
Петак, 28.02.2020. године Службени гласник општине Језеро  Број 1 

1 

 

 

 

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

                     Година XХ             број 1             28.02.2020. год. 
 

 

 

С К У П Ш Т И Н А   О П Ш Т И Н Е 

 

1.  
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.,130.,137. Пословника о раду Скупштине 

општине Језеро ( „Службени гласник општине Језеро“, 

број 08/17), Скупштина општине Језеро на 25. сједници 

одржаној дана 28.02.2020. године, донијела је  

З А К Љ У Ч А К 

1. Оправдава се одсуство одборника Јоветић 

Жељке са 25. сједнице Скупштине општине 

Језеро, а о немогућностима да приступе 

поменутој сједници  благовремено су 

обавијестили Предсједника скупршине, са чим 

су упознати и одборници на сједници дана 

28.02.2020. године. 

 

2.  Овај закључак ступа на снагу даном доношења, 

а биће објављен у „Службеном гласнику 

општине Језеро“. 

 

Број : 010-013-215/20                           Предсједник СО 

Дана, 28.02.2020. године                  Драгана Карага, с.р 

 

 

2. 
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 25. сједници 

одржаној дана 28.02.2020. године, донијела је: 

 

З А К Љ У Ч А К 

1. Усваја се извод из записника са XXIV сједнице 

Скупштине општине Језеро одржане дана 

27.12.2019. године. 

 

2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

биће објављен у „Службеном гласнику општине 

Језеро“. 

 

Број : 010-013-207/20                        Предсједник СО 

Дана, 28.02.2020. године                  Драгана Карага, с.р 

 

 

3. 
  На основу члана 36. Статута општине Језеро ( 

„Службени гласник Општине Језеро“ број 08/17), а у 

складу са чланом 133.,134.,135.,136. Пословника о раду 

Скупштине општине Језеро ( „Службени гласник 

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

Језеро на својој  25. Сједници одржаној дана, 28.02.2020. 

године д о н и ј е л а  је 

 

О Д Л У К У                                                                                                                                          

О ПРОГРАМУ РАДА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

ЈЕЗЕРО 

ЗА 2020. ГОДИНУ 

 

I - УВОД 

 

            Програмом рада Скупштине општине Језеро, за 

2020. годину утврђује се садражај послова и задатака 

Скупштине општине, рокови и начин њиховог 

извршавања, као и носиоци тих активности. 

Програм рада Скупштине општине за 2020. 

годину садржи активности Скупштине које произилазе из 

Устава, Закона, Статута општине и других прописа, 

утврђене политике, економског развоја и усвојене 

стратегије општине, као и друге послове и задатке у 

рјешавању питања од интереса за грађане. 

Скупштина општине у 2020. години ће своје 

активности усмјерити у извршавање овог Програма који 

обухвата најактуелнија питања друштвено – економског 

развоја која су од интереса за грађане, предузећа, 

установе и друге облике организовања живота и рада у 

општини Језеро. 

Поред питања садржаних у овом Програму, 

Скупштина ће у складу са својим надлежностима, и 
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према указаној потреби на приједлог овлаштених 

предлагача, разматрати и друга питања која нису 

предвиђена овим Програмом, а за која током године 

покрену иницијативу надлежни органи у складу са 

Законом, Статутом општине и Пословником о раду 

Скупштине општине. 

 

 

II ПОСЕБНИ И КОНКРЕТНИ ЗАДАЦИ 

 

 

I КВАРТАЛ ( јануар – март) 

 

1. Извјештај о раду општинских инспекцијских 

органа за 2019. годину. 

ОБРАЂИВАЧ И ПРЕДЛАГАЧ : Општински инспектори. 

 

2. Извјештај о раду начелника општине и раду 

Административне службе општине Језеро за 2019. 

годину. 

ОБРАЂИВАЧ И ПРЕДЛАГАЧ : Начелник општине. 

 

3. Информација о стању јавне безбједности на 

подручју Општине Језеро и раду Станице полиције 

Језеро за 2019. годину. 

ОБРАЂИВАЧ И ПРЕДЛАГАЧ : Полицијска Управа 

Мркоњић Град, Станица полиције Језеро. 

 

4. Програм одржавања локалних и некатегорисаних 

путева за 2020. годину на подручју општине Језеро. 

ОБРАЂИВАЧ : Служба за урбанизам и просторно 

планирање, комуналне послове 

ПРЕДЛАГАЧ : Начелник општине. 

 

5. Информација о раду Републичке управе за 

геодетске и имовинско правне послове, Подручна 

канцеларија Језеро за 2019. годину. 

ОБРАЂИВАЧ И ПРЕДЛАГАЧ : Референт  Републичке 

управе  за геодетске и имовинско – правне послове, 

Подручна Јединица Шипово за 2019. годину. 

 

6. Информација о стању и могућностима развоја 

пољопривредне производње на подручју Општине Језеро 

и усвајање Програма прољетне сјетве за 2019. годину . 

ОБРАЂИВАЧ : Стручни сарадник за пољопривреду, 

шумарство и водопривреду. 

ПРЕДЛАГАЧ : Начелник општине. 

 

7. Информација о стању и могућностима развоја 

пољопривредне производње на подручју Општине Језеро 

и усвајање Програма прољетне сјетве за 2020. годину. 

ОБРАЂИВАЧ: Стручни сарадник за пољопривреду, 

шумарство и водопривреду, 

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине.    

 

8.       Информација о стању у области шумарства и 

примарне прераде дрвета – узгоју, заштити и 

експлоатацији шума на подручју Општине Језеро у 2019. 

години. 

ОБРАЂИВАЧ И ПРЕДЛАГАЧ: Шумско газдинство 

„Горица“ Шипово и Шумско газдинство „Лисина“ 

Мркоњић Град, 

 

9. Извјештај о раду „Амбуланте“ у Језеру,  Дом 

Здравља „Др Јован Рашковић“ Мркоњић Град у 2019. 

години. 

ОБРАЂИВАЧ И ПРЕДЛАГАЧ : Дом здравља „ Др Јован 

Рашковић“ Мркоњић Град. 

 

10. Извјештај о раду цивилне заштите за 2019. 

годину. 

ОБАЂИВАЧ : Замјеник начелника општине 

ПРЕДЛАГАЧ : Начелник општине. 

 

11. Програм културних активности на подручју 

општине Језеро за 2020. годину са финансијским планом. 

ОБРАЂИВАЧ : Општинска управа општине Језеро. 

ПРЕДЛАГАЧ : Начелник општине. 

 

12. Извјештај о рјешавању управних предмета у 

Административној служби општине Језеро за 2019. 

годину. 

ОБРАЂИВАЧ : Општинска управа општине Језеро. 

ПРЕДЛАГАЧ : Начелник општине. 

 

 

НОРМАТИВНА ДЈЕЛАТНОСТ 

 

1. Приједлог Одлуке о просјечној коначној цијени 

м2 корисне стамбене површине у 2019. години. 

ОБРАЂИВАЧ : Служба за урбанизам, просторно 

планирањеи комуналне послове. 

ПРЕДЛАГАЧ : Начелник општине. 

 

II . КВАРТАЛ ( април – јун ) 

       ТЕМАТСКИ ДИО 

 

1. Програм спортских активности на подручју 

Општине Језеро за 2020. годину . 

ОБРАЂИВАЧ : Општинска управа општине Језеро 

ПРЕДЛАГАЧ : Начелник општине. 

 

2. Информација о раду општинске борачке 

организације Општине Језеро за 2019. годину. 

ОБРАЂИВАЧ И ПРЕДЛАГАЧ : Општинска борачка 

организација општине Језеро. 

 

3. Информација о остваривању права по Закону о 

правима бораца, инвалида и породица погинулих бораца, 

као и закона цивилних жртава рата на подручју Општине 

Језеро. 

ОБРАЂИВАЧ : Општинска управа општине Језеро. 

ПРЕДЛАГАЧ : Начелник општине. 

 

4. Информација о здравственој заштити животиња 

на подручју општине Језеро у 2019. години. 

ОБРАЂИВАЧ : Општинска управа општине Језеро. 

ПРЕДЛАГАЧ : Начелник општине. 

 

5. Информација о стању у области запошљавања у 

предузећима и установама на подручју општине Језеро. 

ОБРАЂИВАЧ : Завод за запошљавање РС – Биро 

МркоњићГрад/Језеро и Општинска управа  општине 

Језеро. 
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ПРЕДЛАГАЧ : Начелник општине.  

 

6. Информација о стању у области риболова на 

подручју Опшштине Језеро. 

ОБРАЂИВАЧ И ПРЕДЛАГАЧ : Спортско и риболовачко 

друштво „Златовчица“ 

 

7. Информација о стању социјалне и дјечије 

заштите на подручју Општине Језеро. 

ОБРАЂИВАЧ : Општинска управа општине Језеро. 

ПРЕДЛАГАЧ : Начелник општине. 

 

8. Информација о стању у области ловства на 

подручју општине Језеро. 

ОБРАЂИВАЧ И ПРЕДЛАГАЧ : Ловачко друштво. 

 

9. Информација о извршењу Програма комуналне 

дјелатности у 2019. години. 

ОБРАЂИВАЧ : Стручни сарадник за урбанизам и 

грађевинарство. 

ПРЕДЛАГАЧ : Начелник општине. 

 

10. Информација о остваривању буџета Општине 

Језеро. 

ОБРАЂИВАЧ : Самостални стручни сарадник за буџет и 

финансије. 

ПРЕДЛАГАЧ : Начелник општине. 

 

11. Информација о здравственом осигурању 

становништва на подручју општине Језеро. 

ОБРАЂИВАЧ и ПРЕДЛАГАЧ : ФОНД Здравственог 

осигурања – ПЈ Мркоњић Град/Језеро 

 

12. Извјештај о раду службе за социјални рад 

Општине Језеро у 2019. години  

ОБРАЂИВАЧ : Општинска управа општине Језеро. 

ПРЕДЛАГАЧ : Начелник општине. 

 

13. Извјештај о раду Ватрогасног друштва Језеро. 

ОБРАЂИВАЧ И ПРЕДЛАГАЧ : Ватрогасно друштво 

Језеро. 

 

14. Информација о активностима удружења грађана 

на подручју Општине Језеро 

ОБРАЂИВАЧ : Општинска управа општине Језеро. 

ПРЕДЛАГАЧ : Начелник општине. 

 

15. Извјештај о раду Одбора за жалбе општине  

Језеро. 

ОБРАЂИВАЧ И ПРЕДЛАГАЧ : Одбор за жалбе општине 

Језеро. 

 

16. Информација о друштвеном положају младих на 

подручију општине  Језеро. 

ОБРАЂИВАЧ : Општинска управа општине Језеро. 

ПРЕДЛАГАЧ : Начелник општине. 

 

НОРМАТИВНА  ДЈЕЛАТНОСТ 

 

1. По потреби усклађивање Одлуке о прикупљању 

и депоновању  отпада. 

ОБРАЂИВАЧ : Административна служба општине 

Језеро. 

ПРЕДЛАГАЧ : Начелник општине. 

 

2. По потреби  услађивање Одлуке о такси превозу 

на подручију  општине Језеро. 

ОБРАЂИВАЧ : Административна служба општине 

Језеро. 

ПРЕДЛАГАЧ : Начелник општине. 

 

3. Приједлог Одлуке о усвајању завршног рачуна 

општине Језеро за 2019. годину. 

ОБРАЂИВАЧ : Административна служба општине 

Језеро. 

ПРЕДЛАГАЧ : Начелник општине. 

 

 

III КВАРТАЛ ( јули – септембар ) 

 

                              ТЕМАТСКИ ДИО 

 

1. Извјештај о раду општинских инспекцијских 

органа за перод I – IV мјесеца 2020. године 

ОБРАЂИВАЧ И ПРЕДЛАГАЧ : Општински инспектори. 

 

2. Извјештај о извршењу буџета у периоду 01.01. – 

30.06.2020. године 

ОБРАЂИВАЧ : Самостални стручни сарадник за буџет и 

финансије. 

ПРЕДЛАГАЧ : Начелник општине. 

 

3. Информација о стању јавне безбједности у 

периоду  I-IV 2020. године на подручију општине Језеро. 

ОБРАЂИВАЧ И ПРЕДЛАГАЧ : Станица полиције 

Језеро. 

 

4. Информација о стању у области снабдјевања 

електричном енергијом на подручју Општине Језеро. 

ОБРАЂИВАЧ И ПРЕДЛАГАЧ : РЈ 

„Електродистрибуција“ Мркоњић Град, П.Ј . Језеро. 

 

5. Информација о безбједности друмског 

саобраћаја на путевима. 

ОБРАЂИВАЧ И ПРЕДЛАГАЧ :  Полицијска станица 

Језеро. 

 

6. Информација о реализацији Програма прољетне 

сјетве и усвајање Акционог Програма јесење сјетве на 

подручију општине Језеро. 

ОБРАЂИВАЧ : Стручни сарадник за пољопривреду, 

шумарство и водопривреду. 

ПРЕДЛАГАЧ : Начелник општине. 

 

7. Информација о функционисању самосталних 

дјелатности на подручију општине Језеро. 

ОБРАЂИВАЧ : Самостални стручни сарадник за буџет и 

финансије 

ПРЕДЛАГАЧ : Начелник општине. 

 

8. Информација о стању локалних путева на 

подручију општине Језеро за период I-VI мјесеца. 
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ОБРАЂИВАЧ : Стручни сарадник за урбанизам и 

грађевину. 

ПРЕДЛАГАЧ : Начелник општине. 

 

 

НОРМАТИВНА ДЈЕЛАТНОСТ 

 

1. По потреби услађивање Одлуке о комуналном 

реду. 

ОБРАЂИВАЧ : Стручни сарадник за урбанизам и 

грађевину. 

ПРЕДЛАГАЧ : Начелник Општине. 

 

2. Приједлог одлуке о стипендирању студената 

првог циклуса на високошколским установама у 

школској 2019/2020. години. 

ОБРАЂИВАЧ : Административна служба општине 

Језеро. 

ПРИЈЕДЛОГ : Начелник општине. 

 

 

IV КВАРТАЛ ( октобар – децембар ) 

 

1. Информација о раду Основне школе „Вук 

Караџић“  Језеро у школској 2019-2020. години. 

ОБРАЂИВАЧ И ПРЕДЛАГАЧ : Основна Школа „Вук 

Караџић“ Језеро. 

 

2. Информација о реализацији спортских и 

културних активности у 2020. години на подручију 

општине Језеро. 

ОБРАЂИВАЧ : Замјеник начелника општине. 

ПРЕДЛАГАЧ : Начелник општине. 

 

3. Програм рада Скупштине општине Језеро за 2021. 

годину. 

ОБРАЂИВАЧ: Општинска управа општине Језеро. 

ПРЕДЛАГАЧ: Предсједник Скупштине. 

 

4. Информација о остваривању буџета општине 

Језеро. 

ОБРАЂИВАЧ : Самостални стручни сарадник за буџет и 

финансије. 

ПРЕДЛАГАЧ : Начелник општине. 

 

5. Стратегија развоја локалних путева и улица на 

подручију општине Језеро. 

ОБРАЂИВАЧ : Административна служба општине 

Језеро. 

ПРЕДЛАГАЧ : Начелник општине. 

 

 

НОРМАТИВНИ ДИО 

 

1. Приједлог Одлуке о усвајању буџета општине 

Језеро за 2021. годину. 

ОБРАЂИВАЧ : Самостални стручни сарадник за буџет и 

финансије. 

ПРЕДЛАГАЧ : Начелник општине. 

 

2. Приједлог Одлуке о извршењу буџета општине 

Језеро за 2020. годину. 

ОБРАЂИВАЧ :  Самостални стручни сарадник за буџет и 

финансије 

ПРЕДЛАГАЧ : Начелник општине. 

 

3. Приједлог Одлуке о утврђивању висине 

вриједности непокретности по зонама на подручију 

општине Језеро у 2021. години. 

ОБРАЂИВАЧ : Општинска управа општине Језеро. 

ПРЕДЛАГАЧ : Начелник општине. 

 

 

4. Приједлог Одлуке о утврђивању стопе 

опорезивања непокретности на територији општине 

Језеро у 2021. години. 

ОБРАЂИВАЧ : Општинска управа општине Језеро. 

ПРЕДЛАГАЧ : Начелник општине. 

 

 

ДРУГИ ЗАДАЦИ 

 

Програм рада Скупштине општине за 2020. 

годину остаје отворен за друга питања и задатке за која 

се током године укаже потреба којима ће бити посвећена 

посебна пажња.  

У складу са тим Програмом рада Скупштине 

током године ће бити прилагођен стварним потребама. 

         

 

1. Стручни обрађивачи и предлагачи 

материјала одређени овим Програмом,  

дужни су: 

 

- да материјали  буду стручно обрађени у складу 

са Законом и другим општим актима, а у складу са 

сједницама Колегијума Скупштине општине Језеро, 

писани језички и граматички јасним ријечима, уз 

појашњење свих стручних израза. 

 

- да материјале претходно доставе на разматрање 

овлашћеном предлагачу, 

 

- да у материјалима износе објективно стање и 

чињенице са јасним и конкретним приједлозима мјера и 

закључака.    

 

- да   најкасније осам (8) дана прије одржавања 

сједнице Скупштине доставе материјал Скупштини 

општине Језеро ради благовремене доставе и 

дистрибуције материјала за засједање Скупштине 

општине. 

-  да радна тијела Скупштине општине прије 

разматрања на сједници Скупштине, размотре свако 

питање садржано у овом Програму, а које спада у њихов 

дјелокруг рада одређен Пословником о раду Скупштине 

општине и своје приједлоге и мишљења доставити 

Скупштини општине. 

 

2. Овај Програм ће се доставити свим носиоцима 

активности и  задатака као и свим другим субјектима 

заинтересованим за његово провођење  и реализацију. 
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3. О извршењу овог Програма стараће се 

предсједник Скупштине општине Језеро. 

 

4. Овај Програм ће бити објављен у „Службеном 

гласнику општине Језеро“. 

 

Број : 010-013-208/20                         Предсједник СО 

Дана, 28.02.2020. године                   Драгана Карага, с.р 

 

 

4. 
  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, 7/19), 

члана 137. и 193. Пословника о раду Скупштине општине 

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

Скупштина општине Језеро на 25. сједници одржаној 

дана 28.02.2020. године,    д о н и ј е л а  је  

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Којим се усваја извјештај о раду Начелника 

општине Језеро за 2019. годину. 

 

2. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Језеро“. 

 

Број : 010-013-209/20                            Предсједник СО 

Дана, 28.02.2020. године                   Драгана Карага, с.р 

 

5. 
На основу члана 39. 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, 7/19), Скупштина општине Језеро на 25. 

сједници , одржаној дана 28.02.2020. године, д о н и ј е л 

а  је  

 

О Д Л У К У 

о прихватању трансфера  за суфинансирање израде 

документа просторног уређења   

 

I 

Прихвата се трансфер од Министарства за 

просторно уређење, грађевинарство и екологију 

Републике Српске у износу од 4.000,00 КМ. 

Средства из става 1. ове Одлуке утрошиће се за 

израду документа просторног уређења. 

II 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

биће објављена у „Службеном гласнику општине Језео“. 

 

Број : 010-013-210/20                         Предсједник СО 

Дана, 28.02.2020. године                  Драгана Карага, с.р. 

   

6. 
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), члана 

137. Пословника о раду Скупштине општине Језеро ( 

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

Скупштина општине Језеро на сједници одржаној дана 

28.02.2019. године, д о н и ј е л а  је : 

О Д Л У К У 

о усвајању Плана активности за имплементацију 

Платформе за мир 2018-2020. година и Платформе за 

мир 

 

1. Којом се усваја План активности за 

имплементацију Платформе за мир 2018-2020 и 

Платформа за мир. 

2. Саставни дио ове одлуке су „План активности за 

имплементацију Платформе за мир 2018-2020“ и 

„Платформа за мир“ 

3. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Језеро“. 

 
Број : 010-013-211/20                        Предсједник СО 

Дана, 28.02.2020. године                 Драгана Карага, с.р. 

 

7. 
На основу члана 39 Закона о локалној 

самоуправи ( „Службени гласник Републике Српске“, 

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

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

7/19), Скупштина општине Језеро на 25. сједници , 

одржаној дана 28.02.2020. године, д о н и ј е л а  је  

 

О Д Л У К У 

о прихватању трансфера  за суфинансирање пројекта 

„Извођење радова у изградњи фискултурне сале у 

општини Језеро“ 

 

I 

Овом Одлуком прихвата се трансфер у износу од 

15.000,00 КМ од Министарства управе и локалне 

самоуправе Републике Српске за суфинансирање 

пројекта „Извођење радова у изградњи фискултурне сале 

у општини Језеро“. 

Средства из става 1. овог члана Одлуке биће 

уплаћена добављачу Трио Траде д.о.о., Лакташи на име 

измирења неплаћених обавеза из овог пројекта. 

 

II 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и 

биће објављена у „Службеном гласнику општине Језео“. 

 

Број : 010-013-212/20                         Предсједник СО 

Дана, 28.02.2020. године                 Драгана Карага, с.р. 
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8. 
 На основу члана 8. Закона о министарским, 

владиним и другим именовањима Републике Српске ( 

„Службени гласник Републике Српске“, број 41/03), 

члана 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној самоуправи 

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

36/19), члана 50., 51.,52.,53. Закона о службеницима и 

намјештеницима у органима јединице локалне 

самоуправе ( „Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16), члана 53. и 54. Статута општине Језеро ( 

„Службени гласник општине Језеро, број 08/17, 7/19), 

члана 31. Пословника о раду Скупштине општине Језеро 

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

Скупштина општине Језеро, на 25. сједници  одржаној 

дана 28.02.2020.  године , д о н о с и 

                             О Д Л У К У 

о расписивању јавног конкурса за избор и именовање 

секретара Скупштине општине Језеро 

Члан 1. 

Скупштина општине Језеро доноси Одлуку о 

расписивању Јавног конкурса за избор и именовање 

секретара Скупштине општине Језеро. 

Члан 2. 

Кандидати за именовање на упражњено радно 

мјесто из претходног члана морају испуњавати слиједеће 

опште и посебне услове : 

А - ОПШТИ УСЛОВИ 

1. да је држављанин Републике Српске, 

односно Босне и Херцеговине, 

2. да је старији од 18 година, 

3. да има општу здравствену способност, 

4.      да није осуђиван за кривично дјело на 

безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за 

кривично дјело које га чини неподобним за обављање 

послова у Општинској управи, односно да се против њих 

не води кривични поступак, 

5. да није отпуштен из органа управе као 

резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти 

у БиХ три године прије објављивања Конкурса, 

6. да није под оптужницом Међународног 

суда за ратне злочине почињене на подручју бивше 

Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се 

повинује пред Трибуналом – члан IX став 1. Устава БиХ 

Б – ПОСЕБНИ УСЛОВИ 

1. да има ВСС ( VII степен), завршен 

Правни факултет, да је дипломирани правник или да има 

завршен први циклус студија са звањем дипломирани 

правник и остварених најмање 240  ЕЦТС бодова или 

еквивалент, 

2. да има најмање три године радног 

искуства у траженом степену образовања, односно звања, 

3. да има положен стручни испит за рад у 

управи,   

4. познавање рада на рачунару. 

Члан 3. 

За спровођење поступка по основу јавног 

конкурса, као и сачињавање писмене препоруке 

кандидата за именовање задужена је Комисија за избор и 

именовање секретара Скупштине општине Језеро, која у 

складу са Законом о службеницима и намјештеницима у 

органима јединице локалне самоуправе броји пет 

чланова, од којих су два члана одборници у Скупштини, 

два члана службеници Општинске управе који имају 

одговарајућу стручну спрему, звање и радно искуство, а 

један члан са листе коју утврђује Скупштина. 

Члан 4. 

Јавни конкурс за избор и именовање секретара 

Скупштине општине Језеро биће објављен у складу са 

одредбама Закона о министарским, владиним и другим 

именовањима Републике Српске. 

Члан 5. 

Јавни конкурс за избор и именовање секретара 

Скупштине општине Језеро објавиће се у једном дневном 

листу на територији Републике Српске и у „Службеном 

гласнику“ Републике Српске. 

Члан 6. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Језеро“. 

 

 

Број : 010-013-214/20                          Предсједник СО 

Дана, 28.02.2020. године                  Драгана Карага, с.р. 
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1. 
На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи ( „Службени гласник Републике Српске“ , 

број 97/16), Протокола о раду радне групе на пројекту 

Про-Будућност II , члана 67. и 88. Статута општине 

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

Начелник општине доноси 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању радне групе 

1. Именујем радну групу у сврху израде 

приједлога, те пружање подршке реализацији 

Пројекта Про Будућност II следећем саставу; 

- Драгана Карага, дипл. економиста, 

- Милорад Каурин, дипл. инж.грађевине, 

- Сузана Туфегџић, економски техничар. 

 

2. Задатак радне групе је да припреми приједлог 

пројекта, предузме све потребне активности како 

би исти могао бити реализован, пружа 

савјетодавну подршку Пројекту, консултује 

Пројектни тим о одлукама кад год то буде 

потребно, те пружа подршку Пројектном тиму, 

као и остале неопходне активности. 

 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 

биће објављено у „Службеном гласнику 

Општине Језеро“. 

 

Број: 01-014-1409/17                      Начелник општине 

Дана, 03.12.2019. године              Снежана Ружичић, с.р. 

 

 

2. 
На основу члана 59. и члана 82. става 3. Закона о 

локалној самоуправи ( „Службени гласник Републике 

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

општине Језеро ( „Службени гласник општине Језеро“, 

број 08/17), начелник општине  д о н о с и 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању комисије за технички пријем и 

примопредају изведених радова 

 

I. Именујем Комисију за технички пријем и 

примопредају изведених радова за изградњу 

оптичког спојног пута на релацији Јајце-

Језеро, на подручју општине Језеро, на 

парцели број :1149(М5 Бихаћ-Јајце) уписана 

у ЛН бр. 247/0 к.о. Језеро , у складу са 

Главним пројектом СПОК Језеро – МО12 

изграђеним од стране 

„Телефоноградња“Сарајево, под бројем 52-

03/19 од марта 2019. године, у саставу 

 

1. Милорад Каурин, дипл.имг грађевине, 

предсједник 

2. Ступар Бранко, дипл.инж електротехнике, 

члан 

3. Тешић Драган, геометар, члан. 

 

II. Задатак комисије је да утврди да ли су 

наведени радови извршени према Главним 

пројектУ СПОК Језеро –МО12 изграђеним 

од стране „Телефоноградња“Сарајево, под 

бројем 52-03/19 од марта 2019. године. 

 

III. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављено у службеном 

гласнику Републике Српске. 

 

Број: 01-014-47/20                           Начелник општине 

Дана, 16.01.2020. године              Снежана Ружичић, с.р. 

 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н А Ч Е Л Н И К  О П Ш Т И Н Е 
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годину. 

 

 

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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