Службени гласник
ОПШТИНЕ МОДРИЧА
17. септембар
Година XX - Број 8

2012. године
МОДРИЧА

Аконтациона претплата за 2012. годину износи
50,00 КМ
Жиро-рачун:
КМ 562-011-00002348-90
Тел/факс: 053/810-185

I АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
113.
На основу члана 43. став 1. алинеја 11. Закона о
локалној самоуправи («Службени гласник РС», број:
101/04, 42/05, 118/05), члана 19. Закона о систему јавних
служби («Службени гласник Републике Српске» број
68/07) и члана 59. став 4. алинеја 17. Статута општине
Модрича («Службени гласник општине Модрича» број
4/05, 3/08), Начелник општине Модрича д о н о с и

ОДЛУКУ
о давању сагласности на
Измјене Статута Туристичке
организације општине Модрича
I
Даје се сагласност на Измјене Статута Туристичке организације општине Модрича, број: 105/12 од
11.9.2012. године.
II
Измјене Статута су донесене на 20. сједници Управног одбора Туристичке организације општине Модрича
одржаној дана 11.9.2012. године, исти је усаглашен са
позитивним правним прописима и донесен на основу
члана 17. Закона о систему јавних служби («Службени
гласник Републике Српске» број 68/07).

III
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у «Службеном гласнику општине Модрича».
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број: 02-014-62/12 		
Датум: 14.9.2012. године 		

НАЧЕЛНИК
Младен Крекић, с.р.

114.
На основу члана 43. став 1. алинеја 8. Закона о локалној самоуправи, („Службени гласник Републике Српске“, број: 101/04, 42/05 и 118/05), члана 59. став 1. алинеја 8. Статута општине Модрича, („Службени гласник
општине Модрича“, број: 4/05, 3/08), Начелник општине
Модрича, д о н о с и

ПРАВИЛНИК
о измјенама и допунама Правилника
о организацији и систематизацији
радних мјеста Општинске
административне службе Модрича
Члан 1.
У Правилнику о организацији и систематизацији
радних мјеста Општинске административне службе
Модрича („Службени гласник општине Модрича“, бр.
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4/07, 5/07, 6/07, 9/07, 6/08, 1/09, 8/10, 2/11, 1/12, 3/12, 5/12,
6/12, 7/12), у члану 11. став 1. иза тачке 1. додаје се нова
тачка 2. која гласи:
„2. Шеф одсјека за буџет
Опис послова:
-

-

Број 8

С Л У Ж Б Е Н И ГЛ АС Н И К

организује рад одсјека и користи апликацију трезора
(ORACLE) општине, пријава и одабир рада у оквиру
својих овлашћења,
припрема одлуку о буџету, одлуку о извршењу
буџета и одлуку о измјенама и допунама одлуке о
буџету,
у поступку израде одлуке о буџету координира
рад са начелницима одјељења и шефовима служби
у Административној служби општине, као и са
надлежним представницима буџетских корисника,
креира спроводи активности у процесу упознавања
грађана са планирањем буџета (јавне расправе),
припрема извјештаје о извршењу буџета,
усаглашава приходе и расходе са свим буџетским
корисницима,
врши усаглашавање извода жиро-рачуна, те врши
поравнавање банковних извода из области плаћања
и усаглашавање извода са банком,
прати прописе из области рада трезора и одговоран
је за њихову примјену,
спроводи и стара се о благовременом извршењу
одлука и других аката Скупштине и њених тијела
који се односи на област финансија,
припрема контни план са конкретизацијом
шестоцифрених рачуна према усвојеној одлуци о
буџету,

-

-

контролише и својим потписом на свим трезорским
обрасцима који се односе на потрошачке јединице
Административне службе, потврђује исправност
наведених конта,
обавља и друге послове по налогу начелника
Одјељења.
Сложеност: Најсложенији
Службено звање: Шеф одсјека

Посебни услови за обављање: висока стручна спрема, VII/1 стручне спреме, завршен економски факултет,
најмање двије године искуства на пословима буџета,
положен стручни испит за рад у административној служби, познавање рада на рачунару.
Начин попуне: објављивањем јавног конкурса.
Број извршилаца: један (1).“
Досадашње тачке 2. 3. 4. 5. и 6. у овом члану Правилника постају тачке 3. 4. 5. 6. и 7.
Члан 2.
Овај правилник ступа на снагу даном објављивања у
„Службеном гласнику општине Модрича“.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 02-12-7/12
Датум: 05.09.2012. године

НАЧЕЛНИК
Младен Крекић, с.р.

Број 8

С Л У Ж Б Е Н И ГЛ АС Н И К

II АКТИ СЕКРЕТАРА ОПШТИНЕ
115.
На основу члана 143. Пословника о раду Скупштине
општине Модрича („Службени гласник општине Модрича“, број: 5/10), секретар Скупштине одобрава

ИСПРАВКУ
Одлуке о измјенама Одлуке о
оснивању Дјечијег обданишта
І
Упоређујући објављени текст Одлуке о оснивању
Дјечијег обданишта („Службени гласник општине Модрича“, број: 4/12), са изворним текстом Одлуке, утврђено је да је у члану 1. испуштен дио текста – између
заграде и слова „у“ треба да стоји текст : „у називу умјесто Јавна установа Дјечије обданиште“ треба да стоји
„Јавна предшколска установа“.
СТРУЧНА СЛУЖБА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ И
НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
Број: 07/1-022- 84/12
Датум: 10.09.2012.год.

СЕКРЕТАР
Ђорђе Никић, с.р.
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С Л У Ж Б Е Н И ГЛ АС Н И К
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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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