
Службени гласник
ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Година XXIV  - Број 7

25. август

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 348. Закона о стварним прави-

ма («Службени гласник Републике Српске», број: 
124/08, 3/09,58/09, 95/11 и 60/15) члана 5. Правил-
ника о поступку јавног конкурса за располагање 
непокретностима у својини Републике Српске и је-
диница локалне самоуправе («Службени гласник 
Републике Српске», број: 20/12) члана 13. Одлуке 
о уређењу простора и грађевинском земљишту („ 
Службени гласник општине Модрича“, број: 4/16) 
и члана 35. Статута општине Модрича („Службени 
гласник општине Модрича“ број: 7/14), Скупшти-
на општине Модрича на  9. посебној   сједници 
одржаној  дана 24.08.2016. године,  донијела је 

О  Д  Л  У  К  У
о давању у закуп градског 
грађевинског земљишта 

за постављање рекламних паноа

 Члан 1.

Давање у закуп градског грађевинског 
земљишта на период од 5 година за  постављање 
рекламних паноа привременог карактера, спро-
вешће се лицитацијом  под условима и на начин 
одређен овом одлуком  за следеће локације:

а) земљиште означено као дио к.ч. 431/19 КО 
Добриња по новом премјеру, улица I, уписано у 
ПЛ број: 68/181  у површини од 24,00 м2 – у петој 
зони градског грађевинског земљишта;

б) земљиште означено као дио к.ч. 1810/5 KO 
Модрича  по новом премјеру, улица Цара Лазара,  
уписано у ПЛ број: 377/1786 у површини од 24,00  
м2 у првој зони градског грађевинског земљишта;

в) земљиште означено као дио  к.ч. 1820 КО Мо-
дрича по новом премјеру, ул. Цара Лазара,  уписа-
но у ПЛ број: 377/1786  у површини од 24,00 м2- у 
првој зони градског грађевинског земљишта и

г) земљиште означено као дио к.ч. 1582/2 КО 
Модрича по новом премјеру, улица Гаврила Прин-
ципа, уписано у ПЛ број: 365/90 у површини од 
24,00 м2 – у првој зони градског грађевинског 
земљишта;

 Члан 2. 

Почетна цијена закупа грађевинског земљишта 
из члана 1. ове одлуке за локацију из тачке а. изно-
си 0,10 КМ/м2 грађевинског земљишта мјесечно, 
а за локације из тачке б, в. и г износи 1,00 КМ/м2 
грађевинског земљишта мјесечно.

Закуп се плаћа тромјесечно унапријед на 
општински рачун за прикупљање јавних прихода.    



Четвртак, 25. август 2016.Страна  2 - Број 7 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ МОДРИЧА

За учешће у поступку лицитације учесници су 
дужни уплатити кауцију у износу од 28,80 KM 
на јединствени рачун трезора општине Модрича 
број: 562-011-00000062-61.

Члан 3.  

Поступак лицитације грађевинског земљишта 
спровешће Комисија за продају и давање у за-
куп грађевинског земљишта именована од стране 
Скупштине општине.

Члан 4. 

Закуп градског грађевинског земљишта 
објављује се путем јавног огласа у средствима јав-
ног информисања   а најкасније 15 дана прије по-
ступка јавног надметања -лицитације.

Оглас о давању у  закуп  објављује се у дневним 
новинама „Глас Српске“, Радио Модричи и web 
страници општине и истовремено се истиче и на 
огласној табли општине.

Садржина огласа прописана је чланом 10. 
Правилника о поступку јавног конкурса за рас-
полагање непокретностима у својини Републике 
Српске и јединица локалне самоуправе («Службе-
ни гласник Републике Српске», број: 20/12). 

                                                    
Члан 5.

Овлашћује се Начелник општине Модрича да 
по окончању лицитационог поступка са учесни-
ком лицитације чија је понуда утврђена као најпо-
вољнија закључи уговор о закупу а по претходно 
прибављеном позитивном мишљењу Правобрани-
лаштва Републике Српске.                

Ако најповољнији понуђач одустане од потпи-
сивања купопродајног уговора поступак лицита-
ције се понавља. 

Члан 6.

Закупац је дужан да градско грађевинско 
земљиште које му је дато у закуп  користити за 
постављање рекламних паноа привременог карак-
тера у складу са Локацијским условима  број 05/3-
364-3/16 Одјељења за просторно уређење стамбено 
комуналне послове и екологију и Идејним пројек-
том рекламног стуба- билборд израђеним од стра-
не “ АГЕ ИНЖЕЊЕРИНГ“ д.о.о Петровац-Дринић  
број: I02-08/16 од августа 2016. године.

 Члан 7.

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

 
                                                         
Број:     01-022- 5/16                 ПРЕДСЈЕДНИК       
Датум: 24.08. 2016.године    Петар Гагулић, с.р.

2.
На основу члана 59. и члана 62. Закона о заду-

живању, дугу и гаранцијама Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 71/12 
и 52/14) и члана 35. Статута општине Модрича 
(“Службени гласник Oпштине Модрича број: 7/14) 
Скупштина општине Модрича је на 9. посебној 
сједници одржаној дана  24.08.2016.године донијела 

О  Д  Л  У  К  У 
о  измјенама и допунама 

Oдлуке о дугорочном задужењу 
општине Модрича у оквиру 
компоненте 2Б. „Пројекта 

хитног опоравка од поплава“      

Члан 1.

У Одлуци о дугорочном задужењу општине 
Модрича у оквиру компоненте 2Б. „Пројекта хит-
ног опоравка од поплава члан 6. став 1. листа проје-
ката за финансирање из кредита, за коју је обавез-
но прибавити сагласности Управљачког одбора 
FERP-a и Тима Свјетске банке (Табела 7. Рекапи-
тулација активности на санацији и реконструкцији 
инфраструктуре и објеката на подручју општине 
Модрича оштећених клизиштима и поплавама у 
мају 2014. године) мијења се и гласи: 
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Табела 7. Рекапитулација активности на санацији и реконструкцији 
инфраструктуре и објеката на подручју општине Модрича 
оштећених клизиштима и поплавама у мају 2014. године

Рб АКТИВНОСТ ВРИЈЕДНОСТ

1.
Санација пута Дуга Њива-Копривнска Требава- Копривна у МЗ 
Копривнска Требава и МЗ Копривна 125.202,67

2. Санација пута Врањак-Дуга Њива у МЗ Врањак 1 102.625,00

3.
Санација пута Ријечани-Дуга Њива у МЗ Ријечани до манастира 
на Дугој Њиви   63.651,37

4.
Санација пута Скугрић-Толиса-Дуга Њива у МЗ Скугрић, МЗ 
Толиса и МЗ Крчевљани 111.857,85

5.
Санација корита ријеке Дусе (од Таревачке улице до ушћа у 
ријеку Босну)   35.983,26

6. Санација локалног пута кроз Малу Ријеку у МЗ Копривна 80.788,46
7. Санација потпорног зида у засеоку Орахова у МЗ Скугрић 18.392,40
8. Санација плочастог пропуста у Малој Ријеци у МЗ Копривна  12.097,80
9. Санација потпорног зида у Великој Ријеци у МЗ Копривна     4.838,25

10.
Уређење простора „Тржница“ ради прихвата и одводње оборин-
ских Вода 458.308,39

11. Санација пута „Црква-Ријека“ у МЗ Скугрић 79.605,56
                                     

                                                                               УКУПНО: 1.093.351,00

Члан 2.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број:    01-022-96/16                    ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 24-08.2016. године     Петар Гагулић, с.р.
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3.
У вези са Одлуком Народне скупштине Репу-

блике Српске о расписивању републичког рефе-
рендума („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 68/16), те на основу члана 35. и 77. Статута 
општине Модрича („Службени гласник општине 
Модрича“, број 7/14), Скупштина општине Модри-
ча на 9. посебној сједници одржаној 24.08.2016. го-
дине, донијела је

З А К Љ У Ч А К

I

Скупштина општине Модрича предлаже Репу-
бличкој комисији за спровођење референдума да 
се у Комисију за спровођење републичког рефе-
рендума у општини Модрича именује:

Мирјана Горановић, дипл. правник 
- предсједник, 

Горан Томић, дипл. правник - члан,
Добринка Дабић, дипл. орјенталиста – члан,
Велибор Цвијић, дип. економиста – члан и
Ђука Ристић, дип. економиста – члан.

II

За замјенике чланова из тачке I предлажу се:
Гојко Симић, дипл. правник,
Небојша Кнежевић, пословно-правни 

техничар,
Ђорђе Нијемчевић, професор историје,
Весна Ивић, економиста за финансије и
Весна Петрић, дип. економиста.

III

Овај закључак објавиће се у „Службеном глас-
нику општине Модрича“.

Број:    01-022-97/16           ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 24.08.2016. године Петар Гагулић, с.р.
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II АКТИ  НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
1.
На основу члана  43. став 1. тачка 11. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 
број: 101/04, 42/05, 118/05, 98/13), члана 95. став (2) 
и (4) Закона о предшколском васпитању и обра-
зовању („Службени гласник Републике Српске“, 
бр. 79/15), члана 56. став 4. алинеја 17. Статута 
општине Модрича („Службени гласник општине 
Модрича“, број 7/14), Начелник општине Модри-
ча, доноси

О  Д  Л  У  К  У
о утврђивању економске цијене 

услуге у ЈПУ „Наша радост“ 
Модрича

I
 
 Утврђује се економска цијена услуге ЈПУ 

„Наша радост“ Модрича у 2016. години у износу 
од 297,50 КМ.

II

Износ економске цијене услуге из тачке I ове 
одлуке одређен је на приједлог Управног одбо-
ра ЈПУ „Наша радост“ Модрича бр. 01-176/16 од 
23.3.2016. године а на основу утврђене дјелатности 
прописане по члану 3. Закона о предшколском ва-
спитању и образовању („Службени гласник РС“, 
бр. 79/15).

 
III

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

Број: 02-014-17/16                 НАЧЕЛНИК 
Датум: 31.5.2016. године  Младен Крекић, с.р.
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III АКТИ  ОДЈЕЉЕЊА ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ, 
СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЕКОЛОГИЈУ

1.
Одјељење за просторно уређење, стамбе-

но-комуналне послове и екологију  Модрича, 
Видовданска 1, на основу рјешења број: 05/8-372-
11/16 од 20.07.2016. године, извршио је у регистру 
заједница етажних власника стамбених зграда, у 
регистарском листу број  01-11, упис промјене на-
зива  ЗАЈЕДНИЦЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ ЗГРАДОМ, 
Модрича, ул. Светосавска број 26 - „КУЛА“.

Нови назив заједнице је „ЗАЈЕДНИЦА ЗА 
УПРАВЉАЊЕ ЗГРАДОМ, Модрича, ул. Неве-
сињска број 2 – „КУЛА“ и сједиште Модрича, ул. 
Невесињска бр. 2.

Лице овлашћено за заступање је БОШЊАК 
НЕГОСЛАВ предсједник Управног одбора, који 
заступа заједницу самостално и без ограничења.

Ранији заступник МЕХИЋ ФЕХИМ ,предсјед-
ник Скупштине Заједнице, брише се из Регистра.

Број:   05/8-372-11/16
Дана:  20.07.2016.године     
                           Службено лице органа

Јован Мишић, дипл.инж.грађ. 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
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