
 
 

 

Година 31                Службени гласник општине Вишеград - Број 8                 6.5.2022.године 

 
На основу члана 39. став (2) тачка 30) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21), чл. 45. 

и 45б. Изборног закона Републике 

Српске(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 

34/02, 35/03, 24/04, 101/04, 19/05, 24/12, 94/12-

одлука Уставног суда БиХ, 109/12, 45/18 и 18/20) и 

члана 59. Статута општине Вишеград („Службени 

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

Скупштина општине Вишеград након разматрања 

Иницијативе за опозив начелника општине 

Вишеград на тематској сједници одржаној 4.5.2022. 

године, д о н о с и 

 

ОДЛУКУ 

о покретању поступка за опозив начелника 

општине Вишеград 

 

I 

Овом одлуком покреће се поступак за опозив 

начелника општине Вишеград Младена Ђуревића 

из разлога предвиђених чланом 45 став (2) тачка 1. 

Изборног закона Републике Српске, односно због 

тога што није обезбиједио извршавање закона, 

других прописа и општих аката, Скупштини није 

поднио извјештај о свом раду, нити о раду одјељења 

Општинске управе, није се придржавао рокова око 

израде, нити је предложио Одлуку о буџету у 

законом предвиђеном року. 

 

II 

Разлози због којих се покреће поступак за опозив из 

члана 1. ове одлуке огледају се у томе што начелник 

општине, као носилац извршне власти: 

 

1. Није поступао у складу са одредбама члана 

70. Закона о локалној самоуправи, 

(„Службени гласник Републике Српске“ 

бр. 97/16, 36/19 и 61/21) којима је 

прописано  да се међусобни односи 

начелника општине и скупштине општине 

заснивају на принципима међусобног 

уважавања и сарадње, уз појединачну 

одговорност за остваривање властитих 

надлежности и заједничку одговорност за 

фукционисање јединице локалне 

самоуправе, већ је цијело вријеме вршио 

опструкцију и блокаду рада Скупштине, не 

извршавајући своје законске обавезе, а све 

из разлога што није успио обезбиједити 

скупштинску већину. 

Још на припремном састанку за одржавање 

поновљене прве сједнице Скупштине 

одбио је било какав вид сарадње и истицао 

да ће поднијети иницијативу за 

распуштање Скупштине. Иако је уредно 

позван, дошао је само на прво засједање 

Скупштине, које је започето 18. новембра, 

док на наставак сједнице 26. новембра 

2021. године није дошао. Иако је 

присуствовао првом дијелу засједања 

одбио је положи заклетву и предложи 

замјеника начелника општине, као и  

разрјешење начелника одјељења због 

истека времена на које су именовани, те 

вршиоце дужности начелника одјељења, па 

се поставља питање како су функционисала 

ресорна одјељења без начелника одјељења 

и да ли је начелник преузимао њихову 

улогу. 

Након поновљене прве сједнице 

Скупштине у новембру 2021. године, 

наставио да и даље врши опструкцију и 

омаловажава рад Скупштине, подносећи 

захтјев Министарству управе и локалне 

самоуправе за вршење надзора над радом 

прве сједнице, претпостављајући да ће 

Министарство уважити његов захтјев и 

наложити поновно одржавање сједнице. 

Међутим, ресорни министар доставио је 

мишљење да је поновљена прва сједница 

Скупштине одржана у складу са Законом, 

Статутом и Пословником о раду 

Скупштине. 

На своје понашање и неизвршавање 

законских обавеза упозорн је закључком 
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Скупштине општине на сједници одржаној 

30.12.2021. године којим је констатовала да 

начелник општине не извршава своје 

законске  обавезе и позвала га да поступа у 

складу са законом иприхвати скупштинску 

већину коју чини једанаест одборника, 

позвала га предложи кандидате за 

замјеника начелника и вршиоце дужности 

начелника одјељења. 

На овај начин је несавјесно и неодговорно 

обављао функцију која му је повјерена од 

стране грађана, а свјестан чињенице да 

нема подршку у Скупштини предузимао је 

све да опструише њен рад, 

злоупотребљавајући своју функцију од 

чега су највећу штету трпили грађани 

општине Вишеград. 

 

2. Чланом 39. став 2. тачка 21. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласинк 

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

прописано је да Скупштина општине, 

између осталих функционера и 

руководећих радника, бира и разрјешава 

замјеника  начелника општине и начелнике 

одјељења. Законско је право, али 

истоврменео и обавеза начелника општине 

да у складу са чланом 55. став 1. Закона о 

службеницима и намјештеницима у 

органима јединица локалне самоуправе 

(„Службени гласник Републике Српске“ 

број: 97/16) предложи замјеника начелника 

и  вршиоце дужности начелника одјељења 

Упркос настојањима није се удостојио да 

прихвати разговор око кандидата. 
 

3. Чланом 59. став 1. тачка 13. и 14.  Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласинк 

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

прописана је обавеза начелника општине 

да скупштини подноси извјештаје о свом 

раду и раду општинске управе, те свом 

раду у органима предузећа која обављају 

комуналне дјелатности.Међутим ове 

извјештаје за 2020. и 2021. годину није 

никад доставио Скупштини на разматрање. 
 

4. Законом о буџетском систему Републике 

Српске („Службени гласник Републике 

Српске“ бр. 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16) 

утврђени су рокови у којима начелник 

општине предлаже буџет општине на 

усвајање. На поновљеној првој сједници 

одржаној 18. новембра 2021. године, на 

којој је скупштина конституисана, 

незванично је појединим одборницима 

уручио Нацрт буџета општине за 2022. 

годину са препорукама које је дало ресорно 

министарство, а Нацрт буџета је званично 

доставио Скупштини послије 1. јануара 

2022. године, због чега је у складу са 

поменутим законом ступила на снагу 

Одлука о привременом финансирању за 

први квартал 2022. године у висини једне 

четвртине буџета усвојеног за претходну 

фискалну годину. Привремено 

финансирање се врши највише до висине 

укупних буџетских прихода остварених у 

истом периоду претходне фискалне године, 

умањених за примљене грантове у том 

периоду, а како Скупштина општине није 

донијела буџет ни за 2021. годину, 

основица за расходе је био буџет из 2020. 

године, јасно је да потребе корисника 

буџета у 2022. години и првом кварталу 

2020. године нису исте што је опет довело 

до проблема у раду појединих буџетских 

корисника, 

Није поднио извјештаје о извршењу буџета 

за прво тромјесечно, за девет мјесеци, као 

ни годишњи извјештај за 2021. годину, за 

чије подношење су законом утврђени 

рокови. Располагао је буџетским 

средствима у периоду од 1. априла до 30. 

јуна, односно до доношења одлуке суда у 

јулу 2021. године, без доношења било 

каквог акта по том питању, с обзиром да у 

„Службеном гласнику општине Вишеград“ 

за 2021.годину није објављен ниједан акт 

који се односи на располагање буџетским 

средствима у том периоду, мада је 

очигледно да је начелник општине као 

одговорно лице за извршење буџета 

располагао средствимау том периоду. 
 

5. Није обезбиједио објављивање Плана 

јавних набавки општине за 2021. годину, 

мада је то обавеза прописна чланом 17. 

Закона о јавним набавкама Босне и 

Херцеговине („Службени гласник БиХ“, 

број 39/14). 

6. Приватизовао за своју личну промоцију 

званичну интернет страницу Општине 

Вишеград, којој осим њега и његових 

истомишљеника нико нема право 

приступа, а на којој се се објављују само 

вијести којима се Скупштина оптужује за 

све проблеме у граду. 
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III 

Изјашњавање грађана о опозиву начелника 

општине Вишеград одржаће се 12.6.2022. године 

(недјеља) у времену од 07.00 до 19.00 часова. 
 

IV 

Питање на гласачком листићу о којем ће се грађани 

изјашњавати у поступку за спровођење опозива 

гласи: “ДА ЛИ СТЕ ЗА ОПОЗИВ (СМЈЕНУ) 

НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

МЛАДЕНА ЂУРЕВИЋА”, а гласање се врши 

заокруживањем ријечи: “ЗА ОПОЗИВ” или: 

“ПРОТИВ ОПОЗИВА”. 

 

V 

Поступак опозива провешће Комисија за 

спровођење поступка опозива начелника општине 

Вишеград, коју ће Скупштина општине Вишеград 

именовати истовремено са доношењем ове одлуке у 

складу са Изборним законом Републике Српске. 
 

VI 

Финансијска средства потребна за спровођење 

поступка опозива начелника општине Вишеград у 

износу од 60.000,00 КМ обезбједиће се из буџета 

општине Вишеград са организационе јединице: 

Скупштина-економски код 412-Трошкови 

провођења избора. 
 

VII 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД  

                      ПРЕДСЈЕДНИК СО                       

Број: 01-022-95/22 

Датум: 4.5.2022. год.     Муамер Софовић,с.р. 
 
На основу члана 45 б. Изборног закона Републике 

Српске (“Службени гласник Републике Српске” 

бр.34/02, 35/03, 24/04, 19/05, 24/12, 109/12, 45/18 и 

18/20), члана 39. Закона о локалној самоуправи 

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

36/19 и 61/21) и члана 36. Статута општине 

Вишеград („Службени гласник општине 

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

Вишеград на тематској сједници одржаној 4.5.2022. 

године, д о н о с и  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању Комисије за спровођење поступка 

опозива начелника општине Вишеград 

 

1. У Комисију за спровођење поступка 

опозива начелника општине Вишеград Младена 

Ђуревића, именују се: 

1)  Снежана Нешковић, предсједник  

     Огњенка Тешовић,замјеник предсједника, 

2) Боро Нинковић, члан 

            Бранислав Топаловић, замјеник члана, 

3) Слађана Вуковић, члан 

            Бојана Јевђевић, замјеник члана. 

2. Комисија из тачке 1. овог рјешења 

обавља послове утврђене чланом 45в. Изборног 

закона Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске” број 34/02, 35/03, 24/04, 19/05, 

24/12, 109/12, 45/18 и 18/20). 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Вишеград”. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Скупштина општине Вишеград на сједници 

одржаној 4.5.2022. године, на приједлог Комисије 

за избор и именовање, сходно одредби члана 45 б. 

Изборног закона Републике Српске, члана 39. 

Закона о локалној самоуправи и члана 36. Статута 

општине Вишеград, којом је прописана надлежност 

скупштине општине за именовање комисије за 

спровођење поступка опозива начелника општине, 

истовремено са доношењем Одлуке о покретању 

поступка за опозив начелника општине Вишеград 
донијела је Рјешење о именовању Комисије за 

спровођење поступка опозива начелника општине 

Вишеград, у коју су именована лица која 

испуњавају законом прописане услове, и то: 
Снежана Нешковић, за предсједника, Огњенка 

Тешовић, за замјеника предсједника, Боро 

Нинковић, за члана, Бранислав Топаловић, за 

замјеника члана, Слађана Вуковић, за члана, и 

Бојана Јевђевић, за замјеника члана. Послови које 

обавља комисија утврђени су чланом 45в. Изборног 

закона Републике Српске.  

На основу наведеног, у складу са чланом 45 б. 

Изборног закона Републике Српске (“Службени 

гласник Републике Српске” бр.34/02, 35/03, 24/04, 

19/05, 24/12, 109/12, 45/18 и 18/20), чланом 39. 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске” бр. 97/16, 36/19 и 61/21) и 

чланом 36. Статута општине Вишеград („Службени 

гласник општине Вишеград“, бр. 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: 01-022-96/22 

Датум: 4.5.2022. год.     Муамер Софовић,с.р. 
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И з д а в а ч: Скупштина општине Вишеград, Aндрићград бб 73240 Вишеград, телефон: 058/620-823. Излази у 

складу са потребама

 




