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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
О П Ш Т И Н А
Година XVII

број 9

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
62.
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 14.12.2017. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
1.Којим се усваја као оправдан изостанак одборника
Слободана Лакетића са сједнице Скупштине општине
Језеро одржане дана 14.12.2017. године.
2.Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
биће објављен у „Службеном гласнику општине
Језеро“.

Ј Е З Е Р О
14.12.2017. год.

2.Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
биће објављен у „Службеном гласнику општине
Језеро“.
Број : 010-013-1413/17
Дана, 14. 12. 2017. године

Предсједник СО-е
Драгана Карага с.р.

64.
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 десетој сједници одржаној дана
14.12.2017.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
О ПРИХВАТАЊУ НАЦРТА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ
РЕБАЛАНСА БУЏЕТА
ОПШТИНЕ ЈЕЗЕРО ЗА 2017.ГОДИНУ
Члан 1.

Број : 010-013-1412/17
Дана, 14.12.2017. године.

Предсједник СО-е
Драгана Карага с.р.

63.
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 14.12.2017. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
1.Усваја се извод из записника са IX сједнице
Скупштине општине Језеро одржане дана 16.11.2017.
године.

Скупштина општине прихвата Нацрт одлуке о
усвајању Ребаланса буџета општине Језеро у износу
од 756.700,00 КМ и упућује на Јавну расправу, ради
прибављања примједби, мишљења и приједлога.
Прихватају се препоруке Министарства финансија
Републике Српске достављене на Нацрт ребаланса
буџета општине Језеро за 2017.годину уз уважавање
образложења начелника општине Језеро.
Члан 2.
Укупни приходи из члана 1. Одлуке износе 664.200,00
КМ, примици за нефинансијску имовину 50.000,00
КМ и дио нето примитака од задуживања у износу од
42.500,00 КМ распоређују се на:
Текуће буџетске расходе са намјеном у износу од
656.700,00 КМ,
Издатке за нефинансијску имовину у износу од
90.000,00 КМ и
Буџетску резерву у износу од 10.000,00 КМ.
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Члан 3.
Јавна расправа ће бити спроведена у року од пет дана.
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Члан 4.
Задужује се начелник општине и општиснка управа
да проведу Јавну расправу на Нацрт Плана буџета
општине Језеро за 2018. годину.

Члан 4.
Задужује се начелник општине и општиснка управа
да проведу Јавну расправу на Нацрт ребаланса буџета
општине Језеро за 2017. годину.

Број: 010-013-1415/17
Дана, 14.12.2017.године

Члан 5.
Овај закључак ступа на снагу осамог дана од дана
објављивања у Службеном гласнику општине Језеро.
Број: 010-013-1414/17
Дана,14.12.2017.године

Члан 5.
Овај закључак ступа на снагу осамог дана од дана
објављивања у Службеном гласнику општине Језеро.

Предсједник СО-е
Драгана Карага с.р.

65.
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 десетој сједници одржаној дана
14.12.2017.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
О ПРИХВАТАЊУ НАЦРТА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ
ПЛАНА БУЏЕТА
ОПШТИНЕ ЈЕЗЕРО ЗА 2018.ГОДИНУ
Члан 1.
Скупштина општине прихвата Нацрт одлуке о
усвајању Плана буџета општине Језеро за 2018.годину
у износу од 693.400,00 КМ и упућује на Јавну
расправу, ради прибављања примједби, мишљења и
приједлога.
Прихватају се препоруке Министарства финансија
Републике Српске достављене на Нацрт Планаа
буџета општине Језеро за 2018.годину уз уважавање
образложења начелника општине Језеро.
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.
Јавна расправа ће бити спроведена у року од пет дана.

Предсједник СО-е
Драгана Карага с.р.

66.
На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи РС
(Службени гласник РС број 97/16), члана 89. Став 8.
Закона о шумама (Службени гласник РС број 75/85 и
60/13), члана 36. Статута оштине Језеро (Службени
гласник општине Језеро број: 08/17), Скупштина
оопштине Језеро на својој десетој сједници одржаној
дана 14.12.2017. године донијела је
ОДЛУКУ
О измијењеном годишњем плану о утрошку средстава
од ренте на
подручју општине Језеро у 2017.години
Измјењен је годишњи план утрошка средстава од
ренте на подручју општине Језеро за 2017.годину
изоси 94.237,24 КМ.Дата средства улажу се у:
1. Санација пута за Гогиће 600м. Потребно
126м3 насипа превоз и планирање што
износи 1890,00 КМ.
2. Санација пута Шајинове куће до Пере
Јовановића 950м, потребно 142,5 м3
насипа, превоз и планирање што износи
2.137,00 КМ.
3. Санација пута Ђукића куће – Лакетићи
500м ,потребно 105м3 наспиа, превоз и
планирање што укупно износи 1575,00
КМ.
4. Санација пута Језеро – Жаовине 1000м,
потребно 201 м3 насипа, превоз и
планирање у износу од 3150,00 КМ.
5. Санација пута Черказовићи од Мире
Пекеза до Евуке Б. 1500м, потребно
распланирати постојећи насип и довести
нови 31503 наспипа,превоз и планирање у
износу од 4725,00 КМ.
6. Пруга од асфалта до плавог мостас
Љољићи 2200м, потребно 462м3, превоз и
планирање у износу од 6930,00 КМ.
7. Санација пута од моста до Салке Мутића
и Савића кућа 900м,потребно 189 м3
насипа, набавка превоз и планирање у
износу од 2835,00 КМ.
8. Санација пута за горње Љољиће 1000м,
потребно 210 м3 насипа, набавка превоз и
планирање у износу од 3150,00 КМ.
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Санација пута од асфалта до Љољићког
моста 180м, потребно 72 м3 насипа,
набавка превоз и планирање у износу од
1080,00 КМ.
Санација пута до Луке Вођевића до Јове
Топића 700м, потребно 210 м3 насипа и
уградња четири цијеви ф400мм,насип
=3150,00 КМ, уградња цијеви 300,00 КМ
што укупно износи 3450,00 КМ.
Санација пута Присоје – Борци 1200м.
Прочистити и проширити цијелу
трасу пута багером 6 сати у износу од
360,00 КМ
Направити два проширења 8 сати рад
багера у износу од 480,00 КМ
Проширити кривину 12 сати рад
багера у износу од 720,00 КМ
Извршити насип 300м потребно 92м3
насипа и набавка, превоз планирање
што укупно износи 1350,00 КМ
Санација пута Присоје репетитор 1500м,
потребно 225 м3 насипа, набавка превоз и
планирање у износу од 3375,00 КМ.
Санација пута Ковачевац – Лакетић Коса
2500, потребно 225 м3 насипа, набавка
превоз и планирање у износу од 3375,00
КМ.
Санација пута Ковачевац – Мајдан 600м,
потребно 126 м3 насипа, набавка превоз и
планирање у износу од 1890,00 КМ.
Израда пропуста код Нуће Кестена куће у
износу од 600,00 КМ.
Санација пута Перућица горња и доња
Сињаково, израда пропуста чишћења
канала насипање и планирање у износу од
6000,00 КМ.
Изградња новог резервоара за Ђумезлије
у износу 5165,24 КМ.

18.Асфалтирање локалног макадамског пута
– пруге од Раскрснице – Богно (кућа Марић Мирка)
преко Плавог моста до регионалног пута Р415 Језеро
– Купрес у дужини од 2352м, у износу од 40.000,00 КМ.
На овај План утрошка средстава дата је
сагласност Министарства пољопривреде, шумарства
и водопривреде РС број 12.06.2-332-1113/17 од
05.12.2017. године.
Измијењени годишњи план о утрошку
средстава од ренте на подручју општине Језеро у
2017.години биће објављен у Службеном гласнику
општине Језеро.
Број: 010-013-1416/17
Дана,14.12.2017.године

Предсједник СО-е
Драгана Карага с.р.
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67.
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 на сједници одржаној
дана 14.12.2017. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
1.Којим се прихвата информација о раду Основне
школе „Вук Карачић“ Језеро за 2017. годину.
2.Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
биће објављен у „Службеном гласнику општине
Језеро“.
Број : 010-013-1417/17
Дана, 14.12.2017. године.

Предсједник СО-е
Драгана Карага с.р.

68.
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 на сједници одржаној
дана, 14.12.2017. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
I
Утврђује се Приједлог уписног подручја за централну
основну школу на територији општине Језеро :
УПИСНО ПОДРУЧЈЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ВУК
КАРАЏИЋ“ - ЈЕЗЕРО.
Уписно подручје ове школе чине насељена мјеста :
Присоје, Ђумезлије, Ковачевац, Перућица, Љољићи,
Черказовићи, Језеро, Дренов До, Борци.

II
Сходно члану 32. Закона о основном васпитању и
образовању ( „Службени гласник Републике Српске“,
број 44/17) Министар просвјете и културе Републике
Српске ће на основу приједлога уписних подручја из
тачке 1. овог Закључка утврдити уписна подручја за
основну школу на територији општине Језеро и
донијети Рјешење о уписном подручју.
III
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
биће објављен у „Службеном гласнику општине
Језеро“
Број : 010-013-1418/17
Дана, 14.12. 2017. године

Предсједник СО-е
Драгана Карага с.р.
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69.
На основу члана 2.12 став 5.,6. и 8. Изборног
закона БиХ ( „Службени гласник БиХ“, број 23/01,
7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05,
77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 32/10, 18/13, 7/14 и
31/16) и члана 36. и 87. Статута општине Језеро (
„Службени гласник Општине Језеро“: број 8/17), и
Одлуке о расписивању Јавног огласа за именовање
три члана Општинске изборне комисије Општине
Језеро број 010-013-570/17 од 31.05.2017. године,
Скупштина општине Језеро на сједници одржаној
дана, 14.12.2017. године донијела је

РЈЕШЕЊЕ
о именовању два члана и предсједника
Општинске изборне комисије Језеро
I
За чланове Општинске изборне комисије именују се :
1.
2.

КАЧАР БОЈАНА,
ОМЕРИНОВИЋ АЛМАСА,

II
За предсједника Општинске изборне Комисије Језеро
именује се СТРУГАЛОВИЋ ДРАЖЕН, дипломирани
инжењер саобраћаја.
III
Мандат именованих траје седам година и тече
од дана давања сагласности Централне изборне
комисије БиХ, на Рјешење о разрјешењу и именовању
два члана и предсједника Општинске изборне
комисије Језеро.
IV
Ово Рјешење ступа на снагу давањем
сагласности од стране Централне изборне комисије
БиХ, и биће објављено на огласној табли и нет
страници Општине Језеро.
Број : 01-013- 1419/17
Дана, 14.12.2017. год.

Предсједник СО-е
Драгана Карага с.р.

70.
На основу члана 2.12 став 9. Изборног закона
Босне и Херцеговине ( „Службени гласник БиХ“, број
: 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05,
65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 32/10, 18/13, 7/14
и 31/16), члана 36. и 87. Статута општине Језеро (
„Службени гласник општине Језеро“, број 08/17),
Скупштина општине Језеро на сједници одржаној
дана 14.12.2017. године, д о н о с и
ОДЛУКУ
о висини накнаде члановима Општинске изборне
комисије
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Члан 1.
Овом одлуком утврђује се висина накнаде члановима
општинске изборне комисије Језеро и предсједнику
Општинске изборне комисије.
Члан 2.
Чланови Општинске изборне комисије и предсједник
Општинске изборне комисије имају право на
мјесечну накнаду у износу :
- чланови Општинске изборне комисије у
мјесечном износу од 100,00 КМ у изборној
години.
- предсједник Општинске изборне комисије у
мјесечном износу од 300,00 КМ у изборној
години.
Члан 3.
О извршењу ове одлуке стараће се Општинска
изборна комисија и Одјељење за финансије
Општинске управе општине Језеро.
Члан 4.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи
Одлука о висини накнаде члановима Општинске
изборне комисије од 29.07.2016. године ( „Службени
гласник општине Језеро“, број 02/16).
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине
Језеро).
Број : 010-013-1420/17
Дана, 14.12.2017. године.

Предсједник СО-е
Драгана Карага с.р.

71.
На основу члана 40. Закона о локалној
самоуправи ( „Службени гласник Републике Српске“,
број 97/16), члана 37.,40., и 87. Статута Општине
Језеро ( „Службени гласник Општине Језеро“, број
8/17), члана 54. Пословника о раду Скупштине
општине Језеро ( „Службени гласник Општине
Језеро“, број 08/17), а након Извјештаја Мандатско –
имунитетске комисије, Скупштина општине Језеро на
сједници одржаној дана, 14.12. 2017. године, донијела
је
ОДЛУКУ
о верификацији мандата изабраног одборника
I
Верификује се мандат изабраног одборника Качар
Илије у Скупштини општине Језеро, који је
додијељен као кандидату на листи ДНС –
Демократског народног савеза.
II
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће
објављена у „Службеном гласнику општине Језеро“
Број : 01-013-1421/17
Дана, 14.12. 2017. године

Предсједник СО-е
Драгана Карага с.р.

Четвртак 14.12.2017. год.

Службени гласник општине Језеро

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

26.
На основу члана 67. Статута општине Језеро
(Службени гласник општине Језеро број: 08/17) и
члана 13. Правилника о начину и роковима вршења
пописа и усклађивања књиговодственог стања са
стварним стањем имовине и обавеза (Службени
гласник РС, број 45/16), доносим
ОДЛУКУ
о именовању Комисије за попис
У циљу утврђивања стварног стања имовине и
обавеза и усклађивања књиговодственог стања са
стварним стањем на дан 31.12.2017. године именују се
сљедеће комисије:
А) Комисија за попис основних средстава и ситног
ивентара:
1. Драгана Карага, предсједник
2. Дражен Стругаловић, члан
3. Шевал Рибић, члан
Б) Комисија за попис готовог новца у благајни и
стању на жиро рачунима:
1. Драгана Карага, предсједник
2. Драган Стругаловић, члан
3. Рада Росић, члан
А) Комисија за попис потраживања обавеза:
1. Драгана Карага, предсједник
2. Сенада Омериновић, члан
3. Биљана Нишић, члан
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће
објављена у Службњеном гласнику општине Језеро.
Број: 01-014- 1452/17
Дана, 15.12.2017. год.

Начелник општине
Снежана Ружичић с.р.

27.
УПУСТВО ЗА ПОПИС
Попис имовине и обавеза општине Језеро
врше пописне комисије именоване Одлуком
начелника општине Језеро, број 01-014- 1452/17 од
15.12.2017. године.
Комисија за попис имају обавезу и права да:
1.Донесу свој план рада на попису,
2.Обезбједе простор и мјесто гдје ће се вршити
попис и провјеравају да ли припреме за попис теку у
складу са донесеним планом пописа,
3.Контактирају
са
руководиоцима
и
руководиоцима у вези елиминисања уочених
пропуста и недостатака у припремним радњама.
4.Обављају и друге неопходне припреме за
попис као што су обезбјеђење пописне листе, списак
имовине са називима појединих ставки итд.
5.Врше
неутрални
попис
дијелова
материјалне имовине и то бројањем, мјерењем итд.
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6.По потреби од начелника општине
захтјевају и ангажовање вјештака одређене струке,
7.Податке о утврђеном стварном стању уносе
у пописне листе које се сачињавају у три примјерка,
које поред чланова комисије потписује материјално
задужено лице.
8.
Утврђује
због
чега
су
дијелови
материјалних добара оштећени, слабијег квалитета
или је наступио квар, те су постали неупотребљиви и
да ли постоје елементи појединачне одговорности
запослених и врше сравњање са књиговодственим
стањем,
9. Сачињавају извјештај о извршеном попису
са појединачним и укупним разликама које су
утврђене приликом сравнања књиговодственог са
стварним стањем,
10.Извјештај о извршеном попису са
пописним листама у прилогу достављају начелнику
општине Језеро,
11.На сва друга питања која нису регулисана
овимупуством примјењују се одредбе правилника о
начину и роковима вршења пописа и усклађивања
књиговодственог стања са стварним стањем
(Сл.гласник РС, број 37/00)
Ово упиство ступа на снагу даном доношења и биће
објављена у Службеном гласнику општине Језеро.
Број:01-014- 1452/17-1
Дана, 15.12.2017. год.

Начелник општине
Снњжана Ружичић с.р.

28.
На основу члана 67. Статута општине Језеро
(Службени гласник општине Језеро број: 08/17) и
члана 13. Правилника о начину и роковима вршења
пописа и усклађивања књиговодственог стања са
стварним стањем имовине и обавеза (Службени
гласник РС, број 45/16), доносим
ПЛАН
Пописа имовине општине Језеро са стањем на дан
31.12.2017. године
У циљу благовременог почетка пописа, вршења
пописа, подношење извјештаја пописних комисија,
доношење одлуке о књижењу и књижења
инвентруних стања утврђује се План попињса
имовине општине Језеро са стањем на дан 31.12.2017.
године како слиједи:
1.Извршити попис свих основних средстава и ситног
ивентара, власништво других, који се налазе у
употреби код Скупштине општине Језеро.
2. Именовати пописне комисије,
Извршилац: Начелник општине,
Рок: 15.12.2017. године
3.Донијети Упуство о раду пописних комисија,
Извршилац: Начелник општине,
Рок: 15.12.2017. године
4.Почети са пописом,
Извршилац: Пописна комисија,
Рок: 15.12.2017. године

Четвртак 14.12.2017. год.

Службени гласник општине Језеро

5.Извршити попис, сравњење књиговодственог са
стварним стањем и поднијети извкештај о извршеном
попису
Извршилац: Предсједници пописних комисија
Рок: 15.01.2018. године
6.Донијети одлуку о књижењу инвентурних стања,
Извршилац: Начелник општине,
Рок: 20.01.2018. године
7.Извршити сва потребна књижења у складу са
утврђеним стањем,
Извршилац: Самостални стручни сарадник за буџет и
финансије општине, привреду и приватно
предузетништвоНачелник општине,
Рок: 25.01.2018. године
Овај Олан ступа на снагу даном доношења и биће
објављена у Службњеном гласнику општине Језеро.
Број:01-014-1452 /17-2
Дана, 15.12.2017. год.

Начелник општине
Снежана Ружичић с.р.
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Четвртак 14.12.2017. год.

Службени гласник општине Језеро
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