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I АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
1.
На основу члана 50. Закона о уређењу простора и
грађењу („Службени гласник Републике Српске“ број:
40/13) и члана 35. Статута општине Модрича (“Службени гласник општине Модрича” број: 04/05, 03/08 и
3/13 ) Скупштина општине Модрича је на 13. сједници
одржаној дана 04.03. 2014. године донијела

О Д Л У К У
о доношењу измјена дијела
Регулационог плана „Тржница “
Члан 1.
Доноси се измјена дијела Регулационог плана
„Тржница“ (у даљем тексту: План).
Границе простора који је обухваћен Планом
одређене су у графичком дијелу елабората Плана.
Члан 2.
Елаборат Плана састоји се од текстуалног и графичког дијела.
I ТЕКСТУАЛНИ ДИО
А. УВОДНИ ДИО
Б. АНАЛИЗА И ОЦЈЕНА СТАЊА
В. ЦИЉЕВИ ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА
Г. ПРОГРАМ (КОНЦЕПТ) ПЛАНА
Д. УРБАНИСТИЧКО-ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ
а) Намјена површина,
б) Подјела простора на зоне, цјелине и подцјелине са
објашњењем свих битних критеријума за подјелу
(типологија просторних јединица),

в) Избор врста, односно типова регулационих и нивелационих рјешења,
г) Одређивање грађевинских и регулационих
линија,
д) Приједлог за измјену, односно побољшање
парцелације или препарцелације према власништву над земљиштем,
ђ) Одређивање граничних параметара за коришћење,
односно рационално коришћење земљишта
(коефицијент изграђености и коефицијент
искоришћености, спратност објеката и друго),
е)		 Одређивање дијела наслијеђених фондова
за замјену, доградњу, надоградњу и друго са
образложењем,
ж) Обезбјеђење јавног и општег интереса у
функционисању простора: саобраћајних површина, зелених и рекреативних површина, простора
за развој привреде и услуга, за развој објеката непривреде, односно друштвених служби и друго,
з) Услови за опремање свим врстама техничке и комуналне инфраструктуре са условима
прикључења у мјери довољној да буде основ за
издавање локацијских услова,
и) Формирање урбанистичко-техничких услова за
изградњу, доградњу или надограду објеката према типовима парцелације, регулације и параметара за коришћење земљишта,
ј) Услови за заштиту, очување, уређењеи активи
рање природних ресурса,
к) Природни услови за грађење (рељеф, хидрогра
фија, геологија, дидрогеологија, инжењерска гео
логија, сеизмичност и друго),
л) Услови за очување, заштиту и презентацију насље
ђа културе, природе и заштиту животне средине,
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љ) Услову за заштиту људи и добара у случају елементарних непогода, ратних катастрофа и технолошких акцидената,
м) Мјере енергетске ефикасности,
н) Услови за уклањање баријера за кретање лица са
умањеним тјелесним способностима,
њ) Одређивање зона, дијелова зона, група локација
или појединачних локација за које је обавезно радити урбанистички пројекат, односно расписивати конкурс за израду тог пројекта,
о) Економска валоризација плана,
п)		 Друго што проистиче из карактера задатог подру
чја, односно његове изграђености.
II ГРАФИЧКИ ДИО
1. КАРТЕ СТАЊА
Изводи из Урбанистичког плана «Модрича 2020»,
1. Природне карактеристике простора
2. План организације, уређења и кориштења простора- намјена површина
3. План саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре
4. Хидротехника- каналисање насеља и заштита од
вода
5. Хидротехника- водоснадбјевање
6. Електроенергетика и телекомуникације
7. Гасификације и топлификације
Изводи из измјена РП“ Тржница“ у Модричи
8.		 Ажуран план парцелације
9.		 Карта власништва над земљиштем
10. План организације простора
11. План саобраћаја- саобраћајнице и нивелација
12. План хидротехничке инфраструктуре
13. План енергетске и телекомуникационе инфраструктуре
14. План енергетске и телекомуникационе инфраструктуре, спољна VN електроенергетска мрежа
15. План уређења зелених површина
16. План парцелације
2. КАРТЕ ПЛАНИРАНОГ РЈЕШЕЊА
17. Границе измјене плана
18. План парцелације и препарцилације
19. План организације простора
20. План организације јавних површина и објеката
21. План саобраћаја и саобраћајница у нивоу терена
22. План хидротехничке инфраструктуре, Р=1:1 000
23. План енергетске и телекомуникационе инфраструктуре, Р=1:1 000
24. План уређења зелених и рекреациних површина,
Р=1:1 000
25. План грађевинских и регулационих линија
Члан 3.
Елаборат Плана, израђен је у «Добојинвест» а.д.
Добој у фебруару 2014. године, у прилогу је и саставни
је дио ове одлуке.

Члан 4.
План се излаже на стални јавни увид код општинског органа управе који је надлежан за послове просторног уређења.
О провођењу ове одлуке стараће се орган из става
1. овог члана.
Члан 5.
Ступањем на снагу ове одлуке, престају да важе
раније донесени просторно-плански документи спроведбеног карактера, у дијелу у којем нису у сагласности
са Планом.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Модрича“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 01-022- 28/14
Датум: 05.03.2014.године

ПРЕДСЈЕДНИК
Петар Гагулић,с.р.

2
На основу члана 2.2., 2.3., 2.12., и 2.14. Изборног закона Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“,
број 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05,
52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08 , 32/10
и 8/13), члана 7. став 1. тачка а) Упутства о утврђивању
квалификација, броја и именовању чланова изборне
комисије основне изборне јединице у Босни и Херцеговини („Службени гласник БиХ“, број 9/10, 37/10 и 74/11)
и члана 35. и 71. Статута општине Модрича („Службени гласник општине Модрича“, број 4/05, 3/08 и
3/13), Скупштина општине Модрича је на 13. редовној
сједници одржаној дана 04.03.2014.године, д о н и ј е л а

ОДЛУКУ
о објављивању јавног огласа за
именовање члана Општинске
изборне комисије Модрича (
из реда хрватског народа)
І
Овом Одлуком расписује се јавни оглас за именовање
члана Општинске изборне комисије Модрича ( из реда
хрватског народа).
Састав изборне комисије је мултиетнички тако
да одржава заступљеност конститутивних народа,
укључујући и остале, у изборној јединици за коју се орган, надлежан за спровођење избора оснива, водећи рачуна о посљедњем попису становништва спроведеном
на државном нивоу.
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Састав Општинске изборне комисије ће одражавати
равноправну заступљеност полова.
Надлежност Општинске изборне комисије утврђена
је одредбама члана 2.13. Изборног закона БиХ и
одговарајућим подзаконским прописима.
ІІ
Општи услови које кандидати морају испуњавати:
-		 да је лице са правом гласа – лице старије од 18
година,
-		 да је лице са одговарајућом стручном спремом и
искуством у спровођењу избора.
Кандидат не може бити лице:
-		 које се не може кандидовати у смислу члана 1.6.,
1.7. и 1.7а Изборног закона Босне и Херцеговине,
-		 које је члан највишег извршнополитичког органа
политичке странке или коалиције,
-		 које је носилац изабраног мандата или је члан
извршног органа власти, осим у случајевима
предвиђеним чланом 2.12. став 4. Изборног закона,
-		 које је кандидат за изборе за било који ниво власти,
-		 којем је изречена казна за радњу која представља
тежу повреду изборних закона или прописа за
коју је лично одговорно, у посљедње 4 (четири)
године рачунајући од дана правоснажности одлуке,
-		 које је заступник, односно пуномоћник субјекта
који учествује на изборима, нити лице које је правоснажном судском пресудом осуђено на казну
затвора у трајању од шест мјесеци или дуже.
Посебни услови
а)		 да има пребивалиште у општини Модрича,
б) да има завршен правни факултет, односно VII/1
степен стручне спреме друштвеног смјера или
завршену вишу школу, односно VI/1 степен
стручне спреме друштвеног смјера,
ц) да посједује искуство у спровођењу избора.
Изузетно од одредбе овог става тачка б), члан изборне комисије може бити лице са VII/1 степеном стручне
спреме и другог смјера уколико посједује искуство у раду изборне комисије у трајању од најмање двије године
од ступања на снагу Изборног закона Босне и Херцеговине.
Изузетно од одредбе овог става тачка ц), члан изборне комисије може бити лице које има завршен правни
факултет, односно VII/1 степен стручне спреме.
Под искуством у спровођењу избора подразумијева се:
а) чланство у изборној комисији,
б) чланство у бирачком одбору,

ц) рад у стручним органима који су пружали помоћ
у спровођењу избора и
д) објава стручних и научних радова из области избора.
Мандат
Члану Општинске изборне комисије мандат траје 7
(седам) година и тече од давања сагласности Централне изборне комисије БиХ на одлуку о именовању члана
Општинске изборне комисије, донијету од стране Скупштине општине.
Статус
Члан Општинске изборне комисије не заснива радни
однос.
Члан Општинске изборне комисије има право на
сталну мјесечну накнаду за свој рад у складу са одредбама закона и одлуке Скупштине општине.
III
Оглас из тачке I ове Одлуке објавиће се у „Службеном гласнику Републике Српске“ и дневном листу
„Глас Српске“.
Јавни оглас остаје отворен 8 (осам) дана од дана
објављивања у гласилима из става 1.ове тачке.
ІV
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику општине Модрича”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 01-022-29/14 		
Датум: 05.03.2014. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Петар Гагулић, с.р.

3.
На основу члана 35. и 71. Статута општине Модрича
(‘’Службени гласник општине Модрича’’, број 4/05, 3/08
и 3/13), Скупштина општине Модрича, на 13. редовној
сједници одржаној дана 04.03.2014. године , д о н о с и:

РЈЕШЕЊЕ
о стављању ван снаге Рјешења о
именовању Комисије за пријем
службеника у административну
службу општине Модрича
I
Због ступања на снагу Закона о измјенама и допунама Закона о локалној самоуправи(„Службени глас-
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ник Републике Српске“, број:98/13), ставља се ван снаге
Рјешење о именовању Комисије за пријем службеника
у административну службу општине Модрича број: 01111-69/12 од 31.12.2012. године („Службени гласник општине Модрича“, број:13/12).
II
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ‘’Службеном гласнику општине Модрича’’.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 01-022-30/14
Датум:05.03.2014. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Петар Гагулић,с.р.

4.
На основу члана 35. и 71. Статута општине Модрича («Службени гласник општине Модрича», број
4/05,3/08 и 3/13) и члана 126. Пословника о раду Скупштине општине Модрича(„Службени гласник општине Модрича“, број:5/10 и 9/11), а након разматрања
захтјева „Elpo Hydro Snaga“ д.о.о. Бања Лука за израду
плана парцелације, Скупштина општине Модрича на
13.сједници одржаној 04.03.2014. године, донијела је

ЗАКЉУЧАК
I
Скупштина
општине
Модрича
прихвата
иницијативу „Elpo Hydro Snaga“ д.о.о. Бања Лука за израду Плана парцелације за изградњу мале хидроелектране „Цијевна 7“ на ријеци Босни на подручју општина Вукосавље и Модрича у површини цца 403 ha.
II
Инвеститор, „Elpo Hydro Snaga“ д.о.о. Бања Лука у
потпуности сноси трошкове израде Плана парцелације
из тачке І.
IIІ
Тражи се од инвеститора и надлежног министарства
да се изврши усклађивање рјешења број: 15.04-96-165/12
од 24.08.2012. године и измјене локацијских услова
број:15-02-364-188/13 од 30.09.2013. године са стварним
стањем на терену и њихово поновно достављање општини Модрича након усклађивања.
IV
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење
за просторно уређење, стамбено-комуналне послове и
екологију.
Одјељење је дужно редовно информисати Скупштину о току реализације овог закључка.

V
Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у «Службеном гласнику општине Модрича».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 01-022-20/14
Датум: 05.03.2014. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Петар Гагулић,с.р.

5.
На основу члана 35. и 71. Статута општине Модрича («Службени гласник општине Модрича», број: 4/05,
3/08 и 3/13), а након разматрања Извода из записника
са 12. сједнице, Скупштина општине Модрича на 13.
сједници одржаној 04.03.2014. године, донијела је

ЗАКЉУЧАК
1. Прихвата се Извод из записника са 12. сједнице
Скупштине општине Модрича са приједлогом да се
тачка 15. исправи у складу са датом примједбом.
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Модрича».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 01-022-25/14
Датум: 05.03.2014. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Петар Гагулић,с.р.

6.
На основу члана 35. и 71. Статута општине Модрича
(«Службени гласник општине Модрича», број: 4/05, 3/08
и 3/13), а након разматрања Информације о рализацији
закључака са 12. сједнице, Скупштина општине Модрича
на 13. сједници одржаној 04.03.2014. године, донијела је

ЗАКЉУЧАК
1. Прихвата се Информација о рализацији закључака
са 12. сједнице Скупштине општине Модрича уз
приједлог да се Информација исправи у складу са датом
примједбом на Извод из записика са 12. сједнице.
2. Овај закључак ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у «Службеном гласнику општине Модрича».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 01-022-26/14
Датум: 05.03.2014. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Петар Гагулић,с.р.

Уторак, 11. март 2014.

7.
На основу члана 35. и 71. Статута општине Модрича
(‘’Службени гласник општине Модрича’’, број 4/05, 3/08
и 3/13) и члана 6. Одлуке о непосредном учешћу грађана
у локалној самоуправи (‘’Службени гласник општине
Модрича’’, број 5/08), а након разматрања Нацрта Статута општине Модрича, Скупштина општине Модрича
на 13. редовној сједници одржаној дана, 04.03.2014. године донијела је

ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Нацрт Статута општине Модрича.
2. Нацрт Статута општине Модрича упућује се
на јавну расправу, јер се Статутом општине Модрича
уређују питања која су од посебног значаја за грађане
општине и о којима је неопходно да се обаве најшире и
детаљне консултације са грађанима општине.
3. Нацрт Статута објавиће се на интернет страници
општине Модрича.
4. Јавна расправа ће се спровести у року од 30 дана
од дана усвајања овог закључка.
5. Задужује се Начелник општине да као предлагач
Нацрта Статута организује јавну расправу, те да заједно
са Комисијом за прописе, након проведене јавнe расправе, а у складу са свим релевантним позитивно правним
прописима усагласе Приједлог Статута, те исти достави
Скупштини на усвајање као и да припреми извјештај о
резултатима јавне расправе, са детаљним образложењем
због чега поједини приједлози, мишљења и приједлози
нису прихваћени.
6. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ‘’Службеном гласнику општине Модрича’’.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 01-022-27/14
Датум: 05.03.2014. године
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ МОДРИЧА

ПРЕДСЈЕДНИК
Петар Гагулић,с.р.

8.
На основу члана 35. и 71. Статута општине Модрича («Службени гласник општине Модрича», број: 4/05,
3/08 и 3/13), а након разматрања Приједлога одлуке о
доношењу измјена дијела Регулационог плана „Тржница“, Скупштина општине Модрича на 13. сједници
одржаној 04.03.2014. године, донијела је

ЗАКЉУЧАК
1. Прихвата се Приједлог одлуке о доношењу измјена
дијела Регулационог плана „Тржница“.

2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Модрича».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 01-022-28-1/14
Датум: 05.03.2014. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Петар Гагулић,с.р.

9.
На основу члана 35. и 71. Статута општине Модрича («Службени гласник општине Модрича», број: 4/05,
3/08 и 3/13), а након разматрања Приједлога одлуке о
објављивању јавног огласа за именовање члана Општинске изборне комисије Модрича ( из реда хрватског
народа), Скупштина општине Модрича на 13. сједници
одржаној 04.03.2014. године, донијела је

ЗАКЉУЧАК
1. Прихвата се Приједлог одлуке о објављивању
јавног огласа за именовање члана Општинске изборне
комисије Модрича ( из реда хрватског народа).
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Модрича».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 01-022-29-1/14
Датум: 05.03.2014. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Петар Гагулић,с.р.

10.
На основу члана 35. и 71. Статута општине Модрича («Службени гласник општине Модрича», број: 4/05,
3/08 и 3/13), а након разматрања Приједлога рјешења
о стављању ван снаге Рјешења о именовању Комисије
за пријем службеника у административну службу општине Модрича, Скупштина општине Модрича на 13.
сједници одржаној 04.03.2014. године, донијела је

ЗАКЉУЧАК
1. Прихвата се Приједлог рјешења о стављању ван
снаге Рјешења о именовању Комисије за пријем службеника у административну службу општине Модрича.
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у «Службеном гласнику општине Модрича».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 01-022-30-1/14
Датум: 05.03.2014. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Петар Гагулић,с.р.
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ МОДРИЧА

11.
На основу члана 35. и 71. Статута општине Модрича
(«Службени гласник општине Модрича», број: 4/05, 3/08
и 3/13), а након разматрања Извјештаја о раду Скупштине општине Модрича за 2013. годину, Скупштина општине Модрича на 13. сједници одржаној 04.03.2014.
године, донијела је

ЗАКЉУЧАК
1. Прихвата се Извјештај о раду Скупштине општине Модрича за 2013. годину уз сљедеће приједлоге:
- 		 да у наредном периоду уз извјештај о раду иде и
прилог са прегледом свих реализованих и нереализованих тачака из програма рада ;
- 		 да би сви требали да се више и детаљније укључе
у складу са својим могућностима како би се дао
што већи допринос раду Општинске управе.
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у «Службеном гласнику општине Модрича».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 01-022-31/14
Датум: 05.03.2014. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Петар Гагулић,с.р.

12.
На основу члана 35. и 71. Статута општине Модрича
(«Службени гласник општине Модрича», број: 4/05, 3/08
и 3/13), а након разматрања Информације о реализацији
пројеката Стратешког плана економског развоја у 2013.
години, Скупштина општине Модрича на 13. сједници
одржаној 04.3.2014. године, донијела је

ЗАКЉУЧАК
1. Прихвата се Информација о реализацији пројеката
Стратешког плана економског развоја у 2013. години.
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Модрича».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 01-022-32/14
Датум: 06.03.2014. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Петар Гагулић,с.р.

13.
На основу члана 35. и 71. Статута општине Модрича («Службени гласник општине Модрича», број: 4/05,

Уторак, 11. март 2014.

3/08 и 3/13), а након разматрања Плана имплементације
пројеката Стратешког плана развоја у 2014. години,
Скупштина општине Модрича на 13. сједници одржаној
04.3.2014. године, донијела је

ЗАКЉУЧАК
1. Прихвата се План имплементације пројеката
Стратешког плана развоја у 2014. години.
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Модрича».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 01-022-33/14
Датум: 06.03.2014. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Петар Гагулић,с.р.

14.
На основу члана 35. и 71. Статута општине Модрича («Службени гласник општине Модрича», број:
4/05, 3/08 и 3/13), а након разматрања Информације о
реализацији Акционог плана имплементације Програма развоја пољопривреде и села на подручју општине
Модрича 2012-2016 у 2013. години, Скупштина општине Модрича на 13. сједници одржаној 04.3.2014. године,
донијела је

ЗАКЉУЧАК
1. Прихвата се Информација о реализацији Акционог
плана имплементације Програма развоја пољопривреде
и села на подручју општине Модрича 2012-2016 у 2013.
години.
2. Сагледавајући податке из Информације може се закључити да је евидентан пад производње у
свим сегментима и областима али је евидентан и пад
домаћинстава који се баве овом дјелатношћу.
3. Средства за подстицаје пољопривредне
производње која се издвајају из буџета општине су
надовољна, те би требало у наредном периоду кроз
буџетско планирање обазбиједити више средстава за
ову област.
4. Информација садржи податке по структури и
исплаћеним подстицајима, али не садржи укупне податке о обиму производње по сегментима како би се,
на основу таквих података, могла креирати политика
развоја пољопривреде и села на подручју општине Модрича.
5. Ресорно надлежно одјељење треба да, у сарадњи
са савјетима мјесних заједница, организује састанке са пољопривредним произвођачима ради бољег
информисања о облицима производње и начинима
стимулације.

Уторак, 11. март 2014.

6. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Модрича».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 01-022-34/14
Датум: 06.03.2014. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Петар Гагулић,с.р.

15.
На основу члана 35. и 71. Статута општине Модрича («Службени гласник општине Модрича», број:
4/05, 3/08 и 3/13), а након разматрања Акционог плана
имплементације Програма развоја пољопривреде и села
на подручју општине Модрича 2012-2016 у 2014. години,
Скупштина општине Модрича на 13. сједници одржаној
04.3.2014. године, донијела је

ЗАКЉУЧАК
1. Прихвата се Акциони план имплементације Програма развоја пољопривреде и села на подручју општине Модрича 2012-2016 у 2014. години.
2. Програм је урађен у стандардној форми и углавном
прати обазбјеђење и исплату средстава за подстицаје
предвиђене у буџету општине и без детаљнијег
сагледавања и предузимања потребних активности како би се стање у овој области поправило, посебно у области производње и пласмана ових производа.
3. С обзиром да су средства за ове намјене у овој
години остала на истом нивоу као и у 2013. години, а
имајући у виду негативне утицаје на ову производњу и
њен значај на укупне привредне активности на подручју
општине Модрича, Скупштина општине и Начелник
општине Модрича треба да у наредном периоду виде
могућност обезбјеђења више средстава за ову област,
кроз евентуални ребаланс буџета или на други начин.
4. Ресорно надлежно одјељење треба да, у сарадњи
са савјетима мјесних заједница, организује састанке са
пољопривредним произвођачима и информише их о начинима и критеријумима за добијање подстицаја које
даје општина Модрича.
5. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Модрича».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 01-022-35/14
Датум: 06.03.2014. године
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ МОДРИЧА

ПРЕДСЈЕДНИК
Петар Гагулић,с.р.

16.
На основу члана 35. и 71. Статута општине Модрича («Службени гласник општине Модрича», број: 4/05,
3/08 и 3/13), а након разматрања Извјештаја о раду и
дјеловању Цивилне заштите у 2013. години, Скупштина

општине Модрича на 13. сједници одржаној 04.3.2014.
године, донијела је

ЗАКЉУЧАК
1. Прихвата се Извјештај о раду и дјеловању Цивилне заштите у 2013. години.
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Модрича».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 01-022-36/14
Датум: 06.03.2014. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Петар Гагулић,с.р.

17.
На основу члана 35. и 71. Статута општине Модрича («Службени гласник општине Модрича», број: 4/05,
3/08 и 3/13), а након разматрања Информације о актуелним питањима информисања и јавног обавјештавања
грађана на подручју општине Модрича, Скупштина
општине Модрича на 13. сједници одржаној 04.3.2014.
године, донијела је

ЗАКЉУЧАК
1. Прихвата се Информација о актуелним питањима
информисања и јавног обавјештавања грађана на
подручју општине Модрича
2. Информације о раду Скупштине општине, Начелника општине, Општинске административне службе су
доступне грађанима путем електронских и штампаних
медија, као и кроз непосредне контакте.
3. Општинска административна служба грађанима
пружа објективне и благовремене информације о раду
јединице локалне самоуправе.
4. На основу сарадње средстава јавног информисања
и општине, јавност је информисана и о осталим
догађајима са подручја општине Модрича.
5. Ради што веће заступљености у штампаним
медијима, треба да се ангажује новинар – дописник са
подручја општине Модрича за дневне листовр „Глас
Српске“ и „Независне новине“.
6. Ради квалитетније информисаности грађана
општине Модрича о свим питањима и дешавањима
значајним за општину, треба изнаћи могућност за
добијање фреквенције локалног радија Модрича.
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Модрича».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 01-022-37/14
Датум: 06.03.2014. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Петар Гагулић,с.р.
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Уторак, 11. март 2014.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ МОДРИЧА
18.
19.
На основу члана 35. и 71. Статута општине МодриНа основу члана 35. и 71. Статута општине Модрича («Службени гласник општине Модрича», број: 4/05, ча («Службени гласник општине Модрича», број: 4/05,
3/08 и 3/13), а након разматрања Информације о раду 3/08 и 3/13), а након разматрања Извјештаја о раду ОО
за 2013. годину Општинске агенције за развој малих и ТВЈ „Ватрогасно“ Модрича за 2013. годину и Програма
средњих предузећа Модрича и Програма рада за 2014. рада ТВЈ Модрича за 2014. годину, Скупштина општигодину ЈУ „Развојна агенција општине Модрича“ Мо- не Модрича на 13. сједници одржаној 04.3.2014. године,
дрича, Скупштина општине Модрича на 13. сједници донијела је
одржаној 04.3.2014. године, донијела је

ЗАКЉУЧАК
1. Прихвата се Информација о раду за 2013. годину Општинске агенције за развој малих и средњих
предузећа Модрича и Програм рада за 2014. годину ЈУ
„Развојна агенција општине Модрича“ Модрича.
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Модрича».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 01-022-38/14
Датум: 06.03.2014. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Петар Гагулић,с.р.

ЗАКЉУЧАК

1. Прихвата се Извјештај о раду ОО ТВЈ „Ватрогасно“ Модрича за 2013. годину и Програм рада ТВЈ Модрича за 2014. годину.
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Модрича».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 01-022-39/14
Датум: 06.03.2014. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Петар Гагулић,с.р.

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 19. став (1) тачка 4)
Закона о систему јавних служби („Службени гласник
Републике Српске“, бр. 68/07, 109/12), и члана 59. став
4. алинеја 17. Статута општине Модрича («Службени
гласник општине Модрича» број 4/05, 3/08, 3/13), Начелник општине Модрича д о н о с и

О Д Л У К У
о давању сагласности на Правилник
о унутрашњој организацији
и систематизацији радних
мјеста у ЈУ „Развојна агенција
општине Модрича“ Модрича
I
Даје се сагласност на Правилник о унутрашњој
организацији и систематизацији радних мјеста у ЈУ

„Развојна агенција општине Модрича“ Модрича, бр.
014-30-01-33/14 од 10.02.2014. године.
II
Правилник је донио директор ЈУ „Развојна агенција
општине Модрича“ Модрича на основу члана 41. став (2)
под в) Закона о малим и средњим предузећима („Службени гласник Републике Српске“, бр. 50/13) и члана 24.
став (7) Статута ЈУ „Развојна агенција општине Модрича“ Модрича бр. 014-30-01-217/13 од 25.12.2013. године.
III
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Модрича“.
Број: 02-014-3/14
Датум: 13.02.2014. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Младен Крекић,с.р.

2.
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 19. став (1) тачка 4)
Закона о систему јавних служби („Службени гласник
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3.
Републике Српске“, бр. 68/07, 109/12), и члана 59. став
На основу члана 72. став 3. Закона о локалној самоу4. алинеја 17. Статута општине Модрича («Службени
гласник општине Модрича» број 4/05, 3/08, 3/13), На- прави Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 59.
челник општине Модрича д о н о с и
Статута општине Модрича („Службени гласник општине Модрича“, бр. 4/05, 3/08 и 3/13), Начелник општине
Модрича д о н о с и
О Д Л У К У

о давању сагласности на Правилник
о унутрашњој организацији и
систематизацији радних мјеста у ЈУ
Центар за социјални рад Модрича
I

Даје се сагласност на Правилник о унутрашњој
организацији и систематизацији радних мјеста у ЈУ
Центар за социјални рад Модрича, бр. 014-30-01/2-5302/14 од 21.01.2014. године.
II
Правилник је донио Управни одбор ЈУ Центар за
социјални рад Модрича на основу одредби чланова
91,92,93,94 и 147. Закона о социјалној заштити („Службени гласник Републике Српске“, бр. 37/12) и члана 27.
Статута ЈУ Центар за социјални рад Модрича бр. 01/2530/2-14 од 21.01.2014. године.
III
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Модрича“.
Број: 02-014-5-1/14
Датум: 28.02.2014. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Младен Крекић,с.р.

О Д Л У К У
о преносу права власништва
I
Овом одлуком врши се пренос власништва над основним средствима са Општинске управе Модрича на
Дјечије обданиште „Наша радост“ Модрича и то:
- Клима уређај „ELIT INTERIS
ASW-H12A4“ …………………………………комада 2
II
Набавна вриједност наведених средстава износи
1.035,00 КМ, а исправка вриједности на дан 31.12.2013.
године износи 85,39 КМ.
III
Пренос средстава из претходне тачке врши се без накнаде.
IV
За реализацију ове одлуке задужује се Одјељење за
финансије општине Модрича.
V
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Модрича“.
Број: 02-014-20/14
Датум: 10.03.2014. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Младен Крекић, с.р.

II АКТИ ОДЈЕЉЕЊА ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊА
СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЕКОЛОГИЈУ
1.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА МОДРИЧА
НАЧЕЛНИК – АДМИНИСТРАТИВНА СЛУЖБА
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ,
СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЕКОЛОГИЈУ

ОГЛАС
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ, СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЕКОЛОГИЈУ на
основу рјешења број 05/8-372-1/14 од 14.02.2014. године, извршио је у регистру заједница етажних власника
стамбених зграда, у регистарском листу број 01-19 упис

промјене лица овлашћеног за заступање ЗАЈЕДНИЦЕ
ЗА УПРАВЉАЊЕ ЗГРАДОМ, Модрича, ул. Милоша
Црњанског бр. 4-5, са сљедећим подацима:
Лице овлашћено за заступање је БРАДАШЕВИЋ
ДРАГИЊА, предсједник Управног одбора, који
заступа заједницу самостално и без ограничења.
Ранији заступник СЕКУЛОВИЋ БУДИМИР,
предсједник Управног одбора, брише се из регистра.
Број: 05/8-372-1/14
Дана: 14.02.2014. године

Службено лице органа
Јован Мишић, дипл.инж.грађ.
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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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