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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
О П Ш Т И Н А   Ј Е З Е Р О  

                     Година XIX             број 5             17.09.2019. год. 
 

 

 

С К У П Ш Т И Н А   О П Ш Т И Н Е 

 

 

36.  
 

На основу члана 36 и члана 39. Закона о локалној 

самоуправи ( „Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16, 36/19), члана 36. и 87.  Статута општине 

Језеро ( „Службени гласник општине Језеро“, број 08/17) 

и члана 103. 129.,130.,137. Пословника о раду Скупштине 

општине Језеро ( „Службени гласник општине Језеро“, 

број 08/17), Скупштина општине Језеро на 21. сједници 

одржаној дана 17.09.2019. године, донијела је  

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Усваја се извод из записника са XX сједнице 

Скупштине општине Језеро одржане дана 

27.06.2019. године. 

 

2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

биће објављен у „Службеном гласнику општине 

Језеро“. 

 

Број : 010-013-1110 /18                         Предсједник СО 

Дана, 17.09.2019. године.                  Драгана Карага, с.р 

 

 

37. 
 

На основу члана, члана 14. Закона о 

експропријацији („Службени гласник Републике Српске 

„ , број 112/06, 37/07, 110/08, 79/15) члана 36 и члана 39. 

став 2. Закона о локалној самоуправи ( „Службени 

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

87. Статута општине Језеро („Службени гласник 

општине Језеро“, број 08/17), Скупштина општине 

Језеро, је   на XXI сједници , одржаној дана 17.09.2019. 

године, д о н и ј е л а  је  

 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ МИШЉЕЊА 

 

 

 

 

Члан 1. 

 

 Даје се мишљење да постоји оправданост за 

утврђивање општег јавног интереса за извођење 

грађевинских радова на изградњи моста, а по пројекту 

„Изградња моста на ријеци Пливи“. 

 

Члан 2. 

 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Језеро“. 

 

Образложење 

 

 У току је изградња моста на ријеци Пливи,а по 

потписаном Уговору о извођењу радова 

бр.АПЦУ/06/Ц/037-ЈЕЗ између Министарства 

пољопривреде шумарства и водопривреде Републике 

Српске, Јединица за координацију пољопривредних 

пројеката и Херинг д.д. Широки Бријег, и потписаног 

Споразума о суфинансирању између Министарства 

пољопривреде шумарства и водопривреде Републике 

Српске, Јединица за координацију пољопривредних 

пројеката и Општине Језеро, број 01-014-1610/18, а како 

је у току  изградња обалоутврда моста, као и косника 

моста, Скупштина општине Језеро је дала мишљење да 

постоји оправданост да се утврди постојање општег 

јавног интереса за изградњу моста. 

 

 

Број : 010-013-1105 /19                        Предсједник СО 

Дана, 17.09.2019. године.                  Драгана Карага, с.р 

 

 

38. 
 

На основу члана 36 и члана 39. став 2. Закона о 

локалној самоуправи ( „Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16, 36/19),. и члана 87. Статута општине 

Језеро ( „Службени гласник општине Језеро“, број 08/17), 

Скупштина општине Језеро на 21. сједници , одржаној 

дана 17.09.2019. године, д о н и ј е л а  је : 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Прихвата се Информација о безбједности 

друмског саобраћаја на путевима у општини 

Језеро. 
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2. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Језеро“. 

 

Број : 010-013-1107/19                         Предсједник СО 

Дана, 17.09.2019. године                   Драгана Карага, с.р 

 

 

39. 

 
На основу члана 36 и члана 39. став 2. Закона о 

локалној самоуправи ( „Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16, 36/19),. и члана 87. Статута општине 

Језеро ( „Службени гласник општине Језеро“, број 08/17), 

Скупштина општине Језеро на 21. сједници , одржаној 

дана 17.09.2019. године, д о н и ј е л а  је 

  

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Усваја се Извјештај о раду општинских 

инспекцијских органа  за период од 01.01.2019. 

године до 30.06.2019. године. 

 

1. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Језеро“. 

 

Број : 010-013-1109 /19                          Предсједник СО 

Дана, 17.09.2019. године                   Драгана Карага, с.р 

 

 

40. 

 
На основу члана  36 и 39. став 2. Закона о 

локалној самоуправи ( „Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16, 36/19), и члана 87. Статута општине 

Језеро ( „Службени гласник општине Језеро“, број 08/17), 

Скупштина општине Језеро на 21. сједници , одржаној 

дана 17.09.2019. године, д о н и ј е л а  је  

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Прихвата се Информација о стању локалних 

путева на подручју општине Језеро у периоду од 

01.01.2019. године до 30.06.2019. године. 

 

2. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Језеро“. 

 

Број : 010-013-1106//19                         Предсједник СО 

Дана, 17.09.2019. године                  Драгана Карага, с.р. 

   

 

41. 

 
На основу члана 36 и члана 39. Закона о локалној 

самоуправи ( „Службени гласник Републике Српске“, 

број : 97/16, 36/19), и члана 87. Статута општине Језеро ( 

„Службени гласник општине Језеро“, број 08/17), члана 

137 Пословника о раду Скупштине општине Језеро ( 

„Службени гласник општине Језеро“, број 08/17), 

Скупштина општине Језеро на 21. сједници одржаној 

дана 17.09.2019. године, д о н и ј е л а  је  

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Којим се усваја извјештај о извршењу буџета у 

периоду од 01.01.2019. године до 30.06.2019. 

године, Самосталног стручног сарадника за 

буџет, финансије, привреду и приватно 

предузетништво, Нишић Биљане, у Општини 

Језеро. 

 

2. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Језеро“. 

Број : 010-013-1108/19                        Предсједник СО 

Дана, 17.09.2019. године                 Драгана Карага, с.р. 

 

 

42. 
 

На основу члана 36 и члана  39. став 2. Закона о 

локалној самоуправи ( „Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16, 36/19), и члана 87. Статута општине 

Језеро ( „Службени гласник општине Језеро“, број 08/17), 

Скупштина општине Језеро на 21. сједници , одржаној 

дана 17.09.2019. године, д о н и ј е л а  је  

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Прихвата се Информација о реализацији 

Програма прољетне сјетве и усвајање Акционог 

програма  јесење сјетве на подручју општине 

Језеро. 

 

2. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Језеро“. 

 

Број : 010-013-1111/19                         Предсједник СО 

Дана, 17.09.2019. године                 Драгана Карага, с.р. 
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43. 
 

На основу члана 36 и члана  39. став 2. Закона о 

локалној самоуправи ( „Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16, 36/19), и члана 87. Статута општине 

Језеро ( „Службени гласник општине Језеро“, број 08/17),  

а у вези са Поглављем 2. 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,) члана 2 и 7. 

Упутства о утврђивању квалификација, броју, именовању 

и разрјешењу  и обуци чланова изборне комисије основне 

изборне јединице Босне и Херцеговине („Службени 

гласник БиХ“, број 29/18 и 41/19) Скупштина општине 

Језеро на 21. сједници , одржаној дана 17.09.2019. године, 

д о н и ј е л а  је: 

 

О Д Л У К У 

о именовању предсједника и једног  члана Општинске 

изборне комисије 

 

 

Члан 1. 

 

Дејан Николчић, именује се за  предсједника 

Општинске изборне комисије у општини Језеро. 

 

Бојана Качар,  именује се за члана Општинске 

изборне комисије у општини  Језеро. 

 

Члан 2. 

 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

доношења, а биће објављена у „Службеном гласнику 

општине Језеро“. 

 

Образложење 

 

 

Дана 29.05.2019. године Централна изборна 

комисија БиХ је донијела Рјешење у којем није дата 

сагласност на Одлуку Скупштине општине Језеро број. 

010-013-485/19 од 25.04.2019. године, а којом се 

дужности у чланству Општинске изборне комисје Језеро 

разрјешавају Дражен Стругаловић, замјенски 

предсједник и Бојана Качар, замјенски члан. 

 

У Рјешењу стоји да Скупштина општине Језеро 

није провела поступак именовања предсједника и члана 

Општинске изборне комисије Језеро, у складу са 

одредбом члана 2.12 став (5) и (8) Изборног закона Босне 

и Херцеговине и чланом 8 став (1) Упутства о 

утврђивању квалификација, броја, именовању и 

разрјешењу и обуци чланова изборне комисије основне 

изборне једнице у Босни и Херцеговини (Пречишћени 

текст“ („Службени гласник БиХ“ , број:29/18), чиме нису 

испуњени услови за разрјешење замјенског предсједника 

и замјенску чланицу Општинске изборне Језеро. 

 

Потом је према упутству Централне изборне 

комисије БиХ, Скупштина општине Језеро извршила 

именовање пресједника и члана Општинске изборне 

комисије Језеро, у складу са одредбом члана 2.12 став (5) 

и (8) Изборног закона Босне и Херцеговине  („Службени 

гласник Босне и Херцеговине“, 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, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14 и 31/16) и 

Упутством о утврђивању квалификација, броја, 

именовању и разрјешењу и обуци чланова изборне 

комисије основне изборне јединице у Босни и 

Херцеговини ( Пречишћен текст) ( „Службени гласник 

БиХ“, број 29/18, 41/19). 

 

 

Број : 010-013-1112/19                          Предсједник СО 

Дана, 17.09.2019. године                  Драгана Карага, с.р. 

 

 

44. 
 

На основу члана 36 и члана 39. став 2. Закона о 

локалној самоуправи ( „Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16, 36/19), и члана 87. Статута општине 

Језеро ( „Службени гласник општине Језеро“, број 08/17), 

Скупштина општине Језеро на 20. сједници , одржаној 

дана 27.06.2019. године, д о н и ј е л а  је:  

 

 О Д Л У К У 

о давању овлашћења начелнику општине  

 

1. Даје се овлашћење Начелнику општине Језеро, 

Снежани Ружичић, да проведе процедуру за 

именовање Надзора за градњу моста на ријеци 

Пливи. 

 

2. Обавезује се Начелник општине Језеро, Снежана 

Ружичић, да информише Скупштину општине 

Језеро о предузетим радњама. 

 

3. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања  у „Службеном гласнику општине 

Језеро“. 

 

Број : 010-013-789/19                             Предсједник СО 

Дана, 27.06.2019. године                  Драгана Карага, с.р. 

 

 
 

 
 

 

12. 
  

У складу са чланом 70. ст. 1, 2, 3. и 6, чл. 88. и 

89. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник БиХ'', 

број 39/14), на основу члана 28. став 1. Правилника о 

јавним набавкама роба, услуга и радова у општини 

Н А Ч Е Л Н И К  О П Ш Т И Н Е 
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Језеро, број: 01-014-935/17 од 25.08.2017. године и члана 

67. Статута општине Језеро (''Службени гласник општине 

Језеро'', број: 08/17), начелник општине Језеро, доноси 

 

 

О Д Л У К У 

о избору најповољнијег понуђача  

за Јавну набавку „Санација и асфалтирање локалних 

путева у насељеним мјестима Љољићи и Черказовићи“ и 

то за први лот „Санација и асфалтирање локалног пута у 

насељеном мјесту Љољићи од куће Марић Симе до куће 

Ружичић Душка“ 

 

 

I 

Отвореним поступком јавне набавке „Санација и 

асфалтирање локалних путева у насељеним мјестима 

Љољићи и Черказовићи“ и обавјештења о јавној набавци 

објављеног на Порталу Агенције за јавне набавке број: 

18176-1-3-2-3-2/19, уредно је достављена једна технички 

задовољавајућа и  прихватљива понуда и то од стране 

понуђача „Мркоњићпутеви“ д.о.о. Мркоњић Град и то са 

укупном понудом за оба лота у износу од 171.262,00 КМ 

без ПДВ-а и то:  

За први лот: Санација и асфалтирање локалног 

пута у насењеном мјесту Љољићи, и то од куће Марић 

Симе до куће Ружичић Душка, у дужини од 570 m, 

ширине 2,60 m, и дебљине асфалта 7 cm; процјењена 

вриједност износи: 52.190,00 КМ без ПДВ-а, са понудом 

у износу од 52.175,00 КМ. 

Анализом једне приспјеле понуде те примјеном 

критерија „најнижа цијена технички задовољавајуће 

понуде“, Комисија за јавну набавку је актом, број: 01-

014-640/19-4 од 16.07.2019. године, утврдила да је 

понуђач „Мркоњићпутеви“ д.о.о. Мркоњић Град са 

понудом за први лот у износу од 52.175,00 КМ без ПДВ-а 

у предметној набавци изабран као најповољнији понуђач, 

а чија понуда је технички задовољавајућа и технички 

прихватљива.  

Цијенећи наведено уговорни орган доноси 

одлуку као у диспозитиву. 

 

 

II 

По истеку рока за жалбу, односно по окончању 

поступка по жалби, Уговорни орган ће позвати изабраног 

понуђача ради закључивања одговарајућег уговора којим 

ће се регулисати међусобна права и обавезе у складу са 

захтјевима из Тендерске документације и законским 

прописима који регулишу поступак уговарања. 

 

 

 

ПРАВНА ПОУКА: 

 

Свако ко има легитиман интерес за конкретни 

уговор о јавној набавци и ко сматра да је Уговорни орган 

у току поступка избора најповољнијег понуђача извршио 

повреду одредби Закона о јавним набавкама или 

подзаконских аката, има право, у писаној форми, 

уложити жалбу на Одлуку о избору најповољнијег 

понуђача у року од пет (5) дана од дана кад је сазнао за 

законску повреду. 

 
Број: 01-014-640/19-5                      Начелник општине 

Дана, 17.09.2019. године              Снежана Ружичић, с.р. 

 

 

13. 
 

У складу са чланом 70. ст. 1, 2, 3. и 6, чл. 88. и 

89. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник БиХ'', 

број 39/14), на основу члана 28. став 1. Правилника о 

јавним набавкама роба, услуга и радова у општини 

Језеро, број: 01-014-935/17 од 25.08.2017. године и члана 

67. Статута општине Језеро (''Службени гласник општине 

Језеро'', број: 08/17), начелник општине Језеро, доноси 

 

 

О Д Л У К У 

о избору најповољнијег понуђача  

за Јавну набавку „Санација и асфалтирање локалних 

путева у насељеним мјестима Љољићи и Черказовићи“ и 

то за други лот „Санација и асфалтирање локалног пута у 

насељеном мјесту Черказовићи од раскрснице Богно до 

бунара – извора питке воде“ 

 

 

I 

Отвореним поступком јавне набавке „Санација и 

асфалтирање локалних путева у насељеним мјестима 

Љољићи и Черказовићи“ и обавјештења о јавној набавци 

објављеног на Порталу Агенције за јавне набавке број: 

18176-1-3-2-3-2/19, уредно је достављена једна технички 

задовољавајућа и  прихватљива понуда и то од стране 

понуђача „Мркоњићпутеви“ д.о.о. Мркоњић Град и то са 

укупном понудом за оба лота у износу од 171.262,00 КМ 

без ПДВ-а и то:  

За други лот: Санација и асфалтирање локалног 

пута у насељеном мјесту Черказовићи, и то од 

раскрснице Богно до бунара извора питке воде, у дужини 

од 1.450 m, ширине 2,60 m и дебњине асфалта 6 cm; 

процјењена вриједност износи: 119.122,00 КМ без ПДВ-

а, са понудом у износу од 119.087,00 КМ. 

Анализом једне приспјеле понуде те примјеном 

критерија „најнижа цијена технички задовољавајуће 

понуде“, Комисија за јавну набавку је актом, број: 01-

014-640/19-4 од 16.07.2019. године, утврдила да је 

понуђач „Мркоњићпутеви“ д.о.о. Мркоњић Град са 

понудом за други лот у износу од 119.087,00 КМ без 

ПДВ-а у предметној набавци изабран као најповољнији 

понуђач, а чија понуда је технички задовољавајућа и 

технички прихватљива.  

Цијенећи наведено уговорни орган доноси 

одлуку као у диспозитиву. 

 

 

II 

По истеку рока за жалбу, односно по окончању 

поступка по жалби, Уговорни орган ће позвати изабраног 

понуђача ради закључивања одговарајућег уговора којим 

ће се регулисати међусобна права и обавезе у складу са 
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захтјевима из Тендерске документације и законским 

прописима који регулишу поступак уговарања. 

 

ПРАВНА ПОУКА: 

 

Свако ко има легитиман интерес за конкретни 

уговор о јавној набавци и ко сматра да је Уговорни орган 

у току поступка избора најповољнијег понуђача извршио 

повреду одредби Закона о јавним набавкама или 

подзаконских аката, има право, у писаној форми, 

уложити жалбу на Одлуку о избору најповољнијег 

понуђача у року од пет (5) дана од дана кад је сазнао за 

законску повреду. 

 

 

Број: 01-014-640/19-5/1                     Начелник општине 

Дана, 17.09.2019.године               Снежана Ружичић, с.р. 

 

 

14. 

 

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи Републике Српске (Службени гласник РС 

број: 97/16) и члана 67.Статута општине Језеро 

(Службени гласник општине Језеро број:08/17) доносим 

Рјешење 

I 

 Одоборава се исплата средстава у износу од 

450,00 КМ за одлазак дјеце на море која су подржана 

кроз Пројекат „Социјализација дјеце у Републици 

Српској-2019“  

II 

 Исплата средстава из члана 1. Рјешења извршиће 

се из буџета општине Језеро за 2019.годину са позиције 

415 200- грантови у земљи. 

III 

Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће 

објављено у Службеном гласнику општине Језеро. 

 

Број:01-014-933/19                          Начелник општине 

Дана, 17.09.2019.године               Снежана Ружичић, с.р. 
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Оснивач Скупштина општине Језеро 

тел/факс (050) 291-001 и (050) 291-002. 

Службени гласник општине Језеро излази по 

потреби. 

Одговорни уредник Бранка Шормаз.
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