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I АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
117.

На основу члана 43. став 1. алинеја 8. Закона о
локалној самоуправи («Службени гласник Републике
Српске», број: 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 59. став 4.
алинеја 8. Статута општине Модрича («Службени гласник општине Модрича», број: 4/05 и 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 - Пречишћени текст («Службени гласник општине Модрича», број: 9/12), мијења се:
У члану 8. тачки 1. у ставу 4. иза ријечи «правни факултет» додаје се «зарез» и ријечи «дипломирани правник, завршен први циклус одговарајућег студија који се
вреднује са најмање 240 ECTS бодова», а бришу се ријечи «или други факултет друштвеног смјера».
Члан 2.
У члану 9. тачки 1. у ставу 4. иза ријечи «економски факултет» додаје се «зарез» и ријечи «дипломирани
економиста, завршен први циклус одговарајућег студи-

ја који се вреднује са најмање 240 ECTS бодова», а бришу се ријечи «или други факултет друштвеног смјера».
Члан 3.
У члану 10. тачки 1. у ставу 4. иза ријечи «спреме»
додају се ријечи «дипломирани инжењер грађевинарства, завршен први циклус одговарајућег студија који
се вреднује са најмање 240 ECTS бодова», а бришу се
ријечи «завршен правни факултет или други факултет
друштвеног смјера или технички факултет или други
факултет природног смјера».
Члан 4.
У члану 11. тачки 1. у ставу 4. иза ријечи «економски
факултет» додају се ријечи «дипломирани економиста, завршен први циклус одговарајућег студија који се
вреднује са најмање 240 ECTS бодова».
Члан 5.
У члану 12. тачки 1. у ставу 4. иза ријечи «правни
факултет» додају се ријечи «дипломирани правник, завршен први циклус одговарајућег студија који се вреднује са најмање 240 ECTS бодова».
Члан 6.
У члану 12. иза «тачке 6.» додаје се нова тачка «7.»
која гласи:
«7. Стручни савјетник за привреду»
Опис послова:
- обавља послове одређене законом из дјелогруга
привреде и друштвене дјелатности који захтјевају
стручност у раду, по налогу начелника општине,
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предлаже и учествује у изради планова, програма
и извјештаја из свог дјелокруга који се предлажу
Скупштини општине и начелнику општине,
учествује у припреми јавних расправа из области
привреде,
континуирано прати рад на изградњи подстицајнопословног окружења за развој малих и средњих предузћа,
учествује у изради општих и појединичаних аката
из дјелокгруга привреде и друштвене дјелатности,
обавља и друге послове које му повјери начелник
општине,
за свој рад одговоран је начелнику општине.

Сложеност послова: Најсложенији
Службено звање: Стручни савјетник
Посебни услови за обављање:
Висока школска спрема VII/1 степен школске
спреме, завршен економски факутлет, дипломирани
економиста, завршен први циклус одговарајућег студија који се вреднује са најмање 240 ECTS бодова, 5 година радног искуства у струци, положен стручни испит
за рад у административној служби, познавање рада на
рачунару.
Начин попуне:
		
Објављивањем јавног конкурса.
Број извршилаца:
		
Један (1).
Члан 7.
У члану 12. иза «тачке 7.» додаје се нова тачка «8.»
која гласи:
«8. Стручни савјетник за просторно уређење,
стамбено-комуналне послове и екологију»
Опис послова:
- обавља послове одређене законом из дјелокруга
просторног уређења, стамбено-комуналних послова
и екологије, који захтијевају стручност у раду, по налогу начелника општине,
- предлаже и учествује у изради планова, програма
и извјештаја из свог дјелокруга који се предлажу
Скупштини општине и начелнику општине,
- учествује у припреми јавних расправа из области
просторног уређења,
- даје приједлоге начелнику општине за рјешавање
појединачних питања из дјелокруга рада предузећа
јавнога карактера од локалног интереса (комуналне
услуге, водовод и канализација, стамбени послови и
сл.),
- предлаже активности у вези са обављањем послова
комуналних услуга, водовода, каналаизације и заштите животне срњедине,
- учествује у изради општих и појединичаних аката
из дјелокгруга просторног уређења, стамбено-комуналне области и екологије,
- обавља и друге послове које му повјери начелник
општине,
- за свој рад одговоран је начелнику општине.

Сложеност послова: Најсложенији
Службено звање: Стручни савјетник
Посебни услови за обављање:
Висока школска спрема VII/1 степен школске спреме, завршен економски факутлет, дипломирани економиста, завршен први циклус одговарајућег студија који
се вреднује са најмање 240 ECTS бодова, 5 година радног искуства у струци, положен стручни испит за рад у
административној служби, познавање рада на рачунару.
Начин попуне:
		
Објављивањем јавног конкурса.
Број извршилаца:
		
Један (1).
Члан 8.
Овај правилник ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Модрича».
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број:
02-12-9/12
Датум: 20.11.2012. године

НАЧЕЛНИК
Младен Крекић, с.р.

118.
На основу члана 43. став 1. тачка 11. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број: 101/04,
42/05, 118/05), члана 19. став (1) тачка 4) Закона о систему јавних служби („Службени гласник Републике
Српске“, бр. 68/07), и члана 59. став 4. алинеја 17. Статута општине Модрича («Службени гласник општине
Модрича» број 4/05,3/08), Начелник општине Модрича
доноси

ОДЛУКУ
о давању сагласности на Oдлуку
о промјени назива ЈУ Дјечје
обданиште „Наша радост“ Модрича
I
Даје се сагласност на Одлуку о промјени назива Јавне установе Дјечје обданиште „Наша радост“ Модрича,
бр. 01-534/2012 од 05.11.2012. године.
II
Одлуку о промјени назива ЈУ Дјечје обданиште „Наша радост“ Модрича усвојио је Управни одбор Установе, на 10. сједници одржаној дана 05.11.2012. године, иста је усаглашена са Законом о предшколском васпитању
и образовању („Службени гласник Републике Српске“,
бр. 119/08, 1/12).
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III

III

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

-

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ МОДРИЧА

-

Број:
Датум:
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02-014-66/12
07.11.2012. године

НАЧЕЛНИК
Младен Крекић, с.р.

119.
На основу члана 43. став 1. алинеја 18 Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 101/04, 48/05 и 118/05) и члана 59. Статута
општине Модрича („Службени гласник општине Модрича“, број 4/05), Начелник општине д о н о с и:

ОДЛУКУ
o именовању Комисије за израду
Омладинске политике
I
Начелник општине Модрича именује Комисију за
израду документа „Омладинска политика општине Модрича за период 2012-2016. година“.
II
У Комисију за израду именују се слиједећи чланови:
1. Душанка Лејић, предсједник
2. Ивана Симић, члан и
3. Милан Врачевић, члан.

-

Задатак Комисије је да:
Прикупи потребне податке о положају младих на подручју општине
Контактира и лобира особе које својим радом могу
допринијети побољшању положаја младих на подручју општине Модрича
Припреми Нацрт омладинске политике у циљу побољшања положаја и рјешавања утврђених проблема младих.
IV

За свој рад Комисија одговара начелнику општине
Модрича.
V
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Модрича“.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број:
Датум:

02-111-23/12
15.11.2012. године

НАЧЕЛНИК
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
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