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МОДРИЧА

Аконтациона претплата за 2013. годину износи 
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Жиро-рачун:
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Службени гласник
ОПШТИНЕ МОДРИЧА

42.
На основу члана 7. Закона о комуналним таксама 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 4/12) и 
члана 35. Статута општине Модрича („Службени глас-
ник општине Модрича“, број: 4/05, 3/08 и 3/13), Скуп-
штина општине Модрича на 5. сједници одржаној дана 
28.03.2013. године, д о н о с и 

О Д Л У К У 
о комуналним таксама 

Члан 1.

Овом одлуком утврђује се врста, висина, рокови, на-
чин плаћања и ослобађања од плаћања  комуналне так-
се на подручју општине Модрича.

Члан 2.

Обвезник комуналне таксе је физичко или правно 
лице, које је корисник права, предмета и услуга за чије 
коришћење је прописано плаћање таксе.

Члан 3.

Таксена обавеза настаје даном почетка коришћења 
права, предмета и услуга за чије је коришћење пропи-
сано плаћање комуналне таксе.

Члан 4.

На подручју општине утврђују се комуналне таксе 
за:

1.  Коришћење простора на јавним површинама, 
осим у сврху продаје штампе, књига и других 
публикација,

2.  Приређивање музичког програма у угости тељ-
ским објектима и масовним скуповима, осим 
музике која се репродукује електронским или му-
зичким средствима,

3.  Истицање реклама на јавним и другим површи-
нама, осим рекламних паноа и билборда поред 
магистралних и регионалних путева, 

4.  Коришћење слободних површина за кампове, 
постављање шатора или других објеката привре-
меног карактера, забавне паркове и циркусе,

5.  Коришћење простора за постављање витрина ра-
ди излагања робе ван пословних просторија,

6.  Кориштење простора за паркирање моторних, 
друмских и прикључних возила  на уређеним и 
обиљеженим мјестима, одређеним за то актом 
скупштине општине Модрича и

7.  Истицање пословног имена правног лица или 
предузетника на пословним просторијама.

Члан 5.

Од плаћања комуналне таксе из члана 4. ове одлуке, 
ослобођена су само правна и физичка лица прописана 
чланом 8. Закона о комуналним таксама.

Члан 6.

Наплату комуналне таксе сходно тарифним 
бројевима врше надлежни општински органи, Поре-
ска управа – Подручна јединица Модрича и овлаштено 
правно лице коме је повјерено вршење ових послова.

На име извршених послова Пореској управи – 
Подручној јединици Модрича и овлаштеном правном 
лицу припада одређена накнада од наплаћеног износа, 
што ће бити уређено посебним уговором.

I АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
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Члан 7.

Приходи од комуналних такса уплаћују се у Буџет 
општине Модрича.

Члан 8.

Комунална такса  плаћа се у КМ по утврђеној тари-
фи комуналних такса, која гласи:

ТАРИФА
КОМУНАЛНИХ ТАКСА

Тарифни број 1.

За коришћење простора на јавним површинама, осим 
у сврху продаје штампе,  књига и других публикација, 
плаћа се:

1. За коришћење простора на јавниим површина-
ма за продају сладоледа, кестења, сјеменки, цвијећа и 
сличних  дјелатности које се обављају повремено на 
улици, за 1 м2 плаћа се дневно  ........................................... 3

2. За постављање привремених пословних објеката, 
киоска и тенди-љетних башта  плаћа се по 1 м2 мјесечно:

- I зона............................................................................... 5
- II зонa............................................................................... 4
- III зонa............................................................................... 3
- IV зона............................................................................... 2
- Остале зоне........................................................................ 1

3. За постављање објеката привременог карактера 
(гаража, рекламних паноа, полигона) плаћа се по 1 м2 

мјесечно:
- I зона............................................................................... 1
- II зонa......................................................................... 0,50
- III IV зонa................................................................... 0,20
- Остале зоне.................................................................. 0,10

4. За заузимање јавне површине и неизграђеног 
градског грађевинског земљишта за вријеме грађења 
плаћа се по 1 м2 дневно....................................................  0,30

5. За сваки прекоп јавних површина, изузев када се 
обавља поправка постојећих инсталација плаћа се:

- за прекоп јавних зелених површина, по метру дуж-
ном................................................................................................ 5

- за прекоп саобраћајница, тротоара и осталих ас-
фалтних површина, по метру дужном ............................ 20

- за прекоп макадамских  саобраћајница, тротоара, 
по метру дужном  ................................................................... 7

- за прекоп осталих површина, у сврху инвестицио-
них улагања, по метру дужном. .......................................... 1

НАПОМЕНА:
1. Уплата таксе по овом тарифном броју врши се при-

ликом издавања рјешења о заузимању јавних површина, 
односно прекопавању, од стране Одјељења за простор-
но уређење, стамбено-комуналне послове и екологију.

2. Такса за постављање тенди-љетних башта плаћа 
се за сезону од 01.05.-31.10. Уколико се љетна башта ко-
ристи - не уклони и ван сезоне плаћа се 40 % износа 
таксе прописане у тачки 3. овог тарифног броја.

3. Такса из тачака 4. и 5. овог тарифног броја плаћа 
се прије почетка извођења радова, приликом добијања 
сагласности за прекопавање и заузимање јавних повр-
шина коју издаје Одјељења за просторно уређење, 
стамбено-комуналне послове и екологију, а обвезник је 
извођач радова.

Тарифни број 2.

За приређивање музичког програма у угоститељским 
објектима и масовним скуповима, осим музике која се 
репродукује електронским или музичким средствима, 
плаћа се дневно:

 
1. У угоститељским објектима.................................... 30
2. На масовним скуповима......................................... 100

НАПОМЕНА:
1. Таксени   обвезници  дужни су настанак таксене 

обавезе по овом тарифном броју пријавити Одјељењу за 
привреду и друштвене дјелатности.

2. Ако се утврђена такса односи на вријеме краће од 
једног мјесеца, такса се мора одмах уплатити. У про-
тивном такса се плаћа у једнаким мјесечним износима 
унапријед и то најкасније до 5-ог у мјесецу.

Тарифни број 3.

За истицање реклама на јавним и другим површина-
ма, за које одобрење издаје надлежни орган општине, 
плаћа се такса у годишњем износу по м2 површине:

- I зона............................................................................ 30
- II зонa............................................................................ 25
- III зонa............................................................................ 20
- IV зона............................................................................. 15
- Остале зоне..................................................................... 10

За рекламе израђене на фасадама објеката (згра-
дама) плаћа се мјесечно за сваки м2 површине рекла-
ме................................................................................................ 30

За постављање билборда (мјесечно по кома-
ду)............................................................................................... 50

НАПОМЕНА:
Такса се плаћа у годишњем износу приликом 

издавања одобрења за постављање од надлежног органа.

Тарифни број 4.

За коришћење слободних површина за кампове, 
постављање шатора или других објеката привременог 
карактера, забавне паркове и циркусе, плаћа се:

За постављање забавних паркова, рингишпила, цир-
куса и сл. плаћа се по 1 м2 дневно....................................... 3
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За коришћење јавних површина за постављање камп 

приколица, шатора и слично плаћа се за сваки шатор, 
приколицу дневно.................................................................... 5

Тарифни број 5.

За коришћење простора за постављање витрина ра-
ди излагања робе ван пословних просторија, плаћа  се 
по  1 м2 мјесечно:

- I зона............................................................................. 10
- II зонa..............................................................................  8
- III зонa............................................................................... 6
- IV зона............................................................................... 4
- Остале зоне........................................................................ 3

НАПОМЕНА:
Уплата таксе по овом тарифном броју врши се при-

ликом издавања рјешења о заузимању јавних површи-
на, односно тротоара од стране Одјељења за просторно 
уређење, стамбено-комуналне послове и екологију.

Тарифни број 6.

За коришћење простора за паркирање мотор-
них, друмских и прикључних возила на уређеним и 
обиљеженим мјестима, одређеним за то актом Скуп-
штине општине Модрича, плаћа се:

1. За путничке аутомобиле............................................. 1
2. За теретна моторна возила, аутобусе, грађевинске 

машине и уређаје..................................................................... 2
 
За једно резервисано паркирно мјесто на јавној повр-

шини плаћа се: 
1. За физичка лица: 
    - мјесечно....................................................................... 20
    - за 6 мјесеци................................................................  90
    - за 12 мјесеци............................................................. 120
2. За правна лица:
    - мјесечно....................................................................... 20
    - за 6 мјесеци............................................................... 100
    - за 12 мјесеци............................................................. 150
 
 НАПОМЕНА:
 1. Приход од таксе по овом тарифном броју 

намијењен је за одржавање и изградњу простора за 
паркирање и наплату таксе.

 2. Такса се плаћа приликом сваког уласка на 
паркиралиште осим таксе из става 2.

 3. Обвезник таксе из става 2. овог тарифног броја 
је физичко или правно лице, које је добило одобрење 
за резервацију јавне површине, обавеза плаћања таксе 
настаје од дана добијања одобрења  а плаћање се врши 
унапријед мјесечно.

 4. Обавеза плаћања ове таксе не односи се на 
резервисана јавна мјеста за паркирање моторних возила 
која служе за службене сврхе, службу милиције, хит-
не помоћи, ватрогасне службе и возила за одржавање 
чистоће.

5. Средства од комуналне таксе из овог тарифног 
броја дијеле се тако да 90 % припада предузећу, коме 
је повјерено одржавање а 10 % општини. Средства се 
на рачун општине уплаћују мјесечно. Наплата таксе за 
кориштење простора за паркинг врши овлаштено прав-
но лице коме је повјерено вршење ових послова.

Тарифни број 7.  

За истицање пословног имена правног лица или 
предузетника на пословним просторијама плаћа се ко-
мунална такса у годишњем износу.

1. Привредна друштва, пословне јединице и други 
облици привредних друштава која су као правна лица 
носиоци права и обавеза у смислу Закона о привредним 
друштвима плаћају таксу у износу:

- привредна друштва из области промета нафте и 
нафтних деривата............................................................. 1.000

- привредна друштва за експлоатацију камена, 
пијеска и шљунка.............................................................. 1.000

- привредна друштва из области телекомуникација 
и ПТТ-а................................................................................ 1.000

- привредна друштва из области електроиндустрије,  
електродистрибуције и промета гаса ........................ 1.000

- банке и осигуравајућа друштва........................... 1.000
- шпедиција, микрокредитне организације .......... 500
- привредна друштва из области грађевинарства и 

пројектовања......................................................................... 500
- привредна друштва из области игара на срећу 

(спортске кладионице)........................................................ 500
- привредна друштва из области трговине на вели-

ко.............................................................................................. 500
- представништва иностраних фирми..................... 500
- привредна друштва из области резане грађе - пила-

не  ............................................................................................ 400
- привредна друштва из области јавног превоза у 

друмском саобраћају и аутобуске станице................... 300
- привредна друштва из области трговине на ма-

ло.............................................................................................. 300
- привредна друштва из области угоститељ- 

  ства.......................................................................................... 200
- телевизијске и радио станице................................. 200
- привредна друштва из области графичке и издавач-

ке дјелатности.................................................................     200
- представништва домаћих фирми и остала непоме-

нута привредна друштва.................................................. 200
- привредна друштва из области пољопривреде, шу-

марства и водопривреде..................................................... 100

2. За радње које су као физичка лица носиоци права 
и обавеза у смислу Закона о занатско-предузетничкој 
дјелатности:

 
а) Угоститељске радње

- хотели............................................................................ 300
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- мотели, ресторани, кафане, пицерије, салони за по-

себне прилике....................................................................... 200
- ноћни клубови (диско барови, дискотеке), кафе-ба-

рови, бифеи, пивнице, кетеринг...................................... 100
- пекотеке, роштиљнице/ћевабџинице, печењаре, 

објекти брзе хране, посластичарнице, домаће кухиње, 
кантине и мензе.................................................................... 100

- остали непоменути угоститељски објекти.......... 100
  
б) Трговинске радње

- самопослуге.................................................................. 150
- класичне продавнице................................................. 100
- киосци..............................................................................  80
- тржнице на мало ( робне пијаце) ............................. 50
 
в) Остале дјелатности

- нотари............................................................................  500
- каменоресци................................................................. 400
- златарска дјелатност.................................................. 300
- адвокатске канцеларије............................................. 200
- израда програма за рачунаре..................................  200
- производња безалкохолних пића..........................  300
- стоматолошке ординације.......................................  200
- љекарске ординације.................................................  100
- фармаколошке, ветеринарске и пољопривредне 

апотеке.................................................................................... 150
- посредничке, правне и књиговодствене услу-

ге............................................................................................... 150
- фризери, козметичари...............................................  100
- аутомеханичари, аутолимари, електромеханичари 

и столари................................................................................ 100
- израда  бетонске галантерије,  картонске амбала-

же,  предмета  од  гуме  и пластике, крзнених одјевних 
предмета, осталих текстилних предмета, производња 
трикотаже и играчака......................................................... 100

- аутопраоне.................................................................... 100
- пржионица кафе.......................................................... 100
- за све остале непоменуте дјелатности.................  100
- фотографи , кројачи, обућари и сајџије.................  50
- пекарске радње, меснице, рибарнице, производња  

кора  за  питу  и тјестенина................................................  50
- ауто-школе (по возилу)...............................................  50

НАПОМЕНА:
1. Правно лице или предузетник који обавља 

дјелатност на основу одобрења надлежног органа ду-
жан је да на улазу у сваки пословни простор гдје обавља 
дјелатност истакне пословно име.

2.  Под пословним именом (фирмом) у смислу одред-
бе овог тарифног броја, подразумијева се сваки истак-
нути назив или име које означава да правно или физич-
ко лице обавља дјалатност.

3. Таксени обвезник Тарифног броја 7. дужан је 
пријавити таксену обавезу најкасније до 31.марта 

текуће године, а уплату извршити најкасније до 30. јуна 
текуће године.

4. Таксени обвезник који у току године региструје 
дјелатност за коју се плаћа такса по овом тарифном броју 
дужан је у року од 15 дана од дана почетка обављања 
дјелатности пријавити таксену обавезу сразмјерно 
броју мјесеци до краја календарске године и уплатити 
утврђени износ најкасније до краја године.

5. Порески обвезник који одјави дјелатност у току 
године а платио је комуналну таксу по овом тарифном 
броју, има право на поврат више уплаћеног износа так-
се, сразмјерно броју мјесеци до краја календарске го-
дине.

6. Таксу из овог тарифног броја наплаћује Пореска 
управа – Подручна јединица Модрича  за период од го-
дину дана.

Члан 9.

Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да ва-
жи Одлука о комуналним таксама („Службени гласник 
општине Модрича“, број: 9/05, 5/06, 10/08 , 3/09 и 5/11).

Члан 10.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број: 01-022-47/13                    ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 28.03.2013. године              Петар  Гагулић, с.р.

43.
На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 101/04, 
42/05 и 118/05), члана 8. Закона о боравишној такси 
(„Службени гласник Републике Српске“ број 78/11) и 
члана 35. Статута општине Модрича („Службени глас-
ник општине Модрича“, број: 4/05,3/08 и 3/13), Скуп-
штина општине Модрича на 5. сједници одржаној дана 
28.03.2013.  године,  д о н о с и 

О Д Л У К У 
о висини боравишне таксе која се 

плаћа на подручју општине Модрича

Члан 1.

Домаћи или страни држављанин који користи ус-
лугу ноћења у угоститељском објекту за смјештај 
плаћа боравишну таксу по сваком оствареном ноћењу у 
угоститељском објекту за смјештај.
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Лица из става 1. овог члана плаћају боравишну так-

су угоститељу с којим су уговорила пружање услуге 
смјештаја.

Члан 2.

Домаћи или страни држављанин плаћа боравишну 
таксу из члана 1. ове одлуке у износу од 2,00 КМ по 
оствареном ноћењу.

Изузеци и ослобађања од плаћања боравишне таксе, 
као и умањења плаћања боравишне таксе уређени су 
Законом о боравишној такси.

Члан 3.

Обвезник уплате боравишне таксе је угоститељ 
који пружа услуге смјештаја из члана 1. ове одлуке а 
прикупљена средства уплаћује на рачун јавних прихода 
Републике Српске.

Члан 4.

Боравишна такса која се наплаћује у складу са овом 
одлуком је приход Туристичке организације општине 
Модрича и Туристичке организације Републике Српске 
а распоређују се  у складу са Законом о боравишној так-
си.

Члан 5.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број:     01–022–48/13                   ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 28.03.2013.године  Петар Гагулић, с.р.

44.
На основу члана 35. Статута општине Модрича 

(«Службени гласник општине Модрича», број 4/05, 3/08 
и 3/13), Скупштина општине Модрича на 5. сједници 
одржаној 28.03.2013. године. донијела је

О Д Л У К У 
о давању сагласности

Члан 1.

Даје се сагласност Удружењу грађана „Босански 
културни центар Модрича“ из Модриче, да приликом 
регистрације Удружења у своме називу може користити 
име насељеног мјеста Модрича.

Члан 2.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број:     01-014-9/13                      ПРЕДСЈЕДНИК     
Датум:  01.04.2013. године               Петар Гагулић, с.р.

45.
На основу члана  348. Закона о стварним пра-

вима („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 124/08,3/09, 58/09 и 95/11), члана 15. Закона о 
грађевинском земљишту Републике Српске („Служ-
бени гласник Републике Српске“, број: 112/06), и чла-
на  35. Статута општине Модрича („Службени гласник 
општине Модрича“, број: 4/05 , 3/08  и 3/13), Скупшти-
на општине Модрича на 5. сједници одржаној дана  
28.03.2013. године, донијела је

О Д Л У К У 
о измјени Одлуке о начину и 

условима јавне продаје неизграђеног 
грађевинског земљишта у 
државној својини у оквиру 

Регулационог плана „Модрича 1“

Члан 1.

У преамбули Одлуке о начину и условима јавне 
продаје неизграђеног грађевинског земљишта у 
државној својини у оквиру Регулационог плана „Мо-
дрича 1“ („Службени гласник општине Модрича“, 
број: 2/12), ријечи „члана 4. Правилника о поступку 
јавног надметања за продају грађевинског земљишта 
у државној својини („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 14/07)„  замјењују се ријечима  “члана 5. 
Правилника о поступку јавног конкурса за располагање 
непокретностима у својини Републике Српске и 
јединице локалне самоуправе („Службени гласник Ре-
публике Српске“, број: 20/12)“.

Члан 2.

У члану 5. Одлуке иза ријечи „земљишта“ ставља се 
„тачка“ , а преостали дио текста  „брише се“. 
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Члан 3.

Oва одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у  “ Службеном гласнику општине Мо-
дрича“.

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  МОДРИЧА

Број:    01-022-49/13                  ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 28.03.2013. године             Петар Гагулић, с.р.

46.
На основу члана 8. став 3. Закона о градском 

грађевинском земљишту Републике Српске („Службе-
ни гласник РС“ број 112/06), и члана 35. Статута општи-
не Модрича („Службени гласник општине Модрича“ 
број 4/05 и 3/08), Скупштина општине Модрича на 5. 
сједници одржаној дана 28.03.2013. године, донијела је

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о неприхватању понуде

Општина Модрича не прихвата неизграђено 
грађевинско земљиште по понуди Ђурић (Новак) Нена-
да из Модриче, означено као к.ч. број: 246, површине 
1455 м2 по новом премјеру, што одговара  к.ч. број: 2/91 
по старом премјеру  површине 1455 м2, уписане у ПЛ 
број 86/6 и ЗК извадак број: 2217 у КО Модрича.

О б р а з л о ж е њ е

Ђурић Ненад из Модриче, обратио се писменом по-
нудом 20.02. 2013. године Скупштини општине Модри-
ча 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, површине 1455 м2  уписане у П.Л. 
број 86/6 подносилац понуде уписан са 1/1 дијела,

-   увидом у земљишно-књижни извадак број 2217 
за к.о. Модрича, утврђено је да је предметно 
земљиште укњижено као државна својина са 1/1 
дијела.

-   право кориштења на предметно земљиште имено-
вани је стекао на основу купопродајног уговора  
бр. Ов.604/2001 од 18.5.2001. године,

-   да се по Урбанистичком плану «Модрича 2020» 
парцела налази у зони пољопривредног земљишта

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

Број:     01-475-14/13                              ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 29.03.2013. године    Петар Гагулић, с.р.

47.
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 оп-
штине Модрича („Службени гласник општине Модри-
ча“, број: 5/10 и 9/11), а након разматрања захтјева Лукић 
Јована из Скугрића, за измјену и допуну Регулационог 
плана „Модрича 2“, Скупштина општине Модрича на 5. 
сједници одржаној 28.03.2013. године, донијела је

З А К Љ У Ч А К

I

Скупштина општине Модрича прихвата иници-
јативу Лукић Јована из Скугрића за измјену и допуну  
Регулационог плана „Модрича 2“, у циљу планирања 
изградње стамбених низова, стамбено пословних 
објеката, односно пословних објеката.

II

За реализацију овог закључка задужује се Одјељење 
за просторно уређење, стамбенокомуналне послове и 
екологију.

III

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

Број:   01-363-29/11     ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 01.04.2013. године              Петар Гагулић, с.р.

48.
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 Мо-
дрича“, број: 5/10 и 9/11), а након разматрања захтјева 
Лазаревић Константина из Модриче, за измјену Регу-
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лационог плана „Модрича 1“, Скупштина општине 
Модрича на 5. сједници одржаној 28.03.2013. године, 
донијела је

З А К Љ У Ч А К

I

Скупштина општине Модрича прихвата иниција-
тиву Лазаревић Константина из Модриче за измјену Ре-
гулационог плана „Модрича 1“, у циљу рјешавања имо-
винско правних односа и привођења парцеле намјени.

II

За реализацију овог закључка задужује се Одјељење 
за просторно уређење, стамбенокомуналне послове и 
екологију.

III

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

Број:   01-363-2/13                       ПРЕДСЈЕДНИК                            
Датум: 01.04.2013. године    Петар Гагулић, с.р.

49.
На основу члана 35. и 71. Статута општине Модри-

ча («Службени гласник општине Модрича», број: 4/05, 
3/08 и 3/13), а након разматрања проблема узурпација 
на подручју општине Модрича, Скупштина општине 
Модрича на 1. посебној сједници одржаној 20.03.2013. 
године, донијела је

З А К Љ У Ч К Е

1. Скупштина општине Модрича тражи да ЈП 
„Шуме Републике Српске“ обустави сјечу шуме, от-
прему дрвне масе и све друге радње док се коначно 
не ријеше проблеми узурпација на подручју општине 
Модрича и не оконча поступак око измјена Закона о 
узурпацијама, посебно због тога што из овог проблема 
проистичу социјални проблеми, укључујући политич-
ке и могуће безбједносне проблеме. 

2. Скупштина општине Модрича тражи да Репу-
бличка управа за геодетске и имовинско правне послове 
обустави поступак провођења рјешења о узурпацијама 
из 1984. године, који се води у Подручној јединици Мо-
дрича. Ако је у процедури одлучивања по овом питању 
потребна сагласност и других надлежних органа Репу-
блике Српске, Скупштина општине тражи да они дају 
такву подршку и сагласност.

3. Скупштина општине Модрича тражи да Народна 
скупштина Републике Српске покрене иницијативу за 
измјене и допуне Закона о узурпацији („Службени глас-
ник РС“ број 70/06) у смислу:

Да се послије члана 40. дода члан 40.а. који гласи:

„Лицима која су била посједници на узурпираном 
земљишту и која су уписана у катастар земљишта или 
другу јавну евиденцију о некретнинама, закључно са 
1980. годином, а која су уписана у катастар земљишта 
дуже од 20 година, признаће се право својине на том 
земљишту“.

4. Да се именује Комисија која ће у име Скупштине 
општине Модрича и мјештана  који траже ревизију до-
несених рјешења о узурпацијама преговарати са Мини-
старством пољопривреде, шумарства и водопривреде, 
ЈП „Шуме Републике Српске“, предсједником Народне 
скупштине РС и Републичком геодетском управом о 
могућности рјешавања захтјева мјештана, допуни или 
измјени члана Закона о узурпацијама и изналажења 
најбољег начина рјешења овог проблема.

Да до окончања ових активности остаје на снази 
Одлука о стављању ван снаге Одлуке о утврђивању 
повучених граничних линија између шума и шумског 
земљишта с једне и пољопривредног земљишта с дру-
ге стране („Службени гласник општине Модрича“ број 
7/04).

Именује се Комисија у саставу:

1.  Ристо Марић, посланик у НС РС, предсједник
2.  Новка Марковић, делегат у ВН РС
3.  Јовица Радуловић, предсједник Комисије за про-

писе СО - Модрича,
4.  Стево Јоксимовић, предсједник Клуба одборника 

СДС-а,
5.  Представник узурпаната 

5. Задужује се Начелник општине да обезбиједи све 
потребне услове за рад Комисије, укључујући и подршку 
у остваривању сарадње са надлежним институцијама 
Републике Српске, уз своје лично ангажовање по по-
треби. 

6. Скупштина тражи да се формира Општинска ко-
ми сија  која би извршила ревизију донесених рјешења, 
сачинила (идентификовала) списак физичких лица 
са подручја општине Модрича који имају проблем са 
узурпацијама и провјерила да ли су у саставу комисија 
које су радиле на повлачењу граничне линије биле и 
особе које су представљале узурпанте а нису имале тај 
статус (нису посједовали узурпирано земљиште).

(Приједлог за састав Комисије: два члана из оп-
штине, представник Шумарије, представник геодетске 
управе и представник узурпаната (из сваког села посеб-
но).

7. Носиоци задужења из ових закључака, на свакој 
наредној сједници  Скупштине општине обавјештаваће 
о току реализације њихових обавеза и  задатака.
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8. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у «Службеном гласнику општине Модрича».

Број:    01-022-42/13                   ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 21.03.2013. године               Петар Гагулић, с.р.

50.
На основу члана 35. и 71. Статута општине Модри-

ча («Службени гласник општине Модрича», број: 4/05, 
3/08 и 3/13), а након разматрања Извода из записника, 
Скупштина општине Модрича на 5. сједници одржаној 
28.03.2013. године, донијела је

З А К Љ У Ч А К

1. Прихвата се Извод из записника  са 4. сједнице 
Скупштине.

2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у «Службеном гласнику општине Модрича».

Број:    01-022-46/13                     ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 29.03.2013. године                Петар Гагулић, с.р.

51.
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 Начелника 
општине за 2012. годину, Скупштина општине Модрича 
на 5. сједници одржаној 28.03.2013. године, донијела је

З А К Љ У Ч А К

1. Прихвата се Извјештај о раду Начелника општине 
за 2012. годину.

2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у «Службеном гласнику општине Модрича».

Број: 01-022-50/13       ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 29.03.2013. године                Петар Гагулић, с.р.

52.
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 реализацији 
Програма Капиталних улагања у 2012. години, Скуп-
штина општине Модрича на 5. сједници одржаној 
28.03.2013. године, донијела је

З А К Љ У Ч А К

1. Прихвата се Извјештај о реализацији Програма 
капиталних улагања  у 2012. години.

2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у «Службеном гласнику општине Модрича».

Број:    01-022-51/13     ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 29.03.2013. године Петар Гагулић, с.р.

53.
На основу члана 35. и 71. Статута општине Модри-

ча («Службени гласник општине Модрича», број: 4/05, 
3/08 и 3/13), а након разматрања Програма капиталних 
улагања за 2013. годину, Скупштина општине Модрича 
на 5. сједници одржаној 28.03.2013. године, донијела је

З А К Љ У Ч А К

1. Прихвата се Програм капиталних улагања за  
2013. годину.

2. Скупштина је сагласна да Начелник општине, уко-
лико се обезбиједе додатна средства за реализацију про-
грама (грантови, донације и сл.) изврши преусмјеравање 
средстава за инфраструктурне активности које ће бити 
потпуно извјесне за реализацију. 

Начелник општине се обавезује да о извршеним 
преусмјеравањима обавијести Скупштину општине.

3. Скупштина предлаже Начелнику општине да се 
у случају обезбјеђивања додатних средстава за капи-
тална улагања у буџету општине, издвоје средства за 
израду пројектне документације за изградњу водоводне 
и канализационе мреже у Мјесној заједници Милоше-
вац, обзиром да се Милошевац налази у зони ендемске 
нефропатије.

4. Скупштина предлаже да се крене са активности-
ма у вези са изградњом артешких бунара у мјесним 
заједницама.

5. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у «Службеном гласнику општине Модри-
ча».

Број:    01-022-52/13                     ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 29.03.2013. године                Петар Гагулић, с.р.

54.
На основу члана 35. и 71. Статута општине Модри-

ча («Службени гласник општине Модрича», број: 4/05, 
3/08 и 3/13), а након разматрања Извјештаја о рјешавању 
предмета у управном поступку у 2012. години, Скуп-
штина општине Модрича на 5. сједници одржаној 
28.03.2013. године, донијела је

З А К Љ У Ч А К

1. Прихвата се Извјештај о рјешавању предмета у 
управном поступку у 2012. години, са посебним ос-
вртом на број неријешених предмета.
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2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у «Службеном гласнику општине Модри-
ча».

Број:    01-022-53/13                     ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 29.03.2013. године    Петар Гагулић,с.р.

55.
На основу члана 35. и 71. Статута општине Модри-

ча («Службени гласник општине Модрича», број: 4/05, 
3/08 и 3/13), а након разматрања Информације о стању 
и оствареним резултатима у области пољопривреде 
и села, Скупштина општине Модрича на 5. сједници 
одржаној 28.03.2013. године, донијела је

З А К Љ У Ч А К

1. Прихвата се Информација о стању и оствареним 
резултатима у области пољопривреде и села у 2012. го-
дини.

2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у «Службеном гласнику општине Модри-
ча».

Број:     01-022-54/13      ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 29.03.2013. године   Петар Гагулић, с.р.

56.
На основу члана 35. и 71. Статута општине Мо-

дрича («Службени гласник општине Модрича», број: 
4/05, 3/08 и 3/13), а након разматрања Информације о 
стипендирању студената, Скупштина општине Модри-
ча на 5. сједници одржаној 28.03.2013. године, донијела 
је

З А К Љ У Ч А К

1. Прихвата се Информација о стипендирању студе-
ната на подручју општине Модрича. 

2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у «Службеном гласнику општине Модри-
ча».

Број:     01-022-55/13      ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 29.03.2013. године   Петар Гагулић, с.р.

57.
На основу члана 35. и 71. Статута општине Модри-

ча («Службени гласник општине Модрича», број: 4/05, 
3/08 и 3/13), а након разматрања Извјештаја о раду оп-
штинских инспекција у 2012. години, Скупштина оп-
штине Модрича на 5. сједници одржаној 28.03.2013. го-
дине, донијела је

З А К Љ У Ч А К

1. Прихвата се Извјештај о раду општинских 
инспекција у 2012. години.

2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у «Службеном гласнику општине Модри-
ча».

Број:     01-022-56/13                     ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 29.03.2013. године                 Петар Гагулић, с.р.

58.
На основу члана 35. и 71. Статута општине Модри-

ча («Службени гласник општине Модрича», број: 4/05, 
3/08 и 3/13), а након разматрања Извјештаја о раду и 
дјеловању ЦЗ у 2012. години, Скупштина општине 
Модрича на 5. сједници одржаној 28.03.2013. године, 
донијела је

З А К Љ У Ч А К

1. Прихвата се Извјештај о раду и дјеловању Ци-
вилне заштите у 2012. години са посебним освртом на 
опремљеност јединица Цивилне заштите.

2. Скупштина тражи од Начелника општине да по-
куша обезбиједити средства  за опремање свих јединица  
Цивилне заштите.

3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у «Службеном гласнику општине Модри-
ча».

Број:    01-022-57/13                     ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 29.03.2013. године    Петар Гагулић, с.р.
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59.
На основу члана 43. став 1. тачка 11. Закона о локалној 

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

О Д Л У К У 
о давању сагласности на  Статут - 

пречишћен текст Јавне предшколске 
установе  „Наша радост“ Модрича

I

Даје се сагласност на Статут – пречишћен текст 
Јавне предшколске установе „Наша радост“ Модрича, 
бр. 01-138/13 од 01.3.2013. године.

II

Статут – пречишћен текст усвојио је Управни одбор 
Јавне предшколске установе „Наша радост“ Модрича, на 
сједници одржаној дана 28.02.2013. године, исти је усагла-
шен са Законом о предшколском васпитању и образовању 
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 119/08, 1/12).

III

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

Број:    02-014-12/13        НАЧЕЛНИК
Датум: 14.3.2013. године               Младен Крекић, с.р.

 
60.
На основу члана 72. став 2. Закона о задуживању, 

дугу и гаранцијама Републике Српске («Службени 
гласник Републике Српске», број: 71/12) и члана 59. Ста-
тута општине Модрича («Службени гласник општине 
Модрича», број: 4/05, 3/08 и 3/13 ) Начелник општине 
Модрича, донио је

З А К Љ У Ч А К 
о утврђивању стања дуга и 

гаранција општине Модрича 
на дан  31.12.2012. године

1. Стање дуга општине  Модрича, на дан  31.12.2012. 
године, износи укупно 4.733.124  КМ, који се односи на  
4  ( четири ) намјенски одобрена кредита :

II АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
Први кредит 

-  сврха задужења: изградња станова за породице 
погинулих бораца и РВИ,

-  назив банке добављача: Уникредит банка АД 
Бања Лука,

-  износ укупног задужења: 533.904,00 КМ,
-  период задужења: до 15.06.2018. године,
-  отплаћени износ: 338.138 КМ,
-  стање дуга:  195.766 КМ,

Други кредит
-  сврха задужења:  изградња водоводне мреже,
-  назив банке добављача: Нова банка  АД  Бања  

Лука (из средстава ИРБ-а РС)
-  износ укупног задужења:  3.964.840 КМ, 
-  период задужења: до 21.09.2018. године,
-  отплаћени износ: 1.544.014 КМ,  
-  стање дуга:  2.420.826  КМ,

Трећи кредит
-  сврха задужења: санација канализационе мреже,
-  назив банке добављача: Свјетска банка за 

реконструкцију и обнову Републике Српске,
-  износ укупног задужења: 43.891  КМ, 
-  период задужења: до 07.06.2030. године,
-  отплаћени износ:  5.724 КМ,
-  стање дуга:  38.167 КМ

Четврти кредит
-  сврха задужења: изградња потисног цјевовода,
-  назив банке добављача: Нова банка АД Бања  Лу-

ка,
-  износ укупног задужења: 2.418.320  КМ,
-  период задужења: 28.09.2020.године,
-  отплаћени износ:   339.955  КМ,
-  стање дуга :   2.078.365  КМ.

2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења и 
објавиће се у «Службеном гласнику Републике  Српске» 
и у  «Службеном гласнику општине  Модрича».

Број :   02-014-14 /13                            НАЧЕЛНИК
Модрича, 18.03.2013. године        Младен  Крекић, с.р.
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III АКТИ НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА ЗА 
ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ, СТАМБЕНО-
КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЕКОЛОГИЈУ

61.

ОГЛАС О УПИСУ И РЕГИСТАР 
ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА

Код Одјељења за просторно уређење, стамбено ко-
муналне послове и екологију Административне служ-
бе општине Модрича уписано је у регистар заједница 
етажних власника стамбених зграда, у регистарском 
листу број. 01-47 оснивање Заједнице за управљање 
зградом у улици Светосавска бр. 48. „24 стана“ Модри-
ча.

Оснивачи: 17 етажна власника зграде.

Дјелатност: 70320 - управљање зградом за ра-
чун етажних власника. Иступа у правном промету 
самостално у оквиру дјелатности,  за обавезе од-
говара цјелокупном имовином, чланови одговарају 
супсидијарно до висине удјела у плаћању трошкова 
одржавања зграде.

Заједницу заступа Трипуновић Олгица, предсједник 
Управног одбора, самостално и без ограничења.

Броја:   05/8-372-4/13         НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Датум: 20.3.2013. године               Јован Мишић, с.р.

62.

ОГЛАС О УПИСУ И РЕГИСТАР 
ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА

Код Одјељења за просторно уређење, стамбено ко-
муналне послове и екологију Административне служ-
бе општине Модрича уписано је у регистар заједница 
етажних власника стамбених зграда,  у регистарском 
листу број. 01-48 оснивање Заједнице за управљање 
зградом у улици Гаврила Принципа бр. 18. Модрича зв. 
„Марија“.

Оснивачи: 30 етажна власника зграде.

Дјелатност: 70320 - управљање зградом за ра-
чун етажних власника. Иступа у правном промету 
самостално у оквиру дјелатности,  за обавезе од-
говара цјелокупном имовином, чланови одговарају 
супсидијарно до висине удјела у плаћању трошкова 
одржавања зграде.

Заједницу заступа Томић Зоран, предсједник Управ-
ног одбора, самостално и без ограничења.

Броја:   05/8-372-5/13         НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Датум: 28.3.2013. године                 Јован Мишић, с.р.
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