Службени гласник
ОПШТИНЕ МОДРИЧА
30. јуни
Година XXIV - Број 6

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 7.2. Изборног Закона Босне и
Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број: 23/01,
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, 32/10, 18/13,
7/14 и 31/16), члана 30. алинеја 2. 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:07/14), Скупштина општине Модрича
на 8. посебној сједници одржаној 29.06.2016. године,
донијела је

ОДЛУКУ
о утврђивању мјеста на јавним
површинама за плакатирање и
оглашавање политичких субјеката
за вријеме изборне кампање
Члан 1.
Овом Одлуком уређује се начин и услови кориштења
јавних површина у сврху политичког оглашавања у
вријеме избора, као и мјеста на којима ће се дозволити
лијепљење плаката, постера, огласа и осталог
пропагандног материјала, у сврху изборне кампање.
Члан 2.
Н а д ле ж н и оп ш т и нск и о рг а н д у ж а н је
осигурати равноправан третман политичким странкама,
коалицијама,листама независних кандидата и независним

кандидатима који су овјерени за учешће на изборима у њиховим
захтјевима да јавна мјеста и јавне објекте користе у сврху
кампање, укључујући одржавање скупова, излагање огласа,
плаката, постера и другог сличног материјала.
Члан 3.
У смислу ове Одлуке:
-”Изборна кампања” је период од 30 (тридесет) дана
прије избора у којем политички субјект на законом
утврђен начин упознаје бираче и јавност са својим
програмом и кандидатима за предстојеће изборе.
-”Службени почетак изборне кампање” је тридесети
дан прије дана одржавања избора (или дан када
службено почиње изборна кампања).
-”Политички субјект” је политичка странка,
независни кандидат, коалиција политичких странака
или листа независних кандидата, овјерени у складу са
Изборним законом БиХ. Под политичким субјектом
у смислу ове одлуке подразумијева се и удружење,
односно други регистровани организовани облик
дјеловања националних мањина и група од најмање
40 грађана који имају бирачко право који учествују
на изборима у смислу члана 13.14 Изборног закона
БиХ.
-”Политичко
оглашавање”
подразумијева
објављивање огласа, јавних позива те било ког
другог вида јавног оглашавања политичког субјекта.
-”Јавно оглашавање” подразумијева оглашавање
путем плаката, постера, летака, покретних реклама,
јавних трибина и сваки други вид јавног оглашавања
доступан бирачима и јавности(пропагандни
материјал).
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Члан 4.
Члан 9.

Политичко оглашавање је дозвољено у периоду од
дана службеног почетка изборне кампање до почетка
изборне шутње, односно у периоду од 30 дана прије
избора.
Члан 5.
Кориштење јавне површине за политичко
оглашавање у вријеме избора, у смислу ове одлуке
сматра се вршењем повремених радњи у изузетним
приликама, те се кориштење јавне површине може
одобрити:
-ради
постављања
трибина
и
сличних
импровизованих објеката у сврху одржавања јавног
скупа;
-ради
постављања
покретних
рекламних
конструкција и плоча, јарбола за промотивне
заставице, џамбо плаката, промотивних ограда и
објеката сличне намјене направљених од чврстих
материјала.
-ради постављања транспарената и других
сличних натписа, плаката, постера и осталих
сличних штампаних летака направњених од лаких
материјала.
Члан 6.
За кориштење јавне површине у вези из члана
5. алинеја 1, ове одлуке , није потребно одобрење.
Политички субјект је дужан најмање 24 часа прије
одржавања таквог скупа обавијестити надлежни орган.
Ако су два или више организатора најавили органу
одржавање јавног скупа на истом мјесту у исто вријеме,
право на одржавање јавног скупа имаће политички
субјект који је први писмено обавијестио надлежни
орган о одржавању скупа.
Члан 7.
Кориштење јавне површине у вези из члана 5. алинеја
2, ове одлуке врши се на основу одобрења Одјељења
за просторно уређење стамбено-комуналне послове и
екологију, без накнаде.
У одобрењу за кориштење одређује се мјесто, начин,
вријеме и услови кориштења јавне површине.
Одобрена локација може се користити само у сврхе
и под условима предвиђеним овом одлуком,Одлуком
о истицање назива фирме и постављању рекламних
табли, паноа и других натписа и транспарената
(“Службени гласник општине Модрича”,број:05/02)
и Одлуком о комуналном реду (“Службени гласник
општине Модрича”,број:01/16).
Члан 8.
За кориштење јавне површине у вези из члана 5.
алинеја 3, ове одлуке , није потребно одобрење под
условом да се исти постављају на мјестима предвиђеним
овом одлуком.

Јавна површина може се дати на кориштење у вези из
члана 5. алинеја 1, ове одлуке на следећим локацијама:
-градски трг;
-платои испред домова културе , и других објеката у
општој употреби (изузев површина из члана 14. ове
Одлуке).
По завршетку јавне манифестације, трибина или
објекат се одмах уклањају и простор обавезно очисти
и доводи у првобитно стање, а политички субјект је
дужан да површину користи на начин и под условом
утврђеним у Одлуци о комуналном реду и да га без
права на накнаду за евентуално уложена средства,
по истеку рока трајања врати у стање у каквом му је
додијељено.
Члан 10.
Јавна површина може се дати на кориштење у вези
из члана 5. алинеја 2, ове одлуке на свим слободним
локацијама , изузев на локацијама које забрањује
Изборни закон односно члан 14. ове Одлуке.
Члан 11.
Јавна површина може се дати на кориштење без
накнаде у вези из члана 5. алинеја 3, ове одлуке на
локацијама гдје се налазе:
-огласне табле;
-огласни стубови;
-огласни ормарићи;
-стубови јавне расвјете и телекомуникација;
-зидови и привремене ограде којима је ограђено
игралиште, градилиште и слични објекти уз
сагласност власника;
-дрвеће и дрвореди без оштећења коре.
Члан 12.
Забрањено је прикључивање електричних потрошача
на расвјетна тијела и стубове, као и оштећивање и
уништавање објеката, уређаја и опреме јавне расвјете.
Члан 13.
Забрањено је уклањати, прекривати, оштећивати
или мијењати штампане огласе, плакате, постере или
друге материјале који се, у складу са законом, користе у
сврхе изборне кампање политичке странке, коалиција,
листи независних кандидата или независних кандидата.
Члан 14.
Забрањено је постављање било каквих објеката и
материјала за оглашавање на следећим мјестима:
-унутар или на зградама у којима су смјештени
органи државне власти;
-на јавним путевима или изнад њих, ако се тиме
угрожава безбједност саобраћаја;
-саобраћајним знацима и семафорима;

Број 6 - Страна 3
Четвртак, 30. јуни 2016.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ МОДРИЧА
-корпама и контејнерима за отпадке, клупама за
Члан 19.
сједење и жардињерама;
-трафо станицама и електро ормарима;
Пропагандни материјали из члана 5. ове одлуке
-фасадама стамбених зграда без одобрења заједнице морају бити технички и естетски обликовани и
етажних власника;
одржавани у чистом и исправном стању, одговарајуће
-живицама, травњацима, цвјетним површинама уз освјетљени у складу са изгледом околине а дотрајали,
јавне саобраћајне површине;
нечитљиви или материјали чија је боја изгубила
-зеленим површинама у стамбеним насељима и око интензитет морају се обновити односно замјенити.
ограђених појединачних стамбених објеката;
Забрањено је објекте и реквизите из претходног
-шумама с травњацима и ливадама и осталим става прљати, исписивати, шарати, оштећивати или
сличним пошумљеним теренима на подручју уништавати.
општине Модрича;
-зеленим површинама дуж обале ријечних и других
Члан 20.
водених површина (потоци, отворени канали,
заштитни водни насипи, купалишта и сл.);
По завршетку изборног дана сав постављени огласни
-површинама које припадају споменицима;
материјал и објекти морају се уклонити најкасније у
-појединачним заштићеним насадима или стаблима року од 7(седам) дана.
с припадајућом површином на земљишту у државној
својини;
Члан 21.
-зеленим површинама у школским двориштима,
дјечијем вртићу, дјечијим игралиштима, водних
Надзор над овом Одлуком врши ће Комунална
резервоара, око и у кругу здравствених, социјалних, полиција општине Модрича.
просвјетних, културних установа и гробаља.
Члан 22.
Члан 15.
Пропагандни материјал из члана 5. ове одлуке
Забрањено је исписивање, штампање било каквих налијепљени, односно постављени ван дозвољених
огласа на следећим мјестима:
мјеста, уклониће се по налогу Комуналне полиције.
-споменицима;
Комунална полиција је дужна да нареди уклањање
-тротоарима, пјешачким стазама и шеталиштима;
пропагандног материјала који су постављени без
-коловозу путева и улица;
одобрења или противно условима одређеним у
-саобраћајним знацима и семафорима;
овој одлуци, Одлуком о истицању назива фирми и
-корпама и контејнерима за отпадке, клупама за постављању рекламних табли, паноа и других натписа
сједење и жардињерама;
и транспарената и Одлуком о комуналном реду.
-трафо станицама и електро ормарима;
Трошкове уклањања пропагандног материјала и
-фасадама стамбених зграда;
чишћења мјеста на којем нису смјели бити истакнути,
-дрвећу.
сноси политички субјект који се оглашава на њима.
Члан 16.

Члан 23.

У сеоским мјесним заједницама, политички
субјекти могу се оглашавати у смислу члана 5. алинеја
1, ове одлуке на платоима мјесне заједнице, игралишту
или другој сличној слободној јавној површини, дому
културе или другом објекту у општој употреби изузев
површина и објеката из члана 14. и члана 15.ове одлуке.

Новчаном казном у износу од 1.000,00 КМ до
3.000,00 КМ казниће се политичка странка, коалиција,
листа независних кандидата и независни кандидат за
прекршаје и чланова: 9.став 2., 12., 13., 14., 15., 17., 18.,19.
и 20.ове одлуке.

Члан 17.
Јавну површину као и објекте на њој, корисник је
обавезан одржавати у узорном реду и чистоћи у складу
са одобрењем о кориштењу, овом одлуком и Одлуком о
комуналном реду.
Члан 18.
Пропагандни материјали морају бити исписани
једним од службених писама Републике Српске.

Члан 24.
За рјешавање по приговорима због кршења
Поглавља 7. Изборног закона БиХ и ове Одлуке од
стране политичких субјеката надлежна је Општинска
изборна комисија.
Члан 25.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у Службеном гласнику општине Модрича.
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Члан 26.
На основу члана 2.15. Изборног закона Босне и
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број: 23/01,
Одлука о утврђивању мјеста на јавним површинама за 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05,
плакатирање и оглашавање политичких субјеката за 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13 и 74/14)
вријеме изборне кампање(“Службени гласник општине и члана 35. и 77. Статута општине Модрича („Службени
гласник општине Модрича“, број 7/14),Скупштина
Модрича”,број:03/08
општине Модрича на 8. посебној сједници, донијела је
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 01-022-90/16.		
Датум: 29.06.2016. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
Петар Гагулић, с.р.

2.
На основу члана 2.15. став 2. Изборног закона Босне
и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број: 23/01,
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, 32/10, 18/13 и
74/14), а у вези са чланом 7. став 1. тачка Р.) Упутства о
именовању квалификација броја и именовању чланова
изборне комисије основне изборне јединице у Босни
и Херцеговини („Службени гласник БиХ“, број: 9/10,
37/10, 74/11 и 6/16) и члана 35. и 77. Статута општине
Модрича („Службени гласник општине Модрича“, број
7/14), Скупштина општине Модрича на 8. посебној
сједници одржаној дана 29.06.2016. године, донијела је

ОДЛУКА
о именовању замјенског члана
Општинске изборне комисије
Модрича
I
ДАРА КРНЕТА, дипломирани правник из Модриче
именује се за замјенског члана Општинске изборне
комисије Модрича.
II
Мандат замјенског члана Општинске изборне
комисије траје до избора новог члана у складу са
чланом 2,12. став 5. Изборног закона БиХ.
III
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, a
примјењиваће се након прибављања сагласности од
стране Изборне комисије Босне и Херцеговине.
IV
Овa одлука ће се објавити у „Службеном гласнику
општине Модрича“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 01-022-89/16
Датум: 29.06.2016. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
Петар Гагулић, с.р.

РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу члана Општинске
изборне комисије Модрича

I
БОСА НОВАКОВИЋ из Модриче, на лични захтјев
разрјешава се дужности члана Општинске изборне
комисије.
II
Разрјешење се врши са даном 29.06.2016. године.
III
Ово рјешење ће се објавити у „Службеном гласнику
општине Модрича“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 01-111-10/16
Датум: 29.06.2016. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
Петар Гагулић, с.р.

4.
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 утврђивању мјеста на јавним површинама
за плакатирање и оглашавање политичких субјеката
за вријеме изборне кампање, Скупштина општине
Модрича на 8. посебној сједници одржаној 29.06.2016.
године, донијела је

ЗАКЉУЧАК
1. Прихвата се Приједлог одлуке о утврђивању мјеста
на јавним површинама за плакатирање и оглашавање
политичких субјеката за вријеме изборне кампање са
исправком техничких грешака у тексту и амандманима:
- у преамбули ове одлуке иза бројева „25/05“
треба да стоје бројеви „52/05“, а наставак текста
остаје исти;
- у члану 11. став 1. алинеја 5. ријечи „уколико
нису приватно власништво или власништво
стамбене зграде“ се мењају ријечима „уз сагласност
власника“;
- у члану 14. став 1. након ријечи „материјала“
додају се ријечи „за оглашавање“, а наставак текста
остаје исти;
- у члану 14. став 1. алинеја 9. ријечи „у
општини и околини општине“ се мјењају ријечима
„на подручју општине Модрича“;
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- у члану 15. став 1. алинеја 7. бришу се ријечи
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења,
„без одобрења заједнице етажних власника“;
а објавиће се у «Службеном гласнику општине
- у члану 20. став 1. ријечи „3(три)“ се мјењају Модрича».
ријечима „7(седам)“, а наставак текста остаје исти;
- у члану 23. став 1. ријечи „општински одбор
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
политичке странке“ се мјењају ријечима „политичка
странка“, и након ријечи „чланова:“ додаје се „9. став Број: 01-022-90-1/16
ПРЕДСЈЕДНИК
2.“, наставак текста остаје исти
Датум: 17.06.2016. год.
Петар Гагулић, с.р.

II АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
1.
На основу члана 22. став (1), тачка б), алинеја 17.
Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама
(„Службени гласник Републике Српске“, број 121/12),
члана 6. став (1), тачка б) и члана 7. став (1), тачка л)
Одлуке о орагнизацији и функционисању Цивилне
заштите у систему заштите и спасавања на подручју
општине Модрича („Службени гласник општине
Модрича“, број 12/13) и члана 56. став (1), алинеја
22. Статута општине Модрича („Службени гласник
општине Модрича“, број 7/14), дана 15.06. 2016. године у
Модричи закључен је

СПОРАЗУМ
о предаји на употребу спасилачког
чамца са приколицом
између:
1. Општине Модрича, улица Видовданска број 1,
74480 Модрича, коју заступа Начелник општине Младен
Крекић (у даљем тексту: општина) и
2. Ронилачко-спасилачког клуба „Видра“ , Трг
Јована Рашковића број 7, који заступа предсједник клуба
Драган Шарчевић (у дањем тексту: носилац задатка
Цивилне заштите/заштите и спасавања
Члан 1.
Предмет споразума
Предмет овог споразума је предаја на употребу
спасилачког чамца Whally 435 са стандардном опремом
и приколицом Торбарина прима А075АА .
Предметни чамац и опрему је општина Модрича
добила као донацију уз суфинансирање набавке
приколице по основу уговора о донацији опреме број
02-81-11-2/16 од 20.04.2016. године између невладине
организације „Local Demokracy Agency“ (LDA) из
Завидовића и општине Модрича.
Донација предметног чамца је финансирана од
стране Аутономне регије Friuli Venezia Giulia
из
Италије у оквиру пројекта „B.EST – Building and
rESilient communities in BiH“.

Члан 2.
Обавезе општине
Општина Модрича предаје материјално-техничко
средство и опрему из члана 1. oвог споразума
организационој јединици Цивилне заштите Модрича.
Организациона јединица Цивилне заштите Модрича
предаје у исправном стању предметно материјалнотехничко средство на употребу, чување и одржавање
спасилачки чамац Whally 435 са стандардном опремом и
приколицом Торбарина прима А075АА екипи Цивилне
заштите специјализоване намјене за спасавање на води и
под водом формираној у оквиру Ронилачко-спасилачког
клуба „Видра“ из Модриче, односно носиоцу задатка
Цивилне заштите/заштите и спасавања.
Општина се обавезује да ће солидарно учествовати у
сервисирању и финансирању других могућих издатака у
вези са спасилачким чамцем Whally 435 са стандардном
опремом и приколицом Торбарина прима А075АА.
Члан 3.
Обавезе носиоца задатка цивилне заштите/заштите и
спасавања
Екипа Цивилне заштите специјализоване намјене
за спасавање на води и под водом формирана у оквиру
Ронилачко-спасилачког клуба „Видра“ из Модриче,
односно носилац задатка Цивилне заштите/заштите
и спасавања прима у исправном стању предметно
материјално-техничко средство на употребу, чување
и одржавање и обавезује се да ће спасилачки чамац
Whally 435 са стандардном опремом и приколицом
Торбарина прима А075АА користити у акцијама
заштите и спасавања на води и под водом на територији
општине Модрича и на другим локацијама које одреди
општина.
За свако кориштење предметног чамца носилац
задатка Цивилне заштите/заштите и спасавања мора
имати писану сагласност издату од организационе
јединице цивилне заштите Модрича, о чему ће обе
споразумне стране водити евиденцију о кориштењу.
Након употребе предметног чамца носилац
задатка Цивилне заштите/заштите и спасавања је
дужан доставити организационој јединици Цивилне
заштите Модрича писану потврду да је чамац враћен у
складиште у исправном сатњу.
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Члан 4.
општине Модрича и власништво је општине Модрича.
Члан 6.
Екипа Цивилне заштите специјализоване намјене
Рјешавање евентуалних спорова
за спасавање на води и под водом формирана у оквиру
Ронилачко-спасилачког клуба „Видра“ из Модриче,
Споразумне стране су сагласне да ће све евентуалне
односно носилац задатка Цивилне заштите/заштите и спорове проистекле из овог споразума рјешавати на
спасавања се обавезује да ће употребљавати, чувати и споразуман начин. У супротном, надлежан ће бити
одржавати предметно материјално-техничко средство Основни суд у Модричи.
пажњом доброг домаћина и да ће у слућају потребе
Споразумне стране својим потписом преузимају сва
ставити у функцију себе и спасилачки чамац Whally права и обавезе које произилазе из овог споразума.
435 са стандардном опремом и приколицом Торбарина
прима А075АА.
Члан 7.
Екипа Цивилне заштите специјализоване намјене
Завршне одредбе
за спасавање на води и под водом формирана у оквиру
Ронилачко-спасилачког клуба „Видра“ из Модриче,
Овај споразум сачињен је у четири (4) оригинална
односно носилац задатка Цивилне заштите/заштите примјерка, које обе споразумне стране потписују и
и спасавања се обавезује да ће по потреби општине овјеравају печатом. Свака споразумна страна задржава
вратити општини Модрича предметно материјално- по два (2) примјерка.
техничко средство, спасилачки чамац Whally 435 са
стандардном опремом и приколицом Торбарина прима
Члан 8.
А075АА, у исправном стању.
За реализацију овог Споразума и упознавање
Члан 5.
носиоца задатка цивилне заштите/заштите и спасавања
Вриједност споразума
са правима и обавезама садржаним у овом Споразуму
одговорна је организациона јединица Цивилне заштите
Вриједност
донације
по
основу
уговора Модрича.
број
02-81-11-2/16
закљученог
20.04.2016.
године износи 3.750,00 €, односно 7.331,50 КМ (
Члан 9.
седамхољадатристотинетридесетједну и 50/100 КМ), а
на основу које ће се донација књижити у књигу пописа
Овај Споразум ступа на снагу даном доношења,а
основних средстава општине Модрича и власништво је објавиће се у “Службеном гласнику општине Модрича”.
општине Модрича.
Вриједност суфинансирања општине Модрича за
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ МОДРИЧА
набавку приколице у складу са уговором број 02-81-11НАЧЕЛНИК
8/16 закљученог дана 27.04.2016. године износи 2.613,50 Број: 02-81-11-9/16
Младен Крекић, с.р.
КМ (двијехиљадешестстотинатринаест и 50/100 КМ) Датум: 15.06.2016. год.
што ће се књижити у књигу пописа основних средстава
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III АКТИ СЕКРЕТАРА
1.
На основу члана 158. Пословника о раду Скупштине
општине Модрича („Службени гласник општине
Модрича“, број:1/15), секретар Скупштине одобрава

ИСПРАВКУ
Одлуке о додјели општинских
признања и награда за 2016. годину
І
Упоређујући објављени текст Одлуке о додјели
општинских признања и награда за 2016. годину број:
01-022-81/16 од 17.06.2016. године („Службени гласник
општине Модрича“, број:5/16), са предложеним текстом
одлуке, утврђено је да у члану 2. тачка V под редним
бројем 6. треба умјесто „Марко Костадиновић“ да стоји
„Марио Костадиновић“.
СТРУЧНА СЛУЖБА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
И НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
Број: 07/1-022-81-2/16
Датум: 21.06.2016. год.

СЕКРЕТАР
Ђорђе Никић, с.р.
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“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

