
 
 
Година 29.                    Службени гласник општине Вишеград – број 14                   29. децембар 2020. годинe 

 

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: 90/17, 42/20 и 

98/20), 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:63-1/20 од 

17.11.2020. 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 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 30.11. 2020. године забрањују се  

1) сва јавна окупљања у групама већим од 50 лица,   

2) музика  уживо у угоститељским објектима за 

смјештај, исхрану и пиће, 

3) сва  приватна окупљања у групама већим од 10 

лица (свадбе, крштења, рођендани, прославе и други 

породични скупови сличне природе). 

               

2. Обавезују се грађани да: 

 

1) на отвореном и у затвореном простору носе 

заштитну маску (прекривена уста, нос и брада) и 

придржавају се заштитне мјере физичког растојања 

од два метра, 

 

2) у затвореним просторијама да се, поред ношења 

заштитне аске и одржавања физичког растојања од 

два метра придржавају упутстава "Института за јавно 

здравство Републике Српске" за боравак у 

затвореном простору, у зависности од дјелатности 

која се обавља. 

 

 3. Изузетно од подтачке 1) тачке 2. обавезе 

ношења заштитне маске су изузета: 

 

1)  дјеца млађа од 7 година живота, 

2)  лица са инвалидитетом и дјеца са сметњама у 

развоју, 

3) лица која обављају физичку, спортску и 

рекреативну активност у оквиру спортских објеката. 

 

 4. Обавезују се правна лица, преузетници и 

физичка лица који у директном контакту пружају 

услуге грађанима да: 

1) услуге  пружају заштићени маском, 

2) обавезно спроводе мјере дезинфекције, 

3) обезбједе маску грађанима који користе њихове 

услуге, а немју их, 

4) придржавају се упутстава "Института за јавно 

здравство Републике Српске" за организовање рада  у 

зависности од дјелатности коју обављају. 

 

 5. До 30.11.2020. године ограничава се радно 

вријеме угоститељским објектима за исхрану и пиће 

од 6:00 до 22:00 часа. 

1) свим врстама угоститељских објеката за 

исхрану и пиће без обзира да ли послују самостално 

или у оквиру других објеката у којима се  обавља 

привредна дјелатност (бензинске пумпне станице, 

објекти за смјештај и др.). 

2) приређивачима игара на срећи, кладионице, 

аутомат клубови, казина томболе и др.) 
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6. До 30.11.2020. године, у периоду од 22:00 

до 06:00 часова, драгстори могу радити искључиво 

путем шалтерске продаје. 

 

7. До 30.11.2020. године дозвољавају се 

такмичарске активности спортских оргнаизација и 

спортисата искључиво без присуства публике, уз 

поштовање свих епидемиолошкох мјера које је 

прописао ЈЗУ Институт за јавно здравство Републике 

Српске. 

 

8. 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.  

 

 9. 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, 

2)  на улазу у објекат поставити обавјештење о 

укупном броју лица која могу боравити у односу на 

његову површину. 

 

10. Субјекти који обављају регистровану 

дјелатност могу самостално обављати дезинфекцију 

пословних простора у складу са Упутством ЈЗУ 

"Институт за јавно здравство Републике  Српске". 

 

 11. Републички органи управе, органи 

јединице локалне управе иостали субјекти који врше 

јавна овлашћења дужни су организовати свој рад са 

грађанима на сљедећи начин: 

 

1) на улазу у све службене просторије ограничити 

број особа које иствовремено могу да уђу и бораве у 

просторијма органа,  

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, 

  

 12. Правни субјeкти као и републички 

органи праве, органи јединица  локалне самоуправе и 

остали субјекти који врше јавна овлашћења требају 

оргнизовати рад од куће за раднике за послове за које 

је то могуће. 

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. 

Непоштовање мјера забране из тачке 1. и 2. ове 

Одлуке санкционисат ће се у складу са Законом о 

јавном реду и миру ("Слубени гласник Републике 

Српске" рој, 11/15) и Законом о заштити становнишва 

од заразних болести ("Слубени гласник Републике 

Српске" број: 90/17, 42/20 и 98/20). 

 

Члан 5. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у "Службеном гласнику општине 

Вишеград". 

 

Члан 6. 

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: 

02-500-61 /20 од 13.10.2020. године. 

 

ОПШТИНА ВИШЕГРАД 

ОПШТИСНКИ ШТАБ ЗА ВЕНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ  

                                                         КОМАНДАНТ  

Број: 02-500-70/20                    ОПШТИНСКОГ ШТАБА 

Датум: 20.11.2020. 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: 90/17, 42/20 и 

98/20), 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:64-1/20 од 

27.11.2020. 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  
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О Д Л У К У 

о обавезном 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 21.12. 2020. године забрањују се  

1) сва јавна окупљања у групама већим од 50 лица,   

2) музика  уживо у угоститељским објектима за 

смјештај, исхрану и пиће, 

3) сва  приватна окупљања у групама већим од 10 

лица (свадбе, крштења, рођендани, прославе и други 

породични скупови сличне природе). 

               

           2. Обавезују се грађани да: 

   

 1) на отвореном и у затвореном простору 

носе заштитну маску (прекривена уста, нос и брада) 

и придржавају се заштитне мјере физичког растојања 

од два метра, 

 

 2) у затвореним просторијама да се, поред 

ношења заштитне маске и одржавања физичког 

растојања од два метра, придржавају упутстава 

"Института за јавно здравство Републике Српске" за 

боравак у затвореном простору, у зависности од 

дјелатности која се обавља. 

  

 3. Изузетно од подтачке 1) тачке 2. обавезе 

ношења заштитне маске су изузета: 

 

1)  дјеца млађа од 7 година живота, 

2)  лица са инвалидитетом и дјеца са сметњама у 

развоју, 

3) лица која обављају физичку, спортску и 

рекреативну активност у оквиру спортских објеката. 

 

4. Обавезују се правна лица, преузетници и 

физичка лица који у директном контакту пружају 

услуге грађанима да: 

1) услуге  пружају заштићени маском, 

2) обавезно спроводе мјере дезинфекције, 

3) обезбједе маску грађанима који користе њихове 

услуге, а немју их, 

4) придржавају се упутстава "Института за јавно 

здравство Републике Српске" за организовање рада  у 

зависности од дјелатности коју обављају. 

 

 5. До 21.12.2020. године ограничава се радно 

вријеме угоститељским објектима за исхрану и пиће 

од 6:00 до 22:00 часа. 

  

1) свим врстама угоститељских објеката за исхрану и 

пиће без обзира да ли послују самостално или у 

оквиру других објеката у којима се  обавља 

привредна дјелатност (бензинске пумпне станице, 

објекти за смјештај и др.) 

2) приређивачима игара на срећи, кладионице, 

аутомат клубови, казина томболе и др.) 
 

6. До 21.12.2020. године, у периоду од 22:00 

до 06:00 часова, драгстори могу радити искључиво 

путем шалтерске продаје. 
  
7. До 21.12.2020. године дозвољавају се 

такмичарске активности спортских оргнаизација и 

спортисата искључиво без присуства публике, уз 

поштовање свих епидемиолошкох мјера које је 

прописао ЈЗУ Институт за јавно здравство Републике 

Српске. 
 

 8. 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.  
 

 9. 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, 

2) на улазу у објекат поставити обавјештење о 

укупном броју лица која могу боравити у односу на 

његову површину. 

 

             10. Субјекти који обављају регистровану 

дјелатност могу самостално обављати дезинфекцију 

пословних простора у складу са Упутством ЈЗУ 

"Институт за јавно здравство Републике  Српске". 

 

 11. Републички органи управе, органи 

јединице локалне управе иостали субјекти који врше 

јавна овлашћења дужни су организовати свој рад са 

грађанима на сљедећи начин: 

 

1) на улазу у све службене просторије ограничити 

број особа које иствовремено могу да уђу и бораве у 

просторијма органа,  

2) одржавати растојање између грађана у затвореним 

просторима од најмање два метра, уз предузимање 

мјера дезинфекције и појачане хигјене, 
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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, 

  

 12. Правни субјeкти као и републички 

органи праве, органи јединица  локалне самоуправе и 

остали субјекти који врше јавна овлашћења требају 

оргнизовати рад од куће за раднике за послове за које 

је то могуће. 

 

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. 

Непоштовање мјера забране из тачке 1. и 2. ове 

Одлуке санкционисат ће се у складу са Законом о 

јавном реду и миру ("Слубени гласник Републике 

Српске" број, 11/15) и Законом о заштити 

становништва од заразних болести ("Слубени 

гласник Републике Српске" број: 90/17, 42/20 и 98/20) 

 

Члан 5. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у "Службеном гласнику општине 

Вишеград". 

 

Члан 6. 

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 од 

20.11.2020. године. 

 

ОПШТИНА ВИШЕГРАД 

ОПШТИСНКИ ШТАБ ЗА ВЕНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ  

                                                         КОМАНДАНТ  

Број: 02-500-71/20                    ОПШТИНСКОГ ШТАБА 

Датум: 01.12.2020. 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 17/18), 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 1.000,00 КМ 

(једнхиљадаконвертибилнихмарака) у  сврху дознаке 

средстава у хуманитарној акцији - донаторско вече 

"С љубављу храбрим срцим"  

За реализацију ове одлуке задужује се одјељење за 

финансије општине Вишеград.   

 

II 

Наведени износ ће се исплатити на жиро рачун 

Министарства финансија Републике Српске, рачун 

посебних намјена "С љубављу храбрим срцима ", 

број: 571-010-00002700-15, отворен код 

Комерцијалне банке а.д. бања Лука. 

 

III  

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 

објављена у „Службеном гласнику Општине 

Вишеград“. 

            

ОПШТИНА ВИШЕГРАД  

                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-40-331/20 

Датум: 15.12.2020. 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: 90/17, 42/20 и 

98/20), 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:65-1/20 од 

21.12.2020.  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 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 
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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 15.01. 2021. године забрањују се  

1) сва јавна окупљања у групама већим од 50 лица,   

2) музика  уживо у угоститељским објектима за 

смјештај, исхрану и пиће, 

3) сва  приватна окупљања у групама већим од 10 

лица (свадбе, крштења, рођендани, прославе и други 

породични скупови сличне природе). 

               

           2. Обавезују се грађани да: 

1) на отвореном и у затвореном простору носе 

заштитну маску (прекривена уста, нос и брада) и 

придржавају се заштитне мјере физичког растојања 

од два метра, 

 

2) у затвореним просторијама да се, поред ношења 

заштитне маске и одржавања физичког растојања од 

два метра, придржавају упутстава "Института за 

јавно здравство Републике Српске" за боравак у 

затвореном простору, у зависности од дјелатности 

која се обавља. 
  

3. Изузетно од подтачке 1) тачке 2. обавезе 

ношења заштитне маске су изузета: 

 

1) дјеца млађа од 7 година живота, 

2) лица са инвалидитетом и дјеца са сметњама у 

развоју, 

3) лица која обављају физичку, спортску и 

рекреативну активност у оквиру спортских објеката. 

 

 4. Обавезују се правна лица, преузетници и 

физичка лица који у директном контакту пружају 

услуге грађанима да: 

1) услуге  пружају заштићени маском, 

2) обавезно спроводе мјере дезинфекције, 

3) обезбједе маску грађанима који користе њихове 

услуге, а немју их, 

4) придржавају се упутстава "Института за јавно 

здравство Републике Српске" за организовање рада  у 

зависности од дјелатности коју обављају. 

 

 5. До 15.01.2021. године ограничава се радно 

вријеме угоститељским објектима за исхрану и пиће 

од 6:00 до 22:00 часа. 

  

1) свим врстама угоститељских објеката за исхрану и 

пиће без обзира да ли послују самостално или у 

оквиру других објеката у којима се  обавља 

привредна дјелатност (бензинске пумпне станице, 

објекти за смјештај и др.) 

2) приређивачима игара на срећи, кладионице, 

аутомат клубови, казина томболе и др.) 
 

6. До 15.01.2021. године, у периоду од 22:00 

до 06:00 часова, драгстори могу радити искључиво 

путем шалтерске продаје. 
 

7. До 15.01.2021. године, у периоду од 22:00 

до 06:00 часова, забрањује се продаја алкохолних 

пића свим привредним субјектима. 
  
8. До 15.01.2021. године дозвољавају се 

такмичарске активности спортских оргнаизација и 

спортисата искључиво без присуства публике, уз 

поштовање свих епидемиолошкох мјера које је 

прописао ЈЗУ Институт за јавно здравство Републике 

Српске. 
 

9. 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.  

 10. 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, 

 

2)  на  улазу у објекат поставити обавјештење о 

укупном броју лица која могу боравити у односу на 

његову површину. 

 

11. Субјекти који обављају регистровану 

дјелатност могу самостално обављати дезинфекцију 

пословних простора у складу са Упутством ЈЗУ 

"Институт за јавно здравство Републике  Српске". 

 

 12 . Републички органи управе, органи 

јединице локалне управе иостали субјекти који врше 

јавна овлашћења дужни су организовати свој рад са 

грађанима на сљедећи начин: 

 

1) на улазу у све службене просторије ограничити 

број особа које иствовремено могу да уђу и бораве у 

просторијма органа,  

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 
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физичке провидне баријере на радном мјесту која 

пружа довољну заштиту запосленом кориснику, 
  

 13. Правни субјeкти као и републички 

органи праве, органи јединица  локалне самоуправе и 

остали субјекти који врше јавна овлашћења требају 

оргнизовати рад од куће за раднике за послове за које 

је то могуће. 

 

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. 

Непоштовање мјера забране из тачке 1. и 2. ове 

Одлуке санкционисат ће се у складу са Законом о 

јавном реду и миру ("Слубени гласник Републике 

Српске" број, 11/15) и Законом о заштити 

становништва од заразних болести ("Слубени 

гласник Републике Српске" број: 90/17, 42/20 и 

98/20). 

 

Члан 5. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у "Службеном гласнику општине 

Вишеград". 

 

Члан 6. 

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-

500-71/20  од 01.12.2020. године. 

 

ОПШТИНА ВИШЕГРАД 

ОПШТИСНКИ ШТАБ ЗА ВЕНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ  

                                                         КОМАНДАНТ  

Број: 02-500-74/20                    ОПШТИНСКОГ ШТАБА 

Датум: 25.12.2020. године          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 11. став (2), Правилника о 

дисциплинској и материјалној одгворности 

запослених у општинској односно градској управи 

(„Службени гласник Републике Српске број: 11/17), 

члана 87. Статута општине Вишеград („Службени 

гласник Општине Вишеград“, број: 7/16 и 3/19 

начелник општине дана 01.12.2020.године, д о н о с и  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о измјени рјешења о именовању комисије за 

вођење дисциплинског поступка 

 

Члан 1.  

У Рјешењу о именовању Комисије за вођење 

дисциплинског поступка број: 02-013-204/19 од 

19.08.2019. године у čлану 1. тачка 5. мијења се и 

гласи: 

"5. Јована Савчић". 

 

Члан 2. 

Остали дијелови рјешења број:02-013-204/19  од 

19.08.2019. године остају непромијењени. 

 

Члан 3. 

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Вишеград. 

 

ОПШТИНА ВИШЕГРАД  

                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-013-204.1/19 

Датум: 01.12.2020. год,              Младен Ђуревић, с.р. 

 
О Г Л А С 

Одјељење за просторно уређење и стамбено-

комуналне послове Општине Вишеград ул. 

Андрићград бб на основу рјешења број 05-372-70/20 

од 05.11.2020. године, извршило је у регистру 

заједница етажних власника стамбених зграда број 

број 05 – 372 - 90/05 промјену лица овлаштеног за 

заступање ЗЕВ „Прво Сунце“ ул. Цара Лазара број 5, 

Вишеград, са сљедећим подацима:  

Уписује се на временски период од 4 године 

овлашћење предсједнику Управног одбора Винку 

Дроци из Вишеграда за заступање ЗЕВ „Прво Сунце“  

ул. Цара Лазара број 5, док се претходни зступници 

ЗЕВ-а Бранко Никитовић и Рајко Савић бришу из 

регистра.  

 
ОПШТИНА ВИШЕГРАД 

Одјељење за просторно уређење 

и стамбено комуналне послове  

Број: 05-372-70/20             НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА 

Датум: 05.11.2020. год.    Александар Ђукановић, с.р. 

 

О Г Л А С 

Одјељење за просторно уређење и стамбено-

комуналне послове Општине Вишеград ул. 

Андрићград бб на основу рјешења број 05-372-86/20 

од 01.12.2020. године, извршило је у регистру 

заједница етажних власника стамбених зграда број 

број 05 – 372 – 101/05 промјену лица овлаштеног за 

заступање ЗЕВ „Ламела 5“ ул. Змај Јовина број 5, 

Вишеград, са сљедећим подацима:  

Уписује се на временски период од 4 године 

овлашћење предсједнику Управног одбора Дејану 

Лимићу из Вишеграда за заступање ЗЕВ „Ламела 5“  

ул. Змај Јовина број 5, док се претходни зступници 

ЗЕВ-а Милан Јеличић и Драгољуб Мијатовић бришу 

из регистра.  
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ОПШТИНА ВИШЕГРАД 

Одјељење за просторно уређење 

и стамбено комуналне послове  

Број: 05-372-86/20             НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА 

Датум: 01.12.2020. год.    Александар Ђукановић, с.р. 

 

О Г Л А С 

Одјељење за просторно уређење и стамбено-

комуналне послове Општине Вишеград ул. 

Андрићград бб на основу рјешења број 05-372-91/20 

од 15.12.2020. године, извршило је у регистру 

заједница етажних власника стамбених зграда број 

број 05 – 372 – 35/06 промјену лица овлаштеног за 

заступање ЗЕВ „Центар 1“ ул. Краља Петра борј 24, 

Вишеград, са сљедећим подацима:  

 

 

 

 

 

 

Уписује се на временски период од 4 године 

овлашћење предсједнику Управног одбора 

Александру Вуковићу из Вишеграда кога ће у 

његовом одуству замјењивати члан Управног одбора 

Ана Божић, односно члан Управног одбора 

Мирослав Ковачевић за заступање ЗЕВ „Центар 1“  

ул. Краља Петра број 24, Вишеград.  
 

Претходни зaступник ЗЕВ-а Љиљана Божић брише се 

из регистра.  

 

ОПШТИНА ВИШЕГРАД 

Одјељење за просторно уређење 

и стамбено комуналне послове  

Број: 05-32-91/20             НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА 

Датум: 15.12.2020. год.    Александар Ђукановић, с.р. 
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И з д а в а ч: Скупштина општине Вишеград-Стручна служба Скупштине општине, Aндрићград бб 73240 Вишеград, 

телефон: 058/620-823. Излази у складу са потребама 
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