COVID–19 у Републици Српској број: 01-3/20 од 

17.03.2020 донијетог од стране Републичког штаба 

за ванредне ситуације, начелник општине Вишеград 

у функцији Команданта општинског штаба за 

ванредне ситуације на приједлог општинског штаба 

за ванредне ситуације, дана 26.03.2020. године,              

д о н о с и :  

 

О Д Л У К А 

 

I 

Овом одлуком општина Вишеград успоставља 

карантин на три локације: 

 

1. Постављање шатора на земљишту у близини 

граничног прелаза Варидште, 

 

2. У комплексу Андрћград, Византијски дио, 

 

3. У просторији фискултурне сале 

Средњошколског центра "Иво Андрић" Вишеград. 

 

II 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења. 

 

ОПШТИНА ВИШЕГРАД 

                                                     КОМАНДАНТ    

Број: 02-013-83/20           ОПШТИНСКОГ ШТАБА 

 Датум: 26.03.2020. године Младен Ђуревић, с.р. 

 

На основу члана 59. и 82. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16 и 36/19), члана 87. Статута 

општине Вишеград („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 6/17 и 3/19), Одлуке о организацији 

и фонкционисању цивилне заштите у области 

заштите и спасавања на подручју опшине Вишеград 
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(„Службени гласник општине Вишеград“, број 6/13), 

Закључка о обавезном провођењу мјера за реаговање 

на појаву болести изазване новим вирусом корона 

COVID–19 у Републици Српској број: 01-3/20 од 

17.03.2020 донијетог од стране Републичког штаба 

за ванредне ситуације, начелник општине Вишеград 

у функцији Команданта општинског штаба за 

ванредне ситуације на пријелдог општинског штаба 

за ванредне ситуације, дана 26.03.2020. године,            

д о н о с и :  

 

О Д Л У К А 

 

I 

 Овом одлуком се одређује да: 

 

1. Сва лица која су са пребивлаиштем у 

Вишеграда, а којима је уручено рјешење о 

карантинуна граничном прелазу Вардиште, 

прислијеђују се у карантин у Византијски дио 

комлекса Андрићграда. 

 

-Лица која су ушла на територији БиХ својим 

властитим возилом иста се под пратњом упућују у 

Византијски дио комлекса Андрићграда уз обавезну 

дезинфекцију возила, 

  

-Лица која самостално без властотиг возила, иста се 

у саниретском возилу упућују у Византијски дио 

комлекса Андрићграда уз обавезну дезинфекцију 

возила, 

  

2. Сва лица која ће бити смјештена у карантин  истом 

ће бити смјештена 14 (четранест дана) или дуже у 

зависности од накнадног тестирања. 

 

3. У просторији фискултурне сале Средњошколског 

центра "Иво Анрдић Вишеград". 

II 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења. 

 

ОПШТИНА ВИШЕГРАД 

                                                     КОМАНДАНТ    

Број: 02-013-83.1/20           ОПШТИНСКОГ ШТАБА 

 Датум: 26.03.2020. године Младен Ђуревић, с.р. 

 

На основу члана 23. став (1) тачка 2) члан59. став 

став (1) тачка 10) Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 

и 36/19), члана 22. закона о заштити и спсавању 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) 

Закључка о обавезном провођењу мјера за реаговање 

на појаву болести изазване новим вирусом корона 

COVID – 19 у Републици Српској број: 11-2/20 од 

30.03.2020 донијетог од стране Републичког штаба 

за ванредне ситуације,и члана 87. Статута општине 

Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“, 

број 6/17 и 3/19), начелник општине Вишеград у 

функцији Команданта општинског штаба за 

ванредне ситуације на приједлог општинског штаба 

за ванредне ситуације, дана 30.03.2020. године,             

д о н о с и :  

 

О Д Л У К У 

о измјени и допуни одлуке о проглашењу 

ванредних  мјера на регулисању рада 

трговинских, угоститљескх, занатских, 

 услужних и других објеката и служби на 

подручју општине Вишеград 

 

1. 

У Одлуци о проглашењу ванредних мјера на 

регулисању рада трговинских, угоститљескх, 

занатских, услужних и других објеката и служби на 

подручју општине Вишеград, број: 02-013-70/20 од 

20.03.2020. године, тачка 2. под а). мијења се и гласи: 

 

"а). До 13.04.2020. године, на територији општине 

Вишеград , забрањују се:" 

- рад свим угоститељским објектима за исхрану 

и пиће, 

- обављање услужних и занатских дјелатности 

чије обављање захтјева непосредна контакрт 

са корисницима (фрузерски и други третмани 

за уљепшавањеи дјелатности за његу 

одржавање тијела). 
 

тачка под б) мијења се и гласи: 

До 13.04.2020. године ограничава се рад од 07:00 до 

18:00 часова 
 

- субјектима који обављају дјелатност 

производње хљеба, пецива, тјестенине и коача 

(искључиво у погледу продаје њихових 

проозвода, 

- субјекти који врше доставу хране ако су 

регистровани за обављање те дејлатности, 
 

Додаје сенова тачка ц) која гласи: 
 

До 13.04.2020. године ограничава се рад од  07:00 до 

15:00 часова: 
 

- трговинама водоматеријалом и санитаријама, 

грађевинским материјалом, аутодјеловима, 

дијеловима за пољопривредне машине 

електоматеријале, кермике боја и лакова. 

 

2. 

Остали дијелови Одлуке број:02-013-70/20 од 

20.03.2020. године остају непромијењени. 
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3. 

Ово Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у Службеном гласнику општине 

Вишеград.  

 

ОПШТИНА ВИШЕГРАД 

 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-013-70.1/20 
 Датум: 30.03.2020. године        Младен Ђуревић, с.р. 

На основу члана 23. став (1) тачка 2), 59. и 82. 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), Одлуке о организацији 

и функционисању цивилне заштите у области 

заштите и спасавања на подручју опшине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 6/13), 

Закључка о обавезном провођењу мјера за реаговање 

на појаву болести изазване новим вирусом корона 

COVID–19 у Републици Српској број: 01-3/20 од 

17.03.2020 донијетог од стране Републичког штаба 

за ванредне ситуације, начелник општине Вишеград 

у функцији Команданта општинског штаба за 

ванредне ситуације на пријелдог општинског штаба 

за ванредне ситуације, дана 30.03.2020. године,            

д о н о с и :  

 

П Р Е П О Р У К У 

  

 Којом се  препоручује свим грађанима  који 

се крећу односно долазе, из градова Републике 

Српске, ФБиХ и Брчко дистрикта, у којима у 

забиљежени случајеви заразе  вирусом корона 

COVID–19, да се приликом доласка на подручје 

општине Вишеград, обавезно пријаве  Дому здравља 

Вишеград у циљу даљих стручних упутстава и 

здравствених препорука.  

 

ОПШТИНА ВИШЕГРАД 

                                                     КОМАНДАНТ    

Број: 02-013-86/20              ОПШТИНСКОГ ШТАБА 

 Датум: 30.03.2020. године    Младен Ђуревић, с.р. 

 

На основу члана 59. и 82. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16 и 36/19), члана 87. Статута 

општине Вишеград („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 6/17 и 3/19), Закључка о обавезном 

провођењу мјера за реаговање на појаву болести 

изазване новим вирусом корона COVID – 19 у 

Републици Српској број: 01-3/20 од 17.03.2020. 

године  донијетог од стране Републичког штаба за 

ванредне ситуације, начелник општине Вишеград у 

функцији Команданта општинског штаба за 

ванредне ситуације на пријелдог општинског штаба 

за ванредне ситуације, дана 01.04.2020. године,            

д о н о с и :  

П Р Е П О Р У К А 

 

1. У циљу спречавања, ширења и појаве 

болести изазване новим вирусом корона COVID – 19 

у Републици Српској, препоручује се избјегавање 

окупљања на јавним мјестима више од два лица, 

изузев чланова уже породице, као и поштовање 

динстанце од намјање 2,00m.   

 

            2. Ова препорука ступа на снагу даном 

доношења. 

 

ОПШТИНА ВИШЕГРАД 

                                                     КОМАНДАНТ    

Број: 02-013-90/20              ОПШТИНСКОГ ШТАБА 

 Датум: 01.04.2020. године Младен Ђуревић, с.р. 

 

На основу члана 59. и 82. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике     

Српске“, број 97/16 и 36/19), члана 45. 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), Закључка о обавезном 

провођењу мјера за реаговање на појаву болести 

изазване новим вирусом корона COVID – 19 у 

Републици Српској број: 01-3/20 од 17.03.2020 

донијетог од стране Републичког штаба за ванредне 

ситуације Одлуке о проглашењу ванредне ситуације 

за територију Републике  Срспке, број: 04/1-012-2-

792/20 од 16.03.2020. године, а поступајући по 

Закључку Републичког штаба за ванредне ситуације 

у Републици о дозволи кретања лицима са наврђених 

65  и више година  живота број 11-3/20 од 30.03.2020. 

године, начелник општине у функцији Команданта 

општинског  штаба за ванредне ситуације, д о н о с и 

 

Н А Р Е Д Б А 

о дозволи кретања лицима са навршених  

65 и више година живота 

 

1. Дозвољава се кретање лицима са 

навршених 65 и више година живота,  уторком и 

петком у времену од 7.00 до 10.00 часова, а ради 

куповине основних животних намирница, лијекова  и 

обављања послова у банкама. 

 

2. Власници трговачких радњи, апотека и 

одговрна лица у банкама дужни су организовати рад 

на начин да се строго  придржавају мјера заштите 

које се односе на дезинфекцију социјално растојање 

и боравак у просторији до три лица. 
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3. Препоручује  се власницима трговачких 

радњи, апотека и одговрним лицима у банкама да у 

наведеном периоду, а у циљу заштите здравља лица 

са навршених 65 и више година живота и спречавања 

ширења болести изазване новим вирусом корона  

(COVID – 19) , пружају услуге искључиво тим 

лицима. 

                                  

4. Забрањује се лицима млађим од 65 година 

живота да, имајући у у виду разлоге наведене у 

тачки. ове  наредбе, у периоду утврђеном у тачки 1. 

ове наредбе кретање осим лица која су радно 

ангажована уторком и петком у временском периоду 

од 7.00 до 11.00 часова 

 

5. У сеоским подручјима, а ради обављања 

пољопривредних послова, дозвољава се кретање 

лицима старости до 75 година живота, уз обавезно 

придржавање мјере социјалног растојања. 

 

6. Дозвољава се кретање од мјеста становања 

до пчелињака, уторком и у дане викенда, лицима која 

посједују рјешење о регистрацији пчелињака, а које 

је  издато од стране Министарства пољоппривреде , 

шумарства и водопривреде. 

 

7. За реализацију ове Наредбе задужује се 

Полицијска станица Вишрград 

      

8. Ова наредба ступа на снагу даном 

доношења, а примјењиват ће се до 13.04.2020. 

године. 

 

ОПШТИНА ВИШЕГРАД 

                                                     КОМАНДАНТ    

Број: 02-013-91/20              ОПШТИНСКОГ ШТАБА 

 Датум: 02.04.2020. године Младен Ђуревић, с.р. 

 

На основу члана 45. 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), 

Одлуке о проглашењу ванредне ситуације за 

територију Републике  Срспке , број 04/1-012-2-

792/20 од 16.03.2020.године, а поступајући по 

Закључку о измјени закључка и обавезном 

спровођењу мјера за реаговање на појаву болести 

изазване новим вирусом корона (COVID -19) у 

Републици Срспској у вези са радом здравствених 

установа – апотека издатог  од  Републичког штаба 

за ванредне ситуације број: 13-1/20 од 01.04.2020. 

године, начелник општине у функцији Команданта 

општинског  штаба за ванредне ситуације, д о н о с и 

 

Н А Р Е Д Б У 

о регулисању радног времена здравствених 

установа-апотека 

У циљу провођења ванредних мјера за спречавање и 

сузбијање ширења вируса корона („ COVID – 19“) на 

подручју општине  Вишеград, а у складу Закључку о 

измјени закључка и обавезном спровођењу мјера за 

реаговање на појаву болести изазване новим 

вирусом корона (COVID -19) у Републици Срспској 

у вези са радом здравствених установа – апотека 

издатог од  Републичког штаба за ванредне 

ситуације број 13-1/20 од 01.04.2020. године 

  

1. Ограничава се рад здравствених установа-

апотека ( у даљем тексту:Апотека),  осим Апотека 

које организују дежурство или приправност у 

трајању од : 

 

а) сваким даном од 7:00 до 18:00 часова , 

б) викендом од 7:00 до 15:00 часова. 

 

2. Одређује се распоред дежурства за Јавне  

здравствене установе - апотеке у дане викенда од 

15:00 до  19:00  часова, као и наредне радне дане у 

тој седмици у временском периоду од 18:00 до 19:00 

како слиједи : 

 

- У дане викенда   28 и 29.03. 2020. године и радне 

дане 30 до 03.04.2020. године ЈЗУ Апотека,  

 

-У дане  викенда 04. и 05.04.2020. године  и радне 

дане од 06.04.до 10.04.2020. године Ехспера,  

 

-У дане викенда 11. и 12.04.2020. године  и радне 

дане  од 13. 04. до 17.04. 2020. године  

Црвена  Апотека , 

 

-У дане викенда 18 и 19. 04.2020. године   и радне  

дане  20.04.до 24.04.2020. године  Моја Апотека, 

 

3. Задужује се Одјељење за инспекцијске 

послове и комуналну полицију да у    спровођењу 

ове наредбе обезбиједи поштовање исте од странње 

напријед наведених субјеката. 

 

  4. О извршењу задатака из ове наредбе орган 

из тачке 3. ове наредбе свакодневно ће извјештавати 

Општинсии штаб за ванредне ситуације општине 

Вишеград. 

 

    5. Ова наредба ступа на снагу даном доношења, 

а Наредба о регулисању радног времена 

здравствених установа-апотека, број 02-013-79/20 од 

24.03.2020. године ставља се ван снаге. 

 

ОПШТИНА ВИШЕГРАД 

                                                     КОМАНДАНТ    

Број: 02-013-79.1/20           ОПШТИНСКОГ ШТАБА 

 Датум: 03.04.2020. године Младен Ђуревић, с.р. 
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На основу члана 142. став (7) Закона о уређењу 

простора и грађењу (“Службени гласник Републике 

Српске“, број 40/13, 106/15, 3/16, 104/18, 84/19) и 

члана 7. став (3) Правилника о вршењу техничког 

прегледа објеката и осматрању тла и објеката у току 

њихове употребе („Службени гласник Републике 

Српске“, број 100/13), а након проведеног Јавног 

конкурса, начелник Одјељења за просторно уређење 

и стамбено комуналне послове Општине Вишеград   

с а ч и њ а в а:  

 

I. Листу физичких лица која могу бити чланови  

комисије за технички преглед објеката у случају 

када комисију формира  Одјељење: 

 

АРХИТЕКТУРА:  нема пријављених физичких 

лица архитектонске струке која могу бити чланови 

комисије за технички преглед објекта.  

 

ГРАЂЕВИНАРСТВО: 

 

Шимшић (Драго) Владимир специјалиста 

струк.инж.грађ. из Вишеграда са лиценцом за 

извођење грађевинских радова и надзор, број 

лиценце: ФЛ-2098/15 од 23.03.2015.године, издате 

од стране Министарства за просторно уређење, 

грађевинарство и екологију Републике Српске, Бања 

Лука; 

 

Јовичић (Младен) Драган инж.грађ. из Вишеграда са 

овлашћењем за израду техничке документације, 

конструктивна фаза за индивидуалне стамбене и 

стамбено-пословне објекте за које грађевинску 

дозволу издаје орган јединице локалне самоуправе, 

бруто грађевинске површине до 400м2, осим за 

сложене објекте и надзор, број лиценце:ФЛ-5054/16 

од 17.06.2016.год. издата од стране Министарства за 

просторно уређење, грађевинарство и екологију 

Републике Српске и овлашћењем за извођење 

грађевинских радова на мањим објектима са 

стандардном конструкцијом бруто грађевинске 

површине до 1500 м2 и укупне спратности до пет 

етажа, за које грађевинску дозволу издаје орган 

јединице локалне самоуправе и  надзор, број 

лиценце: ФЛ-5055/16 од 17.06.2017.године, издата 

од стране Министарства за просторно уређење, 

грађевинарство и екологију Републике Српске.  

Светлана (Иван) Грујић, дипл.инж.грађ. из 

Вишеграда са овлашћењем за израду техничке 

документације, конструктивна фаза и надзор над 

грађењем објеката, бр.:ФЛ-3640/16 од 

01.02.2016.год. издата од стране Министарства за 

просторно уређење, грађевинарство и екологију 

Републике Српске.  

 

4. Предраг (Благоје) Благојевић, инж.грађ. из  

Вишеграда са овлашћењем за израду техничке 

документације, конструктивна фаза и надзор над 

грађењем објеката,  бр. Лиценце: ФЛ-3920/16 од 

02.03.2016.год. издата од стране Министарства за 

просторно уређење, грађевинарство и екологију 

Републике Српске и овлашћен за израду техничке 

документације, конструктивна фаза и надзор.  

 

5.  Љиљана (Вукашин) Ћиковић из Рудог спец. струк. 

инж. грађ. Са лиценцом за извођење грађевинских 

радовиа и надзор, број лиценце ФЛ – 5064/16 од 

17.06.2016.године издата од стране Министарства за 

просторно уређење, грађевинарство и екологију 

Републике Српске.  

 

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА:  

 

1.Радојко (Милинко) Сташевић, инж. 

електротехнике из Вишеграда са овлашћењем за 

израду техничке документације,  дио електо фазе 

инсталације јаке струјеза индивидуалне стамбене и 

стамбено-пословне објекте за које грађевинску 

дозволу даје орган јединице локалне самоуправе, 

бруто грађевинске површине до 400m2 , осим за 

сложене објекте и надзор, број лиценце:ФЛ-4263/16, 

број протокола: 15.02-361-183/16 од 

31.03.2016.године издата од стране Министарства за 

просторно уређење, грађевинарство и екологију 

Републике Српске и овлашћење за извођење дијела 

електро фазе-инсталације јаке струје и електро 

енергетских потројења на мањим објектима са 

стандардом конструкцијом, бруто грађевинске 

површине до 1500m2 , и укупне спратности до пет 

етажа за које грађевинску дозволу даје орган 

јединице локалне самоуправе и надзор.  и 

електроенергетски постројења, осим објеката за које 

одобрење за грађење Број лиценце:ФЛ-4262/16, број 

протокола: 15.02-361-183/16 од 31.03.2016.године 

издата од стране Министарства за просторно 

уређење, грађевинарство и екологију Републике 

Српске.  

 

2. Младен (Милан) Јевђић струк. инж. ел и рач-

спец.ел са лиценцом за извођење дијела електро фазе 

– инсталације јаке струје и електроенергетских 

постројења и надзора, лиценца број ФЛ – 0574/14 од 

10.03.2014.године издата од стране Министарства за 

просторно уређење грађевинарство и екологију 

Републике Српске 

3.Бојан (Василије) Гиговић дипл.инж.ел из 

Вишеграда са лиценцом за извођење дијела електро 

фазе - инсталације јаке струје и електроенергетских 

постројења и надзор, број лиценце:ФЛ-6331/16, број 

протокола:15.02-361-2207/16 од 29.09.2016.године 

издата од стране Министарства за просторно 

уређење, грађевинарство и екологију Републике 

Српске; 

 

4. Машић (Раде) Жељко дипл. ел. инж. из Чајнича са 

лиценцом за извођење дијела електро фазе – 
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инсталације јаке струје и електроенергетских 

постројења и надзор, број лиценце ФЛ – 1474/14 од 

20.10.2014.године; са лиценцом за ревизију техничке 

документације, дио електро фазе – инсталације јаке, 

струје електроенергетских постројења и надзора 

лиценца број ФЛ – 1475/14 од 20.10.2014.године; 

лиценца за израду техничке документације, дио 

електро фазе – инсталације јаке струје, 

електроенергетских постројења и надзор.  

 

МАШИНСТВО: 

 

1.Миро (Анђелко) Јеремић дипл.инж.машинства из 

Вишеграда са овлашћењем за израду техничке 

документације, дио машинске фазе- област 

термотехнике, инсталације гријања, гаса, 

вентилације, климатизације и надзор, број 

лиценце:ФЛ-5042/16 од 16.06.2016.године, издате од 

стране Министарства за просторно уређење 

грађевинарство и екологију РС, Бања Лука; и 

овлашћење за изввођење дијела машинске фазе-

област термотехнике, инсталације гријања, гаса, 

вентилације и климатизације и надзор број 

лиценце:ФЛ-5041/16 од 16.06.2016.године, издате од 

стране Министарства за просторно уређење , 

грађевинарство и екологију РС.  

 

2. Љубиша (Борислав) Ивановић дипл.инж. 

инд.инжењерства - мастер из Фоче са лиценцом за 

израду техничке документације, дио машинске фазе- 

област термотехнике, инсталације гријања, гаса, 

вентилације, климатизације и надзор, број лиценце: 

ФЛ-2065/15 од 17.03.2015.године, издате од стране 

Министарства за просторно уређење, 

грађевинарство и екологију РС, Бања Лука; и 

овлашћење за изввођење дијела машинске фазе-

област термотехнике, инсталације гријања, гаса, 

вентилације и климатизације и надзор, број лиценце: 

ФЛ-2061/15 од 17.03.2015.године, издате од стране 

Министарства за просторно уређење , 

грађевинарство и екологију РС. 

 

II Листу правних лица  којима се могу повјерити 

послови техничког прегледа објеката: 

1. Институт за грађевинарство „ИГ“ Бања Лука са 

лиценцом за израду техничке документације за 

објекте за које грађевинску дозволу издаје 

Министарство за просторно уређење , 

грађевинарство и екологију и то: 

архитектонске фаза 

конструктивне фазе 

хидротехничке фазе 

фазе нискоградње 

дијела електро фазе - инсталације јаке струје и 

електроенергетских постројења 

дијела електро фазе – инсталације слабе струје, 

телекомуникација и аутоматике 

дијела машинске фазе – област термотехнике, 

инсталације гријања, гаса, вентилације и 

климатизације 

дијела машинске фазе – машинска постројења и 

металне конструкције у грађевинарству 

технолошке фазе, технолошке подлоге и технолошки 

процеси; 

фазе уређења зелених површина 

фазе саобраћајне сигнализације 

 

Број лценце: ПЛ – 1711/18,  од 09.10.2018. године и 

ПЛ – 1454/18 од 23.01.2018.године, издате од стране 

Министарства за просторно уређење , 

грађевинарство и екологију РС, Бања Лука. 

 

2. “УНИС ИНСТИТУТ“ са лиценцом за израду 

техничке документације за објекте за које 

грађевинску дозволу издаје Министарство за 

просторно уређење , грађевинарство и екологију, и 

то: 

архитектонске фаза 

конструктивне фазе 

хидротехничке фазе 

фазе нискоградње 

дијела електро фазе - инсталације јаке струје и 

електроенергетских постројења 

дијела машинске фазе – област термотехнике, 

инсталације гријања, гаса, вентилације и 

климатизације 

технолошке фазе, технолошке подлоге и технолошки 

процеси; 

фазе уређења зелених површина 

фазе саобраћајне сигнализације 

 

Број лценце: број лиценце ПЛ 1875/19 од 

18.04.2019.године, издате од стране Министарства за 

просторно уређење , грађевинарство и екологију РС, 

Бања Лука. 

 

3. УРБИС ЦЕНТАР д.о.о. Бања Лука са лиценцом за: 

 

А) Број лиценце: ПЛ-1578/18,  од 16.05.2018. године, 

издате од стране Министарства за просторно 

уређење , грађевинарство и екологију РС, Бања Лука 

за израду техничке документације за објекте за које 

грађевинску дозволу издаје Министарство за 

просторно уређење, грађевинарство и екологију и то: 

архитектонске фазе 

конструктивне фазе 

хидротехничке фазе 

фазе нискоградње 

фазе саобраћајне сигнализације 

Б) за израду техничке документације за објекте за 

које грађевинску дозволу издаје орган јединице 

локалне самоуправе и то: 

Дијела електро фазе – инсталације јаке струје и 

електроенергетских постројења  
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Дијела електро фазе -  инсталације слабе струје, 

телекомуникација и аутоматике 

Дијела машинске фазе – област термотехнике, 

инсталације гријања, гаса, вентилације и 

климатизације  

Фазе уређења зелених површина 

 

Листа се  сачињава на период од двије године, након 

чега се спроводи нови јавни конкурс, у складу са 

Законом о уређењу простора и грађењу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Потписивањем ове листе престаје да се примјењује 

раније утврђена Листа физичких лица која могу бити 

чланови  комисије за технички преглед објеката кад 

комисију формира Одјељење број 05-36-5/17. од 

16.03.2018. године. 

 

Ова листа ступа на снагу од дана потписивања, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Вишеград”.  

 

ОПШТИНА ВИШЕГРАД 

Одјељење за просторно уређење и  

стамбено-комуналне послове 

Број: 05-36-16/20              НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА 

Датум: 25.03.2020. год.  Александар Ђукановић, с.р. 
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