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3.
На основу члана 35. Статута општине Модрича 

(«Службени гласник општине Модрича», број: 4/05 и 
3/08) и члана 65. Пословника о раду Скупштине општине 
Модрича («Службени гласник општине Модрича», 
број: 5/10 и 9/11), Скупштина општине Модрича на  3. 
сједници одржаној  31.1.2013. године, д о н о с и 

П Р О Г Р А М    Р А Д А 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

МОДРИЧА ЗА 2013. ГОДИНУ

I    УВОД

Полазећи од уставне улоге општине, као јединице 
локалне самоуправе и одредби Закона о локалној 
самоуправи, који у основи дефинишу локалну 
самоуправу, Скупштина општине Модрича ће у 2013. 
години својим укупним дјеловањем настојати да 
ствара претпоставке за квалитетнији живот грађана, 
односно да све успјешније пружа услуге локалном 
становништву, да побољшава локалну инфраструктуру, 
јача финансијску дисциплину и ствара ефикаснију 
локалну управу.

Скупштина општине Модрича ће усмјерити своје 
дјеловање на питања од непосредног интереса за грађане 
општине, подстичући њихову свијест о припадности 
заједници и потреби да се укључују у креирање одлука 
од интереса за локалну заједницу и сваки од њених 
интегралних дијелова.

Јачање уставности и законитости, унапређење 
скупштинског функционисања на принципима 
квалитетне парламентарне демократије и одговорности 

изабраних званичника, уважавање иницијатива 
младих и организација цивилног друштва, али и 
њихово подстицање у складу са доприносом локалној 
заједници, слободан приступ информацијама и већа 
одговорност за јавну ријеч, његовање демократског и 
културног дијалога, биће у основи темељни принципи 
метода и садржаја рада Скупштине општине и радних 
тијела Скупштине.

У Програму рада предложене су одлуке, програми, 
информације и извјештаји о којима ће одлучивати 
Скупштина.

Прије разматрања предложених материјала на 
сједници Скупштине, зависно од надлежности, своје 
мишљење и приједлоге дају pадна тијела Скупштине.

Скупштина ће разматрати и питања која нису 
обухваћена овим програмом за које покрену иницијати-
ву грађани, органи и организације као и питања која 
буду постављена на сједници у виду одборничких 
питања, приједлога и иницијатива.

У остваривању Програма рада Скупштине за ову 
годину, неопходно је остварити сарадњу са Начелником 
општине, општинском административном службом, 
политичким странкама и партијама и другим органима 
и организацијама у смислу координације активности 
предвиђених Програмом рада.

Програм рада за 2013. годину оставља могућност 
да се у оквиру Устава, закона и Статута општине, 
Скупштина бави и свим другим питањима која намеће 
актуелни друштвени, политички и економски тренутак.

Програмом рада утврђују се конкретна питања, 
рокови и носиоци припреме аката.

II   САДРЖАЈ ПРОГРАМА РАДА

Програм рада Скупштине општине сачињен је по 
тромјесечјима.

I АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
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ЈАНУАР – МАРТ

1.  Извјештај о раду Скупштине општине за 2012. го-
дину.

 Обрађивач: Стручна служба Скупштине општине и 
Начелника општине.

2. Извјештај о раду Начелника општине за 2012. годи-
ну.

 Обрађивач: Стручна служба Скупштине општине и 
Начелника општине.

3. Извјештај о кориштењу средстава буџетске резерве 
у 2012. години.

 Обрађивач: Одјељење за финансије.
 Разматра: Комисија за буџет и финансије.

4. Приједлог одлуке о утврђивању Нацрта урбани-
стичког пројекта „Пјешачка зона“.

 Обрађивач: Одјељење за прост. уређ. стамб.-ком. 
послове и екологију.

 Разматра: Савјет за урб.пл. и Комисија за прописе.

5. Информација о остваривању права бораца, поро-
дица погинулих бораца и ратних војних инвалида у 
2012. години, са освртом на материјално издвајање 
општине Модрича.

 Обрађивач: Одјељење за општу управу.

6. Извјештај о реализацији Програма капиталних 
улагања у 2012. години.

 Обрађивач: Одјељ. за прост. уређ. стамб. ком. посл. 
и екологију.

 Разматра: Комисија за планирање општинског 
развоја и Савјет за урб. планирање и стамб.-ком. 
дјелатности.

7. Програм капиталних улагања у 2013. години.
 Обрађивач: Одјељење за прост. уређење, стам.-ком. 

послове и екологију.
 Разматра: Комисија за планирање општинског 

развоја и Савјет за урб. планирање и стамб. - ком. 
дјелатности.

8. Информација о реализацији пројеката Стратешког 
плана економског развоја у 2012. години.

 Обрађивач: Одјељење за привреду и друштвене 
дјелатности.

 Разматра: Комисија за планирање општинског 
развоја.

9. Извјештај о рјешавању предмета у управном по-
ступку у 2012. години, са посебним освртом на број 
неријешених предмета.

 Обрађивач: Одјељење за општу управу.

10. Извјештај о раду и дјеловању Цивилне заштите у 
2012. години, са посебним освртом на опремљеност 
јединица Цивилне заштите.

 Обрађивач: Одјељење за општу управу.
 Разматра: Одбор за безбједност заједнице.

11. Акциони план имплементације програма развоја 
пољопривреде и села на подручју општине Модрича 
2012-2017. у 2013. години.

 Обрађивач: Одјељење за привреду и друштвене 
дјелатности.

 Разматра: Савјет за развој пољопривреде и села, 
шумар. и водопривреде.

12. Информација  о стању и оствареним резултатима у 
области пољопривреде и села у 2012. години.

 Обрађивач: Одјељење за привреду и друштвене 
дјелатности. 

 Разматра: Савјет за развој пољопривреде и села, 
шумар. и водоп.

13. Извјештај о раду општинских инспекција у 2012. 
години.

 Обрађивач: Одјељење за привреду и друштве-
не дјелатности и Одјељење за просторно уређење, 
стамбено-комуналне послове и екологију.

 Разматра: Одбор за безбједност заједнице.

14. Извјештај о раду Комуналне полиције за 2012. годи-
ну. 

 Обрађивач: Одјељење за просторно уређење и 
стам.- ком. послове.

 Разматра: Савјет за урбан планир., грађење и стам-
бено ком. дјел. и Одбор за безбједност заједнице.

15. Информација о актуелним питањима информисања 
и јавног обавјештавања грађана на подручју општи-
не Модрича.

 Обрађивач:  Одјељење за општу управу.  

16. План имплементације пројеката Стратешког плана 
развоја у 2013. години.

 Обрађивач: Одјељење за привреду и друштвене 
дјелатности.

 Разматра: Комисија за планирање општинског 
развоја.

17. Информација о раду  Републичке управе за геодет-
ске и имовинско правне послове ПЈ Модрича у 2012. 
години.

 Обрађивач: РГУ ПЈ Модрича.

18. Извјештај о раду Центра за социјални рад за 2012.  
са Програмом рада за 2013. годину.

 Обрађивач: Центар за социјални рад.
 Разматра: Савјет за здравствену и социјалну зашти-

ту.
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19. Извјештај о раду ЈП Српски културни центар за 

2012. са Програмом рада за 2013. годину.
 Обрађивач: ЈП Српски културни центар.
 Разматра: Савјет за културу и образовање.

20. Извјештај о раду ЈУ Културно спортски центар за 
2012. са Програмом рада за 2013. годину.

 Обрађивач: ЈУ Културно спортски центар.
 Разматра: Савјет за спорт.

21. Извјештај о раду ЈЗУ Дом здравља за 2012. са Про-
грамом рада за 2013. годину.

 Обрађивач: ЈЗУ Дом здравља.
 Разматра: Савјет за здравствену и социјалну зашти-

ту.

22. Извјештај о раду ЈЗУ Апотека  за 2012. са Програ-
мом рада за 2013. годину.

 Обрађивач: ЈЗУ Апотека Модрича.
 Разматра: Савјет за здравствену и социјалну зашти-

ту.

23. Извјештај о раду ОО ТВЈ Ватрогасно Модрича за 
2012. са Програмом рада за 2013. годину, са посеб-
ним освртом на техничку опремљеност Јединице.

 Обрађивач: ОО ТВЈ Ватрогасно Модрича.
 Разматра: Савјет за урб. планирање, грађење и 

стам.-ком. послове и Одбор за безбједност заједнице.

24. Извјештај о раду Општинске агенције за развој ма-
лих и средњих предузећа за 2012. са Програмом рада 
за 2013. годину, са конкретним подацима о стању и 
броју ових предузећа на општини, те кретању броја 
запослених.

 Обрађивач: Општинска агенција за развој МСП.
 Разматра: Комисија за планирање општинског 

развоја.

25. Извјештај  о раду Туристичке организације општине 
Модрича за 2012. са Програмом рада за 2013. годину, 
са освртом на стање урађених туристичких пројеката.

 Обрађивач: Туристичка организација општине Мо-
дрича.

 Разматра: Комисија за планирање општинског 
развоја.

26. Омладинска политика општине Модрича за период 
2013-2017.

 Обрађивач: Одјељење за привреду и друштвене 
дјелатности.

 Разматра: Савјет за питање младих.

27. Информација о стипендирању студената на 
подручју општине Модрича.

 Обрадивач: Одјељење за привреду и друштвене 
дјелатности.

 Разматра: Савјет за културу и образовање.

28. Приједлог одлуке о одржавању избора у мјесним 
заједницама.

 Обрађивач: Стручна служба СО и ОИК-а

29. Информација о ефектима повећања цијене кому-
налних услуга – одвоз и депоновање смећа са посеб-
ним освртом на одржавање и санацију депонија.

 Обрађивач: АД „Комуналац“ Модрича.
 Разматра: Савјет за урб. планирање, грађење и 

стам.-ком. послове.

30. Информација о реализацији закључака Скупштине 
општине Модрича из претходног тромјесечја.

 Обрађивач: Стручна служба Скупштине општине и 
Начелника општине.

АПРИЛ – ЈУНИ

1. Информација о стању јавне безбједности на 
подручју општине Модрича у 2012. години.

 Обрађивач: Полицијска станица Модрича.
 Разматра: Одбор за безбједност заједнице.

2. Информација о стању безбједности саобраћаја у 
2012. години на подручју општине Модрича.

 Обрађивач: Полицијска станица за безбједност 
саобраћаја.

 Разматра: Одбор за безбједност заједнице.

3. Извјештај о извршењу буџета општине Модрича за 
2012. годину.

 Обрађивач: Одјељење за финансије.
 Разматра: Комисија за буџет и финансије.

4. Извјештај мултисекторска сарадња на превенцији и 
сузбијању насиља у породици на локалном нивоу.

 Обрађивач: Центар за социјални рад, СЈБ Модрича, 
Удружење грађана „Будућност“ Модрича.

 Разматра: Одбор за безбједност заједнице и Савјет 
за здравствену и социјалну заштиту.

5. Информација о социјалном положају становништ-
ва на подручју општине. Обрађивач: Центар за 
социјални рад.

 Разматра: Савјет за здравствену и социјалну зашти-
ту.

6. Приједлог одлуке о одржавању међа, канала и 
њивских путева.

 Обрађивач: Одјељење за привреду и друштвене 
дјелатности.

 Разматра: Савјет за урб. план. и ком. дјелат. и 
Комисија за прописе.

7. Информација о структури и пословању субјеката 
привређивања општине Модрича, са посебним ак-
центом на стање запошљавања у 2012. години.
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 Обрађивач: Одјељење за привреду и друштвене 

дјелатности.
 Разматра: Комисија за планирање општинског 

развоја.

8. Информација о оствареним подстицајима и ре-
зултатима постигнутим у области пољопривреде у 
складу са републичким и општинским правилници-
ма за 2012. годину. 

 Обрађивач: Одјељење за привреду и друштвене 
дјелатности.

 Разматра: Савјет за развој пољоп. и села, водоприв. 
и шумарства.

9. Информација о оствареном обиму легализације 
бесправно саграђених објеката на подручју општи-
не.

 Обрађивач: Одјељење за просторно уређење, стам-
бено комуналне послове и екологију.

 Разматра: Савјет за урбан. планирање, грађење и 
стам.-ком.послове.

10. Информација о раду друштвених организација и 
удружења грађана у 2012. години.

 Обрађивач: Одјељење за привреду и друштвене 
дјелатности.

11. Извјештај анализа учешћа жена у законодавној и 
извршној власти на подручју општине Модрича.

 Обрађивач: Удружење грађана „Будућност“ Мо-
дрича.

 Разматра: Комисија за равноправност полова СО 
Модрича.

12. Информација о реализацији кредитних средстава.
 Обрађивач: Одјељење за прост.уређ.стамб.-ком.

посл. и екологију и Одјељење за финансије.
 Разматра: Савјет за урбанистичко планирање, 

грађење и ст.комуналне послове и Комисија за буџет 
и финансије.

13. Приједлог одлуке о одређивању радног времена 
угоститељских објеката на подручју општине Мо-
дрича.

 Обрађивач: Одјељење за привреду и друштвене 
дјелатности.

 Разматра: Комисија за прописе и Савјет за урб.план.
грађ. и стамб.ком. послове и Одбор за безбједност 
заједнице.

14. Информација о стању и положају спорта на подручју 
општине Модрича.

 Обрађивач: Одјељење за привреду и друштвене 
дјелатности.

 Разматра: Савјет за спорт.

15. Информација о ефектима повећања цијена услуга 
за испоруку воде и одводњу отпадних вода са посеб-

ним освртом на улагања у санацију дотрајале водо-
водне и канализационе мреже.

 Обрађивач: АД Водовод и канализација Модрича.
 Разматра: Савјет за урб. планирање, грађење и 

стам.-ком. послове.

16. Информација о стању насиља у породици на 
подручју општине Модрича.

 Обрађивач: Центар за социјални рад у сарадњи са 
Удружењем грађана „Будућност“ Модрича.

 Разматра: Одбор за безбиједност заједнице и Савјет 
за здравствену и социјалну заштиту.

17. Информација о реализацији закључака Скупштине 
општине Модрича из претходног тромјесечја.

 Обрађивач: Стручна служба Скупштине општине и 
Начелника општине.

ЈУЛИ - СЕПТЕМБАР 

1. Извјештај о извршењу буџета општине за прво по-
лугодиште фискалне године.

 Обрађивач: Одјељење за финансије.
 Разматра: Комисија за буџет и финансије.

2. Информација о провођењу родне анализе буџета 
општине Модрича.

 Обрађивач: Удружење грађана „Будућност“ Мо-
дрича.

 Разматра: Комисија за равноправност полова оп-
штине Модрича.

3. Извјештај о кориштењу средстава буџетске резерве 
у периоду 01. 01 - 30. 6. 2013. године. 

 Обрађивач: Одјељење за финансије.
 Разматра: Комисија за буџет и финансије.

4. Извјештај о раду Дјечијег обданишта «Наша ра-
дост» за школску 2011/12. са Програмом рада за 
школску 2012/13. годину.

 Обрађивач: Дјечије обданиште «Наша радост».
 Разматра: Савјет за културу и образовање.

5. Извјештај о упису ученика у основне школе у 
школској 2013/14. години, са освртом на успјех уче-
ника, стање кадрова и материјални положај школа.

 Обрађивач:  ОШ «Сутјеска» и ОШ «Свети Сава».
 Разматра: Савјет за културу и образовање.

6. Извјештај о упису ученика у средње школе у 
школској 2013/14. години, са освртом на успјех уче-
ника, стање кадрова и материјални положај школа.

 Обрађивач: СШЦ «Јован Цвијић».
 Разматра: Савјет за културу и образовање.

7. Информација о стању путева на подручју општине 
Модрича, (реализација скупштинских закључака из 
2012. године).
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 Обрађивач: Одјељење за просторно уређење стам.

ком. послове и екологију.
 Разматра: Савјет за урбанистичко планирање, грађ. 

и стам.ком. послове.

8. Информација о стању личне и имовинске 
безбједности на подручју општине Модрича у првом 
полугодишту 2013. године.

 Обрађивач: Полицијска станица.
 Разматра: Одбор за безбједност заједнице.

9. Информација о стању и проблемима малољетничке 
деликвенције.

 Обрађивач: Центар за социјални рад у сарадњи са 
Полицијском станицом и школама.

 Разматра: Одбор за безбједност заједнице и Савјет 
за питања младих.

10. Информација о степену реализације мјера и задата-
ка из Плана заштите од пожара општине Модрича за 
период од његовог доношења па до 30.6.2013. године.

 Обрађивач: ОО ТВЈ „Ватрогасно“ Модрича у 
сарадњи са Цивилном заштитом.

 Разматра: Савјет за урбанистичко планирање 
грађење и стамбено-комуналне послове и Одбор за 
безбједност заједнице.

11. Информација о реализацији закључака Скупштине 
општине Модрича из претходног тромјесечја.

 Обрађивач: Стручна служба Скупштине општине и 
Начелника општине.

ОКТОБАР – ДЕЦЕМБАР

1. Приједлог Одлуке о ребалансу буџета општине Мо-
дрича за 2013. годину.

 Обрађивач: Одјељење за финансије.
 Разматра: Комисија за буџет и финансије.

2. Информација о епизотиоoлошкој ситуацији сточ-
ног фонда и предузимању профилактичких мјера из 
области ветеринарства.

 Обрађивач: Одјељење за привреду и друштвене 
дјелатности.

 Разматра: Савјет за развој пољопривреде и села, во-
доп. и шумарства.

3. Информација о раду и функционисању мјесних 
заједница на подручју општине.

 Обрађивач: Стручна служба Скупштине.

4. Информација о реализацији Програма омладинске 
политике у 2013. години.

 Обрађивач: Одјељење за привреду и душтвене 
дјелатности.

 Разматра: Савјет за питања младих.

5. Приједлог одлуке о буџету општине Модрича за 
2014. годину.

 Обрађивач: Одјељење за финансије.
 Рзматра: Комисија за буџет и финансије.

6. Приједлог одлуке о извршењу Буџету општине Мо-
дрича за 2013. годину.

 Обрађивач: Одјељење за финансије.
 Разматра: Комисија за буџет и финансије.

7. Информација о реализацији донација и оствареном 
обиму у обнови и изградњи стамбених јединица.

 Обрађивач: Агенција за развој МСП.
 Разматра: Комисија за планирање општинског  

развоја и Савјет за урб.план. грађ. и стамб. ком. 
дјелатн.

8. Приједлог програма рада Скупштине општине Мо-
дрича за 2014. годину.

 Обрађивач: Стручна служба Скупштине и Начел-
ника општине.

9. Информација о регионалној и међународној 
сарадњи општине Модрича.

 Обрађивач: Стручна служба Скупштине општине и 
Начелника општине.

 Разматра: Одбор за регионалну и међународну 
сарадњу.

10. Информација о раду Општинске организације 
Црвеног крста Модрича.

 Обрађивач: Општински одбор Црвеног крста.
 Разматра: Савјет за здравствену и социјалну зашти-

ту.

11. Приједлог одлуке о приступању изради „Простор-
ног плана општине Модрича“.

 Обрађивач: Одјељење за просторо уређење, стам-
бено-комуналне послове и екологију.

 Разматра: Савјет за урбанистичко планирање и 
стамб. комуналне дјелатности, Комисија за прописе.

12. Информација о стању и положају пензионера на 
подручју општине Модрича.

 Обрађивач: Одјељење за привреду и друшт-
вене дјелатности у сарадњи са Општинском 
организацијом Удружења пензионера.

13. Информација о реализацији закључака Скупштине 
општине Модрича из претходног тромјесечја.

 Обрађивач: Стручна служба Скупштине општине и 
Начелника општине.

III   МЈЕРЕ И ЗАДАЦИ ЗА  
ИЗВРШЕЊЕ  ПРОГРАМА  РАДА

У циљу ефикаснијег дјеловања Скупштине општине, 
поједина питања из Програма рада Скупштине могу 
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бити разматрана оног тренутка када се за то укаже 
потреба.

Све оно што није обухваћено овим програмом, а 
утемељено је на  Закону о локалној самоуправи може 
се наћи на дневном реду по хитном или редовном 
поступку.

На плану реализације овог програма, утврђују се 
сљедеће мјере и задаци:

- Носиоци израде материјала, дужни су материјале 
благовремено припремати и доставити Стручној служби 
Скупштине општине и Начелника општине у писаној и 
електронској форми 10 (десет) дана прије предвиђеног 
термина за одржавање сједнице Скупштине;

- Носиоци израде материјала обавезни су да 
материјале припремају у сажетој форми са потребним 
образложењима, приједлозима мјера и роковима 
извршења, а у складу са закључцима о унапређењу рада 
Скупштине;

- О извршењу овог програма стараће се предсједник, 
потпредсједник и секретар Скупштине општине.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број:      01-022-6/13                 ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:  01. 02. 2013. године          Петар Гагулић, с.р.

4.
На основу члана 38. Закона о уређењу простора 

и грађењу („Службени гласник Републике Српске“, 
број 55/10) и чланом 35. Статута општине Модрича 
(„Службени гласник општине Модрича“ број: 4/05 и 
3/08), Скупштина општине Модрича је на 3.  сједници 
одржаној дана 31.01.2013. године, донијела

О Д Л У К У 
о утврђивању Нацрта урбанистичког 
пројекта „Пјешачка зона“ у Модричи

Члан 1.

Скупштина општине утврђује Нацрт урбанистичког 
пројекта „Пјешачка зона“, у Модричи (у даљем тексту: 
Нацрт).

Члан 2.

Нацрт се излаже на јавни увид у просторијама 
предузећа „Routing“ д.о.о. Бањалука, просторијама 
Одјељења за просторно уређење, стамбено комуналне 
послове и екологију општине Модрича, просторијама 
Српског културног центра, просторијама Мјесне заједнице 
„Модрича 1“ и просторијама Мјесне заједнице „Модрича 
2“ сваког дана, осим суботе, недеље и државног празника, 
у времену од 07,00 до 15,00 часова, а трајаће 30 дана.

Члан 3.

За вријеме јавног увида, свако физичко и правно 
лице може дати мишљење, примједбе и приједлоге на 
Нацрт, уписом у свеску, која ће се налазити у просторији 
у којој је Нацрт изложен или у форми дописа Одјељењу 
за просторно уређење, стамбено комуналне послове и 
екологију општине Модрича.

Члан 4.

О мјесту, датуму почетка и трајању јавног увида, као и 
мјесту и датуму јавног излагања Нацрта, јавност ће бити 
обавијештена путем „Гласа Српске“ и телевизије Канал 
3 Прњавор 15 дана прије почетка јавног увида и два дана 
узастопно, непосредно пред почетак јавног увида.

Члан 5.

Одјељење за просторно уређење, стамбено 
комуналне послове и екологију обавијестиће – огласом 
власнике некретнина на подручју обухваћеном Планом 
о јавном увиду.

Члан 6.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број:    01-022-9/13                   ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 01.2.2013. године  Петар Гагулић, с. р.

5.
На основу члана 33. став 1. Закона о уређењу простора 

и грађењу („Службени гласник Републике Српске“, 
број 55/10) и члана 35. Статута општине Модрича 
(„Службени гласник општине Модрича“ број: 4/05 и 
3/08), Скупштина општине Модрича је на 3.  сједници 
одржаној дана 31.01.2013. године, донијела

О Д Л У К У 
о измјени Одлуке о именовању 

Савјета за праћење израде 
Урбанистичког пројекта 

„Пјешачка зона“

Члан 1.

У одлуци о именовању Савјета за праћење израде 
Урбанистичког пројекта „Пјешачка зона“ („Службени 
гласник општине Модрича“, број 4/11) члан 1. мијења 
се и гласи:
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„У Савјет за праћење израде Урбанистичког пројекта 

„Пјешачка зона“ у Модричи, именују се:

1. Вид Стојановић
2. Драган Јовановић
3. Борислав Којић
4. Владимир Лукић
5. Јелена Кикић-Обрадовић
6. Милорад Папић
7. Жарко Дринић
8. Гојко Симић
9. Славко Стојић“.

Члан 2.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број:    01-022-10/13                   ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 01.2.2013. године    Петар Гагулић, с.р.

6.
На основу члана 30. алинеја 25. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“, број: 101/04, 42/05 
и 118/05), члана 12. и 24. Закона о систему јавних служби 
(„Службени гласник РС“, број: 68/07 и 109/12) и члана 
35. алинеја 24. и члана 71. Статута општине Модрича 
(„Службени гласник општине Модрича“ број: 4/05 и 
3/08), Скупштина општине Модрича на 3. сједници 
одржаној дана 31.01. 2013. године, д о н о с и

О Д Л У К У 
о усклађивању оснивачког акта 

Јавне предшколске установе 
„Наша радост“ Модрича

I   ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овом одлуком врши се усклађивање оснивачког 
акта Јавне установе Дјечије обданиште „Наша радост“ 
Модрича са Законом о измјенама и допунама Закона о 
предшколском васпитању и образовању („Службени 
гласник Републике Српске“, број 1/12) и промјена назива 
установе из Јавна установа Дјечије обданиште „Наша 
радост“ Модрича, у назив ЈАВНА ПРЕДШКОЛСКА 
УСТАНОВА „НАША РАДОСТ“ МОДРИЧА.

Дјечије обданиште „Наша радост“ Модрича 
основано је Одлуком о оснивању Дјечијег обданишта 
број 01-023-37/95 од 17.2.1995. године, донесеном од 
стране Скупштине општине Модрича (у даљем тексту: 

оснивач). Рјешењем Основног суда у Добоју број U/ 
1-302/95 од 22.05.1995. године, регистровано је под 
називом Јавна установа Дјечије обданиште „Наша 
радост“ Модрича.

Члан 2.

Назив установе из члана 1. је: ЈАВНА ПРЕДШКО-
ЛСКА УСТАНОВА „НАША РАДОСТ“ МОДРИЧА.

Скраћени назив установе је: ЈПУ „Наша радост“ Мо-
дри ча (у даљем тексту: ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА).

Сједиште Предшколске установе је у Модричи, 
улица Цара Лазара бр. 7.

Члан 3.

Даном уписа у судски регистар Предшколска 
установа стиче својство правног лица.

Члан 4.

У правном промету са трећим лицима Предшколска 
установа иступа у своје име и за свој рачун, а за обавезе 
у правном промету одговара без ограничења свим 
средствима којима располаже.

Оснивач за обавезе у правном промету Предшколске 
установе одговара до висине оснивачког улога утврђеног 
у овој одлуци.

II  ДЈЕЛАТНОСТ ПРЕДШКОЛСКЕ 
УСТАНОВЕ

Члан 5.

  Дјелатност Предшколске установе „Наша радост“ 
Модрича:

- 85.10 – Предшколско васпитање и образовање
- 88.91 – Дјелатност дневне бриге о дјеци.

У остваривању основне дјелатности Предшколска 
установа обезбјеђује:

- боравак, предшколско васпитање и образовање,
- исхрану, његу и превентивно-здравствену заштиту.

Члан 6.

Предшколска установа не може мијењати своју 
дјелатност без сагласности оснивача.

III   СРЕДСТВА ПРЕДШКОЛСКЕ 
УСТАНОВЕ

Члан 7.

Предшколска установа обавља дјелатност 
средствима рада, у објекту и на непокретностима на које 
јој оснивач пренесе право коришћења, као и средствима 
стеченим из других извора.

Општина Модрича обезбиједила је новчана средства 
у износу од 2.000,00 КМ, као оснивачки улог.
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Члан 8.

Средства за обављање дјелатности ПРЕДШКОЛСКЕ 
УСТАНОВЕ се обезбјеђују из:

- буџета општине,
- дјелатности установе,
- донација и
- других извора у складу са законом.

Средства за обављање дјелатности се троше у 
складу са Законом о буџетском систему РС и одлукама 
о извршењу буџета општине.

IV   ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ОСНИВАЧА У 
ПОГЛЕДУ ОБАВЉАЊА ДЈЕЛАТНОСТИ

Члан 9.

У циљу обављања дјелатности због које је 
Предшколска установа основана, оснивач ће у складу 
са законом обезбиједити средства и прописане услове 
за рад ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ, давати сагласност 
на Статут и друга општа акта и тражити квалитетно и 
стручно обављање послова у складу са законом.

 V   МЕЂУСОБНА ПРАВА 
И ОБАВЕЗЕ ОСНИВАЧА И 
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ

Члан 10.

Предшколска установа се обавезује да ће послове 
из своје надлежности обављати благовремено и 
квалитетно и на начин који ће задовољити потребе и  
интересе грађана из области предшколског васпитања 
и образовања, подручја за које је основан на законит 
начин и у складу са закљученим уговорима, те да 
неће без сагласности оснивача предузимати обављање 
других послова који не представљају предмет и садржај 
дјелатности из члана 5. ове одлуке.

Предшколска установа ће најмање једанпут 
годишње подносити информације и извјештаје о свом 
раду оснивачу, а на захтјев оснивача и чешће.

Предшколска установа се обавезује да ће оснивачу 
на давање сагласности подносити Статут и друга општа 
акта када је то законом или Статутом утврђено.

VI   ОРГАНИ ПРЕДШКОЛСКЕ 
УСТАНОВЕ И ЊИХОВА ОВЛАШТЕЊА

Члан 11.

 Органи Предшколске установе су:
 - УПРАВНИ ОДБОР и
 - ДИРЕКТОР.

Члан 12.

Предшколском установом управља Управни одбор.

Управни одбор именује и разрјешава оснивач на 
период од четири године, уз претходно спроведен 
поступак јавне конкуренције.

Услови за именовање Управног одбора утврђују се 
Статутом Предшколске установе.

Управни одбор има три члана:
- представник оснивача,
- представник савјета родитеља,
- представник стручног особља Предшколске 

установе.

Члан 13.

Управни одбор доноси:
-  Статут и друге опште акте предшколске установе,
-  одлучује о пословању,
-  разматра и усваја извјештај о пословању и годишњи 

обрачун,
-  доноси програм рада и финансијски план предшкол-

ске установе,
-  одлучује о кориштењу средстава у складу са зако-

ном и Сатутом, врши друге послове утврђене актом 
о оснивању и Сатутом установе.

Члан 14.

Директор руководи Предшколском установом, пре-
дставља и заступа Предшколску установу и одго воран 
је за законитост рада.

Директора Предшколске установе именује и разрје-
шава оснивач на период од четири године и уз претходно 
спроведен поступак јавне конкуренције.

Услови за именовање директора утврђују се Стату-
том Предшколске установе.

Члан 15.

Унутрашњи, стручно-педагошки, инспекцијски, 
здравствени и санитарни инспекцијски надзор над 
радом Предшколске установе врше органи прописани 
законом.

VII   РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ СТАТУТА 
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ

Члан 16.

Управни одбор Предшколске установе ће у року 
од 30 дана од дана доношења ове одлуке, извршити 
усклађивање Статута и других општих аката установе, 
са законским прописима и овом одлуком.

Члан 17.

Након ступања на снагу, ова одлука замјењује 
одлуке о измјенама и допунама Одлуке („Службени 
гласник општине Модрича“, број: 5/08, 2/11, 8/11 и 4/12).
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Члан 18.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број: 01-022-11/13                                 ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 01.02.2013. године                 Петар Гагулић,с.р.

7.
На основу члана 8. став 3. Закона о градском 

грађевинском земљишту Републике Српске („Службени 
гласник РС“ број 112/06), и члана 35. Статута општине 
Модрича („Службени гласник општине Модрича“ 
број 4/05 и 3/08), Скупштина општине Модрича на 3. 
сједници одржаној дана 31.01.2013. године, донијела је

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о неприхватању понуде

Општина Модрича не прихвата  неизграђено 
грађевинско земљиште по понуди Беширевић  (Шериф) 
Зорана  из Модриче, земљиште означено као :

- к.ч. број: 232/19,  по новом премјеру, а која у цјелости 
одговара к.ч. 108/12 старог премјера површине 778 м2,

- к.ч. број: 232/20,  по новом премјеру, а која у 
цјелости одговара к.ч. 108/13 старог премјера површине 
708 м2 и

- к.ч. број: 232/21,  по новом премјеру, а која у 
цјелости одговара к.ч. 108/14 старог премјера површине 
671 м2, све уписано у ПЛ бр. 2623 и ЗК уложак бр. 487 
за КО Таревци.

О б р а з л о ж е њ е

Беширевић Зоран из Модриче, обратио се писменом 
понудом 17. 12. 2012. године Скупштини општине 
Модрича за преузимање неизграђеног грађевинског 
земљишта ближе описаног у диспозитиву овог рјешења.

У току поступка извршен је увид у приложену 
документацију и утврђено је следеће чињенично стање:

- да је као посједник земљишта из диспозитива 
овог рјешења, уписаног у П.Л. број 2623 за КО Таревци 
подносилац понуде уписан са 1/1 дијела,

- да је као власник земљишта из диспозитива овог 
рјешења, уписаног у ЗК уложак бр. 487 за КО Таревци 
подносилац понуде уписан са 1/1 дијела,

- да се по Урбанистичком плану "Модрича 2020" 
(„Службени гласник општине Модрича“, број:6/06) 
парцела налази у Зони сервиса и складишта.

Обзиром да општина Модрича није заинтересована 
за преузимање предметног земљишта, одлучено је као 
у диспозитиву овог рјешења.

Против овог рјешења није допуштена жалба али се 
може покренути управни спор код Окружног суда у 
Добоју, у року од 30 дана од дана пријема рјешења.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број: 01-475-154/12                                 ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 01.02.2013. године                 Петар Гагулић,с.р.

8.
На основу члана 16. Закона о систему јавних 

служби („ Службени гласник Републике Српске“ , број: 
68/07 и 109/12) и члана 71. Статута општине Модрича 
(„Службени гласник општине Модрича“ , број: 4/05 и 
3/08 ). Скупштина општине Модрича на 3. сједници 
одржаној 31.01.2013.године, доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрјешењу  дужности члана 

Управног одбора ООТВЈ 
„ВАТРОГАСНО“  Модрича

I

Горан Маркановић, разрјешава се дужности члана 
Управног одбора у ООТВЈ „ ВАТРОГАСНО “ Модрича, 
на лични захтјев.

II

Разрјешење се врши са 31.01.2013. године.

III

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број:    01-111- 3/13                             ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 01.02.2013. године             Петар Гагулић, с. р.

9.
На основу члана 16. Закона о систему јавних 

служби („ Службени гласник Републике Српске“ , број: 
68/07 и 109/12) и члана 71. Статута општине Модрича 
(„Службени гласник општине Модрича“ , број: 4/05 и 
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3/08). Скупштина општине Модрича на 3. сједници 
одржаној 31.01.2013.године, доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрјешењу  дужности члана 
Управног одбора ЈУ Културно 

спортски центар  Модрича

I

Горан Маркановић, разрјешава се дужности члана 
Управног одбора у ЈУ Културно спортски центар  
Модрича, на лични захтјев.

II

Разрјешење се врши са 31.01.2013. године.

III

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број:    01-111- 1 /13                             ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 01.02.2013. године              Петар Гагулић, с.р.

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

(«Службени гласник општине Модрича», број 4/05 и 
3/08), а након разматрања Извода из записника са 2. 
сједнице , Скупштина општине Модрича на 3. сједници 
одржаној 31.01.2013. године, донијела је

З А К Љ У Ч А К

I

Прихвата се Извод из записника са 2. сједнице 
Скупштине општине Модрича, с тим да се:

- под тачком 14. унесу имена и презимена свих из-
абраних чланова радних тијела Скупштине, као и 
одборника који у име Скупштине присуствују чину 
закључења брака и

- да се под тачком 20. унесе име и презиме члана 
Школског одбора СШЦ „Јован Цвијић“ Модрича 
који је предложен од стране Скупштине, а све из раз-
лога веће транспарентности.

II

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, 
а биће објављен у «Службеном гласнику општине 
Модрича».

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број:    01-022- 5/13                            ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 01.02.2013. године              Петар Гагулић, с.р.

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

(«Службени гласник општине Модрича», број 4/05 
и 3/08), а након разматрања Приједлога програма 
рада Скупштине општине Модрича за 2013 годину, 
Скупштина општине Модрича на 3. сједници одржаној 
31.01.2013. године, донијела је

З А К Љ У Ч А К

I

Прихвата се Приједлог програма рада Скупштине 
општине Модрича за 2013. годину са следећим  
допунама:

ЈАНУАР – МАРТ

-   да се Програм допуни са: 

1. Информацијом о реализацији закључака 
Скупштине  општине Модрича из претходног 
тромесечја.

Обрађивач: Стручна служба Скупштине општине и 
Начелника општине.

АПРИЛ – ЈУНИ

-   да се Програм допуни са:

1. Информацијом о реализацији закључака Скупш тине  
општине Модрича из претходног тромесечја ,

 Обрађивач: Стручна служба Скупштине општине и 
Начелника општине и

2. Информацијом о стању насиља у породици на 
подручју општине Модрича.

 Обрађивач: Центар за социјални рад у сарадњи са 
Удружењем грађана „Будућност“ Модрича.

 Разматра: Одбор за безбједност заједнице и Савјет 
за здравствену и социјалну заштиту.
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ЈУЛИ – СЕПТЕМБАР

-   да се Програм допуни са:

1. Информацијом о реализацији закључака Скупштине 
општине Модрича из претходног тромесечја,

    Обрађивач: Стручна служба Скупштине општине и 
Начелника општине,

2. Информацијом о стању и проблемима малољетничке 
делинквенције.

 Обрађивач: Центар за социјални рад у сарадњи са 
Полицијском станицом и школама,

 Разматра: Одбор за безбједност заједнице и Савјет 
за питања младих и

3.  Информацијом о степену реализације мјера и зада-
така из Плана заштите од пожара општине Модрича 
за период од његовог доношења па да 30.06.2013.  го-
дине.

     Обрађивач: ООТВЈ „Ватрогасно“ Модрича у сара-
дњи са Цивилном заштитом

 Разматра: Савјет за урбанистичко планирање, 
грађење и стамбено-комуналне послове и Одбор за 
безбједност.

ОКТОБАР – ДЕЦЕМБАР

-   да се Програм допуни са:

1. Информацијом о реализацији закључака Скупштине 
општине Модрича из претходног тромесечја,

 Обрађивач: Стручна служба Скупштине општине и 
Начелника општине и

2. Информацијом о стању и положају пензионера на 
подручју општине Модрича.

 Обрађивач: Одјељење за привреду и друштвене 
дје латности у сарадњи са Општинском организаци-
јом Удружења пензионера.

II

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, 
а биће објављен у «Службеном гласнику општине 
Модрича».

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број:    01-022- 6-1/13                         ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 01.02.2013. године              Петар Гагулић, с.р.

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

(«Службени гласник општине Модрича», број 4/05 и 
3/08), а након разматрања Извјештаја о раду Скупштине 

за 2012. годину, Скупштина општине Модрича на 3. 
сједници одржаној 31.01.2013. године, донијела је

З А К Љ У Ч А К

I

Прихвата се Извјештај о раду Скупштине општине 
Модрича за 2012. годину.

II

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, 
а биће објављен у «Службеном гласнику општине 
Модрича».

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број:    01-022-7/13                             ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 01.02.2013. године              Петар Гагулић, с.р.

13.
На основу члана 35. и 71. Статута општине Модрича 

(«Службени гласник општине Модрича», број 4/05 и 
3/08), а након разматрања Нацрта одлуке о измјенама 
и допунама Статута општине Модрича, Скупштина 
општине Модрича на 3. сједници одржаној 31.01.2013. 
године, донијела је

З А К Љ У Ч А К

I

Утврђује се Нацрт одлуке о измјенама и допунама 
Статута општине Модрича и упућује на јавну расправу.

Задужује се Начелник општине, да као предлагач 
Нацрта организује јавну расправу, те да заједно са 
Комисијом за прописе, након проведене јавне расправе, 
а у складу са свим релевантним позитивно правним 
прописима, усагласе  Приједлог Одлуке о измјенама 
и допунама Статута, те исти доставе Скупштини 
општине на усвајање.

II

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, 
а биће објављен у «Службеном гласнику општине 
Модрича».

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број:    01-022-8/13                             ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 01.02.2013. године              Петар Гагулић, с.р.
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14.
На основу члана 35. и 71. Статута општине Модрича 

(«Службени гласник општине Модрича», број 4/05 
и 3/08), а након разматрања Приједлога одлуке о 
утврђивању Нацрта урбанистичког пројекта „Пјешачка 
зона“ у Модричи, Скупштина општине Модрича на 3. 
сједници одржаној 31.01.2013. године, донијела је

З А К Љ У Ч А К

I

Прихвата се Приједлог одлуке о утврђивању Нацрта 
урбанистичког пројекта „Пјешачка зона“ у Модричи.

II

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, 
а биће објављен у «Службеном гласнику општине 
Модрича».

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број:    01-022-9-1/13                           ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 01.02.2013. године              Петар Гагулић, с.р.

                                                                                                                                                                   
15.
На основу члана 35. и 71. Статута општине Модрича 

(«Службени гласник општине Модрича», број 4/05 и 
3/08), а након разматрања Приједлога одлуке о измјени 
Одлуке о именовању Савјета за праћење израде 
Урбанистичког пројекта „Пјешачка зона“ у Модричи, 
Скупштина општине Модрича на 3. сједници одржаној 
31.01.2013. године, донијела је

З А К Љ У Ч А К

I

Прихвата се Приједлог одлуке о измјени Одлуке о 
именовању Савјета за праћење израде  Урбанистичког 
пројекта „Пјешачка зона“ у Модричи, с тим да се у 
Савјет именују још два члана и то:

- Гојко Симић   и 
- Славко Стојић.

II

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, 
а биће објављен у «Службеном гласнику општине 
Модрича».

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број:    01-022-10-1/13                         ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 01.02.2013. године              Петар Гагулић, с.р.

16.
На основу члана 35. и 71. Статута општине Модрича 

(«Службени гласник општине Модрича», број 4/05 
и 3/08), а након разматрања Приједлога одлуке о 
усклађивања оснивачког акта Јавне предшколске 
установе „Наша радост“ Модрича, Скупштина општине 
Модрича на 3. сједници одржаној 31.01.2013. године, 
донијела је

З А К Љ У Ч А К

I

Прихвата се Приједлог одлуке о усклађивању 
оснивачког акта Јавне предшколске установе „Наша 
радост“ Модрича.

II

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, 
а биће објављен у «Службеном гласнику општине 
Модрича».

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број:    01-022-11-1/13                         ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 01.02.2013. године              Петар Гагулић, с.р.

                                                                                                        
17.
На основу члана 35. и 71. Статута општине Модрича 

(«Службени гласник општине Модрича», број 4/05 
и 3/08), а након разматрања Приједлога рјешења о 
неприхватању понуде, Скупштина општине Модрича 
на 3. сједници одржаној 31.01.2013. године, донијела је

З А К Љ У Ч А К

I

Прихвата се Приједлог рјешења о неприхватању 
понуде за преузимање неизграђеног грађевинског 
земљишта власника Беширевић (Шериф) Зорана из 
Модриче.

II

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, 
а биће објављен у «Службеном гласнику општине 
Модрича».

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број:    01-022-12/13                           ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 01.02.2013. године              Петар Гагулић, с.р.
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18.                            
На основу члана 35. и 71. Статута општине Модрича 

(«Службени гласник општине Модрича», број 4/05 и 3/08), 
а након разматрања Приједлога рјешења о разрјешења 
дужности члана Управног одбора ООТВЈ „Ватрогасно“ 
Модрича и Приједлога рјешења о разрјешењу дужности 
члана Управног одбора ЈУ Културно спортски центар 
Модрича, Скупштина општине Модрича на 3. сједници 
одржаној 31.01.2013. године, донијела је

З А К Љ У Ч А К

I

Прихвата се Приједлог рјешења о разрјешењу 
дужности члана Управног одбора ООТВЈ „Ватрогасно“ 
Модрича и Приједлог рјешења о разрјешењу дужности 
члана Управног одбора ЈУ Културно спортски центар 
Модрича.

II

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, 
а биће објављен у «Службеном гласнику општине 
Модрича».

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број:    01-022-13/13                            ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 01.02.2013. године              Петар Гагулић, с.р.

19.
На основу члана 35. и 71. Статута општине Модрича 

(«Службени гласник општине Модрича», број 4/05 и 
3/08), а након разматрања Информације о актуелним 
питањима информисања и јавног обавјештавања 
грађана на подручју општине Модрича ,Скупштина 
општине Модрича на 3. сједници одржаној 31.01.2013. 
године, донијела је

З А К Љ У Ч А К

I

Усваја се Информација о актуелним питањима инфо-
рмисања и јавног обавјештавања грађана на подручју 
општине Модрича уз следеће констатације:

1. Административна служба општине Модрича бла-
говремено и објективно грађанима пружа и чини 
доступним све информације о раду Скупштине 
општине, Начелника општине и Административне 
службе путем електронских и штампаних медија.

2. У оквиру сарадње средстава информисања и општи-
не, јавност је благовремено и објективно информи-
сана о важнијим догађајима као и о другим области-
ма живота са подручја општине Модрича.

II

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, 
а биће објављен у «Службеном гласнику општине 
Модрича».

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број:    01-022-14/13                            ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 01.02.2013. године              Петар Гагулић, с.р.

20.
На основу члана 35. и 71. Статута општине 

Модрича («Службени гласник општине Модрича», 
број 4/05 и 3/08), а након разматрања Информације 
о  епизотиолошкој ситуацији на подручју општине 
Модрича, Скупштина општине Модрича на 3. сједници 
одржаној 31.01.2013. године, донијела је

З А К Љ У Ч А К

I

Усваја се Информација о епизотиолошкој ситуацији 
на подручју општине Модрича уз констатацију, да 
је у последње три године, епизотиолошка ситуација 
стабилна и да нема већих одступања, те се предлаже 
побољшање сарадње између домаћинстава и 
ветеринарских станица, у смислу боље информи-
саности о мјерама заштите против свињске куге које 
су бесплатне.

II

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, 
а биће објављен у «Службеном гласнику општине 
Модрича».

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број:    01-022-15/13                            ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 01.02.2013. године              Петар Гагулић, с.р.

21.
На основу члана 35. и 71. Статута општине Модрича 

(«Службени гласник општине Модрича», број 4/05 и 
3/08), а након разматрања Извјештаја о раду Комуналне 



Страна  18 Број 2С Л У Ж Б Е Н И  Г Л А С Н И К
полиције, Скупштина општине Модрича на 3. сједници 
одржаној 31.01.2013. године, донијела је

З А К Љ У Ч А К

I

Усваја се Извјештај о раду Комуналне полиције 
за период од 01.01. до 31.12.2012. године са следећим 
приједлозима:

1. У циљу редовнијег и квалитетнијег снабдијевања во-
дом, произвођач и дистрибутер воде, треба предузе-
ти мјере за проширење капацитета изворишта воде, 
обезбјеђење резервног извора напајања пумпи елек-
тричном енергијом, смањења губитака у водоводној 
мрежи и пуштање у функцију великог резервоара за 
воду.

2. Комунална полиција да предузме појачане мјере и 
активности за уклањање амброзије, посебно у град-
ским и приградским насељима.

3. Изнаћи средства и могућности за освјетљење 
недовољно освијетљених градских површина, про-
лаза и пјешачких прелаза.

4. Новом Одлуком о радном времену угоститељских 
објеката, ускладити- уједначити радно вријеме 
угоститељских објеката у зони становања.

5. Више пажње посветити уређењу и занављању 
постојећих дрвореда и зелених површина, као и 
постављања корпи за смеће поред шеталишта и тро-
тоара.

6. Наставити са започетим пројектима за рјешавање 
проблема оборинских вода и одвода са градских 
улица, укључујући и тражење средстава од Владе 
Републике Српске.

7. Покренути поступак за измјену и допуну Одлуке 
о условима држања перади и стоке у насељеном 
мјесту Модрича.

8. Сагледати могућности за пројектовање, изградњу и 
уређење парка за одмор код „Дома пензионера“.

9. Посветити пажњу одржавању постојећих и 
изградњи нових дјечијих игралишта, укључујући и 
тражење средстава преко невладиних организација 
и појединаца.

10. Да АД „Комуналац“ Модрича, као давалац услуге 
одвоза смећа и Комунална полиција, заједно сачине 
списак свих корисника ове услуге, те да се предуз-
му све мјере у складу са законом и одлукама које 

је донијела  Скупштина општине Модрича, како 
се не би дешавали проблеми одлагања смећа на 
недозвољен начин.

II

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, 
а биће објављен у «Службеном гласнику општине 
Модрича».

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број:    01-022-16/13                            ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 01.02.2013. године              Петар Гагулић, с.р.

22.
На основу члана 35. и 71. Статута општине Модрича 

(«Службени гласник општине Модрича», број 4/05 и 
3/08), а након разматрања Информације о социјалном 
положају становништва,  Скупштина општине Модрича 
на 3. сједници одржаној 31.01.2013. године, донијела је

З А К Љ У Ч А К

I

Усваја се Информација о социјалном положају 
становништва уз следеће:

- Информација је свобухватна и указује на велики 
напор запослених у Центру за социјални рад, да у 
оквиру средстава са којима располаже, омогуће да 
социјална помоћ стигне до великог броја корисника;

- потребно је изнаћи рјешење којим би се помогло 
Центру у изради социјалне карте, у што скорије 
вријеме.

II

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, 
а биће објављен у «Службеном гласнику општине 
Модрича».

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број:    01-022-17/13                            ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 01.02.2013. године              Петар Гагулић, с.р.

23.
На основу члана 35. и 71. Статута општине Модрича 

(«Службени гласник општине Модрича», број 4/05 
и 3/08), а након разматрања Информације о стању и 
проблемима малољетничке делинквенције, Скупштина 
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општине Модрича на 3. сједници одржаној 31.01.2013. 
године, донијела је

З А К Љ У Ч А К

I

Усваја се Информација о стању и проблемима 
малољетничке делинквенције уз следеће приједлоге:

- да надлежни органи и институције предузму и 
појачају све мјере и активности са циљем превенције 
свих облика малољетничке делинквенције,

- да наставници и професори у основним и средњим 
школама обрате више пажње на ученике који 
испољавају друштвено негативно понашање, првен-
ствено кроз укључење у разне секције;

- уочава се узрочно-посљедична веза између 
неусклађености радног времена угоститељских 
објеката на подручју општине Модрича и појавних 
облика малољетничке делинквенције, те се с тим у 
вези предлаже да Скупштина проведе свеобухватну 
јавну расправу о радном времену угоститељских 
објеката, те да донесе нову одлуку,  а све у циљу 
превенције негативних понашања малољетника.

II

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, 
а биће објављен у «Службеном гласнику општине 
Модрича».

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број:    01-022-18/13                            ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 01.02.2013. године              Петар Гагулић, с.р.

24.
На основу члана 35. и 71. Статута општине Модрича 

(«Службени гласник општине Модрича», број 4/05 и 
3/08), а након разматрања Информације о стању насиља 
у породици на подручју општине Модрича, Скупштина 
општине Модрича на 3. сједници одржаној 31.01.2013. 
године, донијела је

З А К Љ У Ч А К

I

Усваја се Информација о стању насиља у породици 
на подручју општине Модрича уз следеће:

- да се у наредном периоду интензивира сарадња 
између Центра за социјални рад , Центра за ментал-
но здравље и Сигурне куће те да се покуша радити 
више на превенцији насиља;

- да убудуће, Информацију о стању насиља у породи-
ци на подручју општине Модрича обрађују Центар 
за социјални рад и Удружење грађана „Будућност“ 
Модрича.

II

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, 
а биће објављен у «Службеном гласнику општине 
Модрича».

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број:    01-022-19/13                            ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 01.02.2013. године              Петар Гагулић, 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


