
Службени гласник
ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Година XXIV  - Број 5

20. јуни

2016. године

МОДРИЧА

Аконтациона претплата за 2016. годину износи 
50,00 КМ

Жиро-рачун:
КМ   562-011-00002348-90

Тел/факс: 053/810-185

I АКТИ  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
1.
На основу члана 11. и 35. Статута општине Модрича 

(«Службени гласник општине Модрича», број: 7/14) 
и члана 6. и 10. Одлуке о општинским признањима и 
наградама («Службени гласник општине Модрича», 
број 2/08) Скупштина општине Модрича  на 32. сједници 
одржаној 17.06.2016.  године  донијела  je

О Д Л У К У
о додјели општинских признања 

и награда за 2016. годину

Члан 1.

Поводом 28. јуна, Дана општине Модрича, додјељују 
се општинска признања и награде за 2016. годину, и то:

I – ПОВЕЉА
„Oberwallis fűr Kinder unseres Welt“- Josef Fuchs, 

за испољену хуманост;

II – ПЛАКЕТА
1. Д.о.о. „Тесла“ Милошевац, за постигнуте 
резултате у области привреде;
2. Фарма МК-Компани д.о.о., за постигнуте 
резултате у пољопривреди;
3. Развојни програм Уједињених нација                  
„ (УНДП)“ ,за испољену хуманост.

III – ДИПЛОМА
1. Љуба Михољчић, професор географије, за 
постигнуте резултате у образовању младих;
2. Славко Јевтић – добровољни даваоц крви, за 
испољену хуманост;

3. Јован Станковић , за постигнуте резултате у 
дугогодишњем раду;
4. Илија Јевтић, за испољену хуманост;
5. Милорад Тодоровић, за афирмацију спортског 
риболова на подручју општине Модрича

IV – НОВЧАНА   НАГРАДА
Мјесна заједница Модрича 3, као позитиван примјер 
функционисања једне мјесне заједнице;

V – ПОХВАЛА
УЧЕНИЦИМА:
1. Слађана Дамјановић, ученица деветог разреда 
ОШ „Свети Сава“ Модрича, за освојено треће мјесто 
на републичком такмичењу из математике;
2. Александра Јеремић, ученица осмог  разреда 
ОШ „Свети Сава“ Модрича, за освојено прво мјесто 
на регионалном такмичењу из математике;
3. Жељко Трипић, ученик првог разреда 
гимназије СШЦ „Јован Цвијић“ Модрича, за 
освојено прво мјесто на републичком такмичењу из 
физике;
4. Наташа Петровић, ученица другог разреда 
гимназије СШЦ „Јован Цвијић“ Модрича, за 
освојено друго мјесто на републичком такмичењу 
из српског језика и језичке културе;
5. Анђела Лазић, ученица седмог разреда ОШ 
„Сутјеска“ Модрича, за освојено треће мјесто 
на државном такмичењу из програма познавања 
опасности од мина;
6. Марко Костадиновић, ученик седмог разреда 
ОШ „Сутјеска“ Модрича, за освојено треће мјесто 
на државном такмичењу из програма познавања 
опасности од мина;
7. Срђан Продановић, ученику седмог разреда 
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ОШ „Сутјеска“ Модрича, за освојено треће мјесто 
на државном такмичењу из програма познавања 
опасности од мина;
8. Савјет ученика, СШЦ „Јован Цвијић“ 

Модрича, за испољену хуманост.

Члан 2.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број: 01-022-81/16                      ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 17.06.2016. год.                     Петар Гагулић, с.р.

2.
На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи 

(“Службени гласник Републике Српске”, број: 101/04, 
42/05, 118/05 и 98/13), члана 35. Статута општине 
Модрича (“Службени гласник општине Модрича”,број: 
7/14) и члана 13. став 4. Одлуке о уређењу простора и 
грађевинском земљишту (“Службени гласник општине 
Модрича”, број: 4/16), Скупштина општине Модрича на 
32. сједници одржаној дана 17.06.2016. године, донијела je  

О Д Л У К У
о висини закупнине за градско 

грађевинско земљиште
и остало грађевинско земљиште које 

се даје у закуп

Члан 1.

Овом Одлуком одређује се висина закупнине за 
градско грађевинско и остало земљиште које се даје у 
закуп непосредном погодбом и на основу конкурса.

Члан 2.

Неизграђено градско грађевинско земљиште и 
остало грађевинско земљиште у својини општине може 
се дати у закуп, на одређено вријеме до пет (5) година, 
уз могућност продужења рока, у складу са планском 
документацијом, а за објекте који се привремено 
задржавају земљиште се даје у закуп до привођења 
истог крајњој намјени према проведбеном документу 
просторног уређења. 

Члан 3.

(1) Неизграђено градско грађевинско земљиште 
и остало грађевинско земљиште у својини општине 
даје се у закуп на основу јавног конкурса, усменим 
јавним надметањем-лицитацијом према одредбама 
Правилника о поступку јавног конкурса за располагање 
непокретностима у својини Републике Српске и 
јединице локалне самоуправе, уз претходно израђене 
урбанистичко-техничке услове за локације које су 

предмет лицитације. 
(2) Неизграђено градско грађевинско земљиште и 

остало грађевинско земљиште у својини општине може 
се дати у закуп непосредном погодбом, физичким и 
правним лицима, у сљедећим случајевима: 

а) за изграђене односно привремено задржане објекте 
за које надлежни орган општине изда локацијске услове 
за задржавање,

б) за постављање привремених пословних објеката 
- љетње баште које са   угоститељским  објектом чине 
функционалну цјелину 

Члан 4.

Накнада за кориштење-закупнина утврђује се према 
зони у којој се земљиште налази а у складу са Одлуком 
о уређењу простора и грађевинском земљишту.  

Члан 5.

(1) Висина закупнине за постављање привремених 
пословних објеката- киоск

 и љетња башта плаћа се по м2 земљишта мјесечно: 

I   ......................................................................   5,00 КМ
II   ....................................................................   4,00 КМ
III   ...................................................................   3,00 КМ
IV  ....................................................................   2,00 КМ
V, VI зона и ван зоне   ................................   1,00 КМ

Закупнина за постављање љетње баште плаћа се за 
сезону од 01.05 - 31.10. Уколико се љетња башта користи 
–не уклони и ван сезоне плаћа се 40% износа утврђених 
у ставу 1 овог члана. 

(2) Висина закупнине за постављање објеката 
привременог карактера ( гараже, рекламне паное, 
билборде, полигоне и др.) плаћа се по м2 земљишта 
мјесечно:

 
I   .....................................................................   1,00 КМ
II   ....................................................................   0,50 КМ
III и IV   ..........................................................  0,20 КМ
V, VI зона и ван зоне   ................................  0,10 КМ

Члан 6.

Висина закупнине за локације које се дају у закуп на 
основу јавног конкурса, усменим јавним надметањем-
лицитацијом, утврђује се у поступку лицитације, с 
тим да почетна цијена не може бити нижа од висине 
закупнине утврђене овом одлуком. 

Члан 7.

(1) Административно-техничке и стручне послове 
везане за закључење уговора о закупу земљишта за 
објекте из члана 3. став 2. обављаће Одјељење за 
просторно уређење, стамбено комуналне послове и 
екологију .Праћење реализације уговора у погледу 
плаћања закупнине вршиће Одјељење за финансије 
општине Модрича.
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(2) Уговор из претходног става садржи податке о 

намјени објекта и површини земљишта које се заузима, 
висини закупнине, рок и начин плаћања и права и 
обавезе у случају неизвршавања обавеза.

Члан 8.

Ступањем на снагу ове одлуке престају да важе у 
Тарифном броју 1- тачка 2. и 3. и тачка 2. Напомене  у 
Одлуци о комуналним таксама („Службени гласник 
општине Модрича, број 4/13). 

Члан 9.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине 
Модрича“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број: 01-022-82/16                      ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 17.06.2016. год.                     Петар Гагулић, с.р.

3.
На основу члана  348. Закона о стварним правима 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 124/08,3/09, 
58/09, 95/11 и 60/15), члана 5. Правилника о поступку 
јавног конкурса за располагање непокретностима 
у својини Републике Српске и јединица локалне 
самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 20/12) и члана  35. Статута општине Модрича 
(«Службени гласник општине Модрича», број: 7/14), 
Скупштина општине Модрича на 32. сједници одржаној 
дана  17.06.2016. године, донијела је

О Д Л У К У
о измјенама и допунама Одлуке о 
начину и условима јавне продаје 

грађевинског земљишта у оквиру 
Регулационог плана „Модрича 1“

Члан 1.

У преамбули Одлуке о начину и условима јавне 
продаје грађевинског земљишта у оквиру Регулационог 
плана „Модрича 1“ („Службени гласник општине 
Модрича“, број: 11/13), иза броја „58/09“ умјесто ријечи 
„и“ ставља се „зарез“, а иза броја „95/11“ ставља се „и 
60/15“), те се ријечи „(„Службени гласник општине 
Модрича“, број: 4/05,3/08 и 3/13)“ замјењују ријечима  
“(«Службени гласник општине Модрича», број 7/14)“.

Члан 2.

У члану 1. став 2. мијења се и гласи:
„ У складу са Регулационим планом „Модрича 

1“ („Службени гласник општине Модрича“, број: 
8/09) и Одлуком о приступању изради измјени дијела 
Регулационог плана „Модрича 1“ – „Обданиште“ 

(„Службени гласник општине Модрича“, број:3/16), 
земљиште је намијењено за изградњу колективног 
стамбено пословног објекта димензија 31,70 × 18,00 
+ 22,00×14,00 м и спратности По+ П + 5 са локалима 
у приземљу и тај дио је спратности По+ П је 
димензија 31,7× 18,00 + 22,00×14,00 м , а на осталим 
етажама, како је назначено на графичком прилогу, 
31,70×14,00+22,00×14,00 м.“

Члан 3.
 
Oва Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у  “ Службеном гласнику општине 
Модрича“.

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  МОДРИЧА

Број: 01-022-84/16                                 ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 17.06.2016. год.                  Петар Гагулић, с.р. 
                     

4.
На основу члана 348. став 3. тачка д. Закона о 

стварним правима «Службени гласник Републике 
Српске», број: 124/08, 3/09, 58/09, 95/11 и 60/15 и члана 
35. и 77. Статута општине Модрича («Службени гласник 
општине Модрича», број 7/14), Скупштина општине 
Модрича на 32. сједници одржаној 17.06.2016. године. 
доноси

О Д Л У К У
о продаји неизграђеног градског 
грађевинског земљишта путем 

непосредне погодбе ради 
комплетирања грађевинске парцеле

Члан 1.

Продаје се путем непосредне погодбе, неизграђено 
градско грађевинско земљиште, означено као к.ч. 
бр.1264/5 –  башча, градилиште- површине 95 м², уписано 
у ПЛ број: 377/1780 за КО Модрича - посјед Скупштине 
општине Модрича са дијелом 1/1, а што одговара к.ч. бр. 
5/433 – кућни плац, неплодно - површине 95 м², уписано у 
ЗК уложак број: 487 за СП Модрича – државна својина са 
дијелом 1/1 са укњиженим правом кориштења у корист 
Скупштине општине Модрича , а ради комплетирања 
грађевинске парцеле власника Махмутовић Алмира из 
Модриче у складу са Урбанистичким планом „Модрича 
2020“ („Службени гласник општине Модрича“, број: 
6/06 ) и Стручним мишљењем број: СМ 18.1-04/16 ЗЛ 
израђеним од стране ГП „Обнова“ д.о.о. Шамац.

Члан 2.

Даје се сагласност начелнику општине Модрича да по 
основу ове одлуке и тржишне цијене утврђене од стране 
Пореске управе , те након предходно прибављеног 
мишљења Правобранилаштва Републике Српске 
закључи купопродајни уговор о продаји земљишта из 
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члана 1. ове одлуке, којим ће се регулисати међусобна 
права и обавезе уговорних страна.

Члан 3.
 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у «Службеном гласнику општине 
Модрича».

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број: 01-475-10/15                                  ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 17.06.2016. год.                      Петар Гагулић, с.р.                                                                         

5.
На основу члана 348. став 3. тачка д. Закона о 

стварним правима «Службени гласник Републике 
Српске», број: 124/08, 3/09, 58/09, 95/11 и 60/15 и члана 
35. и 77. Статута општине Модрича («Службени гласник 
општине Модрича», број 7/14), Скупштина општине 
Модрича на 32. сједници одржаној 17.06.2016.  године. 
доноси

О Д Л У К У
о продаји неизграђеног градског 
грађевинског земљишта путем 

непосредне погодбе ради 
комплетирања грађевинске парцеле

Члан 1.

Продаје се путем непосредне погодбе, неизграђено 
градско грађевинско земљиште, означено као к.ч. 
бр.1640/21 –  двориште- површине 115 м² и к.ч. бр. 
1640/22 – двориште – површине 183 м², уписано у ПЛ 
број: 377/1783 за КО Модрича - посјед Скупштине 
општине Модрича са дијелом 1/1, а што одговара к.ч. 
бр. 10/1611- двориште - површине 115 м² и к.ч. бр. 10/1623 
– двориште површине 183 м², уписано у ЗК уложак број: 
5693 за СП Модрича – власништво општине Модрича са 
дијелом 1/1 , а ради комплетирања грађевинске парцеле 
власника АД „Комуналац“ Модрича у складу са 
Регулационим планом „Тржница“ („Службени гласник 
општине Модрича“, број: 5/10 ) .

Члан 2.

Даје се сагласност начелнику општине Модрича да по 
основу ове одлуке и тржишне цијене утврђене од стране 
Пореске управе , те након предходно прибављеног 
мишљења Правобранилаштва Републике Српске 
закључи купопродајни уговор о продаји земљишта из 
члана 1. ове одлуке, којим ће се регулисати међусобна 
права и обавезе уговорних страна.

Члан 3.
 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у «Службеном гласнику општине Модрича».

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број: 01-475-19/16                                   ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 17.06.2016. год.                       Петар Гагулић, с.р

6.
На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 
98/13) и члана 35.Статута општине Модрича („Службени 
гласник општине Модрича“, број 7/14), Скупштина 
општине Модрича на 32. сједници одржаној дана 
17.06.2016. године, доноси

О  Д  Л  У  К  У
о приступању изради Стратегије 

интегрисаног развоја
 општине Модрича за период 2017-

2026. године 

Члан 1.

Приступа се изради Стратегије интегрисаног развоја 
општине Модрича за период 2017-2026. године.

Члан 2.

Процес планирања интегрисаног локалног развоја 
ће бити заснован на принципима одрживог развоја и 
социјалне укључености у складу са стандардизованом 
методологијом за планирање локалног развоја у БиХ.

Члан 3

Поступак израде Стратегије интегрисаног развоја 
општине Модрича из члана 1. ове Одлуке води УНДП, 
који ће одабрати консултантску кућу која ће пружити 
подршку у изради Стратегије. 

Члан 4.

Начелник општине Модрича ће именовати Развојни 
тим општине Модрича. Развојни тим је оперативн, 
извршно и координационо тијело задужено за вођење 
и координацију процеса планиарања. Развојни тим 
ће сачињавати представници јавног, пословног и 
невладиног сектора.

Члан 5.

Стратегију интегрисаног локалног развоја  општине 
Модрича доноси Скупштина општине.
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Члан 6.

Обавезују се сви субјекти из члана 4. ове одлуке да 
се активно укључе у процес израде Стратегије.

Члан 7.

Планирани рок за израду нацрта Стратегије 
интегрисаног развоја општине Модрича  је крај октобра 
2016. године.

Члан 8.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивањем у „Службеном гласнику општине 
Модрича“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број: 01-022-85/16         ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 17.06.2016. год.                    Петар Гагулић, с.р.

7.
На основу члана 30. став 1. алинеја 7. Закона о 

локалној самоуправи  («Службени гласник Републике 
Српске», број: 101/04 , 42/05 , 118/05 и 98/13 ) и члана 
35.  Статута општине Модрича («Службени гласник 
општине Модрича», број: 7/14) Скупштина општине 
Модрича на 32. сједници одржаној 17.06.2016. године,  
донијела је 

О  Д  Л  У  К  У
о стављању ван снаге Одлуке 
о пруступању изради плана 

парцелације
за изградњу породичне куће са 

пратећим садржајима за становање
инвеститора Мартић Милоша из 

Модриче

Члан 1.

Одлукa  о пруступању изради плана парцелације за 
изградњу породичне куће са пратећим садржајима за 
становање инвеститора Мартић Милоша из Модриче 
број: 01-022-138/15 од 18.11.2015. године и Одлукa о 
именовању савјета за праћење израде плана парцелације 
за изградњу породичне куће  са пратећим садржајима 
за становање број: 01-022-139/15 од 18.11.2015. године 
(« Службени гласник општине Модрича» , број: 6/15) 
стављају  се ван снаге.

 

Члан 2. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у «Службеном гласнику општине 
Модрича».

  СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број: 01-022-86/16                                 ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 17.06.2016. год.                            Петар Гагулић, с.р.

8.
На основу чланa 89. Закона о  шумама („Службени 

гласник Републике Српске“ број: 75/08 и 60/13), члана 
43. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“ број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) 
и члана 56. Статута општине Модрича („Службени 
гласник општине Модрича“ број: 7/14) претходно 
прибављене сагласности Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде број: 12.06.2-332-671/16 од 
23.5.2016. године, Скупштина општине Модрича на 32. 
сједници одржаној 17.06.2016. године, донoси: 

П Л А Н
годишњег утрошка средстава од  

накнаде по основу продаје шумских 
дрвних сортимената у 2016. години
          

I

Овим Планом утврђује се износ финансијских 
средстава и намјена коришћења средстава остварених 
продајом шумских дрвних сортимената у својини 
Републике Српске , за општину Модрича.

II

Општина Модрича на основу накнаде од продаје 
шумских дрвних сортимената  у 2016. години планира   
остварити приход у износу од   46.000,00 КМ и користиће 
се за:

1. Асфалтирање пута у Ботајичкој ријеци у МЗ 
Ботајица   планирана средства  34.000,00 КМ
2. Асфалтирање пута Курјакуша – Бегов пут у МЗ 
Дуго Поље -   планирана средства      7.000,00  КМ        
3. Асфалтирање Антића пута у МЗ Копривна 
планирана средства     5.000,00  КМ.
                                                                                    

III

Начелник општине Модрича и надлежно Одјељење 
ће у складу са Законом о јавним набавкама и другим 
подзаконским актима и актима општине Модрича 
провести поступак јавних набавки и циљу реализације 
активности из тачке II овог Плана.

Координацију и праћење овог плана и намјенски 
утрошак средстава по основу продаје шумских дрвних 
сортимената у 2016. години, вршиће Министарство 
пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике 
Српске и надлежно Одјељење.
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IV

Сви наведени планирани радови се налазе у мјестима 
из којих потиче већина продатих дрвних сортимената 
на територији општине Модрича.                                                                      

V

 Саставни дио овог Плана је Рјешење Министарства 
пољопривреде, шумарства и водопривреде о давању 
сагласности општини Модрича на Приједлог Плана 
годишњег утрошка средстава од  накнаде по основу 
продаје шумских дрвних сортимената у 2016. години.

VI

Рок за спровођење активности из тачке II овог Плана 
је 31.12.2016. године.

VII

Овај План ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине 
Модрича“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број: 01-022-87/16                                   ПРЕДСЈЕДНИК                                                
Датум: 17.06.2016.год.     Петар Гагулић, с.р.                             

9.
На основу члана 35. и 71. Статута општине Модрича 

(«Службени гласник општине Модрича», број: 4/05, 3/08 
и 3/13), а након разматрања Извода из записника са 30. и 
31. сједнице Скупштине општине Модрича, Скупштина 
општине Модрича на 32. сједници одржаној 17.06.2016. 
године, донијела је

ЗАКЉУЧАК

1. Прихвата се Извод из записника са 30. и 31. 
сједнице Скупштине општине Модрича.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
                                      

Број: 01-022-80/16                                  ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 17.06.2016. год.                      Петар Гагулић, с.р.

                                                              
10.
На основу члана 35. и 71. Статута општине Модрича 

(«Службени гласник општине Модрича», број: 4/05, 
3/08 и 3/13), а након разматрања Приједлога одлуке 
о додјели општинских награда и признања за 2016. 
годину, Скупштина општине Модрича на 32. сједници 
одржаној 17.06.2016. године, донијела је

ЗАКЉУЧАК

1. Прихвата се Приједлог одлуке о додјели општинских 
награда и признања за 2016. годину са предложеним 

техничким исправкама у одлуци.
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у «Службеном  гласнику општине 
Модрича».

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број: 01-022-81-1/16                               ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 17.06.2016. год.                      Петар Гагулић. с.р.

11.
На основу члана 35. и 71. Статута општине Модрича 

(«Службени гласник општине Модрича», број: 4/05, 
3/08 и 3/13), а након разматрања Приједлог одлуке о 
измјенама и допунама Одлуке о начину и условима јавне 
продаје грађевинског земљишта у оквиру Регулационог 
плана „Модрича 1“., Скупштина општине Модрича на 
32. сједници одржаној 17.06.2016. године, донијела је

ЗАКЉУЧАК

1. Прихвата се Приједлог одлуке о измјенама и 
допунама Одлуке о начину и условима јавне продаје 
грађевинског земљишта у оквиру Регулационог плана 
„Модрича 1“ са исправком у члану 2. шести ред, 
димензије „31,70x14,00 +  22,00x4,00 м“ се мјењају 
димензијама „31,70x18,00 + 22,00x14,00 м“, те у седмом 
реду, након ријечи „прилогу“ ставити запету и додати 
димензије „31,70x14,00 + 22,00x14,00 м“.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број: 01-022-84-1/16                               ПРЕДСЈЕДНИК                
Датум: 17.06.2016. год.                      Петар Гагулић, с.р.

12.
На основу члана 35. и 71. Статута општине Модрича 

(«Службени гласник општине Модрича», број: 4/05, 3/08 
и 3/13), а након разматрања Плана годишњег утрошка 
средстава од накнаде по основу продаје шумских 
дрвних сортимената у 2016. години, Скупштина 
општине Модрича на 32. сједници одржаној 17.06.2016. 
године, донијела је

ЗАКЉУЧАК

1. Прихвата се План годишњег утрошка средстава 
од накнаде по основу продаје шумских дрвних 
сортимената у 2016. години.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број: 01-022-87-1/16                               ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 17.06.2016. год.                       Петар Гагулић, с.р.
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II АКТИ  НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
1.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи 

(«Службени гласник РС», број 101/04, 42/05, 118/05 
и 98/13) и члана 56. Статута општине Модрича 
(«Службени гласник општине Модрича», број 7/14), 
Начелник општине Модрича,   доноси 

О Д Л У К У 
о формирању  Развојног тима 
за локални економски развој

I

Формира се Развојни тим за локални економски 
развој у саставу:

1.   Аленка Иловчевић,  начелница Одјељења за 
привреду и друштвене дјелатности, за координатора
2.  Јован Мишић, начелник Одјељења за просторно 
уређење и стамбено-комуналне послове, за члана
3.   Боса Новаковић, начелница Одјељења за општу 
управу, за члана
4.   Борислав Гвозден, начелник Одјељења за 
финансије, за члана          
5.   Бранкица Поповић, стручна савјетница за 
привреду, за члана
6.   Јулка Новаковић, самостални стручни сарадник 
за привреду и планско-аналитичке послове, за члана
7.  Душанка Лејић, самостални стручни сарадник за 
друштвене дјелатности, за члана
8.  Сида Томић, самостални стручни сарадник за 
пољопривреду, за члана 
9.  Даниела Аничић, еколошки инспектор, за члана
10. Слободан Милојевић, директор Развојне агенције 
општине Модрича, за члана
11. Марио Ђуран, представник невладиног сектора, 
за члана
12. Енвер Сарван, представник невладиног сектора, 
за члана

13. Владо Ћајић, представник пословне заједнице, за 
члана
14. Јасмин Џаферспахић, представник пословне 
заједнице, за члана и
15. Ристо Кузмановић, представник пословне 
заједнице, за члана

II

Развојни тим (РТ) је оперативно, извршно и 
координационо тијело задужено за вођење процеса 
планирања на нивоу општине Модрича и представља 
комуникацијску везу са другим тијелима општине. 

III

Улоге и одговорности РТ-а су: идентификовање 
и укључивање локалних актера, анализа стања и 
дефинисање стратешке платформе, координисање 
рада секторских радних група при изради секторских 
развојних планова, израда плана имплементације 
развојне стратегије, израда индикативних секторских 
финансијских планова и генералног финансијског 
плана, израда плана развоја организационих капацитета 
и људских потенцијала за имплементацију стратегије.

IV

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи 
Одлука о формирању Општинског развојног тима за 
локални економски развој број: 02-111-9/09 од 10.03.2009. 
године.

V

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће 
објављена у Службеном гласнику општине Модрича.
                      

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ МОДРИЧА
                                      

Број: 02-014-14-2/16                                 НАЧЕЛНИК
Датум: 08.06.2016.год.                    Младен Крекић, с.р.

III АКТИ  ОДЈЕЉЕЊА ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ, 
СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЕКОЛОГИЈУ

1.

О Г Л А С

Одјељење за просторно уређење, стамбено-
комуналне послове и екологију    на основу рјешења 
број  05/8-372-8/16 од  13.06.2016. године, извршио је 
у регистру заједница етажних власника стамбених 
зграда, у регистарском листу број   01-22 упис промјене 
лица овлашћеног за заступање ЗАЈЕДНИЦЕ ЗА 
УПРАВЉАЊЕ ЗГРАДОМ, Модрича, ул. Цара Лазара 
број 14, са сљедећим подацима:

      

                      

Лице овлашћено за заступање је ПАНТЕЛИЋ 
СТОЈА предсједник Скупштине Заједнице, која заступа 
заједницу самостално и без ограничења.

Ранији заступник МЕХИЋ ФЕХИМ, предсједник 
Скупштине Заједнице, брише се из Регистра.

Број: 05/8-372-8/16
Дана:  13.06.2016. год.
                                      Службено лице органа

Јован Мишић, дипл.инж.грађ. с.р.
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С А Д Р Ж А Ј

“Службени гласник”
- издаје Скупштина општине Модрича;

Видовданска бр. 1
- излази по потреби;

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

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