Година 29.

Службени гласник општине Вишеград – број 8

На основу члана 39. став (2) Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 97/16), члана 36. Статута општине
Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“,
број 6/17 и 3/19), а након разматрања Годишњег
плана рада начелника и општинске управе за 2020.
годину, Скупштина општине Вишеград на сједници
одржаној 30.06.2020. године, д о н о с и
ОДЛУКУ

01. јули 2020. године

2026. године, као и мјере и носиоце активности за
постизање циљева.
Члан 3.
(1)
Начелник општине ће рјешењем формирати
радну групу за израду плана, која ће се састојати од
најмање пет чланова.
(2)
Рјешењем из претходног става утврдиће се
динамика реализације израде плана као и права и
дужности радне групе.

1.

Скупштина општине Вишеград усваја Годишњи
план рада начелника и општинске управе за
2020. годину.

Члан 4.
Рок за израду плана је 90 дана, од дана формирања
радне групе.

2.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине
Вишеград“.

Члан 5.
Локални план управљања отпадом треба да садржи:
а) очекиване врсте, количине и поријекло укупног
отпада на територији,
б) очекиване врсте, количине и поријекло отпада
који ће бити искоришћен или одложен у оквиру
територије обухваћене планом,
в) очекиване врсте, количине и поријекло отпада
који ће се прихватити из других јединица локалне
самоуправе,
г) очекиване врсте, количине и поријекло отпада
који ће се отпремити у друге јединице локалне
самоуправе,
д) циљеви који треба да се остваре у погледу
поновне употребе и рециклаже отпада у области која
је обухваћена планом,
ђ) програм сакупљања отпада из домаћинства,
е) програм сакупљања опасног отпада из
домаћинстава,
ж) програм сакупљања комерцијалног отпада,
з) програм управљања индустријским отпадом,
и) приједлоге за поновну употребу и рециклажу
отпада,
ј) програм смањења количина биоразградивог и
амбалажног отпада у комуналном отпаду, к)
програм развијања јавне свијести о управљању
отпадом,
л) локацију постројења за сакуплјање отпада,
третман и одлагање отпада, укључујући податке о
локацијским условима,
љ) мјере за спречавање кретања отпада који није
обухваћен планом и мјере за поступање са отпадом
који настаје у ванредним ситуацијама,

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01-022-65/20
Датум: 30.06.2020. год. др Билал Мемишевић, с.р.
На основу члана 39. став (2) тачка 2) Закона о
локалној самоуправи
(„Службени гласник
Републике Српске“, број 97/16 и 36/19) а у вези са
чланом 20. и 21. Закона о управљању отпадом
(„Службени гласник Републике Српске“, број
111/13, 106/15, и 16/18) и члана 36. Статута општине
Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“,
број 6/17 и 3/19) Скупштина општине Вишеград на
сједници одржаној 30.06.2020. године, д о н о с и
ОДЛУКУ
о приступању изради локалног Плана
управљања отпадом општине Вишеград
Члан 1.
Приступа се изради локалног Плана управљања
отпадом општине Вишеград.
Члан 2.
Израдом локалног плана управљања отпадом
дефинишу се циљеви управљања отпадом на
подручју општине Вишеград у складу са
стратегијом управљања отпадом за период 2017-
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м) мјере санације неуређених депонија,
н) надзор и праћење планираних активности и мјера,
њ) процјену трошкова и изворе финансирања за
планиране активности,
о) могућности сарадње између двију или више
јединица локалне самоуправе,
п) рокове за извршење планираних мјера и
активности и
р) друге податке, цилјеве и мјере од значаја за
ефикасно управљање отпадом.
Члан 6.
Локални план управљања отпадом доноси се на
период од пет година.
Члан 7.
Локални план управљања отпадом проћи ће
процедуру прибављања сагласности Министарства
за просторно уређење, грађевинарство и екологију
Републике Српске, те процедуру приједлога који ће
се доставити Скупштини општине Вишеграсд на
усвајање.
Члан 8.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику oпштине
Вишеград“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01-022-67/20
Датум: 30.06.2020. год. др Билал Мемишевић, с.р.
На основу члана 19. Закона о систему јавних служби
(„Службени гласник Републике Српске“, број 68/07
и 109/12), члана 82. став (2) Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 97/16 и 36/19), члана 36. и 86. Статута
општине Вишеград („Службени гласник општине
Вишеград“, број 6/17 и 3/19) и члана 137.
Пословника Скупштине општине Вишеград
(„Службени гласник општине Вишеград“, број 8/17,
3/19 и 12/19), Скупштина општине Вишеград на
сједници одржаној 30.06.2020. године, д о н о с и

2

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01-022-68/20
Датум: 30.06.2020. год. др Билал Мемишевић, с.р.
На основу члана 19. Закона о систему јавних служби
(„Службени гласник Републике Српске“, број 68/07
и 109/12), члана 82. став (2) Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 97/16), члана 36. и 86. Статута
општине Вишеград („Службени гласник општине
Вишеград“, број 6/17 и 3/19), а након разматрања
Програма рада ЈСУ „Дрина“ Вишеград за 2020.
годину, Скупштина општине Вишеград на сједници
одржаној 30.06.2020. године, д о н о с и
ОДЛУКУ
1.

Скупштина општине Вишеград усваја Програм
рада Јавне спортске установе „Дрина“
Вишеград за 2020. годину.

2.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине
Вишеград“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01-022-70/20
Датум: 30.06.2020. год. др Билал Мемишевић, с.р.
На основу члана 19. Закона о систему јавних служби
(„Службени гласник Републике Српске“, број 68/07
и 109/12), члана 39. став (2) Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 97/16), члана 36. Статута општине
Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“,
број 6/17 и 3/19), а након разматрања Извјештаја о
пословању ЈУ РЦ „Вилина влас“ Вишеградска бања,
Вишеград за 2019. годину, Скупштина општине
Вишеград на сједници одржаној 30.06.2020. године,
доноси
ОДЛУКУ

ОДЛУКУ

1.

Члан 1.
Ставља се ван снаге Одлука Скупштина општине
Вишеград број 01-022-48/20 од 08.06.2020. године
(„Службени гласник општине Вишеград“, број
7/20).

Скупштина
општине
Вишеград
усваја
Извјештај о пословању Јавне установе
Рехабилитациони центар „Вилина влас“
Вишеградска бања Вишеград за 2019. годину.

2.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине
Вишеград“.

Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине
Вишеград“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01-022-71/20
Датум: 30.06.2020. год. др Билал Мемишевић, с.р.
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На основу члана 19. Закона о систему јавних служби
(„Службени гласник Републике Српске“, број 68/07
и 109/12), члана 82. став (2) Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 97/16), члана 36. и 86. Статута
општине Вишеград („Службени гласник општине
Вишеград“, број 6/17 и 3/19), а након разматрања
Извјештаја о пословању ЈЗУ „Апотека Вишеград“
Вишеград за 2019. годину, Скупштина општине
Вишеград на сједници одржаној 30.06.2020. године,
доноси

и 109/12), члана 82. став (2) Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 97/16), члана 36. и 86. Статута
општине Вишеград („Службени гласник општине
Вишеград“, број 6/17 и 3/19), а након разматрања
Извјештаја о пословању ЈУ „Центар за социјални
рад“, Вишеград за 2019. годину, Скупштина
општине Вишеград на сједници одржаној
30.06.2020. године, д о н о с и

ОДЛУКУ

1. Скупштина општине Вишеград усваја Извјештај
о пословању Јавне установе „Центар за
социјални рад“ Вишеград за 2019. годину.

1.

2.

Скупштина општине Вишеград не усваја
Извјештај о пословању Јавне здравствене
установе „Апотека Вишеград“ Вишеград за
2019. годину.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине
Вишеград“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01-022-72/20
Датум: 30.06.2020. год. др Билал Мемишевић, с.р.
На основу члана 19. Закона о систему јавних служби
(„Службени гласник Републике Српске“, број 68/07
и 109/12), члана 82. став (2) Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 97/16), члана 36. и 86. Статута
општине Вишеград („Службени гласник општине
Вишеград“, број 6/17 и 3/19), а након разматрања
Извјештаја о пословању ЈЗУ „Дом здравља
Вишеград“ Вишеград за 2019. годину, Скупштина
општине Вишеград на сједници одржаној
30.06.2020. године, д о н о с и

ОДЛУКУ

2. Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине
Вишеград“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01-022-74/20
Датум: 30.06.2020. год.
др Билал Мемишевић,с.р.
На основу члана 19. Закона о систему јавних служби
(„Службени гласник Републике Српске“, број 68/07
и 109/12), члана 82. став (2) Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 97/16), члана 36. и 86. Статута
општине Вишеград („Службени гласник општине
Вишеград“, број 6/17 и 3/19), а након разматрања
Извјештаја о пословању ЈУ
„Туристичка
организација општине Вишеград“, Вишеград за
2019. годину, Скупштина општине Вишеград на
сједници одржаној 30.06.2020. године, д о н о с и
ОДЛУКУ
1.

Скупштина
општине
Вишеград
усваја
Извјештај о пословању Јавне установе
„Туристичка организација општине Вишеград“
Вишеград за 2019. годину.

2.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине
Вишеград“.

ОДЛУКУ
1.

2.

Скупштина
општине
Вишеград
усваја
Извјештај о пословању Јавне здравствене
установе „Дом здравља Вишеград“ Вишеград за
2019. годину.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине
Вишеград“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01-022-73/20
Датум: 30.06.2020. год. др Билал Мемишевић,с.р.
На основу члана 19. Закона о систему јавних служби
(„Службени гласник Републике Српске“, број 68/07

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01-022-75/20
Датум: 30.06.2020. год.
др Билал Мемишевић,с.р
На основу члана 19. Закона о систему јавних служби
(„Службени гласник Републике Српске“, број 68/07
и 109/12), члана 82. став (2) Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 97/16), члана 36. и 86. Статута
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општине Вишеград („Службени гласник општине
Вишеград“, број 6/17 и 3/19), а након разматрања
Извјештаја о пословању ЈУ за културне дјелатности
„Дом културе“, Вишеград за 2019. годину,
Скупштина општине Вишеград на сједници
одржаној 30.06.2020. године, д о н о с и

Вишеград“, број 6/17 и 3/19), а након разматрања
Извјештаја о пословању ЈСУ „Дрина“ Вишеград за
2019. годину, Скупштина општине Вишеград на
сједници одржаној 30.06.2020. године, д о н о с и

ОДЛУКУ

1. Скупштина општине Вишеград усваја Извјештај
о пословању Јавне спортске установе „Дрина“
Вишеград за 2019. годину.

1. Скупштина општине Вишеград усваја Извјештај
о пословању и Јавне установе за културне
дјелатности „Дом културе“ Вишеград за 2019.
годину.
2. Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине
Вишеград“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01-022-76/20
Датум: 30.06.2020. год.
др Билал Мемишевић,с.р

ОДЛУКУ

2. Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине
Вишеград“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01-022-78/20
Датум: 30.06.2020. год.
др Билал Мемишевић,с.р

На основу члана 19. Закона о систему јавних служби
(„Службени гласник Републике Српске“, број 68/07
и 109/12), члана 82. став (2) Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 97/16), члана 36. и 86. Статута
општине Вишеград („Службени гласник општине
Вишеград“, број 6/17 и 3/19), а након разматрања
Извјештаја о годишњем пословању ЈУ за културну
дјелатност „Градска галерија“, Вишеград за 2019.
годину, Скупштина општине Вишеград на сједници
одржаној 30.06.2020. године, д о н о с и

На основу члана 82. став (2) Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 97/16 и 36/19), члана 36. и 86. Статута
општине Вишеград („Службени гласник општине
Вишеград“, број 6/17 и 3/19) и Одлуке о оснивању
привредног друштва „Андрићев конак“ друштво са
ограниченом одговорношћу за угоститељство и
туризам Вишеград („Службени гласник општине
Вишеград“, број 11/13, 13/13 и 2/14), а након
разматрања Извјештаја о пословању Привредног
друштва „Андрићев конак“ д.о.о. Вишеград за 2020.
Годину за период 01.01. до 31.12.2019. године,
Скупштина општине Вишеград на сједници
одржаној 30.06.2020. године, д о н о с и

ОДЛУКУ

ОДЛУКУ

1. Скупштина општине Вишеград усваја Извјештај
о годишњем пословању Јавне установе за
културну
дјелатност
„Градска
галерија“
Вишеград за 2019. годину.

1. Скупштина општине Вишеград усваја Извјештај
о пословању Привредног друштва „Андрићев
конак“ д.о.о. Вишеград за период 01.01. до
31.12.2019. године.

2. Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине
Вишеград“.

2.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01-022-77/20
Датум: 30.06.2020. год.
др Билал Мемишевић,с.р

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01-022-79/20
Датум: 30.06.2020. год.
др Билал Мемишевић,с.р

На основу члана 19. Закона о систему јавних служби
(„Службени гласник Републике Српске“, број 68/07
и 109/12), члана 82. став (2) Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 97/16), члана 36. и 86. Статута
општине Вишеград („Службени гласник општине

На основу члана 5. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник Републике Српске“, број 75/04
и 78/11), члана 82. став (2) Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 97/16), члана 36. и 86. Статута
општине Вишеград („Службени гласник општине

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине
Вишеград“.

01.07.2020. године

Службени гласник Општине Вишеград број – 8

Вишеград“, број 6/17 и 3/19), а након разматрања
Извјештаја о пословању и финансијког извјештаја
ЈП „РТВ Вишеград“ д.о.о. Вишеград за 2019.
годину, Скупштина општине Вишеград на сједници
одржаној 30.06.2020. године, д о н о с и
ОДЛУКУ
1.

Скупштина
општине
Вишеград
усваја
Извјештај о пословању и финансијски извјештај
Јавног предузећа „РТВ Вишеград“ д.о.о.
Вишеград за 2019. годину.

2.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине
Вишеград“.
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01-022-81/20
Датум: 30.06.2020. год.
др Билал Мемишевић,с.р
На основу члана 5. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник Републике Српске“, број 75/04
и 78/11), члана 30. став (3) Статута Комуналног
предузећа „Комуналац“ а.д. Вишеград број 02-0182/12 од 27.02.2012. године и члана 36. став (2)
Статута општине Вишеград („Службени гласник
општине Вишеград“, број 6/17 и 3/19), а након
разматрања Извјештаја о пословању Комуналног
предузећа „Комуналац“ а.д. Вишеград за 2019.
годину, Скупштина општине Вишеград на сједници
одржаној 30.06.2020. године, д о н о с и
ОДЛУКУ

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01-022-80/20
Датум: 30.06.2020. год.
др Билал Мемишевић,с.р
На основу члана 39. став (2) Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 97/16 и 36/19), члана 5. Закона о
јавним предузећима („Службени гласник Републике
Српске“, број 75/04 и 78/11), а након разматрања
Приједлога Надзорног одбора Јавног предузећа
„Радио-телевизија Вушеград“ д.о.о. Вишеград,
Скупштина општине Вишеград на сједници
одржаној 30.06.2020. године, д о н о с и
ОДЛУКУ
о расподјели добити Јавног предузећа
„Радио-телевизија Вишеград“ д.о.о. Вишеград
оставрене закључно са 31.12.2019. године
Члан 1.
Скупштина општине Вишеград доноси одлуку о
расподјели добити Јавног предузећа „Радиотелевизија Вишеград“ д.о.о. Вишеград, остварене у
закључно са 31.12.2019. године и то:
- добит из ранијих година у износу од 10.283,07 КМ
(АОП 120),
- добит из 2019. године у износу од 3.557,19 КМ
(Аоп 121).
Члан 2.
Средства наведена у члану 1. ове одлуке
распоредиће се за покриће губитка пренесеног из
ранијих година у износу од 13.840,26КМ (АОП 063).
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине
Вишеград“.

1. Скупштина општине Вишеград усваја Извјештај
о
пословању
Комуналног
предузећа
„Комуналац“ а.д. Вишеград за 2019. годину.
2. Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине
Вишеград“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01-022-82/20
Датум: 30.06.2020. год.
др Билал Мемишевић,с.р
На основу члана 5. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник Републике Српске“, број 75/04
и 78/11), члана 82. став (2) Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 97/16), члана 36. и 86. Статута
општине Вишеград („Службени гласник општине
Вишеград“, број 6/17 и 3/19), а након разматрања
Извјештаја о пословању ЈП „Дирекција за изградњу
и развој“ д.о.о. Вишеград за 2019. годину,
Скупштина општине Вишеград на сједници
одржаној 30.06.2020. године, д о н о с и
ОДЛУКУ
1.

Скупштина
општине
Вишеград
усваја
Извјештај о пословању Јавног предузећа
„Дирекција за изградњу и развој“ д.о.о.
Вишеград за 2019. годину.

2.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине
Вишеград“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01-022-83/20
Датум: 30.06.2020. год.
др Билал Мемишевић,с.р

01.07.2020. године
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На основу члана 19. Закона о систему јавних служби
(„Службени гласник Републике Српске“, број 68/07
и 109/12), члана 82. став (2) Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 97/16), члана 36. и 86. Статута
општине Вишеград („Службени гласник општине
Вишеград“, број 6/17 и 3/19), а након разматрања
Извјештаја о раду ОО „Црвени крст“ Вишеград за
2019. годину, Скупштина општине Вишеград на
сједници одржаној 30.06.2020. године, д о н о с и
ОДЛУКУ
1. Скупштина општине Вишеград усваја Извјештај
о раду Општинског Одбора „Црвени крст“
Вишеград за 2019. годину.
2. Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине
Вишеград“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01-022-84/20
Датум: 30.06.2020. год.
др Билал Мемишевић,с.р
На основу члана 35. Закона о буџетском систему
Републике Српске („Службени гласник Републике
Српске“, број 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), члана
82. став (2) Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16
и 36/19), члана 36. и 86. Статута општине Вишеград
(„Службени гласник општине Вишеград“, број 6/17
и 3/19) и члана 137. Пословника Скупштине
општине Вишеград („Службени гласник општине
Вишеград“, број 8/17, 3/19 и 12/19), а након
разматрања Нацрт ребаланса буџета општине
Вишеград за 2020. годину, Скупштина општине
Вишеград на сједници одржаној 30.06.2020. године,
доноси
ЗАКЉУЧАК
1.

Скупштина општине Вишеград прихвата Нацрт
ребаланса буџета општине Вишеград за 2020.
годину.

2.

Нацрт ребаланса буџета општине Вишеград за
2020. годину налази се у прилогу и чини
саставни дио овог закључка.

3.

Нацрт ребаланса буџета општине Вишеград за
2020. годину биће упућен на јавну расправу.
За организовање и спровођење јавне расправе
задужује се Oдјељење за финансије.

4.
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Овај Закључак ступа на снагу даном доношења,
а биће објављен у „Службеном гласнику
општине Вишеград“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01-022-66/20
Датум: 30.06.2020. год.
др Билал Мемишевић,с.р
На основу члана 19. Закона о систему јавних служби
(„Службени гласник Републике Српске“, број 68/07
и 109/12), члана 82. став (2) Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 97/16 и 36/19), члана 36. и 86. Статута
општине Вишеград („Службени гласник општине
Вишеград“, број 6/17 и 3/19) и члана 137. и 144. став
(1) Пословника Скупштине општине Вишеград
(„Службени гласник општине Вишеград“, број 8/17,
3/19 и 12/19), а након разматрања годишњег
Програма рада и финансијског плана Јавне установе
рехабилитациони
центар
„Вилина
влас“
Вишеградска бања, Вишеград за 2020. годину,
Скупштина општине Вишеград на сједници
одржаној 30.06.2020. године, д о н о с и
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Скупштина општине Вишеград даје сагласност на
годишњи Програм рада и финансијски план Јавне
установе Рехабилитациони центар „Вилина влас“
Вишеградска бања Вишеград за 2020. године.
Члан 2.
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине
Вишеград“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01-022-69/20
Датум: 30.06.2020. год.
др Билал Мемишевић,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:42-3/20 од 08.06.2020. године и члана 87.
Статута Општине Вишеград („Службени гласник

01.07.2020. године

Службени гласник Општине Вишеград број – 8

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
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ОДЛУКУ
о обавезном провођењу мјера за реаговање на
појаву болести изазване новим вирусом корона
(COVID–19) у Републици Српској

предузимање мјера дезинфекције и појачане хигјене
и
3)омогућити рад шалтер сале и матичне службе у
јединицама локлане самоуправе уз контролу броја
корисника услуга шалтер сала и матичлних служби
зависно од простора, одржавање физичке дистанце
од два метра уз обезбјеђење физичке провидне
баријере на радном мјесту која пружа довољну
заштиту запосленом и кориснику.

Члан 1.
Овом Одлуком прописују се мјере у циљу
превенције ширења
вируса корона „COVID – 19“ болести на територији
Републике Српске на подручју општине Вишеград.

8. Инспекцијски надзор над спровођењем ове одлуке
спроводи Републичка
управа за инспекцијске
послове путем надлежних инспектора, инспектора у
саставу јединица локалне самоуправе и Комунална
полиција.

Члан 2.
1. У циљу превенције ширења вируса корона SASCCoV-2 и COVID-19 болести на територији
Републике Срспке и заштите и спасавања
становништва до 22.06.2020. године забрањују се
сва јавна окупљања у групама већим од 50 лица на
јавном мјесту.

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:02-013-115 /20 од 11.05.2020.године.

2. До 22.06.2020. године ограничава се рaдно
вријеме угоститељским објектима за исхрану и пиће
од 06:00 до 23:00 часова.

ОПШТИНА ВИШЕГРАД
3. Пружање угоститељских услуга исхране и пића на
начин регулисан тачком 2. ове Одлуке односи се и
на угоститељске објекте за смјештај.

КОМАНДАНТ
Број: 02-013-133/20
ОПШТИНСКОГ ШТАБА
Датум: 10.06.2020. године Младен Ђуревић, с.р.

4. До 22.06.2020. године забрањују се такмичарске
активности спортских организација и спортиста.

На основу члана 31. Закона о буџетском систему
Републике Српске („Службени гласник Републике
Српске“, број 121/12, 52/14,103/15,15/16), и члана
66. Статута Општине Вишград („Службени гласник
Општине Вишеград“, број: 6/17), Начелник општине
Вишеград дана 15.06.2020. године, д о н о с и:

5. Субјекти којима је дозвољено обављање
дјелатности дужни су исту организовати уз обавезно
предузимање мјера прописаних у Упутству ЈЗУ
"Институт за јавно здравство Републике Српске" за
спречавање појаве и ширења (COVID–19) болести
на радном мјесту.
6. 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".
7. Републички органи управе и органи јединица
локалне самоуправе и остали субјекти који врше
јавна овлаштења дужни су оргнанизовати свој рад
како 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

ОДЛУКУ
о утврђивању нацрта ребаланса буџета
општине Вишеград за 2020. годину
Члан 1.
Утврђује се нацрт ребаланса буџета општине
Вишеград за 2020. годину у износу од 10.237.730,00
КМ.
Члан 2.
Саставни дио ове одлуке је табеларни преглед
нацрта ребаланса буџета општине Вишеград за 2020.
годину, који чине:
- Економска
класификација
буџетских
средстава, расхода и издатака;
- Организациона класификација буџетских
расхода и издатака;
- Функционална класификација буџетских
расхода и издатака.

01.07.2020. године

Службени гласник Општине Вишеград број – 8

Члан 3.
Ова одлука објавиће се у „Службеном гласнику
општине Вишеград“.
ОПШТИНА ВИШЕГРАД
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-013-134/20
Датум: 15.06.2020. год.
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I
ОДОБРАВАЈУ СЕ средства буџетске резерве у
укупном
износу
од
1.680,00
КМ
(једнахиљадаишестстотинаосамдесетконвертибини
хмарака) Гусларском друштву "Раде Јамина"
Вишеград у сврху покривања трошкова 14.Српског
сијела које је одржан у Вишеграду.

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

II
За реализацију ове одлуке задужује се одјељење за
финансије општине Вишеград.
Наведена средства ће се уплатити на жиро рачун
5620060000182658 НЛБ банка.
III
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће
објављена у „Службеном гласнику Општине
Вишеград“.
ОПШТИНА ВИШЕГРАД
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

ОДЛУКУ
о одобравању средстава буџетске резерве

Број: 02-40-50/20
Датум: 22.06.2020. год.

Младен Ђуревић, с.р.
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