
 
 

 
Година 31                          Службени гласник општине Вишеград - Број 13                    21.7.2022.године 

 

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

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

45г. 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 

36. Статута општине Вишеград („Службени 

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

Скупштина општине Вишеград на трећој тематској 

сједници одржаној 20.7.2022. године, д о н о с и 

 

ОДЛУКУ 

о усвајању Извјештаја о спроведеном поступку 

и резултатима изјашњавања грађана о опозиву 

начелника општине Вишеград одржаном 

12.06.2022. године 

 

I 

Усваја се Извјештај о спроведеном поступку и 

резултатима изјашњавања грађана о опозиву 

начелника општине Вишеград одржаном 

12.06.2022. године са резултатима гласања 

уписаним у ОБРАЗАЦ ЗА РЕЗУЛТАТЕ 

ГЛАСАЊА РГ-утврђени резултати након 

обједињавања резултата са редовних бирачких 

мјеста и резултата са бирачког мјеста за издавање 

непотврђених гласачких листића, мобилних 

тимова и поште, које је Комисија за спровођење 

поступка опозива начелника општине Вишеград 

утврдила и објавила 23.06.2022. године. 

 

II 

Не усвајају се резултати гласања уписани у 

ОБРАЗАЦ ЗА РЕЗУЛТАТЕ ГЛАСАЊА РГ- 

потврђени резултати, које је Комисија за 

спровођење поступка опозива начелника општине 

Вишеград потврдила и објавила 08.07.2022. 

године, као резултат усвајања жалби од стране 

РИК-а, из разлога што је: 

-Републичка изборна комисија 

злоупотребом свог положаја и овлашћења у 

одлучивању по жалбама, грубо прекршила 

процедуре прописане Изборним законом 

Републике Српске и Правилником о начину 

спровођења поступка опозива 

градоначелника/начелника града/општине, који је 

донијела 04.05.2022. године, а исти је ступио на 

снагу 05.05.2022. године, тј. наредног дана од дана 

доношења и достављен Комисији за спровођење 

опозива начелника општине Вишеград као општи 

правни акт, на основу кога је комисија донијела 

низ појединачних правних аката којима је 

прецизно уредила поступак и процедуре 

спровођења опозива начелника општине 

Вишеград и који су у потпуности били усаглашени 

са Правилником РИК-а. 

-На Правилник РИК-а за спровођене 

опозива начелника ниједан политички субјект који 

је учествовао у поступку опозива није имао 

приговор, нити су до дана одржавања 

изјашњавања о опозиву 12.06.2022. године на било 

који начин оспоравали Правилник донесен од 

стране РИК-а. 

-По спроведеном поступку опозива 

резултати изјашњавања грађана о опозиву 

начелника општине Вишеград одржаном 

12.06.2022. године, уписаним у ОБРАЗАЦ ЗА 

РЕЗУЛТАТЕ ГЛАСАЊА РГ-утврђени резултати 

након обједињавања резултата са редовних 

бирачких мјеста и резултата са бирачког мјеста за 

издавање непотврђених гласачких листића, 

мобилних тимова и поште, које је Комисија за 

спровођење поступка опозива начелника општине 

Вишеград утврдила и објавила 23.06.2022. године, 

јасно и недвосмислено су показали да је за опозив 

начелника гласала натполовична већина бирача 

изашлих на гласање. 

-Након одбијања приговора од стране 

Комисије за спровођење поступка опозива 

начелника, РИК је незаконито приступио 

измјенама Правилника који је сам донио 

04.05.2022.године и по коме је Комисија уз 

сагласност РИК-а спровела комплетан поступак 

опозива начелника. РИК је измјенио Правилник 

тако што је у члану 7.7 Правилника који гласи: 

„Градоначелник/начелник града/општине је 

опозван ако се за опозив изјасни натполовична 

већина од броја бирача који су изашли на гласање, 

узимајући у обзир само важеће гласачке листиће“, 

избрисао ријечи „узимајући у обзир само важеће 

гласачке листиће“, и тако након окончаног 
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поступка опозива и објављивања коначних 

обједињених резултата опозива од стране 

Комисије за спровођење опозива, у поступку 

одлучивања по жалбама примјенио измијењени 

Правилник, који је ступио на снагу 06.07.2022. 

године, и то 24. дана након одржавања опозива. 

Осим што је незаконито измијенио Правилник 

РИК и тиме омогућио убрајање неважећих 

гласачких листића у коначан збир одређивања 

резултата опозива, што је преседан незабиљежен у 

свим изборним процесима  до сада, РИК је 

поништио и све гласове путем поште, који су били 

већински за опозив начелника општине Вишеград. 

-Разлог поништења гласова путем поште 

образложен је тиме да формулар/образац у 

бирачком пакету путем поште није садржао потпис 

гласача и као такав  није у складу са Правилником 

ЦИК-а који је донесен за Локалне изборе 2020. 

године и односио се искључиво на те изборе и на 

Главни центар за бројање гласова у ЦИК-у. Ни у 

Изборном закону РС ни у Правилнику који је 

донијела РИК и који је прецизно одредио 

комплетан поступак и формално правне услове и 

процедуре за спровођење опозива начелника, није 

предвиђено да формулар/образац треба да садржи 

потпис гласача. 

  -Примјена новог Правилника, незаконито 

донесеног послије окончања поступка опозива,  

који је омогућио убрајање неважећих гласова у 

коначни резултат опозива и поништење гласања 

путем поште искључиво по политичкој линији, без 

икаквог правног основа, у коначном исходу 

поништила би стварне резултате опозива, тј. вољу 

грађана који су се натполовичном већином 

изјаснили за опозив начелника општине Вишеград. 

Због свих ових поступака РИК-а, који 

представљају грубо кршење закона злоупотребом 

службеног положаја и овлашћења од стране РИК-

а, Скупштина општине Вишеград не усваја 

резултате гласања уписане у ОБРАЗАЦ ЗА 

РЕЗУЛТАТЕ ГЛАСАЊА РГ- потврђени 

резултати, које је Комисија за спровођење 

поступка опозива начелника општине Вишеград 

потврдила и објавила 08.07.2022. године, као 

резултат усвајања жалби од стране РИК-а. 

 

III 

У прилогу ове одлуке налази се Извјештај 

Комисије за спровођење поступка опозива 

начелника општине Вишеград о спроведеном 

поступку и резултатима изјашњавања грађана о 

опозиву начелника општине Вишеград одржаном 

12.06.2022. године и чини њен саставни дио. 

 

IV 

Извјештај Комисије о спроведеном поступку за 

опозив, Одлука о усвајању извјештаја комисије и 

гласачки материјал из члана 45в. тачка 11. 

Изборног закона Републике Српске биће 

достављени Републичкој изборној комисији. 

Извјештај Комисије о спроведеном поступку за 

опозив и Одлука о усвајању извјештаја комисије  

из става 1. овог члана доставиће се и Централној 

изборној комисији БиХ ради предузимања 

активности из њихове надлежности. 

 

V 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће у „Службеном гласнику општине 

Вишеград“ 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД  

                       ПРЕДСЈЕДНИК СО                       

Број: 01-022-133/22 

Датум: 20.7.2022. године       Муамер Софовић,с.р. 
 

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

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

36. и 40. Статута општине Вишеград („Службени 

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

Скупштина општине Вишеград на трећој тематској 

сједници одржаној 20.7.2022. године, д о н о с и 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Покреће се иницијатива за сазивање посебне 

сједнице Народне скупштине Републике Српске на 

тему понашања Републичке изборне комисије 

Републике Српске у провођењу поступка опозива 

начелника општине Вишеград. 

 

2. Задужује се предсједник скупштине општине 

Вишеград да образложену иницијативу упути свим 

народним посланицима у Народној скупштини 

Републике Српске. 

 

3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику Општине 

Вишеград“ 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД  

                       ПРЕДСЈЕДНИК СО                       

Број: 01-022-134/22 

Датум: 20.7.2022. године       Муамер Софовић,с.р. 
 

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

самоуправи ("Службени гласник Републике 

Српске " број 97/16,36/19 и 61/21)  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 12. Одлуке о 

извршењу буџета општине Вишеград за 2022. 

годину („Службени гласник општине Вишеград“, 

број: 6/22), и члана 87. Статута општине Вишеград  

(„Службени гласник општине Вишеград“, број 
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6/17 и 3/19), по поднешеној Иницијативи 

Одјељењаза просторно урешењ и стамбено-

комуналне послове Општинске управе општине 

Вишеград од 04.07.2022. године,  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 850,00 КМ 

(осамстотинаипедесетконвертибилнихмарака) у 

сврху плаћања радова хитне интервенције односно 

извршење хитне санације на водоводној цијеви  

која је пукла у улици Цара Лазара у Вишеграду. 

 

II  

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“.  
 

OПШТИНА ВИШЕГРАД  

               НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  

Број: 02-40-143/22 

Датум: 13.7.2022. године      Младен Ђуревић,с.р. 

                                                                           

На основу члана 59. алинеја 8). Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16 и 36/19), члана 48. став (3), (4). 

и (5). Закона о службеницима и намјештеницима у  

органима јединице локалне самоуправе 

(„Службени гласник Републике Срспске“, број 

97/16) у вези са чланом 1. Уредбе о начелима за 

унутрашњу организацију и систематизацију 

радних мјеста у градској, односно општинској 

управи и члана 1. Уредбе  о категоријама, звањима 

и условима за обављање послова службеника у 

јединицама локалне самоуправе ("Службени 

гласник Републике Српске", број: 10/17 и 3/18), и 

члана 66. Статута општине Вишеград ("Службени 

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

начелник општине Вишеград, д о н о с и 

 

П Р А В И Л Н И К 

о измјенама   и допунама Правилника о 

организацији и систематизацији  

радних мјеста Општинске управе 

 општине Вишеград 

 

 

 

 

 

Члан 1. 

У Правилнику о организацији и систематизацији 

радних мјеста Општинске управе Општине 

Вишеград („Службени гласник општине 

Вишеград“ број: (10/17, 3/18, 4/18, 5/18, 6/18, 14/18, 

16/18, 2/19,1/20, 10/20, 3/21, 6/21, 4/22 и 9/22) у  

члану 16. у  табеларном прегледу  који се односи 

на   стручну службу начелника општине  тачка    4.   

мијења се  и гласи"  
 

4. Стручни 

сарадник-

технички 

секретар, 

седма 

категорија 

другог 

звања 

 

ССС друштвеног 

смјера, двије године   

радног искуства, 

положен стручни 

испит за рад у 

органима управе 

  

 

1 

 

       

 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Вишеград’’. 
 

OПШТИНА ВИШЕГРАД  

               НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  

Број: 02-013-135/22 

Датум: 08.07.2022. године      Младен Ђуревић,с.р. 

 

 

О Г Л А С 

 

Одјељење за просторно уређење и стамбено-

комуналне послове Општинске управе Општине 

Вишеград, Андрићград бб Вишград, на основу 

рјешења број 05-372-25/22 од 11.07.2022. године, 

извршило је у регистру заједница етажних 

власника стамбених зграда, у регистарском листу 

број 05-372-185/06 упис промјене лица 

овлашћеног за заступање заједнице етажних 

власника стамбене зграде ,,Иво Андрић 12“ ул. 

Иво Андрић број 12 у Вишеград, са сљедећим 

подацима: Нови законски заступник заједнице са 

даном овог уписа је Гора Говедарица Лучић, 

умјесто ранијег заступника Говедарица Бора . 

 

ОПШТИНА ВИШЕГРАД 

Општинска управа 

-Одјељење за просторно уређење и 

стамбено-комуналне послове- 

 

                НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  

Број: 05-372-25/22 

Датум: 11.07.2022. године      Младен Ђуревић,с.р. 
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С А Д Р Ж А Ј  

 

 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

Одлука о усвајању Извјештаја о спроведеном поступку и резултатима изјашњавања грађана о опозиву 

начелника општине Вишеград одржаном 12.06.2022. године ......................................................................... 1 

Закључак број: 01-022-134/22 .............................................................................................................................  2 

 

             НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Одлука о одобравању средстава буџетске резерве ............................................................................................ 2 

Правилник о измјенама   и допунама Правилника о организацији и систематизацији  

радних мјеста Општинске управе општине Вишеград .................................................................................... 3 

Оглас број: 05-372-25/22 ............................................................................................................................. ........ 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Издавач: Скупштина општине Вошеград, Андрићград, б.б. 73240, Вишеград, телефон број 058/620-823. 

Излази у складу са потребама.  
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