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

                     Година XIX             број 6             25.10.2019. год. 
 

 

 

С К У П Ш Т И Н А   О П Ш Т И Н Е 

 

 

45.  
На основу 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 22. сједници 

одржаној дана 25.10.2019. године, донијела је  

З А К Љ У Ч А К 

1. Усваја се извод из записника са XXI сједнице 

Скупштине општине Језеро одржане дана 

17.09.2018. године. 

 

2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

биће објављен у „Службеном гласнику општине 

Језеро“. 

 

 

Број : 010-013-1205/19                           Предсједник СО 

Дана, 25.10.2019. године.                  Драгана Карага, с.р 

 

46. 
На основу члана 21. став 3. Закона о ревизији 

јавног сектора Републике Српске  (Службени гласник 

Републике Српске, број 98/05 и 20/14), члана 36. и члана 

39. Закона о локалној самоуправи Републике Српске 

(Службени гласник Републике Српске , број 97/16 и 

36/19) и члана 36. Статута општине Језеро (Службени 

гласник општине Језеро, број 08/17) , на сједници 

Скупштине општине одржаној дана, 25.10.2019. године 

донесена је 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОДЛУКА 

о усвајању Извјештаја Главне службе за ревизију 

јавног сектора Републике Српске о проведеној 

финансијској ревизији Општине Језеро за период 

01.01. -31.12.2018 године 

I 

 Одборници Скупштине општине Језеро прихватају 

Извјештај Главне службе за ревизију јавног сектора 

Републике Српске о проведеној финансијској ревизији 

Општине Језеро за период 01.01.-31.12.2018. године. 

II 

 Одлука ступа на снагу осмог дана од дана доношења 

и биће објављена у Службеномм гласнику општине 

Језеро. 

Број : 010-013-1203/19                           Предсједник СО 

Дана, 25.10.2019. године.                  Драгана Карага, с.р 

 

47. 
  На основу члана 36. и 39. Закона о локалној 

самоуправи Републике Српске (Службени гласник 

Републике Српске број 97/16 и 36/19) и члана 36. Статута 

Општине Језеро (Службени гласник Општине Језеро, 

број 08/17) на сједници Скупштине Општине Језеро 

одржаној дана, 25.10.2019. године, усвојен је: 

 

Закључак 

о усвајању Плана отклањања неправилности 

утврђених у Извјештају Главне службе за ревизију 

јавног сектора Републике Српске о проведеној 

финансијској ревизији Општине Језеро за период од 

01.01. до 31.12.2018. године 

 

I 

Усваја се План отклањања неправилности 

утврђених у Извјештају Главне службе за ревизију јавног 

сектора Републике Српске о проведеној финансијској 

ревизији Општине Језеро за период од 01.01. до 

31.12.2018. године. 
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II 

Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а 

биће објављен у Службеном глааснику Општине Језеро. 

 

Број : 010-013-1204/19                           Предсједник СО 

Дана, 25.10.2019. године.                  Драгана Карага, с.р 

 

48. 
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 22. сједници , одржаној 

дана 25.10.2019. године, д о н и ј е л а  је  

З А К Љ У Ч А К 

1. Прихвата се Информација о раду Основне школа 

„Вук Караџић“ у Језеру у школској 2018/2019 

години. 

 

2. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Језеро“. 

 

Број : 010-013-1206/19                           Предсједник СО 

Дана, 25.10.2019. године.                  Драгана Карага, с.р 

 

49. 
На основу члана  39. став 2. Закона о локалној 

самоуправи ( „Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16), члана 36. став 2. и члана 87. Статута општине 

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

Скупштина општине Језеро на 22. сједници , одржаној 

дана 25.10.2019. године, д о н и ј е л а  је  

О Д Л У К У 

о давању овлаштења Предсједнику СО Језеро  

 

1. Даје се овлашћење Предсједнику СО Језеро, 

Карага Драгани, да предузме све активности 

потребне за покретање законских процедура које 

је неопходно испунити да би се стекли услови за 

прометовање дијела парцеле означене као к.ч. 

28/16/1 К.О Језеро уписаној у Лист 

непокретности број 298. 

2. Обавезује се Предсједник СО Језеро, Драгана 

Карага, 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 : 010-013-1207/19                           Предсједник СО 

Дана, 25.10.2019. године.                  Драгана Карага, с.р 

 

50. 
На основу члана 39. став 2. Закона о локалној 

самоуправи ( „Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16, 36/19), члана 68. Став 1 Закона о уређењу 

простора и грађењу Републике Српске („Службени 

гласник Републике Српске“, број 40/13, 106/15, 84/19) 

члана 16 Закона о правобранилаштву Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“ , број 7/18), 

члана 36. став 2. Статута општине Језеро ( „Службени 

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

општине Језеро на 22. сједници, одржаној дана 

25.10.2019. године, донијела је: 

ОДЛУКУ 

О покретању свих активности и законских процедура 

неопходних за прометовање дијела парцеле број к.ч. 

28/16/1 К.О. Језеро 

 

1. Којим се покрећу све активности и законске 

процедуре везане за прометовање дијела 

парцеле број к.ч. 28/16/1 К.О. Језеро, 

уписаној у Лист непокретности број 298, 

назив парцеле „Гробље“, окарактерисана као 

њива III класе. 

 

2. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Језеро“. 

 

Број : 010-013-1208/19                           Предсједник СО 

Дана, 25.10.2019. године.                  Драгана Карага, с.р 

 

51. 
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, је   на 22. сједници , 

одржаној дана 25.10.2019.  године, д о н и ј е л а  је  

ОДЛУКУ  

којом се стављају ван снаге све донешене одлуке 

Скупштине општине Језеро везане за реализацију 

пројекта „Јошавка“ 

 

Члан 1. 

 Овом одлуком стављају се ван снаге све 

претходно донешене Одлуке од стране Скупштине 
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општине Језеро, а које се односе на реализацију пројекта 

„Јошавка“. 

Члан 2. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Језеро“. 

 

Образложење 

 

 Будући да је Скупштина општине Језеро још 

2006. године покренула све неопходне законске 

процедуре за реализацију пројекта „Јошавка“, а који се 

односи на изградњу ископа новог корита ријеке Јошавке 

кроз насељено мјесто Језеро, а чија је реализација 

неопходна због спречавања поплава које су у току 

кишних периода честе у општини Језеро, те како није 

дошло до реализацје пројекта дужи низ година, а будући 

да је на самом терену дошло до промјене водотока, као и 

површина парцела будући да се дио земљишта сваке 

године у току повишеног водотока одрони, а такође је му 

односу на неке парцеле дошло и до промјене посједника, 

неопходно је покренути нове процедуре и прибавити 

нову документацију како би се пројекат могао успјешно 

реализовати. 

 

Број : 010-013-1209/19                           Предсједник СО 

Дана, 25.10.2019. године.                  Драгана Карага, с.р 

 

52. 
На основу члана  39. став 2. Закона о локалној 

самоуправи ( „Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16, 36/19), члана 36. став 2. и члана 87. Статута 

општине Језеро ( „Службени гласник општине Језеро“, 

број 08/17), Скупштина општине Језеро на 22. сједници , 

одржаној дана 25.10.2019. године, д о н и ј е л а  је  

О Д Л У К У 

о давању овлаштења начелнику општине 

 

1. Даје се овлашћење Начелнику општине Језеро, 

Снежани Ружичић, да предузме све  неопходне 

активности и законске процедуре за реализацију 

пројекта „Јошавка“ 

 

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 : 010-013-1265/19                           Предсједник СО 

Дана, 25.10.2019. године.                  Драгана Карага, с.р 

 

53. 
На основу члана , члана 14. Закона о 

експропријацији („Службени гласник Републике Српске 

„ , број, 112/06, 33/07, 66/08, 110/08, 2/15 и 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 22. Сједници , одржаној дана 

25.10.2019. 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 радова 

ископа новог корита ријеке Јошавке, кроз насељено 

мјесто Језеро, а који радови су неопходни за реализацију 

пројекта „Укоричење ријеке Јошавке“. 

 

Члан 2. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Језеро“. 

 

Образложење 

Општина Језеро се сваке године сусреће са 

честим поплававама, а један од разлога је и изливање 

бујичне ријеке Јошавке, чије укоричавање тј. ископ новог 

корита ријеке кроз насељено мјесто Језеро би трајно 

ријешио проблем плављења парцела. Ријека Јошавка се 

са више рукаваца улива у ријеку Пливу.Наиме,  због 

неријешеног ушћа ријеке рукавци не могу прихватити 

веће количине воде са слива, те долази до изливања и 

плављења објеката и површина у Језеру. Приликом 

изкивања долази и до плављења главних путних праваца 

према Мркоњић Граду, Шипову и Јајцу. Због свега 

наведеног, Скупштина општине Језеро је дала мишљење 

да постоји оправданост да се утврди постојање општег 

јавног интереса за изградњу ископа новог корита бујичне 

ријеке Јошавке. 

 

Број : 010-013-1210/19                           Предсједник СО 

Дана, 25.10.2019. године.                  Драгана Карага, с.р 

 

 

54. 
На основу  члана 39. став 2., члана 19. и члана 

28. Закона о локалној самоуправи ( „Службени гласник 

Републике Српске“, број 97/16, 36/19), члана 36. став 2. 

Статута општине Језеро ( „Службени гласник општине 

Језеро“, број 08/17), Скупштина општине Језеро на 22. 

сједници , одржаној дана 25.10.2019. године, донијела је  
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О Д Л У К У 

о давању овлашћења Начелнику Општине 

 

1. Даје се овлашћење Начелнику општине Језеро, 

Снежани Ружичић, да предузме све активности 

потребне за завршавање поступка парцелације 

(цијепања парцела) који је неопходан за 

провођење потпуне експропријације за 

реализацију пројекта „Изградња моста, Општина 

Језеро“. 

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 : 010-013-1266/19                           Предсједник СО 

Дана, 25.10.2019. године.                  Драгана Карага, с.р 

 

55. 
На основу 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 22. сједници , одржаној 

дана 25.10.2019. године, д о н и ј е л а  је  

 

О Д Л У К У 

о прихватању донације од Савјета Европе 

I 

Овом одлуком прихвата се донација средстава од 

Савјета Европе у износу од по 2.400,00 еура за општине 

Језеро и Јајце ( словима :двијехиљадечетиристотинееура) 

за реализацију Пројекта “Набавка рафтинг чамаца“ . 

III 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Језео“. 

 

Број : 010-013-1267/19                           Предсједник СО 

Дана, 25.10.2019. године.                  Драгана Карага, с.р 

 

 

 

 

56. 
На основу  члана 3., члана 21., члана 120.,  члана 

121., члана  39. став 2.,. Закона о локалној самоуправи ( 

„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16, 

36/19), члана 36. став 2. Статута општине Језеро ( 

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

Скупштина општине Језеро на 22. Сједници , одржаној 

дана 25.10.2019. године, донијела је  

О Д Л У К У 

о братимљењу –сарадњи  општине Језеро и општине 

Звечани 

 

1. Овом Одлуком успоставља се братски однос 

између општине Језеро, Република Српска и 

општине Звечани, Косово и Метохија.  

2. Сарадња се успоставља на привредним, 

туристичким, културним, научним, спортским, 

васпитно-образовним и свим другим пољима 

гдје за то постоје могућности и обострани 

интерес. 

3. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Језеро“. 

 

Број : 010-013-1268/19                           Предсједник СО 

Дана, 25.10.2019. године.                  Драгана Карага, с.р 

 

57. 
На основу  члана 39. став 2. Закона о локалној 

самоуправи ( „Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16, 36/19), члана 36. став 2. Статута општине 

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

Скупштина општине Језеро на 17. сједници , одржаној 

дана 25.10.2019. године, донијела је  

О Д Л У К У 

о давању овлашћења начелнику општине 

 

1. Даје се овлашћење Начелнику општине Језеро, 

Снежани Ружичић, да предузме све активности 

потребне за покретање јавне набавке два рафтинг 

чамца. 

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 : 010-013-1269/19                           Предсједник СО 

Дана, 25.10.2019. године.                  Драгана Карага, с.р 

 

 

 

 

15. 
На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи ( „Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16, 36/19), , члана 67. и 88. Статута општине 

Језеро ( „Службени гласник општине Језеро“, број 8/17),  

Посебне одлуке о покретању поступка јавне набавке 

Н А Ч Е Л Н И К  О П Ш Т И Н Е 
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„Санација и асфалтирање локалних путева у насељеним 

мјестима Љољићи и Черказовићи број: 01-014-640/19 од 

04.06.2019. године, Уговора број 01-014-640/19/7 од 

30.09.2019. године, начелник општине д о н о с и  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању надзорног органа 

 

1.  Именујем надзорни орган : 

-    АЦС СТУДИО БАЊА ЛУКА , ЈИБ: 

4403668810006, Ул. Милана Карановића бр.53, 

78000 Бања Лука,  

 

2. Задатак надзорног органа је да на терену 

редовно врши надзор и надгледава 

стручност реализације извођења радова на 

санацији и асфалтирању локланог пута у 

насељеном мјесту Љољићи од куће Марић 

Симе до куће Ружичић Душка, на подручју 

општине Језеро а у складу са Посебном 

одлуком о покретању поступка јавне набавке 

„Санација и асфалтирање локалних путева у 

насељеним мјестима Љољићи и Черказовићи 

број: 01-014-640/19 од 04.06.2019. године, 

Уговора број 01-014-640/19-7од 30.09.2019. 

године 

 

3. Временски период за обављање задатка из 

става 2. је дан завршетка радова 

предвиђених Уговором број 01-014-640/19-7 

од 30.09.2019. године, закљученим између, 

Министарства за људска права и избјеглице 

Бих, Фонда за повратак БиХ, Општине 

Језеро (наручиоца посла) са једне стране и 

„Мркоњић путеви“д.о.о Мркоњић Град 

(извођача радова) са друге стране. 

 

4. Висина накнаде за обављени задатак из става 

2. ће се одредити посебним Уговором. 

 

5. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављено у „Службеном 

гласнику општине Језеро.“ 

 
Број: 01-014-640/19-8                      Начелник општине 

Дана, 23.10.2019. године              Снежана Ружичић, с.р. 

 

16. 
На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи ( „Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16, 36/19), , члана 67. и 88. Статута општине 

Језеро ( „Службени гласник општине Језеро“, број 8/17),  

Посебне одлуке о покретању поступка јавне набавке 

„Санација и асфалтирање локалних путева у насељеним 

мјестима Љољићи и Черказовићи број: 01-014-640/19 од 

04.06.2019. године, Уговора број 01-014-640/19-8 од 

30.08.2019. године, начелник општине д о н о с и  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању надзорног органа 

 

1. Именујем надзорни орган : 

АЦС СТУДИО БАЊА ЛУКА , ЈИБ:        

4403668810006, Ул. Милана Карановића 

бр.53, 78000 Бања Лука,  

 

2. Задатак надзорног органа је да на терену 

редовно врши надзор и надгледава 

стручност реализације извођења радова на 

санацији и асфалтирању локланог пута у 

насељеном мјесту Черказовићи од 

раскрснице Богно до бунара –извора питке 

воде, у општини Језеро, у циљу стварања 

инфраструктурних услова за одрживи 

повратак становништва на овом подрчју, а у 

складу са Посебном одлуком о покретању 

поступка јавне набавке „Санација и 

асфалтирање локалних путева у насељеним 

мјестима Љољићи и Черказовићи број: 01-

014-640/19 од 04.06.2019. године, Уговора 

број 01-014-640/19-8 од 30.08.2019. године 

 

3. Временски период за обављање задатка из 

става 2. је дан завршетка радова 

предвиђених Уговором број 01-014-640/19-8 

од 30.08.2019. године, закљученим између, 

Министарства за људска права и избјеглице 

Бих, Фонда за повратак БиХ, Општине 

Језеро (наручиоца посла) са једне стране и 

„Мркоњић путеви“д.о.о Мркоњић Град 

(извођача радова) са друге стране. 

 

4. Висина накнаде за обављени задатак из става 

2. Ће се одредити посебним Уговором. 

 

 

5. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављено у „Службеном 

гласнику општине Језеро.“ 

    

Број: 01-014-640/19-9                      Начелник општине 

Дана, 23.10.2019. године              Снежана Ружичић, с.р. 
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финансијској ревизији Општине Језеро за 

период од 01.01. до 31.12.2018. године 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оснивач Скупштина општине Језеро 

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

Службени гласник општине Језеро излази по 
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