Петак 29.12.2017. год.

Службени гласник општине Језеро
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
О П Ш Т И Н А
Година XVII

број 10

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
72.
На основу члана 39. Закона о локалној
самоуправи ( „Службени гласник Републике Српске“,
број 97/16), члана 36. и 87. Статута општине Језеро (
„Службени гласник општине Језеро“, број 08/17) и
члана 17. Пословника о раду Скупштине општине
Језеро ( „Службени гласник општине Језеро“, број
08/17), Скупштина општине Језеро на сједници
одржаној дана 29.12.2017. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
1.Којим се усваја као оправдан изостанак одборника
Горана Тривунчевића са сједнице Скупштине
општине Језеро одржане дана 29.12.2017. године.

29.12.2017. год.

2.Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
биће објављен у „Службеном гласнику општине
Језеро“.
Број : 010-013-1503/17
Дана, 29.12. 2017. године

На основу члана 39. Закона о локалној
самоуправи ( „Службени гласник Републике Српске“,
број 97/16), члана 36. и 87. Статута општине Језеро (
„Службени гласник општине Језеро“, број 08/17),
Скупштина општине Језеро је на сједници одржаној
дана 29.12.2017. године донијела

1.

2.
Предсједник СО-е
Драгана Карага с.р.

73.
На основу члана 39. Закона о локалној
самоуправи ( „Службени гласник Републике Српске“,
број 97/16), члана 36. и 87. Статута општине Језеро (
„Службени гласник општине Језеро“, број 08/17) и
члана 103. Пословника о раду Скупштине општине
Језеро ( „Службени гласник општине Језеро“, број
08/17), Скупштина општине Језеро на сједници
одржаној дана 29.12.2017. године, донијела је

Предсједник СО-е
Драгана Карага с.р.

74.

2.Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
биће објављен у „Службеном гласнику општине
Језеро“.
Број : 010-013-1502/17
Дана, 29.12.2017. године.

Ј Е З Е Р О

ЗАКЉУЧАК
Којим се прихвата информација о раду ЗП
„Електрокрајина“ а. д. Бања Лука,
РЈ „Електродистрибуција“ Мркоњић Град за
2017. годину.
Овај закључак ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Језеро“.

Број : 010-013-1504/17
Дана, 29.12.2017. године.

Предсједник СО-е
Драгана Карага с.р.

75.
На основу члана 39. Закона о локалној
самоуправи ( „Службени гласник Републике Српске“,
број 97/16), члана 36. и 87. Статута општине Језеро (
„Службени гласник општине Језеро“, број 08/17),
Скупштина општине Језеро је на сједници одржаној
дана 29.12.2017. године д о н и ј е л а

ЗАКЉУЧАК
1.Усваја се извод из записника са X сједнице
Скупштине општине Језеро одржане дана 14.12.2017.
године.

ЗАКЉУЧАК
о покретању иницијативе
1.

Којим се покреће иницијатива према ЗП
„Електрокрајина“ а. д. Бања Лука, РЈ
„Електродистрибуција“ Мркоњић Град за
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промјену носећих стубова ниско – напонске
мреже на територији општине Језеро.
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-

2.

Овај закључак ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Језеро“.

Број : 010-013-1505/17
Дана, 29.12.2017. године

Издатке за нефинансијску имовину у
износу од 190.000,00 КМ и
Буџетску резерву у износу од 10.000,00
КМ.
Члан 3.

Саставни дио ове Одлуке чини Ребаланс
буџета општине Језеро за 2017. годину.
Члан 5.

Предсједник СО-е
Драгана Карага с.р.

76.
На основу члана 39. Закона о локалној
самоуправи ( „Службени гласник Републике Српске“,
број 97/16), члана 36. и 87. Статута општине Језеро (
„Службени гласник општине Језеро“, број 08/17),
Скупштина општине Језеро је на сједници одржаној
дана 29.12.2017. године д о н и ј е л а
ЗАКЉУЧАК

Ова Одлука ступа на снагу осамог дана од
дана објављивања у Службеном гласнику општине
Језеро.
Број: 010-013-1507/17
Дана,29.12.2017.године

Предсједник СО-е
Драгана Карага с.р.

78.

2.Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине
Језеро“.

На основу члана 39. Закона о локалној
самоуправи Републике Српске ( Службени гласник
РС број 97/16 ), члана 33. Закона о буџетском систему
Републике Српске (Службени гласник РС број:
121/12, 52/14, 103/15 и 15/16) и члана 36. Статута
општине Језеро (Службени гласник општине Језеро
број 08/16) Скупштина општине Језеро на сједници
одржаној дана 29.12.2017.године донијела је

Број : 010-013-1506/17
Дана, 29.12.2017. године.

ОДЛУКУ
о извршењу Ребаланса буџета општине Језеро за 2017.
године

1.Којим се прихвата информација о стању риболова
на подручју општине Језеро и информација о раду
удружења „Златовчица“ Језеро.

Предсједник СО-е
Драгана Карага с.р.

77.
На основу члана 31. И 33. Закона о буџетском
систему РС (Службени гласник РС број: 121/12, 52/14,
103/15 и 15/16), члана 39. Закона о локалној
самоуправи (Службени гласник РС број: 97/16) и
члана 36. Статута општине Језеро (Службени гласник
општине Језеро број 8/16), Скупштина општине
Језеро на сједници одржаној дана 29.12.2017.године,
донијела је
ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ РЕБАЛАНСА БУЏЕТА
ОПШТИНЕ ЈЕЗЕРО ЗА 2017.ГОДИНУ
Члан 1.
Усваја се Ребаланс буџета општине
2017.годину у износу од 856.700,00 КМ.

Језеро

за

Члан 2.
Укупни приходи из члана 1. Одлуке у износу од
764.200,00 КМ, примици за нефинансијску имовину
50.000,00 КМ и нето примици од задуживања у износу
од 42.500,00 КМ распоређују се на:
Текуће буџетске расходе са утврђеном
намјеном у износу од 756.700,00 КМ,

Члан 1.
Усваја се Ребаланс Буџет општине Језеро за
2017. годину у износу од 856.700,00 КМ, који се састоји
од укупних прихода у износу од 764.200,00 КМ,
примитака за нефинансијску имолвину у износу од
50.000,00 КМ и нето примитака од задуживања у
износу од 42.500,00 КМ,распоређују се на сљедећи
начин:
Буџетске расходе са утврђеном намјеном
756.700,00 КМ
Издаци за нефинансијску имовину
190.000,00 КМ
Распоређено на средства резерви
10.000,00 КМ
Члан 2.
Корисници
буџетских
средстава
разврстани у потрошачке јединице и то:
Скупштина општине: шифра 00430110
Начелник општине
шифра
00430120
Трезор општине
шифра
99999999
Општинска управа
шифра
00430130

су
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Члан 3.

Укупна буџетска потрошња мора бити
уравнотежена са укупним буџетским средствима.
Члан 4.
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број: 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), члана 39. Закона о
локалној самоуправи ( „Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16) и члана 36. Статута општине
Језеро ( „Службени гласник општине Језеро“, број
8/17), Скупштина општине Језеро на сједници
одржаној дана 29.12.2017.године, донијела је

Општина Језеро може стварати обавезе и
користити средства за намјене предвиђене буџетом, и
то до износа који је планиран, а у сладу са
расположивим средствима.

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ПЛАНА БУЏЕТА
ОПШТИНЕ ЈЕЗЕРО ЗА 2018.ГОДИНУ
Члан 1.

Члан 5.
Општина Језеро је дужна средства утврђена у
буџету користити руководећи се начелима
рационалности и штедње.
Члан 6.
За извршење буџета одговоран је начелник
општине. У сврху одржавања буџета у буџетској
равнотежи начелник општине може донијети одлуку о
обустави од извршења појединих издатака о чему
обавјештава Скупштина општине на наредној
сједници Скупштине.
Члан 7.
Начелник општине извјештава Скупштину о
извршењу буџета у складу са Законом о буџетском
систему.
Члан 8.
Овлашћује се начелник општине да може
доносити одлуке о преусмјеравању средстава са једне
позиције у буџету на другу, а да о томе обавјести
Скупштину општине приликом извјештавања о
извршењу буџета за дати период.
Члан 9.
Распоред средстава буџетске резерве
врши се у складу са чланом 43. Закона о буџетском
систему Републике Српске.

Усваја се План буџета општине Језеро за 2018.годину
у износу од 693.400,00 КМ.
Члан 2.
Укупни приходи из члана 1. Одлуке у износу од
643.400,00 КМ и примици за нефинансијску имовину
50.000,00 КМ,распоређују се на:
Текуће буџетске расходе са утврђеном
намјеном у износу од 579.600,00 КМ,
Издатке за нефинансијску имовину у
износу од 54.900,00 КМ
Издаци за отплату кредита 49.100,00 КМ
Буџетску резерву у износу од 9.800,00 КМ.
Члан 3.
Саставни дио ове Одлуке чини План буџета општине
Језеро за 2018. годину.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осамог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине
Језеро“.
Број: 010-013-1509/17
Дана, 29.12.2017. године

Предсједник СО-е
Драгана Карага с.р.

Члан 10.
Преглед прихода и њихов распоред дат је у
посебном прилогу Ребаланса буџета општине Језеро
за 2017.годину.
Члан 11.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,
а биће објављена у Службеном
Број: 010-013-1508/17
Дана,29.12.2017.године

Предсједник СО-е
Драгана Карага с.р.

79.
На основу члана 31. и 33. Закона о буџетском
систему РС ( „Службени гласник Републике Српске“,

80.
На основу члана 39. Закона о локалној
самоуправи Републике Српске ( „Службени гласник
Републике Српске“, број 97/16 ), члана 33. Закона о
буџетском систему Републике Српске ( „Службени
гласник Републике Српске“, број: 121/12, 52/14, 103/15
и 15/16) и члана 36. Статута општине Језеро
(„Службени гласник општине Језеро“, број 08/17)
Скупштина општине Језеро на сједници одржаној
дана 29.12.2017.године донијела је
ОДЛУКУ
о извршењу Плана буџета општине Језеро за 2018.
године

Петак 29.12.2017. год.

Службени гласник општине Језеро

Члан 1.
Усваја се План Буџет општине Језеро за 2018.
годину у износу од 693.400,00 КМ, који се састоји од
укупних прихода у износу од 643.400,00 КМ,
примитака за нефинансијску имовину у износу од
50.000,00 КМ,распоређују се на сљедећи начин:
1.
2.
3.
4.

Буџетске расходе са утврђеном намјеном
579.600,00 КМ
Издаци за нефинансијску имовину
54.900,00 КМ
Распоређено на средства резерви
9.800,00 КМ
Издаци за отплату кредита
49.100,00 КМ

Члан 2.
Корисници
буџетских
средстава
разврстани у потрошачке јединице и то:
Скупштина општине: шифра 00430110
Начелник општине
шифра
00430120
Трезор општине
шифра
99999999
Општинска управа
шифра
00430130
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Члан 10.
Преглед прихода и њихов распоред дат је у
посебном прилогу Плана буџета општине Језеро за
2018.годину.
Члан 11.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,
а биће објављена у Службеном гласнику општине
Језеро.
Број: 010-013-1510/17
Дана,29.12.2017.године

Предсједник СО-е
Драгана Карага с.р.

81.
су

Члан 3.
Укупна буџетска потрошња мора бити
уравнотежена са укупним буџетским средствима.
Члан 4.
Општина Језеро може стварати обавезе и
користити средства за намјене предвиђене буџетом, и
то до износа који је планиран, а у сладу са
расположивим средствима.
Члан 5.
Општина Језеро је дужна средства утврђена у
буџету користити руководећи се начелима
рационалности и штедње.
Члан 6.
За извршење буџета одговоран је начелник
општине. У сврху одржавања буџета у буџетској
равнотежи начелник општине може донијети одлуку о
обустави од извршења појединих издатака о чему
обавјештава Скупштина општине на наредној
сједници Скупштине.
Члан 7.
Начелник општине извјештава Скупштину о
извршењу буџета у складу са Законом о буџетском
систему.
Члан 8.
Овлашћује се начелник општине да може
доносити одлуке о преусмјеравању средстава са једне
позиције у буџету на другу, а да о томе обавјести
Скупштину општине приликом извјештавања о
извршењу буџета за дати период.
Члан 9.
Распоред средстава буџетске резерве врши се
у складу са чланом 43. Закона о буџетском систему
Републике Српске.

На основу члана 39. Закона о локалној
самоуправи РС ( „Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16), члана 8. Закона о порезу на
непокретност
(„Службени
гласник
Републике
Српске“, број 91/15), члана 36. Статута општине
Језеро ( „Службени гласник општине Језеро“, број :
08/17), Скупштина општине Језеро на својој сједници
одржаној дана 29.12.2017. године д о н и ј е л а је
ОДЛУКУ
о висини вриједности непокретности
на територији општине Језеро за 2018.годину
Члан 1.
Утврђује се вриједност непокретности на
територији општине Језеро за 2018. годину,а
примјењиваће се за опорезивање непокретности на
подручју општине Језеро за 2018.годину.
Члан 2.
Вриједност непокретности по зонама на
подручју општине Језеро за 2018. годину чини прилог
уз ову Одлуку.
Члан 3.
Обавезује се начелник општине да у року од
10 дана доношења ове Одлуке писмено обавјести
Пореску управу РС о утврђеној висини
непокретности на подручју општине Језеро.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у Службеном гласнику општине Језеро.
Број: 010-013- 1511 /17
Дана, 29.12.2017. године

Предсједник СО-е
Драгана Карага с.р.

82.
На основу члана 39. Закона о локалној
самоуправи РС („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16), члана 8. Закона о порезу на
непокретност („Службени гласник Републике
Српсике“, број 91/15), члана 36. Статута општине
Језеро („Службени гласник општине Језеро“, број
08/17), Скупштина општине Језеро на својој сједници
одржаој дана 29.12.2017. године д о н и ј е л а је

Петак 29.12.2017. год.

Службени гласник општине Језеро
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Одборнички додатак за вршење одборничке
дужности утврђује се у висини од 384 КМ мјесечно.
ОДЛУКУ
о утврђивању стопе за опорезивање непокретности
на територији општине Језеро за 2018.годину
Члан 1.
Утврђује се стопа која ће се примјењивати за
опорезивање непокретности на територији општине
Језеро за 2018.годину у висини од 0,05 % и на
непокретност у којима се обавља производна
дјелатност, такође у висини од 0,05% .
Члан 2.
Приходи од пореза на непокретности
представљају приходе буџета општине Језеро и
уплаћују се на рачун јавних прихода општине.
Члан 3.
Обавезује се начелник општине да у року од
10 дана ступања на снагу ове одлуке писмено
обавјести Пореску управу РС о висини стопе
дефинисане у члану 1. Ове Одлуке.
Члан 4.
Ступањем на снагу ове одлуке, престаје да
важи одлука Скупштине општине број:010-013-130/17
од 13.02.2017. године.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине
Језеро“.
Број: 010-013-1512 /17
Дана, 29.12.2017. године

Предсједник СО-е
Драгана Карага с.р.

83.
На основу члана 39. став 2. тачка 2, члана 41.
став 4. ( „Службени гласник Републике Српске“, број
97/16), члана 36. 87. Статут општине Језеро (
„Службени гласник општине Језеро“, број 08/17),
Скупштина општине Језеро на сједници одржаној
29.12.2017. године д о н и ј е л а је
ОДЛУКУ
о утврђивању висине одборничког додатка за вршење
одборничке дужности за 2017. годину
Члан 1.
Овом одлуком утврђује се право на
одборнички додатак одборницима за вршење
одборничке дужности у Скупштини општине Језеро
за 2017. годину, висина одборничког додатка за 2017.
годину.
Члан 2.
Одборник има право на једну накнаду за
сваки мјесец, без обзира на број одржаних сједница,
ако је присуствовао једној од сједница.
Члан 3.

Члан 4.
Одборнички додатак за 2017. годину
исплаћивао се у виду аконтације на текући рачун
примаоца ( одборника).
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине
Језеро“.
Број : 010-013-1513/17
Дана, 29.12.2017. године.

Предсједник СО-е
Драгана Карага с.р.

84.
На основу члана 39. Закона о локалној
самоуправи РС ( „Службени гласник РС“, број 97/16 )
и члана 36. Статута општине Језеро („Службени
гласник општине Језеро“, број 08/17) Скупштина
општине Језеро на својој сједници одржаној дана
29.12.2017.године д о н и ј е л а је
Одлуку о Плану
капиталних расхода општине Језеро за 2017. годину
Члан 1.
Усваја се План капиталних расхода за
2017.годину у укупном износу од 190.000,00 КМ.
Члан 2.
Планирани капитални расходи саставни дио
су Ребаланса буџета општине Језеро за 2017.годину
(позиција 510000), и то како слиједи:
Санација локалне путне мреже у општини Језеро у
износу од 100.000,00 КМ по Одлуци о измјенама
Одлуке о одређивању приоритетних пројеката из
Програма јавних инвестиција Републике Српске за
финансирање из буџета.
Асфалтирање локалног макадамског пута пруге од
раскрснице Богно (кућа Марић Мирка) преко Плавог
моста до регионалног пута Р415 Језеро – Купрес у
дужини од 2.352 м, у износу од 40.000,00 КМ
Набавка намјенског теретног возила за одвоз смећа у
износу од 40.000,00 КМ.
Санација локалне путне мреже у износу од 3.500,00
КМ.
Члан 3.
Ступањем на снагу ове Одлуке, престају да важе:
Одлука о плану издатака за нефинансијску имовину
општине Језеро за 2017.годину, број 010-013-563/17 од
31.05.2017. године, Одлука број 010-013-323/17 од
29.03.2017. године,Одлука број 010-013-324/17 од
29.03.2017. године.
Члан 4.
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Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,
а биће објављена у Службеном гласнику општине
Језеро.
Број: 010-013-1514/17
Дана, 29.12.2017. године

Предсједник СО-е
Драгана Карага с.р.

85.
На основу члана 39. Закона о локалној
самоуправи ( „Службени гласник Републике Српске“,
број 97/16), члана 134. став 2. тачка 4 Закона о
основном васпитању и образовању ( „Службени
гласник Републике Српске“, број 44/17),, члана 36. и
87. Статута општине Језеро ( „Службени гласник
општине Језеро“, број 08/17), Скупштина општине
Језеро је на сједници одржаној дана 29.12.2017. године
д о н и ј е л а је
РЈЕШЕЊЕ
о избору члана школског одбора основне школе „Вук
Караџић“
I.

У састав школског одбора Основне школе
„Вук Караџић“ у Језеру испред јединице
локалне самоуправе, бира се
1.

II.

Дражен Стругаловић.

Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а биће објављено у
„Службеном гласнику општине Језеро“.

Број : 010-013-1515
Дана, 29.12.2017. године.

Предсједник СО-е
Драгана Карага с.р.
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потреби.
Одговорни уредник Саша Радић, припрема, обрада текста и штампа Миљана Симетић.

