
 

Година 29.                        Службени гласник општине Вишеград – број 6                      14. мај 2020. године

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 13.03.2020. године,   д о н о с и:  

 

О Д Л У К У 

о продужењу 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, угоститељских, 

занатских, услужних и других објеката и служби на 

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

20.03.2020 и Одлуци 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  

02-013-70.1/20 од 30.03.2020. године, тачка 2.  под а) . 

мијења  се и гласи: 

"а). "До 27.04.2020. године   на територији општине 

Вишеград , забрањују се:" 

        

2. 

Остали дијелови Одлуке о проглашењу ванредних  

мјера на регулисању рада трговинских, 

угоститељских, занатских, услужних и других 

објеката и служби на подручју општине Вишеград 

број: 02-013-70/20 20.03.2020  и Одлуке о измјени и 

допуни одлуке о проглашењу ванредних  мјера на 

регулисању рада трговинских, угоститељских, 

занатских, услужних и других објеката и служби на 

подручју општине Вишеград, број: 02-013-70.1/20 од 

30.03.2020. године  остају непромијењени. 

 

3. 

Ово Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у Службеном гласнику општине 

Вишеград.  

 
ОПШТИНА ВИШЕГРАД 

                                                         КОМАНДАНТ    

Број: 02-013-70.2/20              ОПШТИНСКОГ ШТАБА 

 Датум: 13.04.2020. године   Младен Ђуревић, с.р. 

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

самоуправи ("Службени гласник Републике Српске " 

број 97/16 и 36/19)  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: 16/19), 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 Јавној 

установи Основна школа "Вук Караџић" Вишеград у 

укупном износу од 2.600,00 КМ 

(двијехиљадеишестстотина конвертибилних марака) у 

сврху финансирања превоза ученика на релацији 

Вишеград-Јахорина-Вишеград. 

 

II 

Одобрена средства  уплатиће се  на рачун посебних 

намјена-општи рачун за грант средстава/за ЈУ ОШ 

"Вук Караџић" Вишеград број: 555-100-00436520-05 

Нова банка а.д. бања Лука. 

За реализацију ове одлуке задужује се одјељење за 

финансије општине Вишеград.   

 

III 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 

објављена у „Службеном гласнику Општине 

Вишеград“. 
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ОПШТИНА ВИШЕГРАД 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-040-113/20 

 Датум: 13.04.2020. год. Младен Ђуревић, с.р. 

 

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

самоуправи ("Службени гласник Републике Српске " 

број 97/16 и 36/19)  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 

                                                 

Члан 1. 

ОДОБРАВАЈУ СЕ средства буџетске резерве у 

укупном износу од 1.020,00 КМ 

(једнахиљадаидвадесет КМ) ЈУ „Центар за социјални 

рад“ Вишеград, за набавку и подјелу по два корнета 

јаја корисницима сталне новчане помоћи и социјално 

угроженим лицима поводом наступајућег Васкршњег 

празника.  

 

Члан 2. 

За реализацију ове одлуке задужује се одјељење за 

финансије општине Вишеград.   

 

Члан 3. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 

објављена у „Службеном гласнику Општине 

Вишеград“. 

 

ОПШТИНА ВИШЕГРАД 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-040-119/20 

 Датум: 13.04.2020. год. Младен Ђуревић, с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16), члана 17. став (1) Закона о јавним 

набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број 39/14) 

и члана 6. Правилника о јавним набавкама роба, 

услуга и радова („Службени гласник Општине 

Вишеград“, број 14/14), начелник општине  д о н о с и 

 

ОДЛУКУ 

О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ПЛАНА ЈАВНИХ 

НАБАВКИ ЗА 2020. ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

Одобрава се измјена и допуна Плана јавних набавки за 

2020. годину, као у прилогу. 

 

Члан 2. 

Одлуком о доношењу Плана јавних набавки за 2020. 

годину број 02-404-188/19 од 15.01.2020. године 

донесен је План јавних набавки за 2020. годину. 

 

Члан 3. 

Током реализације Плана јавних набавки за 2020. 

годину јавила се потреба за измјеном, те   набавком 

услуга и радова, који се нису  могли предвидјети у 

вријеме доношења Плана јавних набавки, те је из тог 

разлога донесена измјена и допуна Плана набавки. 

 

Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а иста ће 

заједно са измјеном и допуном Плана набавки бити 

објављена у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“ и на званичној интернет страници општине 

Вишеград. 

 

ОПШТИНА ВИШЕГРАД 

                                                НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-404-38/20 

 Датум: 14.04.2020. год.         Младен Ђуревић, с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА ВИШЕГРАД 

-Начелник општине- 

Број: 02-404-38/20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Датум: 14.04.2019. године 

 

 

На основу члана 17. став (1) Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број 39/14) и члана 4. Правилника о јавним набавкама роба, услуга 

и радова („Службени гласник Општине Вишеград“, број 14/14), начелник општине Вишеград  д о н о с и 

 

ИЗМЈЕНУ И ДОПУНУ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД ЗА 2019. ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

У Плану јавних набавки Општине Вишеград за 2020. годину 02-404-188/19 од 15.01.2020. године у члану 4. у дијелу табеле под називом „РАДОВИ“  врши 

се измјена ставки под редним бројем 4. и 8. и 13. у којима се наводи сљедеће: 

 

Ред. 

број 
Предмет набавке Шифра ЈРЈН 

Процијењена 

нето 

вриједност 

набавке 

Врста 

поступка 

набавке 

Оквирни 

период 

покретањ

а 

поступка 

набавке 

Оквирни 

период 

закључења 

уговора 

Склапа ли 

се уговор 

или 

оквирни 

споразум 

Планирано 

трајање уговора 

или оквирног 

споразума 

Извор 

финансирања 

(конто) 

Назив 

одјељења 

које покреће 

набавку 

 

РAДОВИ 

4. 

Извођење радова на 

уређењу фасада 
45211360-8 85.470,00 КМ 

Отворени 

 

Април 

2020. 
Јун 2020. Уговор  

Кредитно 

задужење 

Одлука  о 

суфинансирању 

и релизацији 

пројекта 

естетског 

уређења фасада 

са заједницама 

етажних 

власника (Сл.Гл. 

Општине 

Вишеград, бр 

12/19) 

Одјељење за 

просторно 

уређење и 

стамбено-

комуналне 

послове 

 

ЛОТ 1 - ЗЕВ „Банка“ 

и ЗЕВ „Банка улаз 1“ 

 

 18.800,00 KM - - - - 

 

15 дана од дана 

увођења извођача 

радова у посао од 

стране надзорног 

органа 
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ЛОТ 2 – ЗЕВ „Трг 1“ 

 

 15.240,00 KM - - - - 

15 дана од дана 

увођења извођача 

радова у посао од 

стране надзорног 

органа 

 

 

ЛОТ 3- ЗЕВ 

„Деветка“ 

 

 17.950,00 KM - - - - 

15 дана од дана 

увођења извођача 

радова у посао од 

стране надзорног 

органа 

 

 

ЛОТ 4- 

ЗЕВ“Седмица“ 

 

 7.700,00 KM - - - - 

15 дана од дана 

увођења извођача 

радова у посао од 

стране надзорног 

органа 

 

 

ЛОТ 5- ЗЕВ „Чађава“ 

 

 10.256,00 KM - - - - 

15 дана од дана 

увођења извођача 

радова у посао од 

стране надзорног 

органа 

 

 

ЛОТ 6 – ЗЕВ „Цара 

Лазара 3А“ 

 

 21.370,00 KM - - - - 

20 дана од дана 

увођења извођача 

радова у посао од 

стране надзорног 

органа 

 

 

ЛОТ 7- ЗЕВ „Војна“ 

 

 11.625,00 KM - - - - 

15 дана од дана 

увођења извођача 

радова у посао од 

стране надзорног 

органа 

 

 

ЛОТ 8- ЗЕВ „Тројка“ 

 

 8.376,00 KM - - - - 

15 дана од дана 

увођења извођача 

радова у посао од 

стране надзорног 

органа 

 

 

ЛОТ 9 – ЗЕВ 

„Каранфил“ 

 

 22.250,00 KM - - - - 

20 дана од дана 

увођења извођача 

радова у посао од 

стране надзорног 

органа 

 

 

ЛОТ 10 – ЗЕВ 

„Видовданска 6“ 

 

 15.385,00 KM - - - - 

20 дана од дана 

увођења извођача 

радова у посао од 

стране надзорног 

органа 

 

ЛОТ 11 – ЗЕВ 

„Тунел II“ 
 10.342,00 KM - - - - 

25 дана од дана 

увођења извођача 
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 радова у посао од 

стране надзорног 

органа 

 

ЛОТ 12 – ЗЕВ 

„Мимоза“ 

 

 513,00 KM - - - - 

7 дана од дана 

увођења извођача 

радова у посао од 

стране надзорног 

органа 

 

 

 

 

 

 

8. 

Додатни и 

непредвиђени 

радови, лот 2 

изградња помоћног 

стадиона  - Радови на 

изградњи помоћног 

стадиона (одводња 

кишнице) 

 

 

 

 

45232130-2 

 

 

 

 

23.530,72 КМ 
Преговаара

чки  
Мај 2020.  Јун 2020.  Уговор  

15 дана од дана 

увођења у посао 

од стране 

надзоног органа  

511100 

Програм 

кориштења 

прихода 

прикупљених а  

неутрошених по 

основу водних 

накнада до 

31.12.2019. 

године 

Одјељење за 

просторно 

уређење и 

стамбено-

комуналне 

послове 

13. Асфалтирање путева 

45233222-1 – 

Радови на 

поплочавању 

и 

асфалтирању 

80.340,00 КМ Отворени Мај 2020. Јун 2020. Уговор 

20 дана од дана 

увођења извођача 

радова у посао од 

стране надзорног 

органа 

511100 – 

Програм 

кориштења 

прихода 

остварених по 

основу накнада 

за кориштење 

шума и шумског 

земљишта 

оприходованих а 

не утрошених у 

претходним 

годинама која ће 

се користити у 

2020. години 

Одјељење за 

просторно 

уређење и 

стамбено-

комуналне  

послове 

 

 

Члан 2. 

У Плану јавних набавки Општине Вишеград за 2020. годину број 02-404-188/19 од 15.01.2019. године у члану 4. у дијелу табеле под називом „УСЛУГЕ“ 

додају се нове ставке под редним бројевима 38. 39.  и 40. у којима се наводи сљедеће:  

Ред. 

број 
Предмет набавке Шифра ЈРЈН 

Процијењена 

нето 

вриједност 

набавке 

Врста 

поступка 

набавке 

Оквирни 

период 

покретања 

поступка 

набавке 

Оквирни 

период 

закључења 

уговора 

Склапа ли 

се уговор 

или 

оквирни 

споразум 

Планирано 

трајање 

уговора или 

оквирног 

споразума 

Извор 

финансирања 

(конто) 

Назив 

одјељења 

које покреће 

набавку 

 

УСЛУГЕ 
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38. 

Израда Геолошког 

елабората 

испитивања терена  

71300000-1-   6.000,00 КМ Директни Мај-2020.  Мај-2020. Уговор 

10 дана од 

дана 

потписивања 

уговора 

511100 – 

Програм 

кориштења 

прихода 

остварених по 

основу накнада 

за кориштење 

шума и шумског 

земљишта 

оприходованих а 

не утрошених у 

претходним 

годинама која ће 

се користити у 

2020. години 

 

Одјељење за 

просторно 

уређење и 

стамбено-

комуналне  

послове 

 

 

 

 

 

39. 

Израда пројекта 

изведеног стања за 

канализациону 

мрежу у насељу 

Околишта 

71320000-7 

 
6.000,00 КМ Директни Мај 2020. Јун 2020. Споразум  

15 дана од 

дана 

потписивања 

уговора 

511100 – 

Програм 

коришћења 

прихода 

остварених по 

основу водних 

накнада за 2020. 

годину 

Одјељење за 

просторно 

уређење и 

стамбено-

комуналне  

послове 

40. 

Израда ревизије 

пројкетне 

документације 

71300000-1 1.500,00 КМ Директни Јун 2020 Јул 2020 Споразум 

10 дана од 

дана 

потписивања 

уговора 

511100 – 

Програм 

коришћења 

прихода 

остварених по 

основу водних 

накнада за 2020. 

годину 

Одјељење за 

просторно 

уређење и 

стамбено-

комуналне  

послов 

 

 

Члан 3. 

 

У Плану јавних набавки Општине Вишеград за 2019. годину број 02-404-177/18 од 17.01.2019. године у члану 4. у дијелу табеле под називом „РАДОВИ“ додају се нове 

ставке под редним бројевима 24. и 25.  у којима се наводи сљедеће:  

 

Ред. 

број 
Предмет набавке Шифра ЈРЈН 

Процијењена 

нето вриједност 

набавке 

Врста 

поступка 

набавке 

Оквирни 

период 

покретања 

поступка 

набавке 

Оквирни 

период 

закључења 

уговора 

Склапа ли се 

уговор или 

оквирни 

споразум 

Планирано 

трајање 

уговора или 

оквирног 

споразума 

Извор 

финансирања 

(конто) 

Назив 

одјељења 

које 

покреће 

набавку 

РАДОВИ 

24. 
Радови на загртању 

канала за полагање 
45112600-1 1.150,00 КМ Директни Април 2020. Април 2020. Споразум 

10 дана од 

дана 

Одлука о 

реалокацији 

Пројекат: 

„Успостављ
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каблова у МЗ 

Прлово 

потписивања 

уговора 

буџетске 

резерве број 02-

40-117/20 од 

08.04.2020. 

године 

ање система 

од поплава 

у 

прекогран- 

ичнном 

региону 

Србија-

БиХ“  

25. 

Радови на 

санацији моста 

на Рзаву 

 

45261300

-0 

 

2.760,00 КМ Директни Април 2020. Април 2020. Споразум 

10 дана од 

дана 

потписивања 

уговора  

Одлука о 

реалокацији 

буџетске 

резерве број 02-

40-122/20 од 

14.04.2020. 

године 

Одјељење 

за 

просторно 

уређење и 

стамбено-

комуналне  

послове 

 

          

 

Члан 3. 

Ова измјена и допуна Плана набавки ступа на снагу даном доношења, а иста ће бити објављена у „Службеном гласнику општине Вишеград“ и на интернет 

страници општине Вишеград. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                                                                                                                                                                    Младен Ђуревић, инж. Геодезије,с.р. 
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На основу члана 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) и члана 6. Одлике о суфинансирању реализације 

пројекта естетског уређења фасада са заједницама 

етажних власника („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 12/19), а у вези са тачком 5. Јавног 

позива за суфинансирање реализације пројекта 

естетског уређења фасада са заједницама етажних 

власника број 02-40-317/19 од 24.10.2019. године 

начелник општине Вишеград дана 15.04.2020. године,  

доноси  

 

О Д Л У К У 

о избору објеката који ће се суфинансирати а који 

се односе на пројектат естетског уређења фасада 

са заједницама етажних власника 

 

I Овом одлуком утврђују се објекати који ће се 

суфинансирати а који се односе на пројекат естетског 

уређења фасада са заједницама етажних власника, у  

складу са Одликом о суфинансирању реализације 

пројекта естетског уређења фасада са заједницама 

етажних власника („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 12/19), Јавним позивом за 

суфинансирање реализације пројекта естетског 

уређења фасада са заједницама етажних власника број 

02-40-317/19 од 24.10.2019. године, а по приједлогу 

комисије за избор објеката за суфинансирање уређења 

фасаада. 

 

II Објекти који ће се суфинансирати за естетско 

уређење фасада односно заједнице етажних власника 

са којима ће се закључити уговор (након проведеног 

поступка јавне набавке) са бројем освојених бодова, 

процентом суфинансирања радова, дати су у 

табеларном прегледу, како слиједи:  

 
Ред 

Бр. 

 

Заједница 

етажних 

власника 

 

Број 

бодо

ва 

Процјење

на укупна 

вриједнос

т радова 

са ПДВ-ом 

Процентом 

суфинансирањ

а радова 

1. ЗЕВ 

,,Банка“ и 

ЗЕВ 

,,Банка 

улаз 1“ 

 

85 

 

22.000,00 

КМ 

Општина 

Вишеград 

50% - ЗЕВ 

50% 

2. ЗЕВ ,,Трг 

1“ 

 

80 

18.500,00 

КМ 

Општина 

Вишеград 

50% - ЗЕВ 

50% 

3. ЗЕВ 

,,Деветк“ 

 

75 

 

21.000,00 

КМ 

Општина 

Вишеград 

50% - ЗЕВ 

50% 

4. ЗЕВ 

,,Седмица

“ 

 

75 

 

9.000,00 

КМ 

Општина 

Вишеград 

50% - ЗЕВ 

50% 

5. Зев 

,,Чађава“ 

 

70 

 

12.000,00 

КМ 

Општина 

Вишеград 

50% - ЗЕВ 

50% 

6. ЗЕВ,, 

Цара 

Лазара 

3А“ 

 

65 

 

25.000,00 

КМ 

Општина 

Вишеград 

50% - ЗЕВ 

50% 

7. ЗЕВ 

,,Војна“ 

65 13.600,00 

КМ 

Општина 

Вишеград 

70% - ЗЕВ 

30% 

8. ЗЕВ 

,,Тројка“ 

 

65 

 

9.800,00 

КМ 

Општина 

Вишеград 

50% - ЗЕВ 

50% 

9. ЗЕВ 

,,Каранфи

л“ 

 

55 

 

26.000,00 

КМ 

Општина 

Вишеград 

50% - ЗЕВ 

50% 

10. ЗЕВ 

,,Видовда

нска 6“ 

 

55 

 

18.000,00 

КМ 

Општина 

Вишеград 

50% - ЗЕВ 

50% 

11. ЗЕВ 

,,Тунел 

II“ 

 

55 

 

12.100,00

КМ 

Општина 

Вишеград 

50% - ЗЕВ 

50% 

12. ЗЕВ 

,,Мимоза

“ 

 

35 

 

600,00 

КМ 

Општина 

Вишеград 

70% - ЗЕВ 

30% 

  

III Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у („Службени гласник општине 

Вишеград“. 

 

ОПШТИНА ВИШЕГРАД 

    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-317/20 

 Датум: 15.04.2020. 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 
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Републици Српској број: 26-1/20 од 27.04.2020. године 

и број 27-1/20 од 28.04.2020. године 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 у функцији команданта 

општинскпог штаба: 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 

 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком прописују се ванредне мјере у циљу 

превенције ширења 

вируса  корона „COVID – 19“ болести на територији 

Републике Српске на подручју општине Вишеград. 

 

Члан 2. 

1. У циљу провођења ванредних мјера из Члан 1. Ове 

одлуке за спречавање и сузбијање заразних болести, те 

заштитите и спасавања становништва: 

 

а) до 11.05.2020. године, на територији општине 

Вишеград, забрањује/у се: 

- сва јавна окупљања, 

- рад угоститељским објектима за исхрану и пиће 

изузев угоститељских објеката који могу вршити 

досатву хране  и пића и шалтерску продају хране и 

пића, без могућности услуживања и конзумирања 

пића унутар и испред  угоститељског објекта  као и 

субјекти који врше доставу хране ако су регисторвани 

за обављање те дјелатности у врменском периодду од 

07:00 до 19:00 часова у приоду  од 28.04.2020. године 

до 11.05.2020. године. 

 

- рад фитнес центрима, 

- "рад базенима, "wellness " и спа центрима  посебно и 

у склопу угоститељских објеката за смјештај, 

            - рад дјечијим играоницама,  

            - дјечијем обданишту,  

            - рад приватним стоматолошким амбулантама, 

            - рад приређивача игара на срећу, осим 

приређивача интернет игара и лутријских игара на 

срећу, осим класичне томболе 

    - рад спортских организација и школа спорта, те 

тренинга и организовања такмичења за спортисте свих 

категорија. 

             - обављање услужних и занатских дјелатности 

чије обављање захтјева непосредан контакт са 

корисницима (фризерски и други третмани за 

уљепшавање и дјелатности за његу и одржавање 

тијела). 

 

         2.  Ограничава се рад; 

- од 07: 00 до 19:00  у периоду од 28.04.2020. године 

до 11.05.2020. године:  

             - трговине на велико, 

             - трговине непрехрамбеном робом,  

             - трговине прехрамбене робе широке 

потрошње, 

             - субјектима који обављају дјелатност 

производње хљеба, пецива, свјеже тјестенине и колача 

(искључиво у погледу продаје њихових производа), 

             - трговину информатичком и 

телекомуникационом опремом, 

             - трговинама бијелом техником, водо-

материјалом и санитаријама, грађевинским 

материјалмом, ауто дјеловима, дјеловима за 

пољопривредне машине, електорметеријалом 

намјештајем, керамиком и бојам а и лаковима                                                                                                                                                                                                                                                                         

             - трговинама сточне хране, 

             - пољопривредним апотекама, 

             - апотеке,  

             - бензинским пумпама и плинским пумпним 

станицама за дио пумпе и станице у којем је смјештен 

продајни објекат, а без временског  ограничавања рада 

када  је у питању продаја горива, других нафтних 

деривата  и плина,  

              - пијаца на мало  од 28.04.2020. године до 

11.05.2020. године у временском периоду од 07:00 до 

15:00, 

Члан 3 

У временском  периоду од 28.04.2020.године до 

11.05.2020. године, угоститељи који послују  у 

угоститељском објекту за смјештај могу без 

временског ограничења пружати услуге смјештаја, а 

услуге исхране и пића  могу пружати само гостима 

којима пружају услугу смјештаја. 

 

Члан 4. 

Сви субјекти из тачке 2. ове Одлуке дужни су 

организовати рад уз обавезно предузимање мјера 

прописаних у упутству ЈЗУ "Институт за јавно 

здравство  Републике Срспке" за спречавање појаве и 

ширења COVID-19 болести на радном мјесту. 

 

Члан 5. 

Републички органо управе јединица локалне 

самоуправе и остали субјекти који врше јавна 

овлаштења дужни су организовати свој рад како 

слиједи: 

 1)у свим организационим јединицама републичких 

органа управе и органа јединица локалне  

самоуправе и осталих субјеката који врше јавна 

овлаштења (јавна предузећа и јавне установе 

основане од стране Републике Српске или 

јединица локлане самоуправе) организовати рад с 

минималним борјем потребних извршилаца на 

лицу мјеста, а остала лица упутити на рад  од куће, 

2) на улазу у све службене просторије органа из ове 

тачке које пружају услуге грађанима ограничити 
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број особа које иствовремено могу да уђу и бораве 

у просторијма органа, онемогућити задржавање у 

просторијама  органа и прављена дужих редова у 

затвореном простору, 

3) одржавати растојање између грађана у затвореним 

просторима од најмање два метра, уз предузимање 

мјера дезинфекције и појачане хигјене, 

4)омогучити рад шалтер сале и матичне службе у 

јединицама локлане самоуправе у радном времену 

од понедељка до петка, од 07:30 до 13 часова  и уз 

контролу броја корисника услуга шалтер сала и 

матичних служби зависно од простора, одржавање 

физичке дистанце од два метра и уз обезбјеђење 

физичке провидне баријере на радном мјесту која 

пружа довољну заштиту запосленом кориснику, 

 

Члан 6. 

Инспекцијски надзор над спровођењем ове одлуке 

спроводи Републичка  управа за инспекцијске послове 

путем надлежних инспектора, инспектор ау саставу 

јединица локалне самоуправе и комунална полиција. 

 

Члан 8. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће 

се у "Службеном гласнику општине Вишеград". 

 

Члан 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:02-013-70/20  од 20.03.2020.године, Одлука  о 

измјени и допуни одлуке о проглашењу ванредних 

мјера на регулисању рада трговинских, 

угпститељских, занатских, услужних и других објекат 

аи служби н аподручју општине Вишеград, број: 02-

013-70.1/20  од 13.03.2020.године, Одлука о   

продужењу одлуке о проглашењу ванредних мјера на 

регулисању рада трговинских, угпститељских, 

занатских, услужних и других објеката  и служби на 

подручју општине Вишеград, број: 02-013-70.2/20  од 

13.04.2020 . године. 

 

ОПШТИНА ВИШЕГРАД 

                                                         КОМАНДАНТ    

Број: 02-013-109/20              ОПШТИНСКОГ ШТАБА 

 Датум: 28.04.2020. године   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 пречишћен текст Правилника 

о платама запослених у Јавној установи за 

предшколско васпитање и образовање "Невен" 

Вишеград број: 218/20 од 27.04.2020. године усвојен 

од стране Управног одбора Јавне установе за 

предшколско васпитање и образовање "Невен" 

Вишеград, одлуком број 219/20 од 27.04.2020. године. 

 

II 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења , а биће 

објављена у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

ОПШТИНА ВИШЕГРАД 

    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-023-2/20 

 Датум: 04.05.2020. 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), 

Одлуке о проглашењу ванредне ситуације у 

Републици Српској ("Службени гласник Републике 

Српске", број: 25/20), Закључка Владе Републике 

Српске о обавезном провођењу мјера за реаговање на 

појаву болести изазване новим вирусом корона 

(COVID-19) у Републици Српској број:32-1/20 од 

08.05.2020. године 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 у 

функцији команданта општинскпог штаба: 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 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком прописују се ванредне мјере у циљу 

превенције ширења 

вируса  корона „COVID – 19“ болести на територији 

Републике Српске на подручју општине Вишеград. 
 

Члан 2. 

1. У циљу провођења ванредних мјера из члан 1. ове 

одлуке за спречавање и сузбијање заразних болести, те 

заштитите и спасавања становништва: 
 

1) до 25.05.2020. године, на територији општине 

Вишеград, забрањује/у се: 
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- сва јавна окупљања, 

- "рад базенима, "wellness " и спа центрима  

посебно и у склопу угоститељских објеката 

за смјештај и   

- такмичарске активности спортских 

организација и спортиста. 
 

2)  Забрањује/у се до 18.05.2020. године: 

 

- рад дјечијим играоницама,   

- активности спортских организација и 

спортиста које обухватају тренажни 

процес    

 

2. Ограничава се рад до 25.05.2020. године: 
 

1) у временском периоду који не нарушава трајање 

полицијског часа: 

- трговинама на велико, 

- трговинама на мало прехрамбеном и 

непрехрамбеном робом непрехрамбеном робом,              

- субјектима који обављају дјелатност 

производње хљеба, пецива, свјеже тјестенине и 

колача (искључиво у погледу продаје њихових 

производа), 

- угоститељским објектима за исхрану и пиће, 

- субјектима који врше доставу хране ако су 

регистровани за обављање те дјелатности,  

- фитнес центрима (фитнес, боди -билдинг 

клубовима и случним облицима организовања), 

- приватним стоматолошким амбулантама, 

- субјектима услужних и занатских дјелатности 

чије обављање захтијева   непосредан контакт с  

корисницима (фризерски и други третмани за 

уљепшавање и дјелатности за његу и одржавање 

тијела,) 

- пољопривредним апотекама,  

- бензинским пумпама и плинским пумпним 

станицама за дио пумпе и станице у којем је 

смјештен продајни објекат, а без временског 

ограничавања рада када  је у питању продаја 

горива, других нафтних деривата  и плина и    

- приређивачима игара на срећу, 
 

2) од 07:00 до 15:00 часова: 

- тржницама на велико и тржницама на мало 

(пијаце), 
 

3) од 06:00 до  13:00 часова: 

- сточним пијацама. 

 

3. Од 18.05. до 25. 05.2020 . године, ограничава се рад 

у временском периоду који не нарушава трајање 

полицијског часа: 

- рад дјечијим играоницама и  

- активности спортских организација и спортиста 

које обухватају тренажни процес.                        

 

Члан 3 

У периоду из тачке 2. ове Одлуке угоститељи који 

послују  у угоститељском објекту за смјешта могу без 

временског ограничења пружати услуге смјештаја, као 

и услуге и исхране и пића гостима и трећим лицима са 

временским ограничењем из тачке 2. подтачка 1. ове  

Одлуке. 

 

Члан 4. 

Сви субјекти из тачке 2. ове Одлуке дужни су 

организовати рад уз обавезно предузимање мјера 

прописаних у упутству ЈЗУ "Институт за јавно 

здравство  Републике Срспке" за спречавање појаве и 

ширења COVID-19 болести на радном мјесту. 

 

Члан 5. 

Сви субјекти из тачке 2. и 3. ове Одлуке могу обављати 

самостално дезинфекцију пословних простора у 

складу са упутством ЈЗУ "Институт за јавно здравство  

Републике Срспке". 

 

Члан 6. 

Републички оргнаи управе и органи јединица локалне 

смаоуправе и остали субјекти који врше јавна 

овлаштења дужни су оргнаозовати свој ра дкако 

слиједи: 
 

1) на улазу у све службене просторије органа из ове 

тачке које пружају услуге грађанима ограничити број 

особа које иствовремено могу да уђу и бораве у 

просторијма органа, онемогућити задржавање у 

просторијама органа и прављена дужих редова у 

затвореном простору, 

2) одржавати растојање између грађана у затвореним 

просторима од најмање два метра, уз предузимање 

мјера дезинфекције и појачане хигјене, 

3) омогучити рад шалтер сале и матичне службе у 

јединицама локлане самоуправе уз контролу броја 

корисник а услуга шалтер сала и матичлних служби 

зависно од простора, одржавање физичке дистанце од 

2 метра уз обезбјешење физичке провидне баријере на 

радном мјесту која пружа довољну заштиту 

запосленом и кориснику.  
 

Члан 7. 

Инспекцијски надзор над спровођењем ове одлуке 

спроводи Републичка  управа за инспекцијске послове 

путем надлежних инспектора, инспектор а у саставу 

јединица локалне самоуправе и комунална полиција. 
 

Члан 8. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће 

се у "Службеном гласнику општине Вишеград". 
 

Члан 9. 

Ступањем на снагу ове Одлуке, престраје да важи 

Одлука о регулисању рада трговинских, 

угоститељских, занатских, услужних и других 
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објеката и служби на подручју општине Вишеград, 

број: 02-013-109/20  од 28.04.2020.године. 

 

ОПШТИНА ВИШЕГРАД 

                                                         КОМАНДАНТ    

Број: 02-013-115/20               ОПШТИНСКОГ ШТАБА 

 Датум: 11.05.2020. године   Младен Ђуревић, с.р. 

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 

36/19) и члана 66. Статута општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, бр. 6/17 и 

3/19) поступајући по Инструкцији Министарства 

управе и локалне самоуправе, број: 10.1-014-83/20, од 

8.5.2020. године, начелник општине Вишеград,                 

д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о организовању рада Општинске  

управе општине Вишеград 

 

Члан 1. 

Овом одлуком организује се рад у Општинској управи 

општине Вишеград (у даљем тексту: Општинска 

управа), присуство запослених на радном мјесту, као 

и мјере и активности које се односе на заштиту живота 

и здравља запослених у Општинској управи. 

 

Члан 2. 

У Општинској управи, почев од 11.5.2020. године, 

организује се рад свих извршилаца на радном мјесту у  

 

 

 

 

 

службеним просторијама Општине Вишеград (у 

даљем тексту: Општина), уз пуно поштовање мјера 

заштите, са посебним акцентом о броју извршилаца у 

канцеларијама.  

 

Члан 3. 

На улазу у службене просторије општине ограничиће 

се број особа које истовремено могу да уђу и бораве у 

просторијама општине, онемогућити задржавање и 

прављење дужих редова у затвореном простору. 

 

Члан 4. 

Грађани који користе услуге Општинске управе 

обавезни су да у службеним просторијама општине 

одржавају растојање од најмање 2 метра, уз 

предузимање мјера дезинфекције и појачане хигијене. 

 

Члан 5. 

Сви извршиоци на радном мјесту, као и грађани који 

бораве у службеним просторијама општине дужни су 

да носе заштитне маске и рукавице. 

 

Члан 6. 

Општина ће поступати по свим мјерама донесеним од 

стране надлежних институција које се односе на 

област безбједности здравља и живота грађана. 
 

Члан 7. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће 

се у „Службеном гласнику општине Вишеград“. 

 

ОПШТИНА ВИШЕГРАД 

    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-12-3/20 

 Датум: 13.05.2020. год.             Младен Ђуревић, с.р. 
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