Службени гласник
ОПШТИНЕ МОДРИЧА
4. март
Година XXI - Број 3

2013. године
МОДРИЧА

Аконтациона претплата за 2013. годину износи
50,00 КМ
Жиро-рачун:
КМ 562-011-00002348-90
Тел/факс: 053/810-185

I АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

25.
На основу члaна 102. Устава Републике Српске, члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05), члана 35, 71. и 131. Статута општине Модрича („Службени
гласник општине Модрича“, број: 4/05 и 3/08), Скупштине општине Модрича на 4. сједници одржаној дана
28.02.2013. године, д о н о с и

ОДЛУКУ
о измјенама и допунама
Статута општине Модрича
Члан 1.
У Статуту општине Модрича („Службени гласник
општине Модрича“, број: 4/05 и 3/08), члан 103. мијења
се и гласи:
„Мјесна заједница има Савјет.
Мандат Савјета траје четири године.
Број чланова Савјета је сљедећи:
1. За мјесне заједнице до 1000 регистрованих бирача
– 5 чланова,
2. За мјесне заједнице од 1000 до 5000 регистрованих
бирача – 7 чланова,
3. За мјесне заједнице које имају преко 5000 регистрованих бирача – 9 чланова;“
Члан 2.
Члан 104. мијења се и гласи:
„Савјет бирају бирачи уписани у централни бирачки
списак на зборовима грађана који имају пребивалиш-

те на подручју мјесне заједнице, непосредно тајним
гласањем у складу са Изборним законом Републике
Српске („Службени гласник Републике Српске“, број:
34/02, 35/03, 24/04, 19/05, 24/12 и 109/12) и Упутством
Републичке изборне комисије („Службени гласник Републике Српске“, број: 122/12).
Збор грађана одлуку о избору Савјета мјесне
заједнице доноси ако збору присуствује:
- у мјесној заједници која има до 500 регистрованих
бирача – најмање 25 бирача,
- у мјесној заједници која има од 500 до 1000 регистрованих бирача – најмање 35 бирача,
- у мјесној заједници која има од 1000 до 3000 регистрованих бирача – најмање 50 бирача,
- у мјесној заједници која има преко 3000 регистрованих бирача – најмање 80 бирача.
За чланове Савјета изабрани су кандидати који су
добили највећи број гласова бирача који су гласали на
збору грађана, ако изборним прописима није другачије
предвиђено.
Сваки од чланова Савјета има право предлагања
предсједника Савјета.
Предсједника Савјета бирају чланови Савјета надполовичном већином гласова укупног броја чланова
савјета.
Савјет је конституисан избором предсједника
Савјета.
У случају спријечености предсједника, сједницу
Савјета ће сазвати и њоме предсједавати најстарији члан
Савјета, односно онај члан Савјета кога за сазивање овласти 1/3 чланова Савјета.“
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Члан 3.

Члан 105. мијења се и гласи:
„Мандат предсједника, односно члана Савјета
престаје:
1.		 Смрћу,
2.		 На лични захтјев,
3.		 Истеком мандата,
4.		 Одјавом пребивалишта са подручја мјесне
заједнице,
5.		 Ако је правоснажном одлуком лишен пословне
способности,
6.		 Разрјешењем;“
Члан 4.
Члан 106. мијења се и гласи:
„Ако члану Савјета престане мандат прије истека
времена на који је изабран, члан Савјета постаје следећи
кандидат са предложене листе кандидата који је добио
највећи број гласова приликом избора чланова Савјета.“
Члан 5.
Иза члана 106. додају се нови чланови 106.а. и 106.б.
који гласе:
„Члан 106.а.
Члан Савјета може бити разријешен дужности и
прије истека мандата, на Збору грађана ако за његово
разрјешење гласа натполовична већина од укупног
броја грађана, из чл. 104. Статута, који су присутни на
збору.
„Члан 106.б.
Приједлог за разрјешење члана Савјета, може
поднијети предсједник Савјета или било који члан
Савјета.
Приједлог је усвојен ако се за исти изјасни натполовична већина чланова Савјета.
Приједлог за разрјешење члана Савјета може
поднијети и 5% бирача уписаних у бирачки списак
мјесне заједнице у писаном облику са образложеним
разлозима за разрјешење.
Савјет је дужан приједлог ставити на дневни ред збора грађана у року од 15 дана од дана пријема приједлога,
у противном збор грађана ће заказати Начелник општине.“
Члан 6.
Члан 107. мијења се и гласи:
„Одлуку о расписивању избора за чланове Савјета доноси Скупштина општине. Избори за Савјет одржавају
се најкасније 90 дана од дана конституисања Скупштине општине. Орган за спровођење избора Савјета је Општинска изборна комисија и бирачки одбори.“

Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику општине Модрича.“
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 01-022-27/13		
Датум: 01.03.2013. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Петар Гагулић, с.р.

26.
На основу члана 31. став 9. Закона о предшколском
васпитању и образовању ( „Службени гласник Републике Српске“, број: 119/08 и 1/12), и члана 35. Статута општине Модрича („Службени гласник општине Модрича“, број: 4/05 и 3/08), Скупштина општине Модрича на
4. сједници, одржаној 28.02.2013. године, доноси

ОДЛУКУ
о давању сагласности за упис
већег броја дјеце у васпитним
групама ЈУ Дјечије обданиште
„Наша радост“ Модрича
Члан 1.
Даје се сагласност Јавној установи Дјечије обданиште „ Наша радост“ Модрича, за упис већег броја дјеце у
васпитним групама од норматива прописаних Законом
и то:
- јаслична група ( доб до 24 мјесеца)
– 11 дјеце;
- јаслична група ( доб од 24-36 мјесеци) – 17 дјеце;
- вртићка група ( доб од 3-4 године)
- 20 дјеце;
- вртићка група ( доб од 4-5 година)
- 24 дјеце и
- вртићка група ( доб од 5-6 година)
- 27 дјеце.
Члан 2.
Ступањем на снагу ове одлуке, престаје да важи Одлука о давању сагласности за упис већег броја дјеце у
јасличку групу ЈУ Дјечије обданиште „Наша радост“ Модрича („Службени гласник општине Модрича“, број: 3/11).
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Модрича“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 01-022-28/13		
Датум: 28.02.2013. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Петар Гагулић, с.р.
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27.
28.
На основу члана 8. став 3. Закона о градском
На основу члана 8. став 3. Закона о градском
грађевинском земљишту Републике Српске („Службе- грађевинском земљишту Републике Српске („Службени гласник РС“ број 112/06), и члана 35. Статута општи- ни гласник РС“ број 112/06), и члана 35. Статута општине Модрича („Службени гласник општине Модрича“ не Модрича („Службени гласник општине Модрича“
број 4/05 и 3/08), Скупштина општине Модрича на 4. број 4/05 и 3/08), Скупштина општине Модрича на 4.
сједници одржаној дана 28.02.2013. године, донијела је
сједници одржаној дана 28.02.2013. године, донијела је

РЈЕШЕЊЕ
о неприхватању понуде

РЈЕШЕЊЕ
о неприхватању понуде

Општина Модрича не прихвата
неизграђено
грађевинско земљиште по понуди Благојевић (Илија)
Зорана из Модриче, земљиште означено као к.ч. број:
589/89, површине 999 м2, уписано у ПЛ број 1107/1 за
К.О. Добриња, које по старом премјеру одговара к.ч.
347/14, површине 999 м2 , уписано у з.к. ул. број:5687 за
КО Модрича.

Општина Модрича не прихвата
неизграђено
грађевинско земљиште по понуди Цвијановић (Цвијо)
Илија из Врањака, земљиште означено као к.ч. број:
20/1, површине 5216 м2, уписано у ПЛ број 2350/2 за
К.О. Таревци, које по старом премјеру одговара к.ч.
343/2, к.ч. 340/4 и к.ч. 340/5 укупне површине 5216 м2 ,
уписано у з.к. ул. број:233 за КО Тарецви.

Образложење

Образложење

Благојевић Зоран из Модриче, обратио се писменом понудом 05. 02. 2013. године Скупштини општине Модрича за преузимање неизграђеног грађевинског
земљишта ближе описаног у диспозитиву овог рјешења.

Цвијановић Илија из Врањака, обратио се писменом понудом 05. 02. 2013. 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:

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

- да је као посједник земљишта из диспозитива овог
рјешења, површине 999 м2 уписане у П.Л. број
1107/1 подносилац понуде уписан са 1/1 дијела,
- увидом у земљишно-књижни извадак број: 5687
за КО Модрича, утврђено је да је предметно
земљиште укњижено као државно власништво са
1/1 дијела,
- да се по Урбанистичком плану «Модрича 2020»
(„Службени гласник општине Модрича“, број:
6/06) парцела налази у Зони становања.

- да је као посједник земљишта из диспозитива
овог рјешења, површине 5216 м2 уписане у П.Л. број
2350/2 за К.О. Таревци, подносилац понуде уписан са
1/1 дијела,
- увидом у земљишно-књижни извадак број: 233 за
КО Таревци, утврђено је да је предметно земљиште
укњижено као државно власништво са 1/1 дијела,
- да се по Урбанистичком плану «Модрича 2020»
(„Службени гласник општине Модрича“, број: 6/06)
парцела налази у Зони становања.

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

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.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број: 01-475-6/13		
Датум: 01.03.2013. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Петар Гагулић, с.р.

Број: 01-475-8/13		
Датум: 01.03.2013. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Петар Гагулић, с.р.
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29.
На основу члана 207. Закона о општем управном поступку („Службени гласник Републике Српске“, број:
13/02,, 87/07 и 50/10) и члана 35. и 71. Статута општине Модрича („Службени гласник општине Модрича“,
број: 4/05 и 3/08), Скупштина општине Модрича на 4.
сједници одржаној дана 28.2.2013. године, д о н о с и

ЗАКЉУЧАК
о исправци грешке у Одлуци о
брисању статуса јавног добра
Члан 1.
У Одлуци о брисању статуса јавног добра број 01022-114/12 од 31.12.2012. године („Службени гласник
општине Модрича“, број 13/12) у члану 2. трећи ред
постоји техничка грешка која се састоји у следећем,
умјесто „укњижити државну својину“ треба да стоји
„укњижити право својине“.

II
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
биће објављен у «Службеном гласнику општине Модрича».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 01-022-26/13		
Датум:01.03.2013. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Петар Гагулић, с.р.

31.
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 измјенама и допунама Статута општине Модрича,
Скупштина општине Модрича на 4. сједници одржаној
28.02.2013. године, донијела је

ЗАКЉУЧАК

Члан 2.
Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове Бања Лука, Подручна јединица Модрича ће
на основу овог закључка извршити исправку грешке
уписа и умјесто државна својина уписати право својине
у „Б“ листу у з.к. ул. број 1214 и ПЛ 365 к.о. Модрича.
Члан 3.
Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Модрича“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 01-022-29/13
Датум: 1.3.2013. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Петар Гагулић, с.р.

30.
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 3.
сједнице, Скупштина општине Модрича на 4. сједници
одржаној 28.02.2013. године, донијела је

ЗАКЉУЧАК
I
Прихвата се Извод из записника са 3. сједнице Скупштине општине Модрича.

I
Прихвата се Приједлог одлуке о измјенама и допунама Статута општине Модрича уз сљедеће измјене и
допуне:
1. у члану 1. став 3. тачка 4. брише се;
2. у члану 2. став 2. мијења се и гласи:
„Збор грађана одлуку о избору Савјета мјесне
заједнице доноси ако збору присуствује:
-		 у мјесној заједници која има до 500 регистрованих бирача – најмање 25 бирача,
-		 у мјесној заједници која има од 500 до 1000 регистрованих бирача – најмање 35 бирача,
-		 у мјесној заједници која има од 1000 до 3000 регистрованих бирача – најмање 50 бирача,
-		 у мјесној заједници која има преко 3000 регистрованих бирача – најмање 80 бирача“.
-		 у истом члану став. 4 постаје став 6., а ставови 5.
и 6. постају ставови 4. и 5.”;
3. у истом члану додаје се нови став 7. који гласи: „У
случају спријечености предсједника, сједницу Савјета
ће сазвати и њоме предсједавати најстарији члан
Савјета, односно онај члан Савјета кога за сазивање овласти 1/3 чланова Савјета.“
4. члан 4. мијења се и гласи : „Члан 106. мијења се
и гласи:
„Ако члану Савјета престане мандат прије истека
времена на који је изабран, члан Савјета постаје следећи
кандидат са предложене листе кандидата који је добио
највећи број гласова приликом избора чланова Савјета.“
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5. Додаје се нови члан 5. који гласи : „ Иза члана
106. додају се нови чланови 106.а. и 106.б. који гласе:
„Члан 106.а.
Члан Савјета може бити разријешен дужности и
прије истека мандата, на Збору грађана ако за његово
разрјешење гласа натполовична већина од укупног
броја грађана, из чл. 104. Статута, који су присутни на
збору.
„Члан 106.б.
Приједлог за разрјешење члана Савјета, може
поднијети предсједник Савјета или било који члан
Савјета.
Приједлог је усвојен ако се за исти изјасни натполовична већина чланова Савјета.
Приједлог за разрјешење члана Савјета може
поднијети и 5% бирача уписаних у бирачки списак
мјесне заједнице у писаном облику са образложеним
разлозима за разрјешење.
Савјет је дужан приједлог ставити на дневни ред збора
грађана у року од 15 дана од дана пријема приједлога, у
противном збор грађана ће заказати Начелник општине.“
6. досадашњи члан 5. постаје члан 6., а члан 6.
постаје члан 7.
II

II
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а биће
објављен у «Службеном гласнику општине Модрича».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 01-022-28-1/13		
Датум: 01.03.2013. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Петар Гагулић, с.р.

33.
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 понуда и Приједлога закључка о исправци грешке у Одлуци о брисању статуса јавног добра,
Скупштина општине Модрича на 4. сједници одржаној
28.02.2013. године, донијела је

ЗАКЉУЧАК
I
Прихвата се Приједлог рјешења о неприхватању понуде
власника Цвијановић (Цвијо) Илије из Врањака, те Пријед
лог рјешења о неприхватању понуде власника Благојевић
(Илија) Зорана из Модриче, као и Приједлог закључка о исправци грешке у Одлуци о брисању статуса јавног добра.
II

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

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број: 01-022-27-1/13		
Датум: 01.03.2013. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Петар Гагулић, с.р.

Број: 01-022-29-1/13		
Датум: 01.03.2013. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Петар Гагулић, с.р.

32.
На основу члана 35. и 71. Статута општине Модрича («Службени гласник општине Модрича», број 4/05 и
3/08), а након разматрања Приједлогa одлуке о давању
сагласности за упис већег броја дјеце у васпитним групама ЈУ Дјечије обданиште „Наша радост“ Модрича,
Скупштина општине Модрича на 4. сједници одржаној
28.02.2013. године, донијела је

34.
На основу члана 35. и 71. Статута општине Модрича
(«Службени гласник општине Модрича», број 4/05 и 3/08),
а након разматрања Информације о остваривању права
бораца, породица погинулих бораца и ратних војних
инвалида у 2012. години са освртом на материјално
издвајање општине, Скупштина општине Модрича на 4.
сједници одржаној 28.02.2013. године, донијела је

ЗАКЉУЧАК

ЗАКЉУЧАК

I
Прихвата се Приједлог одлуке о давању сагласности за упис већег броја дјеце у васпитним групама ЈУ
Дјечије обданиште „Наша радост“ Модрича.

I
Прихвата се Информација о остваривању права
бораца, породица погинулих бораца и ратних војних
инвалида у 2012. години са освртом на материјално
издвајање општине, уз сљедеће констатације:
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1.		 Настављена је изузетно добра сарадња са Општинском борачком организацијом и другим
удружењима и организацијама из протеклог
одбрамбено-отаџбинског рата које дјелују на
подручју општине Модрича.
2.		 Одржавају се стални појединачни контакти са корисницима борачко-инвалидске заштите у циљу
пружања благовремене помоћи.
3.		 За остваривање права по општинској Одлуци
о допунским правима бораца, ППБ и РВИ из
буџета општине у 2012. години издвојен је износ
од 200.000 КМ.
4.		 У наредном периоду општина Модрича ће наставити добру сарадњу и пружати подршку свим
удружењима одбрамбено-отаџбинског рата, одржавати сталне контакте, присуство на терену,
и пружати помоћ свим појединцима којима је то
потребно уз финансијску и другу помоћ која је за
2013. годину предвиђена буџетом општине Модрича у износу од 200.000 КМ.
II
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
биће објављен у «Службеном гласнику општине Модрича».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 01-022-30/13		
Датум: 01.03.2013. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Петар Гагулић, с.р.

35.
На основу члана 35. и 71. Статута општине Модрича («Службени гласник општине Модрича», број 4/05 и
3/08), а након разматрања Информације о реализацији
пројеката Стратешког плана економског развоја у 2012.
години, Скупштина општине Модрича на 4. сједници
одржаној 28.02.2013. године, донијела је

ЗАКЉУЧАК
I
Прихвата се Информација о реализацији пројеката
Стратешког плана економског развоја у 2012. години уз
сљедеће приједлоге:
1. да се приправници који одрађују приправнички стаж по програму „Знањем до посла“, убудуће
усмјеравају у привредне, а мање у јавне установе;
2. да се анализира могућност увођења разумне еколошке таксе за производне погоне, који емитују
штетне материје при процесу производње и
3. да се покрене иницијатива са локалног нивоа према Влади Републике Српске, односно надлежним министарствима, да се изради ефикаснији

правилник о субвенцијама у пољопривреди а који ће
пољопривредним произвођачима давати сигурност при
одлуци да инвестирају у пољопривредну производњу.
II
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а биће
објављен у «Службеном гласнику општине Модрича».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 01-022-31/13		
Датум: 01.03.2013. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Петар Гагулић, с.р.

36.
На основу члана 35. и 71. Статута општине Модрича («Службени гласник општине Модрича», број 4/05
и 3/08), а након разматрања Плана имплементације
пројеката Стратешког плана развоја у 2013. години,
Скупштина општине Модрича на 4. сједници одржаној
28.02.2013. године, донијела је

ЗАКЉУЧАК
I
Прихвата се План имплементације пројеката Стратешког плана развоја у 2013. години.
II
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
биће објављен у «Службеном гласнику општине Модрича».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 01-022-32/13		
Датум: 01.03.2013. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Петар Гагулић, с.р.

37.
На основу члана 35. и 71. Статута општине Модрича («Службени гласник општине Модрича», број
4/05 и 3/08), а након разматрања Акционог плана
имплементације програма развоја пољопривреде и
села на подручју општине Модрича 2012-2016. у 2013.
години, Скупштина општине Модрича на 4. сједници
одржаној 28.02.2013. године, донијела је

ЗАКЉУЧАК
I
Прихвата се Акциони план имплементације програма развоја пољопривреде и села на подручју општине
Модрича 2012-2016. у 2013. години уз сугестију да је не-
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39.
опходно да се у наредном периоду повећа ниво укупних
На основу члана 35. и 71. Статута општине Модрисредстава за развој села.
ча («Службени гласник општине Модрича», број 4/05 и
II
3/08), а након разматрања Информацијe о активностима
Републичке управе за геодетске и имовинско правне поОвај закључак ступа на снагу даном доношења, а биће
слове Бања Лука - Подручна јединица Модрича за 2012.
објављен у «Службеном гласнику општине Модрича».
годину, Скупштина општине Модрича на 4. сједници
одржаној 28.02.2013. године, донијела је
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 01-022-33/13		
Датум: 01.03.2013. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Петар Гагулић, с.р.

ЗАКЉУЧАК
I

38.
На основу члана 35. и 71. Статута општине Модрича («Службени гласник општине Модрича», број 4/05 и
3/08), а након разматрања Информације о раду за 2012.
годину Општинске агенције за развој малих и средњих
предузећа Модрича са Програмом рада за 2013. годину,
Скупштина општине Модрича на 4. сједници одржаној
28.02.2013. године, донијела је

ЗАКЉУЧАК

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

I
Прихвата се Информација о раду за 2012. годину Општинске агенције за развој малих и средњих предузећа
Модрича са Програмом рада за 2013. годину уз следеће
приједлоге:
1.		 Интензивирати активности које би водиле
Агенцију у правцу самоодрживости.
2.		 Подржавају се конкретни пројекти као што су:
-		 изградња хладњаче за складиштење поврћа;
-		 програм узгоја коза на ширем подручју општине
Модрича;
-		 пројекти на бази прекограничне сарадње;
-		 аплицирање према ИПА фондовима;
-		 анимација дијаспоре за улагање;
3.		 Предлаже се формирање делегације коју би
сачињавали неки од чланова Комисије за планирање
општинског развоја и запослених у Агенцији. Сврха
делегације би била посјета неким од општина са
развијеном малом привредом, а ради преузимања
позитивних искустава из ове области.
II
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а биће
објављен у «Службеном гласнику општине Модрича».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 01-022-34/13		
Датум: 01.03.2013. године

Прихвата се Информација о активностима Републичке управе за геодетске и имовинско правне послове
Бања Лука - Подручна јединица Модрича за 2012. годину.

ПРЕДСЈЕДНИК
Петар Гагулић, с.р.

Број: 01-022-35/13		
Датум: 01.03.2013. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Петар Гагулић, с.р.

40.
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 ООТВЈ
Ватрогасно Модрича за 2012. годину са финансијским
пословањем и Програма рада за 2013. годину са
финансијским планом, Скупштина општине Модрича
на 4. сједници одржаној 28.02.2013. године, донијела је

ЗАКЉУЧАК
I
Прихвата се Извјештај о раду ООТВЈ Ватрогасно
Модрича за 2012. годину са финансијским пословањем
и Програм рада за 2013. годину са финансијским планом уз следеће констатације и приједлоге:
1.		 да је стање заштите од пожара на подручју општине Модрича, много боље у односу на ранији
период;
2.		 да је и поред предузетих мјера и радњи, у 2012.
години повећан број пожара изазваних људским
немаром и непажњом;
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3.		 да још увијек постоји велика опасност за ватрогасце и грађане при гашењу пожара од неексплодираних минско-експлозивних средстава;
4.		 имајући у виду значај Општинске организације
територијалне ватрогасне јединице „Ватрогасно“ Модрича, са аспекта заштите људи и
материјалних добара од пожара и несрећа, тражи
се од надлежних органа Општине Модрича хитно
предузимање одговарајућих мјера и активности
са циљем побољшања услова за несметани рад
јединице;
5.		 с тим у вези предлаже се изналажење средстава за:
•		 набавку ватрогасне платформе (минимум 20-метарске) као средством за гашење пожара и
спашавања на већим висинама;
•		 набавку личне опреме, као и
•		 за попуну упражњених радних мјеста према
унутрашњој систематизацији, са акцентом на
подмлађивање старосне структуре запослених.

6.		 предлаже се Скупштини и надлежним органима Општине да у наредним периодима у оквиру капиталних улагања на подручју општине,
планирају средства за трајно рјешавање смјештаја
ове јединице, из разлога евидентне неусловности
постојећег објекта који се користи.
II
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
биће објављен у «Службеном гласнику општине Модрича».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 01-022-36/13		
Датум: 01.03.2013. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Петар Гагулић, с.р.
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II АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
41.
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: 9/12,10/12 и 12/12), мијења се:
У члану 9. тачки 2. у ставу 4. бришу се ријечи «завршен економски или пољопривредни факултет друштвеног или природног смјера», а додају се ријечи «дипломирани економиста», број «1» мијења се у број «2», иза
ријечи «струци» додају се ријечи «на пословима локално-економског развоја».
У истом члану тачки 6. у ставу 4. бришу се ријечи
«завршен економски, правни факултет или други факултет друштвеног смјера», а додају ријечи «дипломирани економиста», иза ријечи «струци» додају се ријечи
«на пословима са младима и другим удружењима
грађана».
Члан 2.
У члану 10. тачки 13. назив радног мјеста «Инспектор за заштиту животне средине» мијења се у «Еколошки инспектор».
У истом члану тачки 13. у ставу 4. бришу се ријечи
«техничког или природног смјера», а из ријечи «спреме» додају се ријечи «дипломирани еколог или дипломирани инжењер пољопривреде за воћарство и виноградарство».
Члан 3.
У члану 12. иза тачке « 8» додаје се тачка «9» која
гласи:

«9. Координатор за развој, европске интеграције и
инвестиције»
Опис послова:
-		 предлагање оперативних планова, програма за
реализацију стратешких и других развојних докумената,
-		 сарадња са међународним финансијским и другим
инвестицијама у циљу обезбјеђења финансирања
пројеката,
-		 праћење програма и фондова Европске уније доступних Босни и Херцеговини и изради извјештаја
о доступним програмима и фондовима,
-		 припрема апликације за средства из фондова и програма Уније и других мађународних
финансијских институција,
-		 припрема пројеката за имплементацију
-		 координација при имплементацији пројеката у
сарадњи са донаторима у процесу коришћења
предприступних и других фондова,
-		 координација рада пројектних тимова и спољних
сарадника на пројекту,
-		 извјештавање о имплементацији пројеката,
-		 координација рада и сарадња са надлежним државним и ентитетским органима, организацијама и
институцијама у циљу континуираног и активног учешћа Општине у процесима европских
интеграција,
-		 праћење европске регулативе у области локалних
заједница,
-		 сарадња са релевантним европским институ
цијама,
-		 извјештавање о реализацији инвестиција,
Сложеност послова: Најсложенији
Службено звање: Координатор
Посебни услови за обављање:
Висока школска спрема, VII/1 степен школске спреме, завршен факултет политичких наука, 5 година радног искуства у струци, познавање рада на рачунару.
Број извршилаца: Један (1).
Члан 4.
Овај Правилник ступа на снагу даном објављивања
у «Службеном гласнику општине Модрича».
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број:
02-12-1/13
Датум: 01.03.2013.год.

НАЧЕЛНИК
Младен Крекић

Страна 30

С Л У Ж Б Е Н И ГЛ АС Н И К

Број 3

С А Д Р Ж А Ј
Број

Страна
I АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

25.

Одлука о измјенама и допунама Статута
општине Модрича ......................................... 21

26.

Одлука о давању сагласности за упис већег
броја дјеце у васпитним групама ЈУ Дјечије
обданиште „Наша радост“ Модрича ............ 22

Број
Страна
33. Закључак 01-022-29-1/13 . ............................... 25
34.

Закључак01-022-30/13 . .................................... 25

35.

Закључак 01-022-31/13 .................................... 26

36.

Закључак 01-022-32/13 .................................... 26

37.

Закључак 01-022-33/13 .................................... 26

27.

Рјешење о неприхватању понуде .................. 23

38.

Закључак 01-022-34/13 . ................................... 27

28.

Рјешење о неприхватању понуде .................. 23

39.

Закључак 01-022-35/13 .................................... 27

29.

Закључак о исправци грешке у Одлуци
о брисању статуса јавног добра . ................... 24

40.

Закључак 01-022-36/13 .................................... 27

30.

Закључак 01-022-26/13 . .................................. 24

31.

Закључак 01-022-27-1/13 . ............................... 24

32.

Закључак01-022-28-1/13 .................................. 25

II АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
41.

Правилник о измјенама и допунама Правилника
о организацији и систематизацији радних
мјеста Општинске административне службе
Модрича ........................................................... 29

Број 3

С Л У Ж Б Е Н И ГЛ АС Н И К

Страна 31

Страна 32

С Л У Ж Б Е Н И ГЛ АС Н И К

“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
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