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Службени гласник
ОПШТИНЕ МОДРИЧА

90.
На основу члана 35. Статута општине Модрича 

(«Службени гласник општине Модрича», број: 4/05 и 
3/08) и члана 6. и 10. Одлуке о општинским признањима 
и наградама («Службени гласник општине Модрича», 
број 2/08), Скупштина општине Модрича  на својој 35. 
сједници, одржаној 15.06. 2012. године, д о н и ј е л а   j e

О Д Л У К У 
о додјели општинских 
признања и награда 

Члан 1.

Поводом 28. jуна – Дана општине Модрича, додје-
љују се општинска признања и награде за 2012. годину, 
и то:

I – ПОВЕЉА

1. Генерал НОВИЦА СИМИЋ, постхумно, за по-
стигнуте војне резултате у одбрани Републике Српске, 
посебно за пробој коридора којим је спојен источни и 
западни дио Републике Српске.

II – ПЛАКЕТА

1. БОГДАН ТОДИЋ, протојереј – ставрофор, као 
старјешини црквене општине Модрича, за изузетне ре-
зултате и дати допринос у обнови и изградњи вјерских 
објеката на овом подручју.

2. Др ГОРАН МЛИНАРЕВИЋ, директор ЈЗУ Дом 
здравља, за постигнуте резултате у јачању и подизању 
квалитета  здравствене заштите и здравствених услуга 
на виши ниво.

3. Др ИЛИЈА КУЗМАНОВИЋ, за лични допринос, 
помоћ и залагање у лијечењу грађана Модриче у здрав-
ственим установама Републике Српске и Србије.

III – ДИПЛОМА

1. БОЖИДАР ДРОБЊАК, за остварене резултате 
у области друштвеног и привредног развоја општине.

2. ЦВИКО БАБИЋ, наставник разредне наставе у 
ОШ „Свети Сава“, за постигнуте резултате и изузетан 
допринос у области просвјете и образовања.

3. КУД „ВРАЊАК“ - за изузетне резултате остваре-
не у четрдесетогодишњем очувању традиције и обичаја 
народа овога краја и шире.

4. ЛОВАЧКО УДРУЖЕЊЕ  „МАЈНА“, за изузетне 
резултате постигнуте у пословању те заштити дивљачи 
и заштити животне средине.

IV – НОВЧАНА   НАГРАДА

1. УДРУЖЕЊЕ РАТНИХ ЗАРОБЉЕНИКА И 
ЛОГОРАША - за изузетне резултате у окупљању и ор-
ганизовању ове популације.

2. КУД „ЗАВИЧАЈ“ – за резултате остварене у очу-
вању традиције и обичаја народа свог краја.

V – ПОХВАЛА

УЧЕНИЦИ:

1. ДРАГАН СТЈЕПАНОВИЋ, за освојене двије 
бронзане медаље на републичком такмичењу из гимна-
стике – дисциплина партер и прескок;

2. ДАЈАНА ВУКОВИЋ, ученица деветог разреда 
ОШ „Свети Сава“, за освојено четврто мјесто на репу-
бличком такмичењу из српског језика;

I АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
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3. ДАЛИБОР ХУСЊАК, ученик деветог разреда 

ОШ „Свети Сава“, за освојено друго мјесто на репу-
бличком такмичењу из атлетике – дисциплина скок у 
даљ;

4. НИКОЛА КИТИЋ, ученик деветог разреда ОШ 
„Свети Сава“, за освојено друго мјесто на републичком 
такмичењу  из атлетике – дисциплина прескок; 

5. МИРКО ВИДАКОВИЋ, ученик четвртог разре-
да СШЦ „Јован Цвијић“, за освојено прво мјесто на ре-
публичком такмичењу из програмирања – област елек-
тротехнике;

6. ДАНИЈЕЛА РАДОВАНОВИЋ, Вуковац и уче-
ник генерације у економској школи, у оквиру Европске 
комисије два пута представљала РС на студијским по-
сјетама у Бриселу и Хагу.

Члан 2.

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

Број:     01-022-74/12                     ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:  18.06.2012. године Петар Гагулић, с.р.

91.
На основу члана 13. и 16.став 2. Закона о приватиза-

цији државних станова, („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 118/11), и члана 35. Статута општине Мо-
дрича, („Службени гласник општине Модрича“, број: 
4/05 и 3/08), Скупштина општине Модрича на 35. сјед-
ници одржаној дана 15.06.2012. године,  д о н и ј е л а   је 

О Д Л У К У 
о  приватизацији стамбених јединица

Члан 1.

Општина Модрича даје  у откуп 45 (четрдесет пет) 
стамбених јединица у Модричи, које су набављене 
средствима Владе Републике Српске и општине Модри-
ча, у оквиру Пројекта стамбеног збрињавања  породица 
погинулих бораца  и ратних војних инвалида Одбрам-
бено-отаџбинског рата Републике Српске.

Право располагања стамбеним јединицама, сра-
змјерно уложеним средствима,  Влада Републике Срп-
ске пренијела је на општину Модрича Одлуком о пре-
носу права располагања и кориштења на стамбеним 
јединицама, број: 04/1-012-2-109/12 од 26.01.2012. годи-
не, која је објављена у Службеном гласнику Републике 
Српске, број: 10/12.

Члан 2.

Предмет приватизације су 42 стана, 1 приземни зи-
дани стамбени објекат и 2 приземна монтажна стамбена 
објекта. 

Члан 3.

У стамбеној згради „24 СТАНА“, приватизоват ће се 
21 стан, у улици Светосавској бб,  Модрича, изграђена 
у периоду од  2008. до 2010. године,  у другој грађевин-
ској зони, на к.ч. бр.1165/10, по новом операту, уписана 
у Пл. бр.377/1705, КО Модрича, што по старом премјеру 
одговара к.ч. бр. 4/610, уписана у ЗК уложак: 5471, КО 
Модрича,  и то:

- стан бр.1, приземље, површине 52,88 м2, корисник, 
Видаковић Драгица,

- стан бр.3, приземље, површине 39,27 м2, корисник, 
Јовић Митар,

- стан бр.4, приземље, површине 39,27 м2, корисник, 
Нинковић Драго,

- стан бр.5, спрат 1, површине 39,35 м2, корисник, Те-
шић Мара,

- стан бр.7, спрат 1, површине 39,35 м2, корисник, 
Стевановић Радојка,

- стан бр.8, спрат 1, површине 39,27 м2, корисник, 
Симић Сава,

- стан бр.9, спрат 1, површине 39,27 м2, корисник, То-
мић Нада,

- стан бр.11, спрат 2, површине 28,17 м2, корисник, 
Пебић Невенка,

- стан бр.12, спрат 2, површине 39,35 м2, корисник, 
Трипуновић Олгица,

- стан бр.13, спрат 2, површине 28,09 м2, корисник, 
Ђуричић Љубица,

- стан бр.14, спрат 2, површине 28,05 м2, корисник, 
Лаловић Митра,

- стан бр.15, спрат 2, површине 28,05 м2, корисник, 
Пајић Милан,

- стан бр.16, спрат 2, површине 28,09 м2, корисник, 
Сајић Јела,

- стан бр.17, спрат 3, површине 39,18 м2, корисник, 
Видаковић Ружица,

- стан бр.18, спрат 3, површине 30,46 м2, корисник, 
Дабић Златана,

- стан бр.19, спрат 3, површине 30,42 м2, корисник, 
Малбашић Драган,

- стан бр.20, спрат 3, површине 39,10 м2, кор. Марко-
вић Перо и Марковић Ђука,

- стан бр.21, спрат 3, површине 28,09 м2, корисник, 
Трепић Предраг,

- стан бр.22, спрат 3, површине 28,05 м2, корисник, 
Божић Саво,

- стан бр.23, спрат 3, површине 28,05 м2, корисник, 
Видовић Ранка,

- стан бр.24, спрат 3, површине 28,09 м2, корисник, 
Радуловић Дајана.
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Члан 4.

У стамбеној згради „23 СТАНА“ , приватизоват ће 
се 18 станова , у улици Шамачкој бб, Модрича, изгра-
ђена у периоду од 2003. до 2004. године, у другој гра-
ђевинској зони, на к.ч. бр.1163/1 и к.ч. бр. 1164, по новом 
операту, уписана у Пл. бр.377/1705, КО Модрича, што 
по старом премјеру одговара к.ч. бр. 76/2, уписана у ЗК 
уложак:729, КО Модрича и к.ч. бр. 77/2, уписана у ЗК 
уложак:975, КО Модрича, и то:

- стан бр.1, приземље, површине 30,10 м2, корисник, 
Трипуновић Мирјана,

- стан бр.3, приземље, површине 42,31 м2, корисник, 
Мартић Стана,

- стан бр.8, спрат 1, површине 30,10 м2, корисник, 
Видовић Јована,

- стан бр.9, спрат 1, површине 35,43 м2, корисник, 
Николић Јања,

- стан бр.10, спрат 1, површине 33,06 м2, корисник, 
Петровић Радојка,

- стан бр.11, спрат 1, површине 30,10 м2, корисник, 
Никић Душица,

- стан бр.12, спрат 1, површине 30,10 м2, корисник, 
Стојановић Душанка,

- стан бр.13, спрат 1, површине 28,15 м2, корисник, 
Илић Цвијета,

- стан бр.14, спрат 1, површине 28,15 м2, корисник, 
Драганић Гоша,

- стан бр.15, спрат 1, површине 30,10 м2, корисник, 
Кајшаревић Драгица,

- стан бр.16, спрат 2, површине 28,45 м2, корисник, 
Микановић Љуба,

- стан бр.17, спрат 2, површине 35,43 м2, корисник, 
Петровић Душанка,

- стан бр.18, спрат 2, пов. 33,06 м2, кор., Чакаревић 
Софија и Миличевић Жељка,

- стан бр.19, спрат 2, површине 28,45 м2, корисник, 
Николић Марица,

- стан бр.20, спрат 2, површине 28,45 м2, корисник, 
Митровић Гордана,

- стан бр.21, спрат 2, површине 28,15 м2, корисник, 
Лазић Ружа,

- стан бр.22, спрат 2, површине 28,15 м2, корисник, 
Ђукић Босиљка,

- стан бр.23, спрат 2, површине 28,45м2, корисник, 
Јелисић Драгица.

Члан 5.

У стамбеној згради „ЛАМЕЛА“ у улици Гаврила 
Принципа број 15, Модрича, изграђена у првој грађе-
винској зони, на к.ч. бр. 1826/3, по новом операту, уписа-
на у Пл. бр. 377/1705, КО Модрича, приватизоват ће се:

- стан бр. 12 , спрат 4 , површине 79 м2, трособан, са 
¾ права општине Модрича у идеалном дијелу и ¼ права 
Лидије Ђурић у идеалном дијелу,  уписан у Књигу уло-
жених уговора, лист бр. 1254,  корисник, Лидија Ђурић.

Члан 6.

У стамбеној згради „П+3“ у улици Светосавска бб, 
Модрича, изграђена у првој грађевинској зони, на к.ч. 
бр. 1610/7, по новом операту, уписана у Пл. бр.3227/1, КО 
Модрича, приватизоват ће се:

- стан бр. 7, поткровље, површине 36м2, трособан, 
уписан у Књигу уложених уговора, лист бр. 1243, кори-
сник, Гордана Лазић.

Члан 7.

У стамбеној згради „ЛАМЕЛА- 3“, у улици Милоша 
Црњанског бб, Модрича, изграђена у првој грађевин-
ској зони, на к.ч. бр. 1760/5, по новом операту, уписана 
у Пл. бр.377/1705 КО Модрича, што по старом премје-
ру одговара к.ч. 10/1587, уписана у ЗК уложак: 3488, КО 
Модрича, приватизоват ће се:

- стан бр.12, спрат:3, површине 46,81 м2, једнособан, 
корисник, Драгана Мандић.

Члан 8.

Предмет приватизације је приземни зидани стамбе-
ни објекат, у улици Моравска бб, Модрича, површине 
50м2, изграђен у 2006. години,  у трећој грађевинској 
зони,   по посебном пројекту за стамбено збрињавање 
логораша, на к.ч. бр. 3268/206, по новом операту, уписан 
у Пл. бр. 377/1705, КО Модрича, што по старом премјеру 
одговара к.ч. бр. 397/1038, уписан у ЗК уложак:975, КО 
Модрича, корисник, Марко Вуковић.

Члан 9.

Предмет приватизације су два монтажна приземна 
објекта изграђена у петој грађевинској зони, у улици 
Шумадијској бб, уписани у ЗК уложак:975 КО Модрича:

1. стамбени објекат изграђен на к.ч. бр. 2866/154, по 
новом операту, уписан у Пл. бр. 130/1003, КО Модрича, 
површине 42 м2, корисник, Рајка Лазендић, и

2. стамбени објекат изграђен на к.ч. бр. 2866/143, по 
новом операту, уписан у Пл. бр. 130/1003, КО Модрича, 
површине 51 м2, корисник, Десимирка Татић.

Члан 10.

Поступак приватизације стамбених јединица из ове 
одлуке проводи се у складу са Законом о приватизацији 
државних станова.

Члан 11. 

Трошкове приватизације 45 стамбених јединица 
сноси општина Модрича, Одјељење за општу управу, а 
исти ће бити исплаћени на терет буџетских средстава, 
текуће помоћи породицама погинулих бораца и РВИ.

Члан 12.

За реализацију ове одлуке задужују се Одјељење за 
општу управу и Одјељење за просторно уређење, стам-
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бено-комуналне послове и екологију општине Модри-
ча. 

Члан 13.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана обја-
вљивања у „Службеном гласнику општине Модрича“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број:     01- 022- 75 /12                          ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 18.06.2012. године                Петар Гагулић, с.р.

92.
Скупштина општине Модрича на основу члана 

190. Закона о општем управном поступку („Службени 
гласник РС“, број: 13/02), члана 6. Закона о поступку 
за укидање заједничког права власништва на бившим 
кметским селиштима („Службени лист Босне и Хер-
цеговине“, број 22/73) и члана 356. Закона о стварним 
правима („Службени гласник РС“, број: 124/08, 95/11), 
рјешавајући по захтјеву Цвијановић Љубице кћи Пере 
из Врањака у предмету признања права власништа на 
бившим кметским селиштима, д о н о с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е

1. Утврђује се да је ЉУБИЦА ЦВИЈАНОВИЋ кћи 
Пере рођ. Гостић из Врањака власник парцела уписане 
у З.К. извадак 851 за К.О. Таревци означених као:

- к.ч. 1336/2   – Дуга њива двориште, површине 321 м2,
- к.ч. 1336/4   – Дуга њива воћњак, површине 633 м2 и
- к.ч. 1336/5   – Дуга њива, површине 4480 м2. 
     

2. Земљишно-књижни уред Основног суда у Модри-
чи ће по правоснажности овог рјешења извршити укњи-
жбу права власништва на парцелама из тачке 1. овог 
рјешења, на начин да ће исте брисати из наведеног З.К. 
извадка и исте уписати у нови као власништво Љубице 
Цвијановић кћи Пере рођ. Гостић у дијелу 1/1.

3. Подносилац захтјева се обавезује уплатити 50,00 
КМ на име трошкова поступка у корист Републичке 
управе за геодетске и имовинско-правне послове Бања 
Лука на жиро рачун бр. 555007-002251-7643, прије пра-
воснажности рјешења.

О б р а з л о ж е њ е

Љубица Цвијановић кћи Пере поднијела је захтјев 
11.05.2012. године за расправљање имовинских односа 
на бившем кметском селишту. У захтјеву је навела да 
је предметну парцелу стекла наслијеђем од оца Пере,  
да је у посједу исте дуже од 50 година, да на истим има 

изграђену кућу и пратеће господарске објекте, и да је у 
катастру уписана као посједник на истој у дијелу 1/1.

Поступајући по захтјеву Подручна јединица Мо-
дрича је одржала усмену расрпаву 11.05.2012., године, 
на којој је вјештак геометар Павић Предраг извршио 
идентификацију парцела по новом и старом операту, те 
уврдио да парцелама означеним као к.ч. 92 – Дуга њива 
кућа и зграда повр. 57 м2, двориште пов. 264 м2, к.ч. 93 – 
Дуга њива воћњак пов. 633 м2 и к.ч. 94 – Дуга њива повр. 
4480 м2 уписаним у П.Л. 1162 за К.О. Врањак као посјед 
Цвијановић Љубице кћи Пере рођ. Гостић у дијелу 1/1 
по старом операту одговарају парцеле к.ч. 1336/2 – Дуга 
њива двориште пов. 321 м2, к.ч. 1336/4 – Дуга њива воћ-
њак пов. 633 м2 и к.ч. 1336/5 – Дуга њива пов. 4480 м2 

уписане у З.К. извадак 851 за К.О. Таревци као власни-
штво кметовска селишта других катастарских општи-
на. На основу изјаве свједока Милице Стојановић и адв. 
Драгана Давидовића, те увидом у П.Л. као и увиђајем 
на лицу мјеста утврђено је да је стварни власник пар-
целе Љубица Цвијановић из Врањака, која је уписана у 
катастарском операту са 1/1 дијела, на истим има сагра-
ђену кућу, у посједу је исте те је нико и не оспорава у 
кориштењу исте.

Члан 6. Закона о поступку за укидање заједничког 
права власништва на бившим кметским селиштима на-
води: „Поступак за утврђивање права власништва по 
овом закону спроводи и рјешење доноси Скупштина 
општине на чијем се подручју налази бивше кметско 
селиште или његов највећи дио, по одредбама Закона о 
општем управном поступку.“

Члан 356. став 2. Закона о стварним правима наводи: 
„заинтересовано лице које није покренуло поступак по 
прописима из члана 355. Закона (тачка ж. Закон о по-
ступку укидања заједничког права својине на бившим 
кметским селиштима), а које има правни интерес за 
остваривање својих права по тим прописима, може у 
року од три године од дана ступања на снагу овог зако-
на да покрене поступак за рјешавање спорних имовин-
ско-правних односа на непокретностима“.

На основу овако утврђеног чињеничног стања одлу-
чено је као у диспозитиву.

Републичка управа за геодетске и имовинско-прав-
не послове ПЈ Модрича - Земљишно-књижна канцела-
рија ће извршити провођење овог рјешења по службе-
ној дужности, а на основу члана 9. Закона о поступку 
за укидање заједничког права власништва на бившим 
кметским селиштима.

Трошкове поступка подносилац је дужан платити у 
износу од 50,00 КМ.

Против овог рјешења не може се изјавити жалба, али 
се може покренути управни спор у року од 30 дана од 
дана пријема рјешења.

Број:     01-022-76/12                     ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:  18.06.2012. године Петар Гагулић, с.р.
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93.
На основу члана 8. став 3. Закона о градском гра-

ђевинском земљишту Републике Српске („Службени 
гласник РС“ број 112/06), и члана 35. Статута општине 
Модрича („Службени гласник општине Модрича“ број 
4/05 и 3/08), Скупштина општине Модрича на 35. сјед-
ници одржаној дана  15.06. 2012. године, донијела је

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о неприхватању понуде

Општина Модрича не прихвата  неизграђено гра-
ђевинско земљиште по понуди Васић (Крсте) Јованке 
рођ. Максић из Гаревца, општина Модрича, земљиште 
означено као к.ч. број: 817/342, површине 860 м2 по но-
вом премјеру, што одговара  к.ч. број: 397/796 по старом 
премјеру укупне површине 860 м2, уписане у ПЛ број 
1435/1 у К.О. Гаревац, и ЗК извадак број 5701 у К.О. Мо-
дрича.

О б р а з л о ж е њ е

Васић Јованка из Гаревца, општина Модрича, обра-
тила се писменом понудом 17. 4. 2012. године Скуп-
штини општине Модрича за преузимање неизграђеног 
грађевинског земљишта ближе описаног у диспозитиву 
овог рјешења.

У току поступка извршен је увид у приложену доку-
ментацију и утврђено је следеће чињенично стање:

- да је као посједник земљишта из диспозитива овог 
рјешења, површине 860 м2    уписане у П.Л. број 1435/1 
подносилац понуде уписан са 1/1 дијела,

- увидом у земљишно-књижни извадак број 5701 за 
к.о. Модрича, утврђено је да је предметно земљиште 
укњижено као државно власништво са 1/1 дијела.

- право кориштења на предметно земљиште имено-
вана је стекла на основу рјешења општине Модрича о 
додјели неизграђеног градског грађевинског земљишта 
број: 02-374-12-1209/2000  од 01.02.2000. године.

- да се по Урбанистичком плану "Модрича 2020" 
парцела налази у Стамбеној зони.

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 До-
боју, у року од 30 дана од дана пријема рјешења

Број:     01-475-58/12                     ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:  18.06.2012. године Петар Гагулић, с.р.

94.
На основу члана 8. став 3. Закона о градском гра-

ђевинском земљишту Републике Српске („Службени 
гласник РС“ број 112/06), и члана 35. Статута општине 
Модрича („Службени гласник општине Модрича“ број 
4/05 и 3/08), Скупштина општине Модрича на 35. сјед-
ници одржаној дана  15.06.2012. године, донијела је

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о неприхватању понуде

Општина Модрича не прихвата  неизграђено гра-
ђевинско земљиште по понуди Ђукић (Никола) Жељка 
из Кожуха, општина Добој, земљиште означено као к.ч. 
број: 14/49, површине 1199 м2 по новом премјеру, што 
одговара  к.ч. број: 365/1 по старом премјеру  површине 
1199 м2, уписане у ПЛ број 2392/1 и ЗК извадак број: 432 
у К.О. Таревци.

О б р а з л о ж е њ е

Ђукић Жељко из Кожуха, општина Добој, обратио 
се писменом понудом 03.05. 2012. године Скупштини 
општине Модрича за преузимање неизграђеног грађе-
винског земљишта ближе описаног у диспозитиву овог 
рјешења.

У току поступка извршен је увид у приложену доку-
ментацију и утврђено је следеће чињенично стање:

- да је као посједник земљишта из диспозитива овог 
рјешења, површине 1199 м2    уписане у П.Л. број 2392/1 
подносилац понуде уписан са 1/1 дијела,

- увидом у земљишно-књижни извадак број 432 за 
к.о. Таревци, 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 општине Модрича о 
додјели неизграђеног градског грађевинског земљишта 
број: 02-374-12-1886/2000  од 01.02.2000. године.

- да се по Урбанистичком плану "Модрича 2020" 
парцела налази у Стамбеној зони.

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 До-
боју, у року од 30 дана од дана пријема рјешења

Број:     01-475-62/12                     ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:  18.06.2012. године Петар Гагулић, с.р.

95.
На основу члана 8. став 3. Закона о градском гра-

ђевинском земљишту Републике Српске („Службени 
гласник РС“ број 112/06), и члана 35. Статута општине 
Модрича („Службени гласник општине Модрича“ број 
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4/05 и 3/08), Скупштина општине Модрича на 35. сјед-
ници одржаној дана  15.06.2012. године, донијела је

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о неприхватању понуде

Општина Модрича не прихвата  неизграђено грађе-
винско земљиште по понуди Каурин (Неђо) Велибора 
из Модриче, земљиште означено као к.ч. број: 3266/2, 
површине 521 м2 по новом премјеру, што одговара  к.ч. 
број: 397/311 по старом премјеру  површине 521 м2, упи-
сане у ПЛ број 3548/0 и ЗК извадак број: 4607 у К.О. 
Модрича.

О б р а з л о ж е њ е

Каурин Велибор из Модриче, обратио се писменом 
понудом 18.05.2012. године Скупштини општине Мо-
дрича за преузимање неизграђеног грађевинског зе-
мљишта ближе описаног у диспозитиву овог рјешења.

У току поступка извршен је увид у приложену доку-
ментацију и утврђено је следеће чињенично стање:

- да је као посједник земљишта из диспозитива овог 
рјешења, површине 521 м2    уписане у П.Л. број 3548/0 
подносилац понуде уписан са 1/1 дијела,

- увидом у земљишно-књижни извадак број 4607 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 општине Модрича о 
додјели неизграђеног градског грађевинског земљишта 
број: 02-374-12-61/2000  од 01.02.2000. године.

- да се по Урбанистичком плану "Модрича 2020" 
парцела налази у Стамбеној зони.

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 До-
боју, у року од 30 дана од дана пријема рјешења

Број:     01-475-67/12                     ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:  18.06.2012. године Петар Гагулић, с.р.

96.
На основу члана 35. и 71. Статута општине Модри-

ча («Службени гласник општине Модрича», број 4/05 
и 3/08), Скупштина општине Модрича на 35. сједници 
одржаној 15.06.2012. године, донијела је

ЗАКЉУЧАК

I

Прихвата се Извод из записника  са 34. сједнице 
Скупштине општине Модрича.

II

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
биће објављен у «Службеном гласнику општине Мо-
дрича».

Број:     01-022-73/12                     ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:  18.06.2012. године Петар Гагулић, с.р.

97.
На основу члана 35. и 71. Статута општине Модри-

ча («Службени гласник општине Модрича», број 4/05 
и 3/08), Скупштина општине Модрича на 35. сједници 
одржаној 15.06.2012. године, донијела је

ЗАКЉУЧАК

I

Прихвата се Приједлог одлуке о додјели општин-
ских награда и признања.

II

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
биће објављен у «Службеном гласнику општине Мо-
дрича».

Број:     01-022-74-1/12                     ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:  18.06.2012. године Петар Гагулић, с.р.

98.
На основу члана 35. и 71. Статута општине Модри-

ча («Службени гласник општине Модрича», број 4/05 
и 3/08), Скупштина општине Модрича на 35. сједници 
одржаној 15.06.2012. године, донијела је

ЗАКЉУЧАК

I

Прихвата се Приједлог одлуке о приватизацији 
стамбених јединица.

II

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
биће објављен у «Службеном гласнику општине Мо-
дрича».

Број:     01-022-75-1/12                     ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:  18.06.2012. године Петар Гагулић, с.р.

99.
На основу члана 35. и 71. Статута општине Модри-

ча («Службени гласник општине Модрича», број 4/05 
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и 3/08), Скупштина општине Модрича на 35. сједници 
одржаној 15.06.2012. године, донијела је

ЗАКЉУЧАК

I

Прихвата се Приједлог рјешења о утврђивању права 
власништва за ЉУБИЦУ  ЦВИЈАНОВИЋ кћи Пере рођ. 
Гостић из Врањака.

II

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а би-
ће објављен у «Службеном гласнику општине Модрича».

Број:     01-022-76-1/12                     ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:  18.06.2012. године Петар Гагулић, с.р.

100.
На основу члана 35. и 71. Статута општине Модри-

ча («Службени гласник општине Модрича», број 4/05 
и 3/08), Скупштина општине Модрича на 35. сједници 
одржаној 15.06.2012. године, донијела је

ЗАКЉУЧАК

I

Прихвата се Приједлог рјешења о неприхватању по-
нуде Каурин (Неђо) Велибора из Модриче, Ђукић (Ни-
кола) Жељка из Кожуха, општина Добој и Васић (Крсте) 
Јованке рођ. Максић из Гаревца, општина Модрича.

II

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
биће објављен у «Службеном гласнику општине Мо-
дрича».

Број:     01-022-77/12                     ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:  18.06.2012. године Петар Гагулић, с.р.

101.
На основу члана 35. и 71. Статута општине Модри-

ча («Службени гласник општине Модрича», број 4/05 
и 3/08), Скупштина општине Модрича на 35. сједници 
одржаној 15.06.2012. године, донијела је

ЗАКЉУЧАК

I

Прихвата се Извјештај о извршењу буџета за период 
од 01.01. до 31.12.2011. године.

II

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
биће објављен у «Службеном гласнику општине Мо-
дрича».

Број:     01-022-78/12                     ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:  18.06.2012. године Петар Гагулић, с.р.

102.
На основу члана 35. и 71. Статута општине Модри-

ча («Службени гласник општине Модрича», број 4/05 
и 3/08), Скупштина општине Модрича на 35. сједници 
одржаној 15.06.2012. године, донијела је

ЗАКЉУЧАК

I

Прихвата се Извјештај о кориштењу буџетске резер-
ве за период 01.01. до 31.12.2011.године.

II

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
биће објављен у «Службеном гласнику општине Мо-
дрича».

Број:     01-022-79/12                     ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:  18.06.2012. године Петар Гагулић, с.р.

103.
На основу члана 35. и 71. Статута општине Модри-

ча («Службени гласник општине Модрича», број 4/05 
и 3/08), Скупштина општине Модрича на 35. сједници 
одржаној 15.06.2012. године, донијела је

ЗАКЉУЧАК

I

Прихвата се Информација о раду друштвених орга-
низација и удружења грађана у 2011. години.

II

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
биће објављен у «Службеном гласнику општине Мо-
дрича».

Број:     01-022-80/12                     ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:  18.06.2012. године Петар Гагулић, с.р.
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104.
На основу члана 35. и 71. Статута општине Модри-

ча («Службени гласник општине Модрича», број 4/05 
и 3/08), Скупштина општине Модрича на 35. сједници 
одржаној 15.06.2012. године, донијела је

ЗАКЉУЧАК

I

Прихвата се Извјештај о раду ЈЗУ Дом здравља Мо-
дрича за 2011. годину и Програм рада за 2012. годину, 
заједно са Програмом мјера за превазилажење економ-
ско финансијских тешкоћа Дома здравља Модрича за 
2012. годину, те се предлаже да се кроз следећи извје-
штај искажу ефекти мјера које су предложене у извје-
штају.

II

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
биће објављен у «Службеном гласнику општине Мо-
дрича».

Број:     01-022-81/12                     ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:  18.06.2012. године Петар Гагулић, с.р.

105.
На основу члана 43. став 1. алинеја 8. Закона о ло-

калној самоуправи («Службени гласник Републике 
Српске», број: 101/04, 42/05 и 118/05), и члана 59.став 4. 
алинеја 8. Статута општине Модрича («Службени гла-
сник 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 Модрича

Члан 1.

У Правилнику о организацији и систематизацији рад-
них мјеста Општинске административне службе («Слу-
жбени гласник општине Модрича», број: 4/07,5/07,6/07, 
9/07,6/08,1/09,8/10,2/11,1/12 и 3/12), мјења се:

У члану 9. тачки 2. у ставу 6. број «1» замјењује се 
бројем «3».      

Члан 2.

Измјене и допуне Правилника ступају на снагу да-
ном објављивања у «Службеном гласнику општине Мо-
дрича».

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број:      02-12- 5/12                               НАЧЕЛНИК
Датум:   18.06.2012.год.                  Младен Крекић, с.р. 

106.
На основу члана 43. став 1. алинеја 6. Закона о локал-

ној самоуправи («Службени гласник Републике Срп-
ске», број: 101/04, 42/05, 118/05), а у складу са Одлуком 
Владе Републике Српске о преносу права коришћења на 
покретној војној имовини број 04/1-012-2-762/12 од 29. 
марта 2012.године («Службени гласник Републике Срп-
ске», број: 35/12), Начелник општине Модрича   доноси

О Д Л У К У 
о допуни Одлуке о додјели 
покретне војне имовине на 

коришћење и чување

I

У Одлуци о додјели покретне војне имовине на ко-
ришћење и чување, број 02-81-31-7/11 од 28.10.2011.го-
дине («Службени гласник општине Модрича, број 8/11) 
допуњава се:

1. члан I , тачка 1. - за «Коридор-92» д.о.о.– кухиња 
пољска 200 литара АП  (1 ком.); 

2. члан I , тачка 6. - за ОО Црвени крст Модрича - 
кухиња пољска 300 литара М78 ( 1 ком.);

3. члан I , тачка 7. -  за Службу Цивилне заштите 
Модрича – табла школска мала – (3 ком.), сто школски 
(43 ком.), посуда за воду 15 литара (12 ком), маказе за 
сјечење ( 1 ком.).

II

За реализацију ове одлуке задужује се Служба ци-
вилне заштите Модрича, «Коридор-92» д.о.о. и ОО Цр-
вени крст Модрича. 

II АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
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III 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана об-
јављивања у Службеном гласнику општине Модрича.

Број:   02-81-31-15./11              НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Датум:05.06.2012.године           Младен Крекић, с.р.                          

107.
На основу члана 43. став 1. тачка 11. Закона о локал-

ној самоуправи («Службени гласник РС», број: 101/04, 
42/05, 118/05), члана 19. став (1) тачка 4) Закона о си-
стему 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 ЈУ Дјечје обданиште 
„Наша радост“ Модрича

 I

Даје се сагласност на Измјене и допуне Статута 
ЈУ Дјечје обданиште „Наша радост“ Модрича, бр. 01-
264/12 од 29.5.2012. године.

II

Измјене и допуне Статута усвојио је Управни одбор 
ЈУ Дјечје обданиште „Наша радост“ Модрича, на сјед-
ници одржаној дана 29.5.2012. године, исте су усаглаше-
не са Законом о предшколском васпитању и образова-
њу („Службени гласник Републике Српске“, бр. 119/08, 
1/12).

III 

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

Број:   02-014-50/12                 НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Датум: 14.06.2012.године           Младен Крекић, с.р.                          

108.
На основу члана 43. став 1. тачка 11. Закона о локал-

ној самоуправи («Службени гласник РС», број: 101/04, 
42/05, 118/05), члана 19. став (1) тачка 4) Закона о си-
стему 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 Правилник 

о унутрашњој организацији и 
систематизацији радних мјеста 

у ЈЗУ Дом здраља Модрича

I

Даје се сагласност на Правилник о унутрашњој ор-
ганизацији и систематизацији радних мјеста у ЈЗУ Дом 
здравља Модрича, бр. 02-2-214/12 од 31.5.2012. године.

II

Правилник је усвојен на сједници Управног одбора 
ЈЗУ Дом здравља Модрича, одржаној дана 31.5.2012. го-
дине, исти је усаглашен са важећим прописима у обла-
сти рада здравствених установа и здравствене заштите 
из обавезног здравственог осигурања.

III 

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

Број:   02-014-49/12                 НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Датум: 14.06.2012.године           Младен Крекић, с.р.                          

109.
На основу члана 127. Закона о локалној самоуправи 

(«Службени гласник Републике Српске», број: 101/04, 
42/05 и 118/05), Начелник општине, д о н о с и 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о овлашћењу за обављање послова 

Инспектора рада у општини Модрича

I

Овлашћује се КРНЕТА Николе ДАРА, по занимању 
дипломирани правник из Модриче, за обављање посло-
ва Инспектора рада у општини Модрича, до расписива-
ња и завршетка процедуре по конкурсу за попуну упра-
жњеног радног мјеста.  

II

Овлашћење се даје са 05.06.2012. године године, на 
основу Сагласности за овлашћење Републичке управе 
за инспекцијске послове Бања Лука.
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III

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а об-
јавиће се у «Службеном гласнику општине Модрича».

Број:    02-111-19/12                                 НАЧЕЛНИК
Датум: 05.06.2012. год                    Младен Крекић, с.р.                                   

110.
На основу члана 127. Закона о локалној самоуправи 

(«Службени гласник Републике Српске», број: 101/04, 
42/05 и 118/05), Начелник општине, д о н о с и 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о овлашћењу за обављање 

послова Инспектора за храну  
у општини Модрича

I

Овлашћује се МИЋИЋ Миодрага СПОМЕНКА, по 
занимању дипломирани ветеринар из Модриче, за оба-
вљање послова Инспектора за храну у општини Модри-
ча, до расписивања и завршетка процедуре по конкурсу 
за попуну упражњеног радног мјеста.  

II

Овлашћење се даје са 05.06.2012. године године, на 
основу Сагласности за овлашћење Републичке управе 
за инспекцијске послове Бања Лука.

III

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а об-
јавиће се у «Службеном гласнику општине Модрича».

Број:    02-111-18/12                               НАЧЕЛНИК 
 Датум: 05.06.2012.год.                   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


