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ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ  

 

Ступањем на мјесто начелника општине Језеро, 10.11.2016. године затекла сам 

неизмирене обавезе у износу од око 640.000,00 КМ. Обрачунавањам камата и судских 

трошкова износ неизмирених обавеза се повећао на износ од око 850.000,00 КМ, а 

такође КП „Сињаково“ а. д. Језеро као предузеће чији је оснивач Општина Језеро и 

једини власник, је било у финансијским проблемима, са дугом од око 240.000,00 КМ и 

блокираним рачуном. У току 2017. године општина Језеро је била у блокади више пута, 

а финансијско стање није се могло консолидовати без кредитног задужења.  

Дана 29.12.2017. године усвојен је ПЛАН БУЏЕТА за 2018. годину у износу 

од 693.400,00 КМ. Такође, одобрен је општини Језеро дугорочни ненамјенски кредит у 

износу од 600.000,00 КМ са роком отплате од 10 година за измирење обавеза из 

предходних година од стране комерцијалне банке а.д. Бања Лука. Отплате кредита 

доспјевају посљедњег дана у мјесецу, а висина мјесечне отплате кредита износи 

6.157,64 КМ. 

У току године вођене су активности на отплати обавеза из Плана утрошака 

кредитних средстава. Склапани су уговори о вансудском поравнању са повјериоцима, а 

све у циљу повлачења тужби и смањења судских трошкова и камата. 

 И поред тога у току прошле године жиро – рачун општине Језеро био је четири 

пута блокиран и то за обавезе за које није постигнут споразум са повјериоцима у износу 

од 37.000,00 КМ. 

Крајем фисклане 2017. године створене су основне предпоставке у финансијском 

смислу, да општина Језеро почне у календарској 2018. години са нормалнијим 

функционисањем. 

И поред свега, може се рећи да је финансијско стање у Општини Језеро и даље 

тешко. Пословање општине Језеро поред редовних обавеза оптерећено је и отплатом 

кредита који, на жалост, није искориштен за нове пројекте, него за измирење старих 

обавеза. 

  У току године реализовани су важни пројекти  за развој општине и бољи 

живот грађана. Прије почетка реализације сваког пројекта Скупштина општине их 

је својим одлукама одобравала. Након тога израђен је План  јавних набавки и 

приступили смо провођењу јавних набавки у складу са Законом. Тако су проведене 

сљедеће јавне набавке: 

1.ИЗГРАДЊА РЕЗЕРВОАРА У НАСЕЉЕНОМ МЈЕСТУ ЂУМЕЗЛИЈЕ ( Санација 

резервоара и дијела водоводне мреже за питку воду у насељеном мјесту Ђумезлије, 

општина Језеро).  



За реализацију пројекта, а послије спроведеног поступка јавних набавки, одабран је 

понуђач '' Комотин д.о.о. Јајце'', вриједност уговора у укупном износу од 18.850,00 КМ. 

Извори средстава су : одобрена средства Федералног министарства за расељене особе, 

избјеглице и повратнике у износу од 15.000,00 КМ, а  прихваћени су и додатни радови 

на овом пројекту (приступни пут и околина резервоара) у износу од 2.958,00 КМ. 

Остатак средстава изнад 15.000,00 КМ финансирала је општина. 

 

2. ПРОЈЕКАТ ПОД НАЗИВОМ ''ДЈЕТИНСТВО ЗА СВЕ'' – који је дониран од 

стране Бугарске амбасаде у БиХ у износу од 40.061,00 КМ, пројекат се односио се на 

изградњу дјечијих игралишта у улици Жељезничка бб, улици 21. Новембар бб и 

реконструкцији игралишта код зграде Основне школе „Вук Караџић“. Укупна 

вриједност овог пројекта износила је 50.076,00 КМ. Остатак изнад донираних средстава 

у износу од 40.061,00 КМ преузела је општина Језеро, а средства је Општина Језеро 

повратила уговором о додјели средстава за суфинансирање пројеката од Министарства 

управе и локалне самоуправе РС у износу од 10.000,00 КМ. У реализацији овог 

пројекта проведене су двије јавне набавке и то: 

-  Реконструкција спортског игралишта код Основне школе ''Вук Караџић'' 

и - изградња  дјечијег игралишта на локацији Жељезничка станица – за 

реконструкцију и изградњу наведених дјечијих игралишта је одабран извођач ''Мавас'' 

д.о.о. Мркоњић Град, са укупном вриједности радова 20.175,48 КМ. 

- Реконструкција спортског игралишта у улици 21. Новембар и завршни 

радови на игралишту код Основне школе ''Вук Караџић'' Језеро, одабран понуђач 

''Мавас'' д.о.о. Мркоњић Град, вриједност радова 27.540,86 КМ. На игралишту у улици 

21. Новембар додатно је урађена бетонска подлога, износ радова 3.159,00 КМ. 

 

3. СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗГРАДЊЕ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА ЗА ВИШЕЧЛАНУ 

ПОРОДИЦУ ГРАБЕЖ – У укупном износу од 23.838,28 КМ. За извођење грубих  

грађевинских радова, одабран је понуђач „МГ Минд“ д.о.о. Мркоњић Град, вриједност 

радова 23.838,28 КМ. Извори средстава за реализацију овог пројекта су одобрена 

средства од Министарства за избјеглице и расељена лица РС у укупном износу од 

20.000,00 КМ и средства прикупљена од стране других донатора. За занатске радове у 

укупној вриједности од око 10.000,00 КМ, средства су прикупљена од стране донатора. 

 

4. АСФАЛТИРАЊЕ ЧЕТИРИ ЛОКАЛНА ПУТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 

ЈЕЗЕРО, асфалтирање се односило на сљедеће територије општине Језеро : 

асфалтирање насељеног мјеста Присоје,а које асфалтирање се одвијало у два крака, 

асфалтирање насељеног мјеста Перућица и асфалтирање насељеног мјеста Ковачевац, у 

укупној дужини од 1,7 километара. За реализацију наведених радова асфалтирања 



одабран је  понуђач „Мркоњић путеви“ д.о.о. Мркоњић Град, а укупна вриједност 

радова износила је 180.105,00 КМ.  

Извори финансирања су одобрена средства Владе Републике Српске у износу од 

150.000,00 КМ, а остатак средстава у износу од 30.105,00 КМ представља учешће 

Општине Језеро. 

5.  НАБАВКА РАДОВА НА ОДРЖАВАЊУ ЈАВНЕ РАСВЈЕТЕ НА ПОДРУЧЈУ 

ОПШТИНЕ ЈЕЗЕРО ЗА ПЕРИОД 2018 – 2021 ГОДИНА. За реализацију наведеног 

пројекта одабран је понуђач „Миг Електро“ д.о.о. Мркоњић Град, а укупна вриједност 

радова износи 21.029,00 КМ (оквирни споразум укупно за ове три године). 

 

6. ИЗГРАДЊА ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ У ОПШТИН ЈЕЗЕРО. За реализацију 

наведеног пројекта, а након спроведеног поступка јавне набавке, одабран је  понуђач 

''Трио Траде'' д.о.о. Лакташи. Укупна вриједност радова износи 418.587,54 КМ.  

Извори средстава су одобрена донаторска средства Владе Републике Србије у 

вриједности од 200.000,00 еура и учешће општине Језеро у износу од 27.421,54 КМ. 

 

7. ИЗРАДА СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ЈЕЗЕРО И ОПШТИНА 

ИСТОЧНИ ДРВАР, ОПШТИНЕ КУПРЕС РС ЗА ПЕРИОД 2019-2028 ГОДИНА. 

Ради се заједничкој сарадњи општина : Језеро, Источни Дрвар и Купрес РС, о 

заједничкој набавци услуга, с тим да је поступак одабира најповољнијег понуђача 

водила је општина Језеро. 

Изабран је понуђач „Д&Т CONSULTIG“  Мркоњић Град. Уговорена вриједност услуга 

за све три општине износи 45.000,00 КМ, односно по 15.000,00 КМ за сваку општину. 

Министарство финансија РС учествује у финансирању са по 10.000,00 КМ за сваку 

општину, а општине учествују у износу од по 5.000,00 КМ.  

Израда документа Стратегије развоја наше општине је при крају и биће предмет 

разматрања на сједници Скупштине општине. 

Стратегија развоја општине представља предуслов и основ за апликацију пројеката 

везаних за Општину Језеро. 

 

8.  ИЗГРАДЊА ВИДЕО – НАДЗОРА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ЈЕЗЕРО ( 

сарадња са МУП Републике Српске). Набавка опреме за видео надзор је јавна 

набавка која се проводила путем отвореног поступка. 

 За реализацију овог пројекта након спроведеног поступка Јавне набавке изабран је 

најповољнији понуђач :  „SEKTOR SECURITY“ Д.О.О. Бања Лука, уговорена 

вриједност набавке је 21.930,88 КМ са обрачунатим ПДВ-ом. Јавна набавка је 



проведена на основу потписаног Споразума о сарадњи између Министарства 

унутрашњих послова Републике Српске и општине Језеро. 

 Извори финансирања овог пројекта су Агенција за безбједност саобраћаја Републике 

Српске у износу од 9.850,00 КМ, а остатак новчаног износа обезбједила је Општина 

Језеро. 

 

9. ПРОЈЕКАТ „ИЗГРАДЊА МОСТА НА РИЈЕЦИ ПЛИВИ“.  

За пројекат ''Изградња моста на ријеци Пливи'' затворена је финансијска 

конструкција. Пројекат је вриједан до 620.000,00 КМ. Финансира се средствима 

ИФАД-а у вриједности 434.540,37 КМ и учешћем општине Језеро у вриједности 

149.959,63 КМ. Јавна набавка проведена је од стране Министарства пољопривреде, 

водопривреде и шумарства Републике Српске - Јединице за координацију 

пољопривредних пројеката. Општина Језеро учешће у пројекту уплатила је у новембру 

2018. године. У току је рјешавање имовинско – правних односа приступног пута према 

пројекту. 

 

10.  НАБАВКА ПУМПЕ ЗА ВОДУ, МЕХАНИЗАЦИЈЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ 

ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА И НАБАВКА РЕЗЕРВНИХ ДИЈЕЛОВА.  У току прошле 

године извршена је набавка пумпе за пумпну станицу, набавка механизације за 

одржавање зелених површина, као и потребних резервних дијелови за водовод.  

Укупна вриједност ових улагања износи око 5.800,00 КМ. 

 

11. ИЗГРАДЊА УЛИЧНЕ РАСВЈЕТЕ. 

У току 2018. године извршена је и изградња уличне расвјете у улици Ново Насеље, и  у 

насељеном мјесту Присоје у укупној вриједности око 15.500,00 КМ. 

Укупан износ исплаћен је средствима Општине Језеро. 

 

12. САНАЦИЈА МАКАДАМСКИХ ПУТЕВА. 

У току 2018. године извршена је санација више локалних макадамских путева на 

подручју општине Језеро на локацијама у насељеним мјестима : Присоје, Борци, 

Љољићи, Ковачевац, Перућица, Сињаково. 

 

13. РУШЕЊЕ СТАРЕ ШКОЛЕ. 



У току 2018. године извршено је рушење – уклањање објекта зграде старе школе, на 

основу предходно издатог одобрења и урађеног налаза овлатеног судског вјештака 

грађевинске струке – мр Горана Милановића. 

Рушење објекта извршено је у сврху припрема терена за изградњу фискултурне сале у 

општини Језеро. 

 

14. УРАЂЕН ЈЕ ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ „УРЕЂЕЊА ВОДОТОКА РИЈЕКЕ 

ЈОШАВКЕ“. 

Уређење водотока ријеке Јошавке је проблем који се дужи низ година поставља као 

једно од приоритетних питања на подручју Општине Језеро. Урађен је био и пројекат ( 

пројекат рађен 80-тих година) који дуги низ година није реализован, а како је прошло 

дуго времена од израде пројекта, било је подребно сагледати нове околности везане за 

ријеку Јешавку. Из тог разлога извршена је и ревизија пројекта, а инвеститор ревизије 

пројекта је организација УНДП БиХ. 

Укупна  вриједност ревидираног пројекта износи око 680.000,00 КМ. У току је 

поступак преговарања и регулисања имовинско правних односа везано за 

експропријацију и куповину непокретности које су обухваћене ревизијом пројекта.  

У току је сагледавање стања и прикупљање информација о могућим донаторима овог 

пројекта, којим би се извршило уређење водотока ријеке Јошавке и проблем поплава би 

био ријешен. 

 

15. ПРОЈЕКАТ ПРИМАЊА ПРИПРАВНИКА У ОПШТИНСКУ УПРАВУ 

ОПШТИНЕ ЈЕЗЕРО. 

У току 2018. године у Општинску управу примљена су два приправника,  учешћем  

општине Језеро у „Програму подршке запошљавања младих са ВСС“ у статусу 

приправника по пројекту Завода за запошљавање Републике Српске. 

 Такође, учешћем општине на Јавном позиву код Федералног министарства за расељене 

особе, избјеглице и повратнике, примљена су два приправника-волонтера, и тренутно 

су на волонтерском раду у Општини Језеро. 

Овим се наставља ангажованост Општине Језеро на омогућавању младим образованим 

људима остваривање права на прво запослење, прва знања и стварање услова за 

полагање државног испита.  

Укупна средства везана за реализацију пројекта примања приправника и приправника – 

волонтера у Општинску управу износи  27.880,00 КМ, од чега Федерално министарство 

учествује са 10.800,00 КМ, Завод за запошљавање РС са 12.000,00 КМ, а остатак 

општина Језеро 



 

 

16. СТИПЕНДИРАЊЕ СТУДЕНАТА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ ЈЕЗЕРО. 

Од  мог доласка на мјесто Начелника општине Језеро, новембар 2016. године посебну 

пажњу посвећујем популацији младих људи. У току 2018. године обезбјеђена су 

средства из буџета општине Језеро за исплату стипендија студентима са територије 

Општине Језеро у укупном износу од 15.600,00 КМ. Нашим студентима као 

повратничкој популацији, такође су одобрена средста за помоћ од стране Федералног 

министарства за избјеглице, расељене особе и повратнике. 

 

17. ПРЕВОЗ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА. 

У току 2018. године обезбјеђена су средства из буџета Општине Језеро за исплату 

превоза ученицима средњих школа ( ученици похађају средњу школу на територији 

општина : Шипово, Јајце, Мркоњић Град) у укупном износу од 16.000,00 КМ. Уз 

техничку помоћ запослених у Општинској управи родитељима ученика средњих школа 

је омогућено да аплицирају и остваре право већ двије школске године на 

суфинансирање превоза с обзиром да се ради о повратничкој популацији од стране 

Федералног министарства за избјеглице, расељене особе и повратнике. 

 

 

18. ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРИФИКАЦИЈЕ У НАСЕЉЕНОМ МЈЕСТУ ЉОЉИЋИ 

У току 2018. године у сарадњи са „Електрокрајином“ а. д. Бања Лука извршена је 

електрификација у Насељеном мјесту Љољићи. 

Укупан износ средстава за наведену инвестицију износе 41.500,00 КМ. 

Средства су уплаћена од стране „Електрокрајине“ а. д. Бања Лука. 

 

19. ПРОЈЕКАТ ПОДСТИЦАЈА ЗА ПОЉОПРИВРЕДНУ ПРОИЗВОДЊУ, 

САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У ПОЉОПРИВРЕДИ. 

У току 2018. године Општина Језеро је аплицирала код Федералног 

Министарства расељених особа и избјеглица на пројекат „Самозапошљавања у 

пољопривреди – додјела механизације“.  

Одобрена је механизација за три физичка лица са подручја општине Језеро у износу од 

30.000,00 КМ, а приликом аплицирања помоћ им је пружила Општинска управа. 



   Начелник општине Језеро у току 2018. године је наставио са праксом додјеле 

крава за вишечлане породице, породице са четворо и више дјеце ( средства којима се 

обезбјеђује куповина крава су донаторска средства), па су у току 2018. године двије 

породице добиле наведену донацију. 

 

20. ДЕРАТИЗАЦИЈА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ЈЕЗЕРО 

У току прошле године, а након 14 година извршена је дератизација свих домаћинстава 

на подручју општине Језеро и свих јавних институција. 

Дератизацију на подручју општине Језеро вршила је „Дезинсекција“ д. о. о. Бјељина. 

Вриједнос ове набавке износи 3.000,00 КМ. 

21. ПРОЈЕКТИ РЕАЛИЗОВАНИ СА ФОНДАЦИЈОМ „МОЗАИК“ 

У току 2018. године потписан је Меморандум о сарадњи између општине Језеро и 

Фондације Мозаик, након чега је основана Омладинска банка Језеро. 

Крајем године потписан је Меморандум о сарадњи између Фондације Мозаик и 

општине Језеро за период 2019-2022.година 

У току 2018. године у сарадњи Општине Језеро, омладинске банке општине Језеро и 

Фондације Мозаик реализовано је на територији општине Језеро 6 пројеката, а између 

осталог у склопу пројеката урађено је сљедеће  : 

-  „Уређење плаже Ђол“, 

-  „Обука за пружање прве помоћи“ 

-  „ Набавка канти за смеће“ 

-  „ Набавка фото – апарата за Општину Језеро“, 

- „ Набавка музичке опреме“ 

-  „ Набавке чамца на надувавање“ 

-  „Порибљавања ријеке Пливе и Јошавке“ 

Укупан вриједност остварених пројеката је 12.500,00 КМ, а Општина Језеро је 

учествовала са износом од 5.000,00 КМ. 

 

22. АПЛИЦИРАНО НА ВИШЕ РАЗЛИЧИТИХ ПРОЈЕКАТА 

У току 2018. године настављено је са континуираним радом на аплицирању за пројекте, 

чије коначно одобравање и реализација се очекују у 2019. години.  

Између осталог аплицирано је на пројекте који се односе на : 

- Асфалтирање пута у насељеном мјесту Черказовићи, 

- Асфалтирање пута у насељеном мјесту Љољићи, 



- Асфалтирање пута у Жељезничкој улици, 

- Израду Регулационог плана општине Језеро, 

- Санацију изворишта и резервоара питке воде на подручју општине Језеро, 

- Радови на згради амбуланте и изградња културног центра, 

- Изградња крова и демит фасаде на парохијском дому, 

- Израда демит фасаде на имамској кући. 

 

23. УПЛАТА ПЛАТА, ДОПРИНОСА, ЛИЧНИХ ПРИМАЊА, ИСПЛАТА 

СОЦИЈАЛНИХ НАКНАДА, СТИПЕНДИЈА. 

У току прошле године из буџета општине Језеро у континуитету исплаћивана су 

лична примања за раднике, одборнике, студентске стипендије, накнаде за социјално 

угрожена лица и накнаде за превоз ученика средње школе. Од момента одобравања 

кредита, 25.12.2017. године, до краја 2018. године Општина Језеро на рачун Јавних 

прихода Републике Српске на лична примања, заостале и текуће обавезе за порезе и 

доприносе  уплатила је око 350.000,00 КМ. 

 

24. АКТИВНОСТИ ВЕЗАНЕ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРИХОДА ПРЕМА 

ЗАКОНСКИМ ПРОПИСИМА. 

У току 2018. године започете су активности на стварању услова за стицање права 

општине Језеро на веће остварење изворних прихода. Покренута је тужба против 

општине Јајце за остваривање дијела  накнаде за потпољено земљиште. 

 Такође, код Града Бања Лука воде се активности на поврату дијела прихода од 

посебних водних накнада који објективно припадају општини Језеро, а уплаћивани су 

од стране обвезника Рибњак Јањ д.о.о. Бања Лука на шифру Град Бања Лука. 

 Код Министарства пољопривреде, водопривреде и шумарства Републике Српске 

ургентно се захтјева покретање процеса додјеле концесионих накнада за Радну 

јединицу ''Рибогојлиште Језеро''.  

За предходно издата рјешења за плаћање комуналне накнаде у припреми је слање 

опомена свим обезницима због  неплаћања обавеза ( наплата комуналне накнаде 

представља изворни приход општине Језеро, а сама наплата је била на малом постотку 

реализације из којег разлога је одлучено да се крене са судским поступцима 

утуживања). 

 

25. РАД СА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА 

Током 2018. године извршена је пререгистрација Ватрогасног друштва Језеро. 

Извршене су припреме и усклађен рад Удружења  са Законом.  



Крајем године извршена је процедура набавке и потписан је Уговор о набавци 

ватрогасног возила у вриједности од око 80.000,00 КМ. Средства за набавку одобрена 

су од стране Ватрогасног савеза Републике Српске, а општина Језеро својим 

средствима помогла је оснивање Удружења и уплату чланарине Ватрогасном савезу 

Републике Српске у износу од 2.200,00 КМ. 

Извршена је регистрација Општинске борачке организације општине Језеро код 

надлежног Основног суда у Бања Луци. 

 

 

26. ОРГАНИЗОВАЊЕ МАНИФЕСТАЦИЈА У ТОКУ 2018. ГОДИНЕ. 

У току 2018. године општина Језеро организовала је више манифестација различитог 

садржаја ( културног, спортско – рекреативног, промотивног садражаја).  

Приликом планирања одржавањанеке од манифестација на подручју општине Језеро, 

углавном су се тражили потенцијални донатори који су својим доприносима помагали и 

смањивали трошкове у организацији манифестација. 

У току прошле године општина Језеро је организовала : 

- подјелу пакетића за дјецу поводом новогодишњих празника, 

- Општина Језеро учествовала је у организовању дочека „Бадње вечери“  заједно 

са свештеником парохијског дома у Језеру, 

- обиљежавање и прославу „Дана Републике Српске“, 

- обиљежавање свих празника везано за одбрамбено – отаџбински рат, 

- подјелу огревног дрвета за породице погинулих бораца са територије општине 

Језеро, 

- пријем привредника са територије општине Језеро, 

- манифестацију „Пливање за часни крст“ у ријеци Пливи, 

- обиљежен је дан школске славе у Основној школи „Вук Караџић“ Језеро, 

- обиљежен је међународни дан жена – 8 март, 

- организована је бициклијада на територији општине Језеро ( по други пут ) ????, 

- организована је манифестација „Конференција беба“ ( по други пут на 

територији општинс Језеро), 

- награђивавање ученика генерације у Основној школи „Вук Караџић“ Језеро, 

- организована је традиционална манифестација „Видовдан 2018. године“, 

- организована је манифестација „Промотивно – туристички дани Језера 2018. 

године“, 

- у сарадњи са „Оружаним снагама БиХ“, удружењима грађана са територије 

општине Језеро и општине Јајце организовано је чишћење ријеке Пливе, 

- извршена је додјела једнократних новчаних помоћи за све породице са четворо и 

више дјеце, 



- извршена је додјела једнократних новчане помоћи у сврху пронаталитетне 

политике на подручју општине Језеро за све ново рођене бебе, 

- организована је по други пут на територији општине Језеро додјела обуће за 

дјецу из породица са четворо или више дјеце ( донатор за обућу као и 2017. 

године била је Фабрика обуће „Бема“ д. о. о. Бања Лука и власник фабрике – 

Маринко Умићевић), 

- организован је и обиљежен Дан и Крсна слава општине Језеро, 

- поводом „Бајрамских празника“ подјељени су пакетићи за дјецу из породица 

бошњачке вјероисповјести са територије општине Језеро. 

- организована је манифестација „Фишијада“ ( по други пут на територији 

општине Језеро), 

- у Основној школи „Вук Караџић“ организоване су и одржане двије представе ( 

монодрама „Смех, само смех“са глумцем Иваном Бекјаревим  и представа са 

глумицом Нада Блам ). 

 

27. ДЕЛЕГАЦИЈЕ У ПОСЈЕТИ ОПШТИНИ ЈЕЗЕРО 

У току 2018. године општину Језеро је посјетило више делегација, представника 

ентитетске власти у Републици Српској, преставници локалне самоуправе у Федерацији 

Босне и Херцеговине, представници мисија Европске уније у БиХ, представници 

амбасада у Босни и Херцеговини. 

Између осталог у радној посјети Општини Језеро су били : 

- Предсједник Републике Српске ( у вријеме посјете – господин Милорад Додик), 

- Предсједник Владе Републике Српске ( у вријеме посјете – госпођа Жељка 

Цвијановић), 

- Потпредсједница Народне Скупштине Републике Српске – госпођа Жељка 

Стојичић), 

- Министри у Влади Републике Српске, 

- Делегација Америчке амбасаде у Босни и Херцеговини, 

- Амбасадор Шведске у БиХ, 

- Амбасадор Бугарске у БиХ, 

- Амбасадор Републике Чешке у БиХ, 

- Амбасадор Савјета Европе, 

- Шеф канцеларије Савјета Европе, 

- Директор Развојне агенције „Сида“, 

- Професори и студенти Грађевинско – Архитектонског факултета, Унивезитета у 

Бања Луци.0 

 

 

28. ИЗВЈЕШТАЈИ СА УНАПРИЈЕД УТВРЂЕНИМ ЗАКОНСКИМ РОКОВИМА 



У току прошле године сачињено је више извјештаја који су надлежним институцијама 

достављени у складу са законсим актима и то: 

- Завод за статистуку РС – 12 мјесечних образаца РАД 1, 

- Завод за статистуку РС – 1 образац ИНВ, 

- Пореској управи РС – 36 мјесечних пријава – образац 1002 

- Министарству финансија РС 12 мјесечних извјештаја образац 1 – мјесечно 

фискално извјештавање о извршењу буџета, 

- Министарству финансија РС – 3 квартална извјештаја о извршењу буџета за 

текућу годину, 

- Министарству финансија РС – 1 финансисјки извјештај за 2017. годину.    

Из области занатско предузетничке дјелатности у току године примљено је 6 

захјтева од стране предузетника, и свих 6 је рјешено. 

Овај дио извјештаја Начелника општине Језеро садржи извјештај и службе за 

буџет општине и финансије, трезор, привреду и приватно предузетништво и службе за 

пројекате и реализацију активности унутар јединице локалне самоуправе 

 

 

2. СЛУЖБА ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНАРСТВО, ЕКОЛОГИЈУ 

 ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ НА РЕФЕРАТУ ЗА  УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНАРСТВО, 

ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ 

 

1. Комунална полиција  

Послове комунално-инспекцијског надзора над примјеном закона, подзаконских аката 

општине Језеро и других прописа и општих аката из области комуналних и других 

дјелатности утврђених посебним законом, обавља Комунална полиција општине 

Мркоњић Град. 

Споразум о ангажовању Комуналне полиције општине Мркоњић Град на територији 

општине Језеро потписан је дана  08.12.2017. године, број: 01-014-1388/17,  између 

општине Језеро, коју заступа начелник општине Снежана Ружичић и општине 

Мркоњић Град, коју заступа начелник општине Дивна Аничић. 

Овим споразумом дефинисани су услови и начин ангажовања Комуналне полиције 

општине Мркоњић Град. 

 

1. Комунална накнада  

Комунална накнада у општини Језеро наплаћује се према Одлуци о комуналним 

накнадама, број 010-013-359/14, од дана 21.02.2014. године ( „Службени гласник 

општине Језеро“, број 3/14). 



Овом одлуком уводи се обавеза плаћања комуналне накнаде за кориштење објеката и 

уређаја заједничке комуналне потрошње и одређују се основи и мјерила на основу 

којих се утврђује висина накнаде. 

Обавезници комуналне накнаде су власници стамбеног, пословног или другог 

простора, носиоци станарског права, закупци стамбеног, пословног или другог 

простора, односно физичка и правна лица која су корисници објеката и уређаја 

заједничке комуналне потрошње. 

 

2. Одржавање комуналног реда 
 

Комунални ред и одржавање комуналног реда дефинисан је Одлуком о комуналном 

реду број: 010-013-566/2017 од 31.05.2017. године. 

У одржавање комуналног реда на јавним површинама и у објектима у смислу ове 

одлуке, нарочито спада: 

 -Уређење и одржавање улица, паркова, дрвореда и других јавних површина 

 -Одржавање зграда, фирми, рекламних паноа, билборда, огласних табли  

 -Одржавање канализације и сл. 

Чишћење и одржавање чистоће на јавним површинама врши јавно комунално 

предузеће, односно предузеће којем Начелник општине повјери вршење тих послова. 

 

3. Путеви и мостови (саобрћајна инфраструктура) 

 

 

Локални путеви по врсти коловоза Дужина у km 

1 Укупно (2+3+4) 47,40 

2 
Савремени 

коловоз 

свега 47,40 

асфалт 14,93 

бетон - 

коцка - 

3 Туцаник 28,17 

4 Земљани 4,30 

 

. 

Септембра и октобра 2018- год. асфалтирана су још 4 локална пута укупне дужине 1.7 

km 



-Пут у Ковачевцу   

-Пут у Перућици 

-Присоје (од куће Вођевић Луке до куће Топић Јове) 

-Присоје (пут према Мемићима) 

 

Сви путеви су намјењени за наизмјенични саобраћај и асфалтирани су у ширини од 2,60 

m (+ банкине са обе стране путева у ширини од око 0,5 m),  дебљина асфалта је 7cm. 

 У наредном периоду планира се санација и асфалтирање и осталих локалних путева.. 

   

4. Урбанизам и грађевинарство 
 

2018. година 

Потврде  63 

Грађевинске дозволе У току је издавање 2 грађевинске дозволе 

Извјештаји  1 

Рјешења комуналне накнаде  3 

Рјешења о легалности објeката 2 

Рјешења о уклањању објеката 1 

Локацијски услови 2 

Еколошке дозволе 1 

Увјерења 1 

 

Дана 10. јула 2018. године у „Службеном гласнику Републике Српске број 62/18“ 

објављен је Закон о легализацији бесправно изграђених објеката, Закон је  ступио је на 

снагу осмог дана од дана објављивања. 

Легализација, у смислу овог закона, представља накнадно издавање локацијских услова 

и грађевинске дозволе за бесправно изграђене објекте, односно дијелове објеката. 

Ако инвеститор, односно власник бесправног објекта захтјев за легализацију не 

поднесе у року од шест мјесеци рачунајући од дана ступања на снагу овог закона 

додатно плаћа легализацију која износи 20% од обрачунског износа накнаде. 

 

3.СЛУЖБА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ШУМАРСТВО И ВОДОПРИВРЕДУ.  

 

Извјештај о раду реферата вишег стручног сарадника за пољопривреду 

шумарство и водопривреду у 2018. години. 



 

Извјештаји за статистику - 6 

Информација за скупштину о плану прољетне сјетве - 1 

Захтјеви за увјерење - 8 

Увјерења - 8 

Захтјеви за излазак комисије за штету од стране заштићене дивљачи (медвједа) - 1 

Записници о насталој штети од стране медвједа - 1 

Споразуми - 1 

Захтјеви према Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде -2 

Пољопривредне сагласности - 0 

 

Према Правилнику о условима и начину остваривања новчаних подстицаја за 

развој пољопривреде и села за 2018.годину, регистровани пољопривредни произвођачи 

су имали право на регресирано дизел гориво за планиране површине за сјетву / садњу 

пољопривредних култура у прољетној и јесењој сјетви 2018. године и за површине 

воћњака / винограда за одржавање. Додјела плавог дизела траје од 30. марта до 30. 

новембра ове године. 

За апликацију на регресирано дизел гориво односно плави дизел, регистровани 

пољопривредни произвођачи су могли поднијети захтјев реферату за пољопривреду 

шумарство и водопривреду у Општини Језеро. 

У 2018. години поднијето је шест захтјева, по којима су пољопривредни 

произвођачи остварили добит од 573 л плавог дизел горива по јефтинијој цијени за 0.60 

км. 

Као и сваке године пољопривредни произвођачи су благовремено и 

правовремено обавјештени о начинима и могућностима апликације за подстицајне 

мјере. 

Уобичајена јесења сјетва на подручју општине Језеро је скоро под истим 

сјетвеним површинама а пољопривредни произвођачи који нису регистровани користе 

сопствена средства за финансирање и планирање прољетне сјетве. 

 

Табеларни приказ јесење сјетве важнијих усјева за 2018. годину 

 

Р.б.  

Култура 

 

Индивидулани сектор у ха 

 

 



1. 

 

Пшеница озима  

20 ha 

 

2. Јечам озими  3 ha  

3. Раж озими 2 ha  

4. Зоб озима 2 ha  

5. Дјетелина јесења  10    ha  

 

 Укупно 

 

37 ha 

 

 

За реализацију програма прољетне сјетве води се рачуна да пољопривредни 

произвођачи немају новчаних средстава па је пољопривредна сјетва везана у највећем 

дијелу за подстицајна средства Владе Републике Српске и текућих пројеката. 

Током 2018. године почела је фаза 2 РБДП ИФАД-овог пројекта “Додјела 

пољопривредних машина организацији пољопривредних произвођача” што је у нашем 

случају „Удружење пољопривредника Језеро.“ 

Реализован је и Пројекат развоја конкурентности у руралним подручјима, чији је 

циљ израда пословних планова који интегришу мале пољопривредне произвођаче у 

руралним подручјима (произвођаче малина и корнишона) и омогућују њихово одрживо 

повезивање са тржиштем. Код финансирања бизнис планова, предвиђено је 

финансирање старт пакета за заснивање производње (репроматеријал) у сљедећем 

омјеру: пројекат 40%, општина 10% и произвођач 50%, након потписивања уговора 

између откупљивача и кооперанта. 

 

4.МАТИЧАР ОПШТИНЕ ЈЕЗЕРО 

Извјештај о раду стручног сарадника за матичне евиденције у пријемној 

канцеларији. 

 

 

1. У периоду од 01.01.2018. године до 31.12.2018. године запримљено је 14 ( 

четрнаест ) писмених захтјева за накнадне уписе у матичне књиге и сви су 

ријешени ( донесено 14 рјешењеа). 

2. 15 ( петнаест) накнадних уписа на основу оригиналних интернационалних 

образаца. 

3. Редовних уписа у матичну књигу умрлих 7 ( седам ). 

4. За судове је послато 7 ( седам ) смртовница. 



5. Обављено је 16 ( шеснаест ) вјенчања. 

6. 51 ( педесет један) записник. 

7. 77 ( седамдесет седам ) извјештаја 

8. 339 ( три стотине тридесет девет) провјера – потврда из матичних књига за 

лична документа у „ЦИПСУ“ ( личне карте, пасоши, возачке дозволе). 

9. 484 ( четири стотине осамдесет четири) издата обрасца из матичних књига. 

10. 3.246 ( три хиљаде двије стотине четрдесет шест ) верификација. 

11. 20 ( двадесет) захтјева послато у МУП Јајце и Бања Лука за провјере 

држављанства. 

 

 

5. СЛУЖБА ЗА ПОСЛОВЕ НАБАВКЕ, ОТПРЕМЕ И ДОСТАВУ ПОШТЕ И 

ОВЈЕРУ ПОТПИСА, РУКОПИСА И ПРЕПИСА 

 

Извјештај о раду стручног сарадника за послове набавке, отпреме и доставу поште 

и овјеру потписа, рукописа и преписа. 

 

 

У временском периоду од 01.01.2018. године до 31.12.2018. године Пријемна 

канцеларија Општинске управе запримила је : 

 

1. 48 ( четрдесет осам ) сагласности. 

2. 38 ( тридесет осам ) пуномоћи. 

3. 50 ( педесет) потврда о животу. 

4. 260 ( двије стотине шездесет) изјава. 

5. 264 ( двије стотине шесдесет) изјава везаних за кућне листе. 

6. 16 ( шеснаест) уговора. 

7. 613 ( шест стотина тринаест ) преписа и овјера. 

8. 18 ( осамнаест ) радних књижица. 

 

 

У временском периоду од 01.01.2018. године до 31.12.2018. године Пријемна 

канцеларија Општинске управе запримила је ( везано за рад Начелника општине) : 

 

1. 45 ( четрдесет пет) уговора, 

2. 13 ( тринаест ) изјава, 

3. 57 ( педесет седам ) потврда, 

4. 17 ( седамнаест) обавјештења, 

5. 27 ( двадест седам ) рјешења, 

6. 5 ( пет) овлашћења, 

7. Захтјеви укупно 132 ( стотину тридесет два), 

- Ријешени 81 ( осмдесет један), 

8. 24 ( двадесет четири) остали акти. 

 



 

 

6. ИНФОРМАЦИЈА О ОСТВАРИВАЊУ ПРАВА ИЗ ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ 

И ДЈЕЧИЈЕ ЗАШТИТЕ, БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ КОЈИ 

ПРАВО ОСТАВРУЈУ ПО ЗАКОНУ О ПРАВИМА БОРАЦА, ВОЈНИХ 

ИНВАЛИДА И ПОРОДИЦА ПОГИНУЛИХ БОРАЦА ОДБРАМБЕНО-

ОТАЏБИНСКОГ РАТА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ И ЗАКОНА О  ЗАШТИТИ 

ЦИВИЛНИХ ЖРТАВА РАТА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
 

Виши стручни сарадник за борачко – инвалидску, социјалну и дјечију заштиту и 

војне евиденције 

 

 

ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА ИЗ ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 

 

Права из области социјалне заштите становништва на подручју општине Језеро 

остваривана су у складу са Законом о социјалној заштити („Сл.гласник Републике 

Српске“, број: 5/93; 15/96; 110/2003 и 33/08), подзаконским актима из области и 

одредбама Породичног закона  Републике Српске („Сл.гласник Републике Српске“, 

број: 54/02) и Закона о дјечијој заштити Републике Српске ( „Пречишћени текст 

Сл.гласник Републике Српске“, број: 4/02, 17/08 и 114/17). 

Право на додатак на помоћ и његу другог лица у 2018. години остварило је 40 

корисника од чега 2 корисника прве категорије, а 38 корисника друге категорије и то у 

износу од 83.10 КМ и 166.20 КМ. 

  На дан 31. 12. 2018. године 8 корисника из са подручја општине Језеро остварује  

Право на новчану помоћ. Ових 8 корисника остварује право и на здравствену заштиту и 

један корисник који остварује право на помоћ и његу другог лица. 

 

 

ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА ИЗ ОБЛАСТИ ДЈЕЧИЈЕ ЗАШТИТЕ 

 

Права из области дјечије заштите у смислу Закона о дјечијој заштити Републике Српске 

(„Сл. Гласник РС“, број: 4/02, 17/08 и 114/17) и подзаконским актима су:  

 1) помоћ за опрему новорођенчета, 

 2) матерински додатак, 

 3) додатак на дјецу, 

 4) рефундација исплаћене накнаде плате за вријеме коришћења породиљског 

одсуства, 

 5) рефундација исплаћене накнаде плате за вријеме рада са половином пуног 

радног времена ради појачане његе дјетета до три године живота, 

 6) рефундација исплаћене накнаде плате за вријеме рада са половином пуног 

радног времена ради појачане његе и бриге о дјетету са сметњама у развоју, 

 7) задовољавање развојних потреба дјеце, 

 8) пронаталитетна накнада за трећерођено и четврторођено дијете. 

 

 

 

 

Помоћ за опрему новорођенчета 

 



 Право на помоћ за опрему новорођенчета оставрује свако новорођено дијете у 

породици. 

 Средства за опрему новорођенчета су обезбјеђена у Јавном фонду за дјечију 

заштиту и номинални износ за опрему је 250,00 КМ по породиљи. У периоду до 

31.12.2018.години евидентирано је 12 захтјева за опрему од чега је позитивно рјешено 

свих 12 захтјева. 

  

 

Матерински додатак 

 

     Ово право остварује свака незапослена мајка, односно друго лице у складу са 

Законом, у трајању од 12 мјесеци, а за близанце и свако треће и наредно дијете у 

трајању од 18 мјесеци. 

      

     Матерински додатак се остварује у новчаном износу од 405,00 КМ. 

 

 У периоду од 01.01.2018.-31.12.2018. године евидентирано је  9 захтјева за 

материснки додатак од чега је позитивно трјешено свих 9 захтјева. 

 

Додатак на дјецу 

 

   Додатак на дјецу остварује мајка или друго лице у складу са Законом за друго, 

треће и четврто дијете у породици у зависности од материјалног положаја породице, 

распореда рођења  и узраста дјеце. 

      Право на додатак на дјецу остварује се до навршених 15 година живота дјетета 

уколико се налази на редовном школовању. 

 

      У периоду од 01.01.2018. - 31.12.2018. године, евидентирано је 33 корисника, од  

чега је 32 позитивно ријешено а негативно 1. ( разлог:приход прелази цензус). 

 

 Васпитно-образовни програм припреме дјеце за школу трајао је два мјесеца. 

 

 У овој години Пројектом “Социјализација дјеце Република Српска 2018. године” 

деветоро дјеце је користило одмор и рекреацију  у хотелу „Ужице“ у Бечицима. И у овој 

години као и прошле имали смо свог васпитача. 

 

 Евидентирани број разврстане дјеце са посебним потребама у нашој Служби 

дјечије и социјалне заштите у 2018. години износио је 4 лица. 

 

 У току године организовали смо „Конференцију бебу“ у сарадњи са 

Министарством породице, омладине и спорта Републике Срспке, и другим донаторима 

ове манифестације. 

 

 Вишечланим породицама са четворо и више дјеце смо прије поласка у школу 

додјели једнократну помоћ и дјечије ципеле које су биле дониране од творнице обуће 

“Бема”д.о.о. 

 Новорођеним бебама у 2018. години  додјељена је једнократна помоћ. 

 



 Обиљежавањем “Дјечије недење” од 02. - 08. октобра 2018.године под 

заједничким слоганом “Дјечији свијет-мој свијет”, дјеца школског узраста заједно са 

наставним особљем организовала су маскенбал у сарадњи са општином. 

 

Проналитетна накнада за трећерођено и четврторођено дијете 

 

  Право се исплаћује у једнократном износу од 600 КМ за трећерођено дијете и у 

износу од 450 КМ за четврторођено дијете. 

 

   

 

ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА ИЗ ОБЛАСТИ БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ 

КОЈИ ПРАВО ОСТАВРУЈУ ПО ЗАКОНУ О ПРАВИМА БОРАЦА, ВОЈНИХ 

ИНВАЛИДА И ПОРОДИЦА ПОГИНУЛИХ БОРАЦА ОДБРАМБЕНО-

ОТАЏБИНСКОГ РАТА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ И ЗАКОНА О  ЗАШТИТИ 

ЦИВИЛНИХ ЖРТАВА РАТА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
 

 

 Права бораца, породица погинулих бораца и ратних војних инвалида  у Републици 

Српској остварују се на основу Закона о правима бораца, војних инвалида и породица 

погинулих бораца одбрамбено- отаџбинског рата Републике Српске („Сл.гласник 

Републике Српске“, број: 134/11 и 40/12) и у складу са подзаконским актима од којих су 

најважнија Уредба о борачком додатку, Критерији за додјелу једнократне новчане 

помоћи  за здравствену заштиту  ових категорија, Уредба о стамбеном збрињавању ових 

категорија, затим подзаконски акти који се односе  на оцјену ратног војног 

инвалидитета, коришћења бањског лијечења, остваривања права на повластице  

приликом увоза путничког аутомобила , војне евиденције и друго, док су права 

цивилних жртава рата регулисана Законом о заштити цивилних жртава рата- 

Пречишћени текст („Сл.гласник Републике Српске“, број: 24/10). 

 

  У току прошле године једно лице је остварило право на бањску рехабилитацију. 

 

 Вршена су уступања  предмета другим општинама због мјењања адресе 

пребивалишта корисника. 

 Породицама погинулих бораца за грејну сезону 2018/2019.годину Општина Језеро 

је обезбједила  огревно дрво. 

 Општинска служба општине Језеро са стањем на дан 31.12.2018.године има у 

евиденцији  укупно 199 корисника личних права разврстаних по категоријама у складу 

са Законом о правима бораца и ратних војних инвалида одбрамбено-отаџбинског рата 

Републике Српске. 

Збирни преглед корисника личних права по категоријама бораца: 

 

1. Борци   I     категорије 96 

2 Борци   II   категорије 23 

3. Борци  III   категорије 12 

4. Борци  IV   категорије 12 

5. Борци  V    категорије 7 

6. Борци  VI категорије 6 



7. Борци  VIIкатегорије 18 

8. Није уписана категорија 25 

 УКУПНО 199 

 

 У евиденцији своја права путем Општинске службе општине Језеро остварује  52  

ратна војна инвалида који остварују право на личну инвалиднину, док 3 корисника 

остварују право као цивилне жртве рата. 

Збирни преглед корисника личних права по категоријама инвалидама: 

 

1. Инвалид    I  категорије 1 

2. Инвалид  IV  категорије 2 

3. Инвалид  V   категорије 2 

4. Инвалид  VI  категорије 7 

5. Инвалид  VII  категорије 8 

6. Инвалид  VIII  категорије 17 

7. Инвалид  IX    категорије 9 

8 Инвалид  X    категорије 6 

 УКУПНО 52 

 

 

 У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА Свјетске банке “ Пројекат подршке мрежама социјалне 

сигурности запошљавања” (ССНЕСП), у Министарству рада и борачко-инвалидске 

заштите је 15.10.2018. године окончан пројектни задатак “Дигитализација војне 

евиденције и модернизација система за исплату готовинских примања из области 

борачко-инвалдиске заштите и заштите цивилних жртава рада”.  Рок за реализацију 

дигитализације војних евиденција је до краја 31.12.2019. године, док рок за предемете о 

оствареном статусу и правима из борачко-инвалидксе заштите је до краја 31.12.2021. 

године.. 

 Уредбом о измјенама и допунама уредбе о борачком додатку прописано је да 

право на мјесечни борачки додатак се признаје од  ПРВОГ У МЈЕСЕЦУ НАРЕДНОГ 

МЈЕСЕЦА КАДА ДЕМОБИЛИСАНИ БОРАЦ НАПУНИ 60 ГОДИНА ЖИВОТА. 

 

 

 

7. ПРЕДМЕТ: Извјештај о раду Цивилне заштите општине Језеро 

за 2018. годину 

Увод 

У 2018. години у области Цивилне заштите радило се по потреби. Предузимане 

су нужне активности које је захтјевала актуелна ситуација. Сарадња са другим 

органима управе, полицијском станицом, шумским газдинством и сусједним 

општинама РУЦЗ РЦ Бања Лука била је добра. Цивилна заштита је успјела да дјелује у 

оном обиму које је омогућавало опште окружење у самој општини. 



 Састанак Општинског штаба цивилне заштите у току 2018. године није било јер 

су скоро сви чланови штаба на окупу свакако у згради Скупштине општине па се 

потребне активности реализују свакодневним договором или по указаној потреби. 

Aктивности по питању планова заштите од пожара и поплава нису предузимане у 

мјерама у којим је требало из разлога што се тражене мјере и активности не могу 

финансијски поркити. 

 Донешена је Наредба о забрани ложења ватре на ризичним подручјима, те 

задужени руководиоци цивилне заштите и други органи управе да остваре контакт са 

сусједним општинама и њиховим службеницима и да се по потреби врши обавјештење 

становништва ( у критичним мјестима) на појаву поплава, клизишта и др. природних 

непогода. 

 Такође, издата је Наредба о чишћењу снијега и леда ради спрјечавања штетних 

посљедица. 

 Током 2018. године нису организоване вјежбе нити обука припадника цивилне 

заштите. 

1. Јединице и тимови цивилне заштите и повјереници заштите и 

спасавања града-општине  

 

а) ангажовање, обука и вјежбе: 

У 2018. години није било ангажовања јединица цивилне заштите  

Обука и вјежбе повјереника и јединица цивилне заштите није организована и 

спроведена. 

Проблеми се односе на недостатке материјално-финансијских средстава, мали 

број стручног кадра који се може укључити у рад цивилне заштите. 

 

    б)  попуна људством-штабови, јединице, тимови и повјереници 

Стање попуне људством, као и до сада, не задовољавају основне критеријуме, 

јер се осјећа недостатак стручног кадра за попуну специјалистичких јединица. 

Новоформиране јединице ће бити попуњене људством кад се стекну услови за 

стручним кадром и размотри могућност са подацима и евиденцијом бившег МО. 

Од МТС располажемо само опремом додјељеном од стране Републичке управе 

цивилне заштите Републике Српске и опремом која је инсталирана од стране UNDP-a у 

просторијама општине Језеро ( једна фиксна радио станица и 5 моболних). 

2. План заштите и спасавања од елементарне непогоде и друге несреће 

 



У току 2018. године нису уношене значајније промјене у Планове заштите, а које 

се односе на податке да у току претходних година није било нових и новонасталих 

ситуација које би више могле угрозити становништво. 

Вођене су активности на изради Плана заштите и спашавања од снијежних 

падавина и снијега. 

У изради планских докумената највећа је активност замјеника начелника а сад и 

начелника штаба цивилне заштите а то опет у мјери колико дозвољавају прилике и 

обавезе које има у самој општини. 

Постојећи планови заштите су дијелом проведени и оперативни из разлога што 

су прилагођени условима и могућностима саме општине. 

 

б.  Провођење мјера са аспекта реализације донесених годишњих      

Планова заштите и спасавања 

 

Код реализације задатака из Плана заштите и спашавања за 2018. годину, 

предузете су оне мјере и поступци, који су на основу важеће процјене и досадашњег 

искуства, били доступни цивилној заштити и локалном органу управе, а то су прије 

свега обавјештавање становништва о забрани ложења ватре на шумском и 

пољопривредном подручју у току прољетног чишћења корова, успостављање сарадње 

са шумским газдинством као и координације контроле истог од стрне полицијске 

станице. 

 

3. Елементарне непогоде и друге несреће у 2018. години  

 

У насељу Присоје и даље постоји несанирано дугогодишње клизиште о којем су 

обавјештене све надлежне институције, а гдје нису предузимане никакве конкретне 

радње ну и 2018. години, а општина Језеро средствима из свог буџета тај проблем није 

у стању ријешити. 

Природних непогода и несрећа у 2018. години није било. 

4. Деминирање 

 

Немамо података да се на подручју општине Језеро налазе заостала МЕС. У току 

2018. године нисмо имали упућен ни један позив деминерском тиму Републичке управе 

цивилне заштите РС за уклањање минско-експлозивних средстава на подручју општине 

Језеро. 

 

5. Анализа планираних и утрошених буџетских и других средстава 

намјењених за функционисање система заштите и спасавања/цивилне 



заштите града-општине 

 

За 2018. годину за потребу цивилне заштите планирана су буџетска средства у 

износу од 12000,00 KM, ребалансом буџета смањено на 4 000,00 КМ. 

 

6. Функционисање система ООиУ 

 

Функционисање послова осматрања, обавјештења и узбуњивања је на задовољавајућем 

нивоу. 

 

7. Приједлог мјера за унапређење рада органа и служби цивилне заштите и 

система заштите и спасавања/цивилне заштите уопште  

 

Послове цивилне заштите у општини обавља један радник и то у склопу свог 

редовног посла, односно замјеник начелника општине. Из ове наведене чињенице 

проистиче и потреба ангажовања лица које би се само или највећим дијелом бавило и 

било ангажовано на пословима цивилне заштите и које би имало више времена за рад у 

служби цивилне заштите. 

Да би се систем цивилне заштите унапредио, подигао на виши ниво као и 

ранијих година предлажемо да се на нивоу Републичког штаба цивилне заштите 

Републике Српске изврши процјена могућности формирања ткз. Регионалних 

специјалистичких јединица као нпр. Да општина Шипово ради на отпремању једне 

добре мобилне ватрогасне јединице, општина Мркоњић Град да формира јединицу прве 

помоћи, општина Језеро формира јединице за спашавање на води и сл., да би се с'тим 

превазишли проблеми да свака општина има све те јединице које нису опремљене. 

 

8. Закључак 

 

На основу напријед наведених показатеља евидентно је да је цивилна заштита 

општине Језеро одговорила својој основној улози, а то је да учествује у спашавању и 

заштити људских и материјалних добара. Околност у којима је дјеловала без адекватне 

материјално–финансијске подршке и ограничених кадровских потенцијала, она ће 

показати да уз помоћ шире заједнице може да дјелује у отклањању посљедица насталих 

кризних ситуација. 

Неопходно је и даље предузимање превентивних мјера ради спрјечавања пожара 

и отклањања посљедица снијежних падавина као и предузимање активности ради 



обезбјеђења новчаних средстава ради реализације техничког рјешења које ће 

елеминисати поплаве и клизиште у насељу Присоје. 

 

 

У току 2018. године доњет је нови Правилник о организацији и систематизацији 

радних мјеста ( „Службени гласник општине Језеро“, број 4/18). 

 

Извјештај припремила Опшртинска управа општине Језеро у срадњи са 

секретаром Скупштине. 

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

СНЕЖАНА РУЖИЧИЋ 

____________________ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


