
 

 

Година 29.                   Службени гласник општине Вишеград – број 12                  20. октобар 2020. годинe 

 

На основу члана 39. став (2) Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16 и 36/19), члана 120. тачка а), 

члана 123 став (1) и члана 124. став (3) Закона о 

привредним друштвима („Службени гласник 

Републике Српске“, број 127/08, 58/09, 100/11, 

67/13, 100/17 и 82/19) и члана 36. Статута општине 

Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“, 

број 6/17 и 3/19), Скупштина општине Вишеград на 

сједници одржаној 19.10.2020. године, д о н о с и  

 

О Д Л У К У 

о давању сагласности на уступање и пренос 

удјела између чланова у Привредном друштву 

„Андрићград“ д.о.о. Вишеград 

 

I 

Влада Републике Српске, Општина Вишеград и 

д.о.о. „Лотика“, Мокра Гора, Република Србија, као 

оснивачи Друштва „АНДРИЋГРАД“ д.о.о. 

Вишеград, закључили су Уговор о оснивању 

„АНДРИЋГРАД“ друштво са ограниченом 

одговорношћу Вишеград, број КОД-АГ/1-001-001-

01/2011 од 15.04.2011. године.  

На основу предметног уговора, у регистру 

привредних друштава за д.о.о. „Андрићград“ 

Вишеград, укупни уписани и уплаћени основни 

капитал Друштва износи 10.000,00КМ од којег 

износа су оснивачи Друштва у својству оснивача на 

име свог улога у основном капиталу Друштва 

обезбједили, уписали и уплатили у новцу:  

Оснивач Република Српска износ од 2.450,00КМ 

што представља 24,5% од укупно уписаног и 

уплаћеног основног капитала Друштва, чиме је 

стекла 24,5% удјела у Друштву,  

Оснивач општина Вишеград износ од 2.450,00КМ 

што представља 24,5% од укупно уписаног и 

уплаћеног основног капитала Друштва, чиме је 

стекла 24,5% удјела у Друштву,  

 Оснивач ЛОТИКА износ од 5.100,00КМ што 

представља 51% од укупно уписаног и уплаћеног 

основног капитала Друштва, чиме је стекла 51% 

удјела у Друштву.  

 

II 

Оснивачи Друштва су од дана оснивања Друштва 

(април 2011. године) до 30.09.2020. године вршили 

појединачна улагања у Друштву ради обезбјеђивања 

услова за развој, рад и пословање Друштва, по више 

различитих основа, и то:  

обезбјеђивањем и уплатама финансијских средстава 

без обавезе њиховог враћања, уз обавезу њиховог 

трошења за намјене за која иста одобрена (грантови 

из области туризма), 

позајмицама финансијских средстава за чије је 

враћање протекао договорени рок доспјећа, а иста 

Друштво није вратило даваоцу позајмице,  

авансним уплатама финансијских средстава за 

услуге, радове и слично које се Друштво обавезало 

извршити, а исто није учинио, 

пружањем услуга, узвођењем радова, испорукама 

роба и друго Друштву, која су доспијела за плаћање, 

а Друтшво из није платило,  

уступањем права интелектуалне својине по основу 

идеје и реализације Пројекта израдње насеља 

Андрићград у Вишеграду који је у власништву 

Друштва,  

одобравање одложеног плаћања такса и накнада 

утврђених од надлежних органа, које су доспијеле за 

плаћање, а Друштво исте није платило. 

 

III 

Општина Вишеград од момента оснивања Друштва 

закључно са 30.09.2020. године извршила је 

појединачна улагања у Друштво уплатама 

финансијских средстава у укупном износу од 

6.000.000,00КМ.  

У 2017. години објекат „градска кућа“, у оквиру 

комплекса Андрићград, пренијета је у власнишво 

општине Вишеград , чија вриједност износи 

2.768.126,77КМ. 

По основу уговора о одгођеном плаћању ренте и 

накнаде за градско грађевинско земљиште, за 
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објекте у комплексу Андрићград, а према 

евиденцији Андрићграда д.о.о. општини Вишеград 

припада 216.198,08КМ.  

 

IV 

У складу са утврђеним удјелима оснивача Друштва 

извршиће се усклађивање удјела у Друштву 

оснивача Друштва уписаних у регистар код 

надлежног суда, међусобним преносом без накнаде 

уписаних дјелова удјела у Друштву оснивача 

Друштва, на начин да  њихови удјели у Друштву 

износе:  

удио оснивача Републике Српске у новцу 

6.370,00КМ што чини 63,70% удјела у Друштву,  

удио оснивача Општине Вишеград у новцу 

1.450,00КМ, што чини 14,50% удјела у Друштву,  

удио оснивача ЛОТИКА у новцу 2.180,00КМ што 

чини 21,80% удјела у Друштву. Полазећи од 

финансијских и других улагања у Друштву која су 

поједини од оснивача Друштва извршили на горе 

описани начин, потребно је извршити усклађивање 

уписа у регистар код надлежног суда висине удјела 

у Друштву са стварно извршеним улагањима у 

Друштву која су поједини од оснивача Друштва 

извршили ради обезбјеђивања услова за развој, рад 

и пословање Друштва, те се овом одлуком одобрава 

закључивање Уговора о уступању и преносу удјела 

у привредном друштву „АНДРИЋГРАД“ д.о.о. 

Вишеград. 

 

V 

Овлашћује се начелник општине Вишеград да у име 

општине Вишеград, закључи Уговор о уступању и 

преносу удјела у привредном друштву 

„АНДРИЋГРАД“ д.о.о. Вишеград у складу са овом 

одлуком и позитивним законским прописаима, а по 

претходно прибављном мишљењу 

Правобранилаштва Републике Српске.  

 

VI 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

      ПРЕДСЈЕДНИК СО  

Број: 01-022-93/20      

Датум: 19.10.2020. год.     др Билал Мемишевић,с.р.                                                                                         

 

На основу члана 39. став (2) тачка 2) и 13) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број 97/16 и 36/19), члана 5. став 

(3) Одлуке о давању пословног простора у закуп 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 3/14) 

и члана 36. Статута општине Вишеград („Службени 

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

Скупштина општине Вишеград на сједници 

одржаној 19.10.2020. године, д о н о с и  

 

О Д Л У К У 

о додјели на коришћење пословног простора 

Јавној установи Јавног фонда за дјечију 

заштиту са сједиштем у Бијељини 
 

Члан 1. 

Јавној установи Јавног фонда за дјечију заштиту са 

сједиштем у Бијељини додјељује се на коришћење 

пословни простор у улици Краља Петра I бб у 

Вишеграду у приземљу зграде тзв. Панос укупне 

површине 18 м2. 

 

Члан 2. 

Јавна установа Јавног фонда за дјечију заштиту  са 

сједиштем у Бијељини ће пословни простор 

користити за потребе обављања дјелатности за коју 

је регистрована. 

 

Члан 3. 

Додјела пословног простора из члана 1. ове одлуке 

врши се без накнаде, на период од 2 (двије) године 

од 01.11.2020. године. 

Јавна установа Јавног фонда за дјечију заштиту из 

Бијељине. плаћа ПДВ, на износ закупнине по 1м2, 

обрачунато у складу са Одлуком о давању 

пословног простора у закуп. 

  

Члан 4. 

Право коришћења предметног пословног простора 

неће се евидентирати у катастарској и 

земљишнокњижној евиденцији. 

 

Члан 5. 

На основу ове одлуке са Јавном установом Јавног 

фонда за дјечију заштиту са сједиштем у Бијељини 

закључиће се уговор, којим ће бити регулисана 

права и обавезе уговорних страна у вези са 

коришћењем пословног простора из члана 1. ове 

одлуке.  

Овлашћује се начелник општине Вишеград да на 

основу ове одлуке закључи уговор. 

 

Члан 6. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград”. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

      ПРЕДСЈЕДНИК СО  

Број: 01-022-94/20      

Датум: 19.10.2020. год.     др Билал Мемишевић,с.р.                                                                                          
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На основу члана 39. став (2) Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16 и 36/19), члана 155. Закона о 

заштити и спасавању у ванредним ситуацијама 

("Службени гласник Републике Српске", број: 

121/12 и 46/17), и члана 36. став (2) Статута општине 

Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“, 

број 6/17 и 3/19), Скупштина општине Вишеград на 

сједници одржаној 19.10.2020. године, д о н o с и  

 

О Д Л У К У 

о додјели новчаних средстава Јавној установи 

„Дом за лица са инвалидитетом“ Вишеград 

у циљу ублажавања последица изазваним новим 

вирусом корона (KOVID-19) 

 

Члан 1. 

У циљу ублажавања последица изазваним новим 

вирусом корона (KOVID-19), oвом Одлуком 

Општина Вишеград додјељује новчана средства у 

износу од 14.027,85 КМ (словима: 

четрнаестхиљададвадесетседамконвертибилнихмар

ака и 85/100).  
 

Средства ће се користити за измирење обавеза за 

санационе радове на објектима завода, а насталих 

усљед потреба за испуњавање епидемиолошких 

мјера. 

 

Члан 2. 

Средства из члана 1. ове одлуке ће се обезбиједити 

од уплаћених средстава Фонда солидарности за 

обнову Републике Српске и уплатиће се са Фонда 05 

на рачун Јавне установе „Дом за лица са 

инвалидитетом“ Вишеград. 
 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Општине 

Вишеград“.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

      ПРЕДСЈЕДНИК СО  

Број: 01-022-96/20      

Датум: 19.10.2020. год.     др Билал Мемишевић,с.р.                                                                                          

 

На основу члана 81. Закона о предшколском 

васпитању и образовању („Службени гласник 

Републике Српске“, број 79/15 и 63/20) и члана 36. 

став (2) Статута општине Вишеград („Службени 

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

Скупштина општине Вишеград на сједници 

одржаној 19.10.2020. године, д о н о с и 

 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу дужности вршиоца дужности 

директора Јавне установе за предшколско 

васпитање и образовање „Невен“ Вишеград 

 

1. Данка Митровић, доктор културолошких 

наука, разрјешава се дужности вршиоца дужности 

директора Јавне установе за предшколско 

васпитање и образовање „Невен“ Вишеград, због 

истека периода на који је именована.  
 

 2. Ово рјешење ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Вишеград“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Скупштина општине Вишеград је Рјешењем број: 

01-022-120/19 од 28.05.2019. године („Службени 

гласник општине Вишеград“, број 7/19), именовала 

Данку Митровић на мјесто вршиоца дужности 

директора Јавне установе за предшколско 

васпитање и бразовање „Невен“ Вишеград.  

Како је именованој истекао период на који је 

именована, а у складу са чланом 81. Закона о 

предшколском васпитању и образовању („Службени 

гласник Републике Српске“, број 79/15 и 63/20) и 

чланом 36. став (2) Статута општине Вишеград 

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 

6/17), одлучено је као у диспозитиву рјешења.   
 

Упутство о правном лијеку: Ово рјешење је 

коначно и против истог није дозвољена жалба, али 

се може покренути управни спор, тужбом 

Окружном суду у Источном Сарајеву, у року од 30 

дана од дана достављања рјешења.  
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

      ПРЕДСЈЕДНИК СО  

Број: 01-022-97/20      

Датум: 19.10.2020. год.     др Билал Мемишевић,с.р.                                                                                          

 

На основу члана 81. Закона о предшколском 

васпитању и образовању („Службени гласник 

Републике Српске“, број 79/15 и 63/20) и члана 36. 

став (2) Статута општине Вишеград („Службени 

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

Скупштина општине Вишеград на сједници 

одржаној 19.10.2020. године, д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању директора Јавне установе за 

предшколско васпитање и образовање 

„Невен“ Вишеград 

 

1. Данка Митровић, доктор културолошких 

наука, ЈМБ01107973138661, лична карта бр 
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731302051 МУП Вишеград, Гаврила Принципа 2, 

именује се за директора Јавне установе за 

предшколско васпитање и образовање „Невен“ 

Вишеград, на период од четири године.  
 

2. Обим овлаштења: без ограничења. 
 

3. Ово рјешење ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Скупштина општине Вишеград је на сједници 

одржаној 19.03.2019. године донијела Одлуку о 

расписивању Јавног конкурса за избор и именовање 

Јавне установе за предшколско васпитање и 

образовање „Невен“ Вишеград број: 01-022-31/19 од 

19.03.2019. године („Службени гласник општине 

Вишеград“, број 3/19). У складу са одлуком, Јавни 

конкурс је објављен у дневном листу „Вечерње 

новости“ дана 22.04.2019. године, у „Службеном 

гласнику Републике Српске“ као и на огласној 

плочи општине Вишеград. 

Поступак по Јавном конкурсу спровела је Комисија 

за спровођење конкурса за избор и именовање 

директора Јавне установе за предшколско 

васпитање и образовање „Невен“ Вишеград, коју је 

именовала Скупштина општине Вишеград 

Рјешењем број: 01-022-44/19 од 19.03.2019. године. 

Комисија је у складу са Закон о предшколском 

васпитању и образовању („Службени гласник 

Републике Српске“, број 79/15 и 63/20) спровела 

потребну процедуру: размотрила пријаву кандидата 

Данке Митровић и констатовала да испуњава услове 

конкурса, обавила интервју и утврдила ранг листу 

кандидата са препоруком да се за директора Јавне 

установе за предшколско васпитање и образовање 

„Невен“ Вишеград именује Данка Митровић, доктор 

културолошких наука. 

На основу наведеног, а у складу са чланом 81. 

Закона о предшколском васпитању и образовању 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 79/15 

и 63/20), и члана 36. став (2) Статута општине 

Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“, 

број 6/17 и 3/19), ријешено је као у диспозитиву овог 

рјешења.  
 

Упутство о правном лијеку: Ово рјешење је 

коначно и против истог није дозвољена жалба, али 

се може покренути управни спор, тужбом 

Окружном суду у Источном Сарајеву, у року од 30 

дана од дана достављања рјешења.  
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

      ПРЕДСЈЕДНИК СО  

Број: 01-022-98/20      

Датум: 19.10.2020. год.     др Билал Мемишевић,с.р.                                                                                          

На основу члана 39. став (2) тачка 5) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

Статута општине Вишеград („Службени гласник 

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

општине Вишеград на сједници одржаној  

19.10.2020. године, д о н о с и  

 

ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА  

ЗА 2020. ГОДИНУ 

 

I 

Доноси се план капиталних уллагања за 2020. 

годину, како слиједи: 

 

Редни 

број 

Назив пројекта Бруто износ у 

КМ 

1. Иградња јавне расвјете 225.000,00 КМ 

2. Асфалтирање локалних и 

некатегорисаних путева 
200.000,00 КМ 

 

3. 

Санација и асфалтирање 

тротоара у главној улици и 

санација и асфалтирање 

споредних улица 

 

250.000,00 КМ 

4. Санација локалних и 

некатегорисаних путева 
110.000,00 КМ 

 

 

5. 

Изградња објекта и 

постројења за централно 

гријање стамбеног насеља 

на Бикавцу –  (изградња 

објекта по фазама) 

 

 

401.500,00 КМ 

 

7. 

Естетско уређење фасада, 

зграда у главној и другим 

градским улицама 

 

100.000,00 КМ 

 

8. 

Изградња канализационе 

мреже у насељу 

Вучине 

    

 65.000,00 КМ 

 

9. 

Санација канализационе и 

оборинске мреже у ул. 

Војводе Степе 

 

14.900,00 КМ 

 

10. 

Изградња оборинске 

канализације у ул. Војводе 

Путника 

 

20.000,00 КМ 

 

 

11. 

Изградња оборинске 

канализације у насељу 

Душче 

 

60.000,00 КМ 

12. Зацјевљење потока у 

насељу Горње Шегање 
20.000,00 КМ 

 

 

13. 

Одводња оборинских вода 

замјеном ивичњака у 

улицама Војводе Степе, 

Карађорђевоји Друге 

подрињске бригаде 

 

 

20.000,00 КМ 
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14. 

Учешће Општине 

Вишеград у финансирању 

пројекта  Реконструкција 

система за централно 

гријање у ужој градској 

зони – фаза II 

 

 

73.500,00 КМ 

 

15. 

Реконструкција дијела 

водовода у улици Војводе 

Путника 

 

16.000,00 КМ 

16. Изградња канализационе 

мреже у насељу Гарча  
37.000,00 КМ 

УКУПНО: 1.612.900,00 KM 

 

II 

За реализацију овог плана задужују се начелник 

Општине, Одјељење за просторно уређење и 

стамбено-комуналне послове и Одјељење за 

финансије. 

 

III 

Овлашћује се начелник општине да неутрошени дио 

средстава, по завршетку реализације активности на 

планираној позицији у овом плану, може 

распоредити на друге позиције и пројекте 

предвиђене овим програмом. 

 

IV 

Ова план ступа на снагу даном објављивања у 

„Службеном гласнику Општине Вишеград“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

      ПРЕДСЈЕДНИК СО  

Број: 01-022-95/20      

Датум: 19.10.2020. год.     др Билал Мемишевић,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 у 

укупном износу од 1.500,00 КМ 

(једнахиљадаипетстотинаконвертибилнихмарака) 

Српској православној парохији Прва Вишеградска  

у сврху изградње звоника при храму Светог Цара 

Лазара. 

II 

За реализацију ове одлуке задужује се одјељење за 

финансије општине Вишеград. 

Наведена средства ће се уплатити на жиро рачун 

Српска православна црква Светог Великомученика 

Цара лазара Андрићград број: 562-006-811511176-

16 НЛБ Банка а.д  
 

III 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 

објављена у „Службеном гласнику Општине 

Вишеград“. 

 

ОПШТИНА ВИШЕГРАД 

                                             НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-279/20              

 Датум: 08.10.2020. 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 у 

укупном  износу од 2.000,00 КМ (двијехиљадеКМ) 

Савезу логорша Републике Српске, Регионално 

удружење логораша Вишеград у сврху исплате 

пореза и дориноса за једног запосленог радника. 

 

II 

За реализацију ове одлуке задужује се Одјељење за 

финансије општине Вишеград. 

Наведена средства ће се уплатити на жиро рачун  

Савезу логорша Републике Српске, Регионално 

удружење логораша 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: 02-40-283/20              

Датум: 09.10.2020. 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 

и 3/19), начелник општине ,д о н о с и  

  

О Д Л У К У 

 

I 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Правилник о унутрашњој 

организацији и систематизаицји радних мјеста у  

Туристичка организација Вишеград број: 01-88/20 

од 05.10.2020. године. 

 

II 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења , а биће 

објављена у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“ 

 

ОПШТИНА ВИШЕГРАД 

                                        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-12-7/20              

Датум: 09.10.2020. 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 

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 Реублици 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:58-1/20 од 

12.10.2020. 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 

Одлука о обавезном  о   провођењу мјера 

заштите за реаговање на појаву болести 

изазване новим вурусом корона (COVID-19) 

 у Републици Српској 
 

Члан 1. 

Овом Одлуком прописују се мјере у циљу 

превенције ширења вируса  корона „COVID – 19“ 

болести на територији Републике Српске на 

подручју општине Вишеград. 
 

Члан 2. 

1. У циљу превенције ширења вируса корона SARS-

CoV-2 и COVD-19 болести на територији Републике 

Српске и заштите и спасавања становништва до 

02.11. 2020. године забрањују се сва јавна окупљања 

у групама већим од 50 лица, што укључује свадбе, 

сахране и слична организована окупљања.  
 

2. До 02.11.2020. године ограничава се радно 

вријеме угоститељским објектима за исхрану и пиће 

од 06.00 до 24.00 часа.  
 

3. Пружање угоститељских услуга исхране и пића 

наначин регулисан тачком 2. овог закључка односи 

се и на угоститељске објекте  за смјештај. 
 

4. На отвореном простору користе се заштитне 

маске уколико није могуће одржавати физичку 

дистанцу од два метра, а у складу са упутством 

Института за јавно здравство Републике Српске за 

коришћење заштитне маске на отвореном простору. 
 

5. До 02.11.2020. године дозвољавају се такмичарске 

активности спортских органазација и спортисата 

искључиво без присуства публике, уз поштовање 

свих епидемиолошкох мјера које је прописао 

Институт за јавно здравство Републике Српске. 
 

6. 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 ширење COVID-19 болести на 

радном мјесту.  
 

7. Субјекти који пружају услуге из области 

угоститељства, умјетности и забаве (биоскопи, 

позоришта, музеји и сл.) дужни су: 

1) организовати свој рад уз примјену прописаних 

епидемиолошких мјера од стране ЈЗУ   "Институт за 

јавно здравство Републике  Српске" са посебном 

пажњом на ограничење броја лица у објекту у 

зависности од површине простора и уз обавезно 

поштовање физичке дистанце и на  улазу у објекат 

поставити обавјештење о укупном броју лица која 
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могу боравити у односу на његову површину. 

 

8. Субјекти који обављају регистровану дјелатност 

могу самостално обављати дезинфекцију пословних 

простора у складу са Упутством ЈЗУ "Институт за 

јавно здравство Републике  Српске". 

 

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) омогућити рад шалтер сале и матичне службе у 

јединицама локлане самоуправе у радном времену 

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 3. 

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 4. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у "Службеном гласнику општине 

Вишеград". 

 

Члан 5. 

Ступањем на снагу ове Одлуке, престраје да важи 

Одлука обавезном спровођењу мјера за реаговање 

на појаву болести изазване новим вирусом корона 

(COVID-19) на подручју општине Вишеград, број: 

02-500-56 /20 од 02.09.2020. године. 

 

ОПШТИНА ВИШЕГРАД 

                                                    КОМАНДАНТ    

Број: 02-500-61/20          ОПШТИНСКОГ ШТАБА 

 Датум: 13.10.2020. године    Младен Ђуревић, с.р. 
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Вишеград, телефон: 058/620-823. Излази у складу са потребам 

 




