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МОДРИЧА

Аконтациона претплата за 2012. годину износи 
50,00 КМ

Жиро-рачун:
КМ   562-011-00002348-90

Тел/факс: 053/810-185

Службени гласник
ОПШТИНЕ МОДРИЧА

43.
На основу члана 20. став 3. Закона о комуналним 

дјелатностима (“Службени гласник Републике Српске“, 
број: 124/11) , члана 2. тачка ђ. Уредбе о давању саглас-
ности на цијену одређених производа и услуга (“Служ-
бени гласник Републике Српске“, број: 11/11), те члана 
35. Статута општине Модрича („Службени гласник 
општине Модрича“, број: број: 4/05 и 3/08), Скупшти-
на општине Модрича на својој 33. сједници, одржаној 
29.3.2012. године , д о н и ј е л а  је

О Д Л У К У 
о давању сагласности на повећање 

цијена комуналних услуга

І

Даје се сагласност АД “Водовод и канализација“ Мо-
дрича на повећање цијена комуналних услуга -  цијена 
услуга за испоруку воде и одводњу отпадних вода, како 
слиједи:

1. цијена воде за домаћинства повећава се са 0,40 
КМ/м³ на 0,55 КМ/м³;

2. цијена одвода отпадних вода за домаћинства 
повећава се са 0,10 КМ/м³ на 0,15 КМ/м³;

3. цијена воде за привреду повећава се са 1,00 КМ/м³ 
на 1,30 КМ/м³ и

4. цијена одвода отпадних вода за привреду повећава 
се са 0,20 КМ/м³ на 0,26 КМ/м³.

ІІ

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Од-
лука о давању сагласности на повећање цијена кому-
налних услуга број: 02/1-018-18/01 од 07.05.2001. год.

ІІІ

Ова  одлука ступа на снагу даном доношења и 
објавиће се у „Службеном гласнику општине Мо-
дрича“, а примјењиваће се од момента потписивања 
уговора између Општине Модрича и АД „Водовод и 
канализација Модрича“, којим ће се регулисати начин 
употребе, одржавања и коришћења водоводне мреже 
изграђене средствима општине Модрича, а на основу 
Одлуке број: 01-022-118/08 од 30.4.2008. године.

Број. 01-022-45/12                  ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:  29.3.2012. године               Петар Гагулић,с.р.

44.
На основу члана 2.12. став 5. Изборног закона Бос-

не и Херцеговине („Службени гласник БиХ“ број 
23/1, 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 и 32/10), а у 
вези са чланом 7. став 1. тачка р) Упутства  о утврђивању 
квалификација, броја и именовању чланова изборне 
комисије основне изборне јединице у Босни и Херцего-
вини („Службени гласник БиХ“ број 9/10, 37/10 и 97/11), 
Одлуке Централне изборне комисије о измјени Одлуке 
о броју чланова општинске изборне комисије, Избор-
не комисије Града Бања Лука, Изборне комисије Града 
Мостара и Изборне комисије Брчко Дистрикта Босне и 

I АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
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Херцеговине („Службени гласник БиХ“ број 103/11) и  
члана 35. Статута општине Модрича („Службени глас-
ник општина Модрича“ број 4/05 и 3/08), Скупштина 
општине Модрича након проведеног Јавног огласа, на 
33. сједници одржаној дана 29.3.2012. године, донијела 
је:

О Д Л У К У 
o именовању два члана 

Општинске изборне комисије

I

Овом одлуком именују се два  члана Општинске из-
борне комисије:

1. Новаковић Боса, дипломирани правник из Модри-
че и

2. Ђурић Милош, дипломирани правник из Модри-
че,

који ће са члановима Oпштинске изборне комисије 
чији је мандат верификован на 19. сједници Скупштине 
општине Модрича, одржаној 29.08.2006. године, чини-
ти Општинску изборну комисију општине Модрича од 
пет чланова.

II

Мандат именованих чланова Општинске изборне 
комисије траје 7 (седам) година и тече од дана давања 
сагласности Централне изборне комисије  БиХ на Одлу-
ку о именовању чланова Општинске изборне комисије 
донесену од стране Скупштине општине Модрича. 

III

Ова одлука ступа на снагу даном доношења а 
примјењиваће се након прибављања сагласности од 
Централне изборне комисије Босне и Херцеговине.

IV

Ова одлука ће се објавити у „Службеном гласнику 
општине Модрича“.

Број:    01-022-47/12                          ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 29.03.2012. године            Петар  Гагулић,с.р. 

45.
На основу члана 38. Закона о премјеру и катастру 

Републике Српске („Службени гласник РС“, број 6/12), 
те члана 32. Закона о територијалној организацији Ре-
публике Српске („Службени гласник РС“, број 69/09), 
те члана 35. Статута општине Модрича („Службени 
гласник општине Модрича“, број: 4/05 и 3/08), Скуп-

штина општине Модрича на 33. сједници одржаној дана 
29.3.2012. године, донијела је

О Д Л У К У 
о допуни Одлуке о називима 

катастарских општина и подручјима 
које обухватају као насељена 

мјеста општине Модрича

Члан 1.

Овом одлуком врши се допуна Одлуке о називима 
катастарских општина и подручјима које обухватају као 
насељена мјеста општине Модрича, којом се формирају 
нове катастарске општине и подручја која обухватају 
насељена мјеста општине Модрича.

Члан 2.

Нове катастарске општине и подручја која обухватају 
као насељена мјеста општине Модрича су:

 
1. КО БОРОВО ПОЉЕ 
 обухвата насељено мјесто Борово Поље
2. КО ДОЊИ СКУГРИЋ 1 
 обухвата насељено мјесто Скугрић
3. КО ДОЊИ СКУГРИЋ 2 
 обухвата насељено мјесто Ждребан
4. КО ЈАСЕНИЦА 
 обухвата насељено мјесто Јасеница
5. КО КРЕЧАНЕ 
 обухвата насељено мјесто Горње Кречане
6. КО РАЈСКА 
 обухвата насељено мјесто Горња Рајска
7. КО ТОЛИСА 1 
 обухвата насељено мјесто Толиса
8. КО ТОЛИСА 2 
 обухвата насељена мјеста Крчевљани и Радићи

Члан 3.

Границу катастарских општина утврђује и обиље-
жава Комисија коју образује Републичка управа за гео-
детске и имовинско правне послове.

За предсједника Комисије именује се геодетски 
стручњак, а за чланове по два лица са подручја ката-
старских општина чије се границе утврђују.

Утврђивање и обиљежавање граница врши се поста-
вљањем граничних биљега и ознака на земљишту, те 
описивањем границе у записник о разграничењу са из-
радом скице разграничења.
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Члан 4.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику општине Модрича“.

Број      01-022-46/12                  ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:  29.3.2012. године Петар Гагулић,с.р.

46.
На основу члана 16. став 1. Закона о систему јавних 

служби („Службени гласник РС“, број: 68/07)) и члана 71. 
Статута општине Модрича („Службени гласник општине 
Модрича“, број: 4/05 и 3/08), Скупштина општине Модрича, 
на 33. сједници одржаној дана 29.3.2012.  године, донијела је

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрјешењу два члана 

Управног одбора Туристичке 
организације општине Модрича

I

Разрјешавају се дужности два члана Управног одбо-
ра Туристичке организације општине Модрича:

1. ЖИВКО ЂУРЂЕВИЋ,
2. ДРАГАН ЈОВАНОВИЋ

II

Разрјешење се врши са 29.3.2012.  године.

III

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику општине Модрича“.

Број:    01-111-11/12                    ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 29.3.2012. године                 Петар Гагулић,с.р.

47.
На основу члана 16. став 1. Закона о систему јавних 

служби („Службени гласник РС“, број: 68/07)) и члана 71. 
Статута општине Модрича („Службени гласник општине 
Модрича“, број: 4/05 и 3/08), Скупштина општине Модрича, 
на 33. сједници одржаној дана 29.3.2012.  године, донијела је

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању два члана 

Управног одбора Туристичке 
организације општине Модрича

I

За чланове Управног одбора Туристичке органи за-
ције општине Модрича именују се:

1. ЖИВКО ЂУРЂЕВИЋ,
2. ДРАГАН ЈОВАНОВИЋ

II

Именовање се врши са 29.3.2012.  године, на период 
од четири (4) године.

III

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику општине Модрича“.

Број:    01-111-8/12                    ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 29.3.2012. године                  Петар Гагулић,с.р.

48.
На основу члана 8. став 3. Закона о градском 

грађевинском земљишту Републике Српске („Службе-
ни гласник РС“ број 112/06), и члана 35. Статута општи-
не Модрича („Службени гласник општине Модрича“ 
број 4/05 и 3/08), Скупштина општине Модрича на 33. 
сједници одржаној дана 29.3. 2012. године, донијела је

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о неприхватању понуде

Општина Модрича не прихвата неизграђено грађе-
винско земљиште по понуди Марјановић (Милан) Мир-
ка из Доњих Кладара, општина Модрича, земљиште 
означено као к.ч. број: 589/87, површине 1000 м2,  по но-
вом премјеру, што одговара  к.ч. број: 347/12  по старом 
премјеру површине 1000 м2, уписане у ПЛ број 1108/1 и 
ЗК извадак број 5688 у К.О. Модрича.

О б р а з л о ж е њ е

Марјановић Мирко из Кладара Доњих, општина 
Модрича, обратио се писменом понудом 24. 02. 2012. 
године Скупштини општине Модрича за преузимање 
неизграђеног грађевинског земљишта ближе описаног 
у диспозитиву овог рјешења.

У току поступка извршен је увид у приложену 
документацију и утврђено је следеће чињенично стање:

- да је као посједник земљишта из диспозитива овог 
рјешења, површине 1.000 м2 уписане у П.Л. број 1108/1 
подносилац понуде уписан са 1/1 дијела,

- увидом у земљишно-књижни извадак број 5688 за 
к.о. Модрича, утврђено је да је предметно земљиште 
укњижено као државна својина са 1/1 дијела.

- право кориштења на предметно земљиште имено-
вани је стекао на основу рјешења Скупштине општине 
Модрича о додјели неизграђеног градског грађевинског 
земљишта број: 02-374-12-512/2000  од 01.02.2000. годи-
не.
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- да се по Урбанистичком плану «Модрича 2020» 

парцела налази у Зони становања.
Обзиром да општина Модрича није заинтересована 

за преузимање предметног земљишта, одлучено је као 
у диспозитиву овог рјешења.

Против овог рјешења није допуштена жалба али се 
може покренути управни спор код Окружног суда у 
Добоју, у року од 30 дана од дана пријема рјешења.

Број:    01-475-29/12                     ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 29.3.2012. године                 Петар Гагулић,с.р.

49.
На основу члана 8. став 3. Закона о градском 

грађевинском земљишту Републике Српске („Службе-
ни гласник РС“ број 112/06), и члана 35. Статута општи-
не Модрича („Службени гласник општине Модрича“ 
број 4/05 и 3/08), Скупштина општине Модрича на 33. 
сједници одржаној дана 29.3.2012. године, донијела је

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о неприхватању понуде

Општина Модрича не прихвата неизграђено 
грађевинско земљиште по понуди Хабуш (Павле) Ми-
рослава  из Модриче, земљиште означено као к.ч. број: 
817/294, површине 888 м2,  по новом премјеру, што од-
говара  к.ч. број: 397/748  по старом премјеру површине 
888 м2, уписане у ПЛ број 1887 и ЗК извадак број 5691 у 
К.О. Модрича.

О б р а з л о ж е њ е

Хабуш Мирослав из Модриче, обратио се писме-
ном понудом 06. 03. 2012. године Скупштини општи-
не Модрича за преузимање неизграђеног грађевинског 
земљишта ближе описаног у диспозитиву овог рјешења.

У току поступка извршен је увид у приложену 
документацију и утврђено је следеће чињенично стање:

- да је као посједник земљишта из диспозитива овог 
рјешења, површине 888 м2  уписане у П.Л. број 1887 под-
носилац понуде уписан са 1/1 дијела,

- увидом у земљишно-књижни извадак број 5691 за 
к.о. Модрича, утврђено је да је предметно земљиште 
укњижено као државна својина са 1/1 дијела.

- право кориштења на предметно земљиште имено-
вани је стекао на основу рјешења Скупштине општине 
Модрича о додјели неизграђеног градског грађевинског 
земљишта број: 02-374-12-1939/2000  од 01.02.2000. го-
дине.

- да се по Урбанистичком плану «Модрича 2020» 
парцела налази у Зони становања..

Обзиром да општина Модрича није заинтересована 
за преузимање предметног земљишта, одлучено је као 
у диспозитиву овог рјешења.

Против овог рјешења није допуштена жалба али се 
може покренути управни спор код Окружног суда у 
Добоју, у року од 30 дана од дана пријема рјешења

Број:    01-475-35/12                             ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 29.3.2012. године                 Петар Гагулић,с.р.

50.

ПЛАН ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ 
ПРОЈЕКАТА СТРАТЕГИЈЕ 

 РАЗВОЈА ОПШТИНЕ 
МОДРИЧА У 2012. ГОДИНИ

У буџету општине Модрича за 2012. годину за 
пројекте локалног економског развоја и субвенције за 
развој пољопривреде планирана су средства у изнсу од 
300.000 КМ, што је за 15 % више од планираних сред-
става за 2011. годину.

На јавним расправама Нацрта буџета за 2012. годи-
ну инсистирано је да се разграниче средства за пројекте 
односно субвенције у пољопривреди од средстава за 
остале пројекте локалног економског развоја, што 
је у коначном приједлогу буџета и учињено, те су за 
пољопривреду планирана средства у износу од 140.000 
КМ а за остале пројекте ЛЕР-а 160.000 КМ.

Планирана средства за субвенције у пољопривреди 
ће се реализовати на пројекте у складу са Програмом  
развоја пољопривреде и села у периоду 2012-2016. го-
дине на подручју општине Модрича, чија је израда у 
завршној фази, као и Правилником о начину утврђивања 
и висини подстицајних мјера у области пољопривредне 
производње на подручју општине за 2012. годину. 

Трећа година имплементације Стратегије развоја 
општине Модрича 2010-2014. ће као и претходне двије 
у великој мјери бити одређена актуелном економском 
ситуацијом и планирани су пројекти, који ће првенстве-
но имати за циљ смањене незапослености. 

У самој структури планираних пројеката и потреб-
них буџетских средстава по стратешким циљевима до-
шло је до другачије расподјеле, што се види у следећој 
табели:
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Из приказаног се види да је скоро половина пла-
нираних средстава (46,7 %) и ове године, као и прет-
ходне намијењена за реализацију пројеката у области 
пољопривреде, али су средства већа за 15 % него у 
претходној години. 

Знатно више средстава је планирано за пројекте 
запошљавања радника, како би се превазишли нега-
тивни ефекти свјетске економске кризе и бар донекле 
смањио тренд отпуштања радника.

Успјешност реализације пројеката ће свакако зави-
сити од степена остваривања буџетских прихода. 

Стратешки циљ 1. Висококвалитетна послов-
на инфраструктура и пословно окружење који Мо-
дричу сврставају међу најатрактивнија мјеста за 
инвестиције у регији

Овај стратешки циљ подразумијева стварање 
недостајуће физичке и пословне инфраструктуре и 
привлачење инвеститора, како би се побољшала при-
вредна структура Модриче. То значи уређење постојеће 
зоне и успостављање нових пословних зона (урбани-
стичко и инфраструктурно уређење), како би се могле 
реализовати инвестиционе активности за које постоје 
одређена интересовања.

1.1. Пројектовање  и опремање агроиндустријске 
зоне Гаревац

Као што је у ранијим информацијама помињано овај 
пројекат, који је Општинска агенција за развој МСП 
Модрича у партнерству са општином Уб аплицирала 
за средства ЕУ у оквиру ИПА Програма прекограничне 
сарадње, је био на резервној листи за одобравање али 
због недостатка средстава нису накнадно одобравани 
пројекти.

У склопу пројекта ЕУРЕЛСМЕД,  4 службеника оп-
штине и 1 Агенције за развој МСП су присуствовала 
четверодневној едукацији за писање пројеката, при че-
му су разрађивали конкретан пројекат из своје општине 
и исти је ушао у конкуренцију за избор 50 пројеката (22 
из РС, 27 ФБиХ и 1 Брчко Дистрикт), за које ће бити одо-
брена техничка подршка и консултант за разраду, како 
би се могао аплицирати на јавни позив ЕУ. 

Обзиром да је општина аплицирала двије пројектне 
идеје, Производно-едукациони центар и Стварање 

претпоставки за развој агро-индустријске зоне Гаревац, 
морали смо се одлучити за једну. 

Како за зону нису ријешени имовински односи а ЕУ 
не финансира куповину земље нити израду регулаци-
оних планова, одлучили смо се за Производно-едука-
циони центар, али ће у оквиру овог пројекта једна од 
активности бити израда студије изводљивости за зону. 
Поред тога у оквиру пројекта је планирана набавка и 
постављање 5.000 м2 пластеника, изградња 1.000 м2 

стакленика, обука корисника и друге неопходне актив-
ности за успјешну имплементацију пројекта (укупна 
планирана вриједност пројекта је 731.170 КМ).

Очекује се, да ће ЕУ расписати јавни позив негдје у 
септембру или октобру, тако да за овај пројекат нисмо 
планирали никаква средства јер уколико се и одобри 
пројекат, његова имплементација не би почела прије 
2013. године.

Стратешки циљ 2. Конкурентна постојећа и 
развијена нова предузећа, која користе специфичне 
локалне предности 

Општина сваке године имплеметацијом пројеката 
стратегије развоја настоји јачати постојећи сектор ма-
лих и средњих предузећа и подстицати покретање но-
вих привредних активности, посебно производних и 
стварати услове за излазак на нова тржишта и повећање 
извоза. 

2.1. Подршка развоју пословања за локалну при-
вреду

а) „Модрички привредници излажу на сајму градње 
и становања у Бечу“    

             
У оквиру овог пројекта планирано је, као и прет-

ходних година, представљање модричких привредника 
на сајму енергије и градње у Бечу, који се одржава у 
фебруару мјесецу. Интерес за излагање на сајму је ис-
казало 8 предузећа. Општина ће платити закуп око 100 
м2 изложбеног простора, а остале трошкове ће сносити 
излагачи. У току трајања сајма традиционално ће бити 
организован дан модричке привреде и сусрети привред-
ника са представницима БиХ институција у Аустрији и 
других привредних делегација.  

Р/Б СТРАТЕШКИ 
ЦИЉЕВИ

П Л А Н И Р А Н О ИНД
2012/2011.2011. % 2012. %

1. Стратешки циљ 1. 12.000 4,6 0 0 0
2. Стратешки циљ 2. 78.000 30,0 59.000 19,6 76
3. Стратешки циљ 3. 41.000 15,8 101.000 33,7 246
4. Стратешки циљ 4. 121.500 46,7 140.000 46,7 115
5. Стратешки циљ 5. 7.500 2,9 0 0 0

УКУПНО 260.000 100,0 300.000 100,0 115
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б) „Сајам привреде  Модрича 2012“

Иако Модрича као град нема традицију одржавања 
сајмова, 2010. године се покушало увести нешто но-
во, што би привреднике и предузетнике приморало да 
размишљају проевропски и одржан је први сајам при-
вреде у Модричи.

Обзиром на добре оцјене првог сајма, одржавање 
сајма је настављено и 2011. године па би 2012. године то 
био трећи по реду сајам.

Како је на отварању прошлогодишњег сајма истакла 
и министрица трговине и туризма, овај сајам поприма 
значај и карактер међународног, из разлога што су при-
сутни излагачи из земаља из региона и уврштен је у ка-
лендар сајмова у БиХ у 2012. години. 

Овакав вид манифестације је итекако значајан за 
наша подручја, поготово за локалне заједнице, јер је 
то прилика да наши привредници, пољопривредни 
произвођачи и сви други који пружају услужне 
дјелатности покажу и прикажу оно што раде, што 
производе и на такав начин промовишу нашу домаћу 
производњу и домаће производе. 

Надлежна министарства у последње вријеме 
посвећују посебно пажњу домаћем производу и про-
блему како и на који начин да се заштити наш домаћи 
производ, да тај домаћи производ буде препознатљив не 
само у БиХ него и у ближем, па и даљем окружењу, те 
стога  подржавају овај вид промоције домаће привреде.

в) „Припрема за увођење стандарда квалитета“
 
Захтјевно страно тржиште тражи високе стандарде 

квалитета производа и услуга. Обзиром да је циљ сва-
ког предузећа излазак на страно тржиште, општина је 
још од доношења прве стратегије развоја идентифико-
вала потребу увођења стандарда квалитета, нарочито 
код производних предузећа.

Од 2005. године до данас су, уз финансијску помоћ 
општине, у 7 модричких предузећа извршене техничке 
припреме за увођење ИСО стандарда и у 1 предузећу 
ХАССАП стандарда.

Појавом већег броја акредитованих консултантских 
кућа, које пружају услуге припреме, цијена ових услуга 
је знатно опала а обзиром да постоји интерес модрич-
ких предузећа за овај пројекат, за 2012. годину су пла-
нирана средства за припрему два предузећа.

Стратешки циљ 3. Интензиван друштвени развој 
који доприноси расту и повећању квалитета живота 
грађана

3.1. Избор предузетника године

Циљ овог пројекта је развијање предузетничке кул-
туре и такмичарског духа, јер је награда више морална 
сатисфакција за остварене резултате него што постоји 
материјална корист од истог. 

Избор предузетника године се сваке године тради-
ционално имплементира. 

Избор предузетника године организују Удружења 
привредника и предузетника, која организују вече 
предузетника, када се између предложених кандидата 
изабере најбољи предузетник.

3.2. Подршка пројектима запошљавања

Последњих пар година присутна економска криза 
највеће посљедице оставља на запосленост радника.

Није риједак случај да велики гиганти у свијету 
затварају фабрике, а поготово код нас гдје је привреда у 
рату уништена а земља осиромашена. 

Као и у ранијим годинама општина Модрича ће и ове 
године подржати пројекте које имплементира Завод за 
запошљавање Републике Српске и покушати смањити 
број незапослених лица на Бироу . 

Тренутно је актуелан Програм запошљавања при-
правника високе и више стручне спреме „Знањем до 
посла“, у оквиру кога је општина аплицирала за 48 при-
правника (38 ВСС и 10 ВШС), али је због накнадне од-
луке Владе РС о ограничавању броја приправника по 
послодавцу морала измијенити захтјев на 15 приправ-
ника (10 ВСС и 5 ВШС). 

Према одлуци Владе привредни субјекти могу 
поднијети захтјев за највише 20 а државне установе за 
15 приправника. Према сазнањима привреда је потра-
живала укупно 30 приправника.  

Мјесечна бруто плата за приправника са ВСС изно-
си 995 КМ  а за приправника  са  ВШС  829  КМ, од 
чега би за приправнике запослене у општини Влада и 
општина финансирале  по 50 %.   

Осим финансирања Програмом утврђеног дијела 
бруто плате за приправнике који јој буду одобрени, оп-
штина ће суфинансирати и плате запослених у привре-
ди са износом од 150 КМ за приправника са високом  и 
130 КМ са вишом школом, чиме ће олакшати послодав-
цима финансирање плата запослених.

Износ бруто плата приправника у КМ и структура 
учешћа у финансирању плате:
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Бруто плата Влада РС Послодавац Општина
а) за послодавце из области пољопривреде, прерађивачке индустрије и услужних дјелатности
ВСС 995   (100 %) 683   (69 %) 163   (16 %) 150   (15 %)
ВШС 829   (100 %) 569   (68 %) 130   (16 %) 130   (16 %)
б) за послодавце из осталих области
ВСС 995   (100 %) 497   (50 %) 348   (35 %) 150   (15 %)
ВШС 829   (100 %) 414   (50 %) 285   (34 %) 130   (16 %)

Поред тога у оквиру овог Плана имплементације 
планира се пројекат субвенције отварања нових радних 
мјеста, односно запошљавања нових радника, гдје би 
општина за свако новоотворено радно мјесто односно 
запошљавање новог радника додијелила послодавцу 
једнократна средства у износу од 1.000 КМ по раднику. 
Средства би могао да користи послодавац, који запосли 
најмање 3 нова радника. Један послодавац би могао да 
користи средства за запошљавање највише 15 радника.

Услови додјеле средстава, као и обавезе послодавца 
би били одређени утврђеним критеријима, који би се 
дефинисали у јавном позиву.

Стратешки циљ 4. Развијено рурално подручје са 
развијеним сеоским предузетништвом и пољопри
вре дном производњом као основом за секундарне 
дјелатности

Како је напријед наведено пројекти за достизање 
овог стратешког циља ће бити планирани Програмом 
развоја пољопривреде и села у периоду 2012-2016. годи-
не на подручју општине Модрича, односно Правилни-
ком о начину утврђивања и висини подстицајних мјера 
у области пољопривредне производње на подручју оп-
штине за 2012. годину.

Као и у претходним годинама средства за подстицај 
развоја пољопривреде ће бити усмјерена на пројекте, 
који доприносе повећању обима производње, нарочи-
то профитабилних грана пољопривреде (производња 
меса, млијека, воћа и поврћа), те унапређењу саме 
производње, кроз улагања у модернизацију објеката, 
механизације и слично.

Стратешки циљ 5. Еколошки напредна и инфра-
структурно изграђена средина, која штити и кори-
сти своје природно наслијеђе

Здрава животна средина и добра локална инфра-
структура имају директан утицај на квалитет живота 
људи. 

По питању заштите животне средине на подручју 
општине Модрича, општина је започела креирање Ло-
калног еколошког акционог плана, који треба  дати 
процјену стања животне средине у локалној заједници, 
дефинисати проблеме животне средине, креирати 
заједничку визију општине по питању животне среди-
не и поставити циљеве, те дефинисати активности за 

достизање циљева и конкретне пројекте за побољшање 
стања животне средине. 

Такође, у области инфраструктуре је започе-
ло рјешавање проблема водовода и канализације за 
већа насеља, али треба настојати да се континуирано 
побољшава и гради остала инфраструктура (обилазни-
ца, локална путна мрежа  и др.), што се планира Про-
грамом капиталних улагања.

5.1. Израда локалног еколошког плана (ЛЕАП)

Израда ЛЕАП-а је започињана још у ранијим годи-
нама, али никада није било довољно стручне техничке 
помоћи, нити довољно финансијских средстава да би 
се ангажовала нека консултантска кућа која би помогла 
општини да се документ квалитетно уради.

Израда овог документа, који је тренутно у фази 
Нацрта, је започела крајем 2010. године у оквиру про-
грама „Очување околиша и климатске промјене“, који 
се финансира средствима шпанског Фонда за достизање 
миленијумских развојних циљева МДГ-Ф. 

Техничку помоћ при изради документа именова-
ном општинском тиму и радној групи пружиле су кон-
султантске куће Центар за развој и подршку-ЦРП и 
удружење Нешто више из Тузле.

Прије подношења Нацрта ЛЕАП-а Скупштини оп-
штине на усвајање, треба да се одржи јавна презентација 
урађеног документа, којој би поред заинтересованих 
грађана и учесника у изради, присуствовали и пред-
ставници донатора и волонтери Уједињених нација.

Након усвајања Нацрта, одржале би се јавне распра-
ве а затим би се документ са уграђеним примједбама и 
приједлозима у виду Приједлога упутио Скупштини на 
усвајање, што би се требало учинити до краја јуна 2012. 
године.  

У Нацрту документа је дефинисана визија општине 
по питању животне средине, постављени циљеви, де-
финисане  активности за достизање циљева и конкрет-
ни пројекти за побољшање стања животне средине.

На основу извјештаја о стању животне средине у 4 об-
ласти односно елемента животне средине („вода“, „тло 
и отпад“, „атмосфера и енергија“ и „биолошка разноли-
кост и културно-историјско наслијеђе“) су постављена 
4 стратешка циља са 19 оперативних циљева, које треба 
остварити до 2017. године реализацијом 21 конкретног 
пројекта: 
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Стратешки циљ 1. - Смањена емисија штетних тва-

ри из нетретираних комуналних отпадних вода у водне 
ресурсе за 50 %. 

Стратешки циљ 2. - Смањено  загађење  тла  успо-
ставом економски одрживог система управљања отпа-
дом за цјелокупно (100 %) подручје општине Модри-
ча, у потпуности уклоњеним минско експлозивним 
средствима и примијењеним принципима интегралне 
пољопривредне производње.

Стратешки циљ 3. -  Смањено   загађење   вазду-
ха   проузроковано сагоријевањем фосилних горива за 
20 %.

Стратешки циљ 4. -  Сачувана,  адекватно вред-
нована и у функцију одрживог развоја стављена био-
лошка разноликост, природно и културно-историјско 
наслијеђе општине Модрича.

5.2. Постављање топлотне изолације и квалитет-
не столарије на  објекту  зграде  СКЦ  уз  постављање  
калориметра

Општина је у децембру 2011. године преко МДП-и 
Добој аплицирала Пројекат „Постављање топлотне 
изолације и квалитетне столарије на објекту зграде 
СКЦ уз постављање калориметра“, који доприноси 
остварењу циљева у сектору атмосфере и енергије из 
ЛЕАП документа према УНДП-у.

Пројекат, чија је вриједност 75.000 КМ је одобрен, 
при чему ће донатор финансирати 50% вриједности а 
општина 50 %.

Реализација овог пројекта ће допринијети оства-
рењу Стратешког циља 3, односно у оквиру њега 
постављеном оперативном циљу: смањење потрошње 
енергије од фосилних горива за 5 % у објектима под 
ингеренцијом општине Модрича, примјеном принципа 
енергетске ефикасности.

ПЛАН  ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ  ЗА  2012.  ГОДИНУ
             у КМ 

Р/Б НАЗИВ ПРОЈЕКТА Процијењена 
вриједност-

КМ

Извори финансирања Главни имплементатор
Општин-
ски буџет

Остали 
извори

1.
1.1. Пројектовање  и опремање 

агроиндустријске зоне Гаревац
- - - Агенција за развој МСП

2.
2.1. Подршка развоју пословања за 

локалну привреду 
a) Сајам Беч
б) Сајам Модрича
в) ИСО стандарди

99.000

56.000
25.000
18.000

59.000

30.000
20.000
  9.000

40.000

26.000
  5.000
  9.000

Предузетничко удружење
Агенција за развој МСП
Агенција за развој МСП

3.
3.1. Избор предузетника године 3.000 1.000 2.000 Предузетничка удружења
3.2. Подршка пројектима 

запошљавања 100.000 100.000 0 Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности

4.
Пројекти планирани Програ-
мом развоја пољопривреде и 
села

140.000 140.000 0 Одсјек за пољопривреду

5.
5.1. Израда локалног еколошког 

плана - - -
Одјељење за просторно 
уређење,  стамбено-комуналне 
послове и екологију

5.2. „Постављање топлотне 
изолације и квалитетне 
столарије на објекту зграде 
СКЦ уз постављање калори-
метра

75.000 0 75.000
Одјељење за просторно 
уређење,  стамбено-комуналне 
послове и екологију

У К У П Н О 417.000 300.000 117.000
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Стратешки циљ: Конкурентна постојећа и развијена    
нова предузећа, која користе специфичне локане  пред-
ности

Оперативни циљ:  Постигнуто повећање додатне 
вриједности производа, унапређивање технолошког 
нивоа, техничких стандарда и профитабилности код 
постојећих предузећа

Назив пројекта:   „МОДРИЧКИ ПРИВРЕДНИЦИ ИЗЛАЖУ НА САЈМУ                    
                                  ГРАДЊЕ И СТАНОВАЊА У БЕЧУ“

Очекивани резултати: -потписивање нових пословних аранжмана
-повећање извоза 
-повећање обима производње
-запошљавање  нових  радника

Циљне групе: -постојећа извозна предузећа и   
 предузетници
-потенцијални извозници

Главне активности: -Организација излагача
- Закуп простора на сајму
- Организација промоције и 
   маркетинга
-Слање позивница представницима
  амбасаде БиХ у Аустрији
- Организација посјетилаца сајма
- Прикупљање документације
- Организација превоза људи и 
   експоната
- Организовање дана модричке 
  привреде на сајму  

Вријеме имплементације: фебруар 2012. године
Вриједност пројекта: 56.000 КМ
Извори финансирања: Буџет општине:                        30.000  КМ

Предузећа-излагачи                  26.000  КМ
Имплементатор: Предузетничко удружење Модрича „ПУМА“
Партнери: Општина Модрича

Стратешки циљ: Конкурентна постојећа и развијена    
нова предузећа, која користе специфичне локане  пред-
ности

Оперативни циљ:  Постигнуто повећање додатне 
вриједности производа, унапређивање технолошког 
нивоа, техничких стандарда и профитабилности код 
постојећих предузећа

Назив пројекта: „САЈАМ ПРИВРЕДЕ МОДРИЧА 2012“
Очекивани резултати: - промоција домаће производње и 

  домаћих производа и услуга 
- размјена искустава привредника
- склопљени пословни аранжмани

Циљне групе: -привредна друштва и предузетници
- пољопривредни произвођачи
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Главне активности: - организовање састанака са   
  Предузетничким удружењем ПУМА 
  и Занатско предузетничким 
  удружењем општине Модрича
- медијско оглашавање сајма и израда 
  промотивног материјала
- потписивање уговора са излагачима
- закуп сајамског простора (спортска 
  хала)
- избор добављача опреме за 
  опремање сајамског простора
- договор око церемонијалних 
  активности и округлог стола
- сајамске активности

Вријеме имплементације: април-септембар 2012. године 
Вриједност пројекта: 25.000 КМ
Извори финансирања: Буџет општине:                         20.000 КМ

Излагачи                                        5.000 КМ
Имплементатор: Општинска агенција за развој малих и средњих 

предузћа
Партнери: ПУ „ПУМА“ и Занатско-предузетн. удружење оп-

штине Модрича
Туристичка организација 
Одјељење за привреду и друштвене дјелатности-
Одсјек за пољопривреду

Стратешки циљ: Конкурентна постојећа и развијена 
нова предузећа, која користе специфичне 
локане  предности

Оперативни циљ:  Постигнуто повећање додатне 
вриједности производа, унапређивање технолошког 
нивоа, техничких стандарда и профитабилности код 
постојећих предузећа

Назив пројекта:   „ПРИПРЕМА ЗА УВОЂЕЊЕ СТАНДАРДА КВАЛИТЕТА“

Очекивани резултати: - два привредна друштва или предузетничке радње 
припремљене  за увођење ИСО или ХАССАП стандар-
да

Циљне групе: - привредна друштва и предузетничке радње општине 
Модрича

Главне активности: - Избор предузећа
- Избор консултантске куће
- Техничка припрема

Вријеме имплементације: До краја 2012. године
Вриједност пројекта: 18.000 КМ
Извори финансирања: Буџет општине                       9.000 КМ

Предузећа                                9.000 КМ 
Имплементатор: Општинска агенција за развој малих и средњих 

предузећа Модрича
Партнери: -
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Стратешки циљ:   Интензиван друштвени развој 
који доприноси привредном расту и повећању квали-
тета живота

Оперативни циљ:  Успостављен систем   
упрљављања   људским ресурсима

Назив пројекта:   „ИЗБОР ПРЕДУЗЕТНИКА ГОДИНЕ“

Очекивани резултати: повећан број чланова удружења
Циљне групе: -Привредници и предузетници општине Модрича
Главне активности: - прикупљање приједлога кандидата

- организовање вечери предузетника
- избор и проглашење предузетника за 2011. годину

Вријеме имплементације:  април-мај 2012. године
Вриједност пројекта: 3.000 КМ
Извори финансирања: Буџет општине Модрича      1.000 КМ

Предузетници                         2.000 КМ
Имплементатор: Предузетничко удружење Модрича „ПУМА“
Партнери: Општинска агенција за развој МСП

Стратешки циљ:     Интензиван друштвени развој 
који доприноси привредном расту и повећању квали-
тета живота

Оперативни циљ:  Успостављен систем   упрљављања   
људским ресурсима

Назив пројекта: „ПОДСТИЦАЈ  ЗАПОШЉАВАЊА  НОВИХ  РАДНИКА“
Очекивани резултати: - запослено до 100 радника
Циљне групе: -незапослена лица

-предузећа
Главне активности: - утрђивање критерија за додјелу

- расписивање јавног позива и 
  прикупљање апликација
- избор корисника средстава
- закључивање уговора о кориштењу
   средстава

Вријеме имплементације: До краја септембра 2012. година
Вриједност пројекта: 100.000 КМ
Извори финансирања: Буџет ошштине:  100.000 КМ
Имплементатор: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности
Партнери: Завод за запошљавање РС-Биро Модрича

Стратешки циљ:      Еколошки напредна и инфра-
структурно изграђена средина, која штити и кори-
сти  своје  природно наслијеђе

Оперативни циљ:  Креирана и усвојена еколошка по-
литика и акциони планови

Назив пројекта: „УСВАЈАЊЕ  ЛОКАЛНОГ ЕКОЛОШКОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА“
Очекивани резултати: - утврђено стање животне средине и 

  идентификовани проблеми
- утврђен акциони план заштите   
  животне средине
- утврђени концепти пројектних 
  приједлога

Циљне групе: - становништво општине
- туристи
- привредна друштва и предузетн. радње
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Главне активности: - јавна презентација ЛЕАП-а 
- организовање јавних расправа
- израда Приједлога ЛЕАП-а 
- усвајање документа од стране СО-е

Вријеме имплементације: До краја  јуна 2012.године
Вриједност пројекта:  -
Извори финансирања: Донатор:   МДГ-Ф
Имплементатор: Одјељење за просторно уређење, стамбено-комуналне 

послове и екологију
Партнери: Радна група за израду ЛЕАП-а

Стратешки циљ:  Еколошки напредна    и    инфра-
структурно изграђена средина, која штити и кори-
сти  своје  природно наслијеђе

Оперативни циљ:  Заштита природног и културно-
историјског  наслијеђа

Назив пројекта: „ПОСТАВЉАЊЕ   ТОПЛОТНЕ   ИЗОЛАЦИЈЕ   И 
                               КВАЛИТЕТНЕ  СТОЛАРИЈЕ НА ОБЈЕКТУ ЗГРАДЕ 
                              СКЦ  УЗ  ПОСТАВЉАЊЕ  КАЛОРИМЕТРА“

Очекивани резултати: - смањена потрошња енергије за загријавање објекта 
СКЦ

Циљне групе: - запосленици СКЦ
- корисници СКЦ

Главне активности: -провођење енергетског прегледа објекта
-припрема пројектне документације (технички 
елаборат и сл.) за набавку и извођење радова на 
постављању топлотне изолације и столарије
-избор добављача материјала и извођача радова
-извођење радова

Вријеме имплементације:  2012. година
Вриједност пројекта:  75.000
Извори финансирања: Донатор:  37.500

СКЦ          37.500
Имплементатор: Општина Модрича
Партнери: -Српски културни центар

-међународне организације

51.
На основу Одлуке о буџету општине Модрича за 

2012. годину („Службени гласник општине Модрича“, 
број 10/11) од 27.12.2011. године, Начелник општине 
подноси Скупштини општине

П Р О Г Р А М 
капиталних улагања на подручју 
општине Модрича за 2012. годину

На основу сталне потребе за уређењем и одржавањем 
објеката комуналне инфраструктуре на подручју оп-
штине Модрича и у складу са расположивим средстви-
ма у буџету, предлаже се наставак радова на уређењу 
и изградњи инфраструктурних објеката, који служе 

за задовољавање основних потреба грађана и локалне 
заједнице у цјелини.

Како активности ове врсте захтјевају постојање 
одређених претпоставки као што су исказане потре-
бе, планирана буџетска средства, дефинисане тендер-
ске процедуре, пројектно-техничка и урбанистичко-
грађевинска документација, одређена динамика 
одвијања појединих послова као и комплетан план 
улагања у инфраструктуру, разлог је више да се овај 
програм што прије размотри и усвоји у скупштинској 
процедури, да би радови у цјелости могли започети.

Када је ријеч о извршавању обавезних функција сва-
ке локалне заједнице чија је надлежност између осталог 
изградња и уређење простора у циљу усклађивања по-
треба становништва за становањем, радом и стварањем 
претпоставки за развој општине, Законом о уређењу 
простора, Законом о комуналним дјелатностима, За-
коном о јавним путевима, Законом о грађевинском 
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земљишту и другим законима утврђен је ниво обавеза 
општине да учествује у изградњи и уређењу простора.

Потребе наше локалне заједнице у овој области 
утврђене су Урбанистичким планом „Модрича 2020“, 
Регулационом плановима, Стратешким планом економ-
ског развоја општине Модрича, Одлуком о локалним 
и некатегорисаним путевима и другим актима, а сред-
ства за реализацију послова предвиђена су Одлуком о 
буџету општине за 2012. годину.

Посебна пажња ове године са становишта средста-
ва која се улажу у капиталне инвестиције  посвећена је 
планирању средстава која су остварива и која ће пружи-
ти реалну варијанту улагања у неопходне и приоритет-
не инвестиције. Ово наводимо из разлога што је на дјелу 
глобална економска криза, па је и опрез у планирању  
капиталних инвестиција  увелико потребан. 

Овај опрез је неопходан из разлога што се наведена 
средства морају користити у оним инвестицијама које ће 
најприје дати разултате и у којима ће бити задовољена 
бар минимална компонента развоја и задовољавања ми-
нималних комуналних потреба. 

Свакако, неопходно је нагласити да ћемо у случају 
позитивних економских промјена, приступити 
реализацији и осталих предложених пројеката.

Када је ријеч о појединачним активностима, про-
грам садржи потребе мјесних заједница за изградњом 
објеката који ће служити потребама највећег броја 
грађана. Иако су у почетној фази припреме буџета за 
2012. годину, мјесне заједнице предложиле велики број 
инфраструктурних пројеката, наглашавамо да укупна 
сума исказаних захтјева и процијењена вриједност так-
вих улагања увелико превазилази расположива сред-
ства и исти се не могу реализовати у траженом обиму.

          Укупна буџетска средства која ће бити издвојена 
за реализацију програма капиталних улагања у текућој 
години износе 931.500 КМ.   

Усвојеним буџетом за 2012. годину предвиђена су 
следећа капитална улагања која се могу подијелити у 
три групе:

1. Издаци за прибављање и 
 изградњу зграда и објеката             800.000 КМ
2. Издаци за реконструкцију и 
 адаптацију зграда и објеката             70.000 КМ
3. Издаци за набавку 
 опреме                                                    61.500 КМ
______________________________________
                Укупан капитални буџет                 931.500 КМ
Извори финансирања:
- Властита средства                             931.500 КМ

  I) НАБАВКА ГРАЂЕВИНСКИХ ОБЈЕКАТА

Набавка грађевинских објеката је планирана у из-
носу од  800.000 КМ из властитих средстава, али ће 
се планиране инвестиције финансирати и уз учешће 
грађана, као и надлежних министарстава.

• Асфалтирање улице од регионалног пута Модрича-
Добој до објекта МЗ Модрича 4

• Асфалтирање градских улица у МЗ Модрича 1
• Асфалтирање градских улица у МЗ Модрича 2
• Изградња изгралишта за мали фудбал у МЗ Врањак 
• Асфалтирање једног од два предложена пута 

(гробље „Брвно“ или засеок „Весићи“) у МЗ Врањак
• Асфалтирање пута Мали луг – Велики луг у МЗ 

„Милошевац“ у дужини од 500 метара.  
• Асфалтирање улица Добојска и Арсенија 

Чарнојевића дужине 200 м у МЗ Модрича 4
• Асфалтирање локалних путева у МЗ Скугрић у 

укупној дужини од 1.200 метара   
• Асфалтирање локалних путева у дужини од 500 м 

у МЗ Ботајица
• Асфалтирање два пута у МЗ Кладари Горњи у 

укупној дужини од 400 м
• Наставак радова на изградњи фудбалског стадиона 

у МЗ Модрича 5.
• Асфалтирање 1.000 метара локалних путева  у МЗ 

Копривна (у зависности од властитог учешћа мјештана)
• Асфалтирање локалних путева у дужини од 500 м 

у МЗ Таревци. 
• Изградња спортског полигона у МЗ Копривска 

Требава. 
• Асфалтирање локалних  путева у Мјесној заједници 

Толиса у укупној дужини од 550 м („Вуковићи“, 
„Видаковићи“ и „Лукићи“)

• Изградња артешке чесме у Мјесној заједници Кла-
дари Доњи. 

• Асфалтирање 500 метара пута према Мјесној 
заједници Бабешница.

• Изградња моста код млина у Врањачкој Требави
• Изградња моста у  МЗ Дуго Поље
• Асфалтирање локалног пута „Стојановићи“ у ду-

жини од 130 м у МЗ  Крчевљани.  
• Асфалтирање локалних путева у дужини од 220 м 

у МЗ Чардак
• Уређење простора око мјесног дома у Мјесној 

заједници Добриња
• Наставак изградње друштвеног дома у МЗ Врањак I.
• Асфалтирање једног од четири предложена пу-

та у МЗ Врањак 1 (у зависности од властитог учешћа 
мјештана)

• Изградња спортског полигона код школе у МЗ Ми-
лошевац

• Уређење полигона иза Српског културног центра
• Куповина земљишта за потребе гробља у Мјесној 

заједници Борово Поље.
• Изградња спомен обиљежја у Мјесној заједници 

Борово Поље
• Ограђивање простора око објекта цркве у МЗ 

Ријечани
• Изградња ограде око мјесног гробља у МЗ Копривна

Н а п о м е н а

У припреми и изради програма капиталних улагања 
од стране сеоских мјесних заједница наглашена је 
приоритетна потреба  изградње артерских бунара у 
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циљу превазилажења проблема узрокованих сушом. 
Несумњиво је да се ради о неопходним и врло значајним 
инвестицијама које морају бити засноване на озбиљним 
анализама које укључују избор локације, процјену ка-
пацитета изворишта, провјеру здравствене исправно-
сти воде, вриједност инвестиције и  др. Све наведене 
предрадње траже вријеме, ангажовање стручњака и 
финансијска средства. Због свега наведеног, изградњу 
артерских бунара није могуће тек тако уврстити у про-
грам капиталних улагања. 

Предлажемо да се почне са прелиминарним ак-
тивностима у вези са изградњом артерских бунара. У 
мјесним заједницама гдје се покаже извјесним оправда-
ност инвестиције и створе сви неопходни предуслови 
за реализацију, приступило би се изградњи артерског 
бунара. У том случају, због недовољних финансијских 
средстава, одустали би од реализације неког од већ пла-
нираних пројеката за конкретну мјесну заједницу (нпр. 
асфалтирање пута).

II) РЕКОНСТРУКЦИЈА И ИНВЕСТИЦИОНО 
ОДРЖАВАЊЕ

• Реконструкција и инвестиционо одржавање град-
ских улица и локалних путева. 

• Радови на уређењу мале и велике сале дома у 
Мјесној заједници Гаревац.

• Санација дома у Ждребану (МЗ Скугрић)
• Реконструкција објекта «Руска бања» у Мјесној 

заједници Толиса (друга фаза)
• Реконструкција мјесног дома у МЗ Крчевљани
• Реконструкција крова на објекту старе школе у МЗ 

Дуго Поље
• Адаптација објекта по приједлогу и за потребе 

СШЦ «Јован Цвијић».    
Посебно наглашавамо да процијењени износ пред-

ложених инвестиција у реконструкцију и инвестици-
оно одржавање превазилази планирани износ на овој 
буџетској ставци, али недостајућа средства планирамо 
обезбиједити из трансфера од стране надлежних мини-
старстава Владе РС.

III) НАБАВКА ОПРЕМЕ:

• Набавка опреме за потребе цивилне заштите. 
• Набавка опреме за потребе Административне 

службе. 
• Набавка опреме за  Центар за социјални рад
• Набавка опреме за Општинску агенцију за развој 

малих и средњих предузећа
• Набавка опреме за Туристичку организацију.
• Набавка опреме за СШЦ «Јован Цвијић».

IV) ИНВЕСТИЦИЈЕ КОЈЕ ЋЕ БИТИ ФИНАН-
СИРАНЕ ИЗ ДРУГИХ ИЗВОРА

• Када су у питању капиталне инвестиције у кому-
налну инфраструктуру, врло је битно нагласити и да ће 
се у 2012. години наставити радови на изградњи кана-

лизационе мреже у новоизграђеним насељима за чију је 
реализацију одобрено 5.000.000 КМ из Развојног про-
грама Републике Српске.

• У 2012. години планирамо наставити радове на 
изградњи и уређењу петоразредне школе у МЗ Модри-
ча 5 (уколико успијемо обезбиједити средства од стране 
Владе РС)

У случају да мјесне заједнице не обезбиједе вла-
стито учешће у асфалтирању планираних локалних 
путева, планирана средства ће бити преусмјерена у 
асфалтирање оних путева за које су мјештани прику-
пили средства за учешће у финансирању инвестиције. 

Чланом 5. Одлуке о извршењу буџета општине Мо-
дрича за 2012. годину („Службени. гласник општине 
Модрича“, број 10/11) предвиђено је да одјељење за 
финансије управља и контролише прилив и одлив нов-
чаних средстава. Кориштење средстава за капитална 
улагања може се вршити уз сагласност начелника оп-
штине након  провођења процедура прописаних Зако-
ном о јавним набавкама БиХ.

На основу претходно наведеног, начелник општине 
предлаже Скупштини општине

ЗАКЉУЧАК

1. Усваја се Програм капиталних улагања на 
подручју општине Модрича за 2012. годину

2. Уколико се обезбиједе додатна средства за 
реализацију програма (грантови, донације и сл.), 
Скупштина општине је сагласна да начелник општи-
не изврши преусмјеравање средстава за инфраструк-
турне активности које ће бити потпуно извјесне за 
реализацију. О извршеном преусмјеравању начелник 
општине ће обавјестити Скупштину општине.

3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења.

52.
На основу члана 35. и 71. Статута општине Модри-

ча («Службени гласник општине Модрича», број: 4/05 
и 3/08), а након разматрања Извода из записника са 32. 
сједнице, Скупштина општине Модрича на 33. сједници 
одржаној 29.03.2012. године, донијела је

ЗАКЉУЧАК

1. Прихвата се Извод из записника са 32. сједнице 
Скупштине oпштине Модрича.

2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у «Службеном гласнику општине Модри-
ча».

Број:    01-022-42/12      ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 30.03.2012. године Петар Гагулић, с.р.
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53.
На основу члана 35. и 71. Статута општине Модри-

ча («Службени гласник општине Модрича», број: 4/05 и 
3/08), а након разматрања Информације о нереализова-
ним закључцима, Скупштина општине Модрича на 33. 
сједници одржаној 29.03.2012. године, донијела је

ЗАКЉУЧАК

1. Прихвата се Информација о реализацији дијела 
закључака са сједница Скупштине општине Модрича 
одржаних током 2010,2011. и 2012. године.

2. Задужује се Стручна служба Скупштине да за 
једну од наредних сједница припреми и Скупштини на 
разматрање поднесе Информацију о до сада нереализо-
ваним закључцима Скупштине.

3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
обја виће се у «Службеном гласнику општине Модрича».

Број:    01-022-43/12      ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 30.03.2012. године Петар Гагулић, с.р.

54.
На основу члана 35. и 71. Статута општине Модри-

ча («Службени гласник општине Модрича», број: 4/05 и 
3/08), а након разматрања Извјештаја о раду начелника 
општине за 2011. годину, Скупштина општине Модрича 
на 33. сједници одржаној 29.03.2012. године, донијела је

ЗАКЉУЧАК

1. Прихвата се Извјештај о раду начелника општине 
Модрича за 2011. годину.

2. Скупштина је прихватила иницијативу да се 
Извјештај о раду начелника у 2011. години презентује 
као Билтен.

3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
обја виће се у «Службеном гласнику општине Модрича».

Број:    01-022-44/12      ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 30.03.2012. године Петар Гагулић, с.р.

55.
На основу члана 35. и 71. Статута општине Модри-

ча («Службени гласник општине Модрича», број: 4/05 и 
3/08), а након разматрања Приједлога одлуке о давању 
сагласности на повећање цијена комуналних услуга, 
Скупштина општине Модрича на 33. сједници одржаној 
29.03.2012. године, донијела је

ЗАКЉУЧАК

1. Прихвата се Приједлог Одлуке о давању саглас-
ности на повећање цијена комуналних услуга.

2. Скупштина предлаже да АД „Водовод и 
канализација Модрича“ у сарадњи са надлежним оп-
штинским одјељењем  сагледа могућност увођења ди-
ференциране цијене воде.

3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у «Службеном гласнику општине Модри-
ча».

Број:    01-022-45/12      ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 30.03.2012. године Петар Гагулић, с.р.

56.
На основу члана 35. и 71. Статута општине Модри-

ча («Службени гласник општине Модрича», број: 4/05 и 
3/08), а након разматрања Приједлога одлуке о допуни 
Одлуке о називима катастарских општина, Скупштина 
општине Модрича на 33. сједници одржаној 29.03.2012. 
године, донијела је

ЗАКЉУЧАК

1. Прихвата се Приједлог одлуке о допуни Одлуке 
о називима катастарских општина и подручјима које 
обухватају као насељена мјеста општине Модрича.

2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у «Службеном гласнику општине Модри-
ча».

Број:    01-022-46-1/12      ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 30.03.2012. године Петар Гагулић, с.р.

57.
На основу члана 35. и 71. Статута општине Модри-

ча («Службени гласник општине Модрича», број: 4/05 
и 3/08), а након разматрања Извјештаја о проведеном 
Јавном огласу за избор и именовање чланова ОИК, 
Скупштина општине Модрича на 33. сједници одржаној 
29.03.2012. године, донијела је

ЗАКЉУЧАК

1. Прихвата се Извјештај о проведеном Јавном огла-
су за избор и именовање чланова Општинске избор-
не комисије са Ранг листом кандидата и Одлуком о 
именовању два члана Општинске изборне комисије.

2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у «Службеном гласнику општине Модри-
ча».

Број:    01-022-47-1/12      ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 30.03.2012. године Петар Гагулић, с.р.
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58.
На основу члана 35. и 71. Статута општине Модрича 

(«Службени гласник општине Модрича», број: 4/05 и 3/08), 
а након разматрања Извјештаја о проведеном конкурсу за 
избор чланова УО, Скупштина општине Модрича на 33. 
сједници одржаној 29.03.2012. године, донијела је

ЗАКЉУЧАК

1. Прихвата се Извјештај о проведеном конкурсу за 
избор и именовање два члана Управног одбора Тури-
стичке организације општине Модрича са ранг листом 
кандидата.

2. Скупштина је прихватила приједлоге рјешења о 
разрјешењу и именовању два члана Управног одбора  
Туристичке организације.

3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
обја виће се у «Службеном гласнику општине Модрича».

Број:    01-022-48/12      ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 30.03.2012. године Петар Гагулић, с.р.

59.
На основу члана 35. и 71. Статута општине Модри-

ча («Службени гласник општине Модрича», број: 4/05 
и 3/08), а након разматрања Извјештаја о реализацији 
Програма капиталних улагања у 2011. години, Скуп-
штина општине Модрича на 33. сједници одржаној 
29.03.2012. године, донијела је

ЗАКЉУЧАК

1. Скупштина прихвата Извјештај о реализацији 
уговорених радова из Програма капиталних улагања за 
2011. годину.

2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
обја виће се у «Службеном гласнику општине Модрича».

Број:    01-022-49/12      ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 30.03.2012. године  Петар Гагулић, с.р.

60.
На основу члана 35. и 71. Статута општине Мо-

дрича («Службени гласник општине Модрича», број: 
4/05 и 3/08), а након разматрања Програма капитал-
них улагања за 2012. годину Туристичке организације, 
Скупштина општине Модрича на 33. сједници одржаној 
29.03.2012. године, донијела је

ЗАКЉУЧАК

1. Прихвата се Програм капиталних улагања на 
подручју општине Модрича за 2012. годину.

2. Уколико се обезбједе додатна средства за 
реализацију Програма, Скупштина је сагласна да начел-
ник општине може извршити преусмјеравање средста-
ва за инфраструктурне активности  чија је реализација 
извјесна, о чему ће обавјестити Скупштину.

3. Обзиром да је Регулационим планом „Тржни-
ца“ дефинисан паркинг простор код Дома пензионера, 
Скупштина предлаже да се у 2012. години приступи 
рјешавању имовинско–правних односа и других радњи, 
како би се у Програму за 2013. годину планирала сред-
ства за ова улагања.

4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у «Службеном гласнику општине Модри-
ча».

Број:    01-022-50/12      ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 30.03.2012. године Петар Гагулић, с.р.

61.
На основу члана 35. и 71. Статута општине Модри-

ча («Службени гласник општине Модрича», број: 4/05 
и 3/08), а након разматрања Плана имплементације 
пројеката стратешког плана, Скупштина општине 
Модрича на 33. сједници одржаној 29.03.2012. године, 
донијела је

ЗАКЉУЧАК

1. Прихвата се План имплементације пројеката 
стратегије развоја општине Модрича за 2012. годину.

2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у «Службеном гласнику општине Модри-
ча».

Број:    01-022-51/12      ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 30.03.2012. године Петар Гагулић, с.р.

62.
На основу члана 35. и 71. Статута општине Модри-

ча («Службени гласник општине Модрича», број: 4/05 и 
3/08), а након разматрања Приједлога Програма развоја 
пољопривреде и села, Скупштина општине Модрича на 
33. сједници одржаној 29.03.2012. године, донијела је

ЗАКЉУЧАК

1. Прихвата се Приједлог програма развоја 
пољопривреде и села на подручју општине Модрича у 
периоду 2012-2016. година.
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2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у «Службеном гласнику општине Модри-
ча».

Број:    01-022-52/12      ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 30.03.2012. године Петар Гагулић, с.р.

63.
На основу члана 35. и 71. Статута општине Мо-

дрича («Службени гласник општине Модрича», број: 
4/05 и 3/08), а након разматрања Приједлога рјешења о 
неприхватању понуде, Скупштина општине Модрича 
на 33. сједници одржаној 29.03.2012. године, донијела је

ЗАКЉУЧАК

1. Прихвата се Приједлог рјешења о неприхватању 
понудa Марјановић (Милан) Мирка из Доњих Кладара, 
и Хабуш (Павле) Мирослава из Модриче.

2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у «Службеном гласнику општине Модри-
ча».

Број:    01-475-29-1/12      ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 30.03.2012. године Петар Гагулић,с.р.

II АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
64.
На основу члана 43. став 1. тачка 11. Закона о 

локалној самоуправи («Службени гласник РС», број: 
101/04, 42/05, 118/05), члана 19. став (1) тачка 4) Закона о 
систему јавних служби („Службени гласник Републике 
Српске“, бр. 68/07),  и члана 59. став 4. алинеја 17. Ста-
тута општине Модрича («Службени гласник општине 
Модрича» број 4/05,3/08), начелник општине Модрича  
д о н о с и

О Д Л У К У 
о давању сагласности на Одлуку 
о измјенама Статута ЈУ Центар 

за социјални рад Модрича

 I

Даје се сагласност на Одлуку о измјенама Статута 
ЈУ Центар за социјални рад Модрича, бр. 01/2-530-5/12 
од 01.3.2012. године.

II

Одлуку о измјенама Статута усвојио је Управни од-
бор ЈУ Центар за социјални рад Модрича, на сједници 
одржаној дана 01.3.2012. године, иста је усаглашена 
са Законом о класификацији дјелатности у регистру 
пословних субјеката по дјелатностима у Републици 
Српској („Службени гласник Републике Српске“, бр. 
74/10) и Одлуком о оснивању Центра за социјални рад 
Модрича („Службени гласник општине Модрича“, бр. 
1/94, 5/08).

III 

 Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику општине Модрича“.

Број:    02-014-18/12                     НАЧЕЛНИК
Датум: 12.3.2012. године                Младен Крекић, с.р.

 
65.
На основу члана 43. став 1. тачка 11. Закона о 

локалној самоуправи («Службени гласник РС», број: 
101/04, 42/05, 118/05), члана 19. став (1) тачка 2) Закона о 
систему јавних служби („Службени гласник Републике 
Српске“, бр. 68/07),  и члана 59. став 4. алинеја 17. Ста-
тута општине Модрича («Службени гласник општине 
Модрича» број 4/05,3/08), начелник општине Модрича  
д о н о с и

О Д Л У К У 
о давању сагласности на 

Измјене и допуне Статута 
ЈЗУ  Дом здравља  Модрича

I

Даје се сагласност на Измјене и допуне Статута ЈЗУ 
Дом здравља Модрича, бр. 02-2-53/12 од 16.02.2012. го-
дине.
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II

Измјене и допуне Статута усвојио је Управни одбор 
ЈЗУ Дом здравља Модрича, на сједници одржаној дана 
13.02.2012. године и за доношење истих је Министар-
ство здравља и социјалне заштите Републике Српске 
дало позитивно мишљење својим актом бр. 11/04-023-
69/11 од 17.01.2012. године.

III

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику општине Модрича“.

Број:     02-022-40/12        НАЧЕЛНИК
Датум: 20.3.2012. године               Младен Крекић,с.р.

66.
На основу члана 43. став 1. алинеја 8. Закона о 

локалној самоуправи («Службени гласник Републике 
Српске», број: 101/04, 42/05 и 118/05), и члана 59. став 
4. алинеја 8. Статута општине Модрича («Службени 
гласник општине Модрича», број: 4/05 и 3/08), начелник 
општине Модрича, д о н о с и

П Р А В И Л Н И К 
о измјенама и допунама Правилника 

о организацији и систематизацији 
радних мјеста Општинске 
административне службе

Члан 1.

У Правилнику о организацији и систематизацији 
радних мјеста Општинске административне службе 
(«Службени гласник општине Модрича», број: 4/07, 
5/07, 6/07, 9/07, 6/08, 1/09, 8/10, 2/11 и 1/12), мјења се:

У члану 9. тачка  «10. Санитарни инспектор» мијења 
се и гласи:  

«10. Инспектор за  храну»

Опис послова:
-врши надзор у погледу придржавања закона и дру-

гих прописа који се односе на  квалитет и здравствену 
исправност хране;

-врши надзор над извршавањем закона и других 
прописа и спровођење прописаних мјера из обла-
сти санитарне, хигијенске и против епидемијске за-
штите становништва на подручју општине Модрича, 
органолептичким путем врши контролу узорака за 
лабораторијску анализу;

-врши надзор над снабдјевањем водом за пиће;
-даје санитарну сагласност у складу са законом;

-врши надзор над санитарно-техничким и 
хигијенским условима објеката под здраствено-сани-
тарним надзором;

-надзор над објектима, постројењима и уређајима за 
испуштање отпадних вода;

-контролу над призводњом и прометом лијекова, 
помоћних љековитих средстава и медицинских сред-
става, води евиденцију о инспекцијском надзору и 
предузетим мјерама;

-у вршењу надзора над производњом и прометом 
хране животињског порјекла контролише:

а) трговину на мало месом (осим у месници) и при-
зводима од меса,

б) коришћење меса и производа од меса за при-
прему и услуживање јела у угоститељским  и другим 
објектима;

в) производњу и промет других производа који сад-
рже месо;

г) трговину на мало рибом и производима од рибе, 
осим у рибарницама и на тржницама,

д) трговину на мало призводима од млијека, осим на 
тржницама и пијацама,

е) трговину на мало јајима и производима од јаја, 
осим на пијацама;

-доношење рјешења о ивршавању одређених мјера и 
доношење прекршајних налога;

- израђује извјештаје о раду и програме рада, 
обезбјеђује извршење одлука Скупштине општине и 
других прописа и аката које доноси Скупштина и на-
челник општине и друге послове које му одреди начел-
ник одјељења;   

      
Сложеност послова: Најсложенији
Службено звање: Инспектор-самостални стручни 

сарадник

Посебни услови за обављање: ВСС, VII сте-
пен школске спреме, односно завршен први циклус 
одговарујећег студија који се вреднује са најмање 240 
ECTS бодова и звање: дипломирани хемичар, дипл. 
инжењер прехрамбеног инжењерства, дипломира-
ни санитарни инжењер, дипл. инж. пољопривреде (за 
прехрамбену технологију или за прераду и контролу 
пољопривредних производа, најмање 3 године радног 
искуства у струци, положен стручни испит за рад у 
административној служби, познавање рада на рачуна-
ру. 

Начин попуне: Објављивањем јавног конкурса
Број извршилаца: Један (1).

Члан 2.

У члану 9. иза тачке «11.» додаје се нова тачка «12.» 
која гласи: 

«12. Инспектор рада»
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Опис послова:

-врши инспекцијски надзор у погледу придржавања 
прописа који се односе на запошљавање, рад и радне 
односе, безбједност и здравље на раду и друге области 
одређене прописима;

-врши увид у опште и појединачне акте, докуме-
нтацију и евиденције које су од значаја за остваривање 
права и обавеза радника и послодавца;

-налаже послодавцу да предузме потребне мјере 
којима се отклањају повреде права радника и повреде 
законских и других послова

-налаже послодавцу доношење општег акта, ако је 
послодавац у складу са законом дужан донијети;

-забрани рад на пословима на којима, због 
непостојања одговарајућих мјера заштите на раду, 
постоји опасност од повреде радника или опасност од 
повреде радника или других несрећа;

-предузима све мјере из своје надлежности у циљу 
спречавања и отклањања повреде законских и других 
прописа, колективних уговора и општих аката којима 
су прописана права, обавезе и одговорности у области 
радних односа, заштите на раду и запошљавања;

-подноси пријаве надлежном Суду за прекршаје 
против послодавца или другог одговорног лица због 
прекршаја учињеног у примјени прописа из области 
радних односа, заштите на раду и запошљавања;

- израђује извјештаје о раду и програме рада, 
обезбјеђује извршење одлука Скупштине општине и 

других прописа и аката које доноси Скупштина и на-
челник општине и друге послове које му одреди начел-
ник одјељења; 

Сложеност послова: Најсложенији

Службено звање: Инспектор-самостални стручни 
сарадник

Посебни услови за обављање: ВСС, VII сте-
пен школске спреме, односно завршен први циклус 
одговарујећег студија који се вреднује са најмање 240 
ECTS бодова, звање: дипломирани правник, дипломи-
рани инжењер заштите на раду, најмање 3 године рад-
ног искуства у струци, положен стручни испит за рад у  
административној служби, познавање рада на рачунару. 

Начин попуне: Објављивањем јавног конкурса
Број извршилаца: Један (1).

Члан 3.

У члану 9. тачка «12» постаје тачка «13», а тачка 
«13». постаје тачка «14». 

Број:          02-12-2 /12                             НАЧЕЛНИК
Датум:      20.03.2012. године          Младен Крекић,с.р. 
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“Службени гласник”
- издаје Скупштина општине Модрича;

Кнеза Милоша бб.
- излази по потреби;

- уредник Ђорђе Никић, дипл. правн.
Телефон: 053/810-368

Телефон - факс: 053/810-185
Штампа: “ГРАФИЧАР” Добој
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