
Година XXII  - Број 4

3. април

2014. године

МОДРИЧА

Аконтациона претплата за 2014. годину износи 
50,00 КМ

Жиро-рачун:
КМ   562-011-00002348-90

Тел/факс: 053/810-185

Службени гласник
ОПШТИНЕ МОДРИЧА

1.
На основу члана 50. Закона о уређењу простора и 

грађењу („Службени гласник Републике Српске“ број: 
40/13) и члана 35. Статута општине Модрича («Служ-
бени гласник општине Модрича» број: 04/05, 03/08 и 
3/13 ) Скупштина општине Модрича је на 14. сједници 
одржаној  дана 31.03. 2014. године донијела 

О Д Л У К У 
о доношењу Плана парцелације за 

изградњу индивидуално стамбених 
објеката на к.ч.2832/1 к.о. Модрича

Члан 1. 

Доноси се План парцелације за изградњу индивиду-
ално стамбених објеката на к.ч.2832/1 к.о. Модрича (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 графич-
ког дијела.

I  ТЕКСТУАЛНИ ДИО
A. УВОДНO ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
B.  АНАЛИЗА И ОЦЈЕНА СТАЊА
C.  ПРОБЛЕМИ СТАЊА
D.  ЦИЉЕВИ ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА
E.  ПРОГРАМСКИ ЕЛЕМЕНТИ
F.  ПЛАН ПАРЦЕЛАЦИЈЕ

1)  Намјена површина,
2)  Концепт парцелације,
3)  Услови коришћења, уређења и грађења,
4)  Услови изградње садржаја према врстама,
5)  Потребе за јавним површинама и објектима,
6) Потребе за комуналним опремањем и капаци-

тирањем инфраструктуре са условима прикљу-
чења,

G  ПРИЛОЗИ
1.  Документациони основ
2.  Списак координата ломних тачака
II   ГРАФИЧКИ ДИО
1.  Извод из Урбанистичког плана «Модрича 2020» 

(План намјене површина),
2.   Геодетска подлога,
3.   План парцелације с нивелацијом и регулацијом,
4.   План организације простора, 
5.   План саобраћаја,
6.  Регулационе и грађевинске линије
7.  Јавне површине и објекти,
8.   Синхрон план инфраструктуре,
9.  Извод из Урбанистичког плана «Модрича 2020» 

(Природне карактеристике простора),
10. Карта власништва

Члан 3. 

Елаборат Плана, израђен је у ГП «Обнова» д.о.о. 
Шамац  у марту 2014. године,  у прилогу је и саставни 
је дио ове одлуке.

Члан 4. 

План се излаже на стални јавни увид код општин-
ског органа управе који је надлежан за послове простор-
ног уређења.   

I АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
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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 спро-
ведбеног 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:     01-022-46/14        ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 01.04.2014. године    Петар Гагулић, с.р.

2.                                                                                             
На основу члана 40. Закона о уређењу простора и 

грађењу («Службени гласник Републике Српске» број 
40/13) и члана 35. Статута општине Модрича («Служ-
бени гласник општине Модрича», број: 4/05, 3/08 и 
3/13), Скупштина општине Модрича је на 14. сједници 
одржаној дана 31.03.2014. године, донијела 

О Д Л У К У 
о пруступању изради плана 

парцелације за изградњу мале 
хидроелектране «Цијевна 7» 

на ријеци Босни на територији 
општине Модрича

Члан 1.

Приступа се изради плана парцелације за изградњу 
мале хидроелектране «Цијевна 7» на ријеци Босни на 
територији општине Модрича. (у даљем тексту: План).

Планом ће бити обухваћен простор који се односи на 
к.ч. бр. 646 к.о. Милошевац, к.ч. бр. 609, 608, 607, 606, 605, 
604, 599, 600, 522, 523, 514, 501, 502, 503, 472, 482, 475, 471, 
466, 465, 462, 446, 120, 121, 1, 5, 4, 3, 2 к.о. Кладари, к.ч. бр. 
683, 686, 694, 691, 680/3, 668, 669, 659, 642/6, 642/5, 642/4. 
642/3, 642/2, 650, 645, 642/1, 638, 547, 550, 551, 563, 554, 
555, 562, 545, 544, 543, 542, 501, 500, 502, 503, 508, 509, 515, 
516, 520, 522, 530, 265, 184/1, 180, 178, 174, 172, 171, 164, 
163, 162, 3049 к.о. Гаревац, к.ч. бр. 637, 646, 629/1, 625, 624, 
623, 622, 621, 620, 619, 618, 617, 616/2, 616/1, 593, 596, 595/2, 
595/1, 597/1, 597/2 к.о. Модрички Луг у површини од 403 
ха, а који је приказан на карти у прилогу ове одлуке.

Члан 2.

Плански период (члан 40. став 3. под в. Закона о 
уређењу простора и грађењу) је 10 година.

Члан 3.

За израду Плана, дефинишу се сљедеће смјернице:
- Приликом планирања конкретног простора водити 

рачуна и ускладити инетересе свих корисника простора 
као и рационално и функционално кориштење добара у 
општој употреби;

- План израдити у складу са одредбама Закона о 
уређењу простора и грађењу, Правилником о садржају, 
начину израде и доношења докумената просторног 
уређења те другим прописима из посебних области ре-
левантних за планирање и уређење простора (саобраћај, 
снабдијевање водом и енергијом, телекомуникације, за-
штита од природних непогода и техничких инцидена-
та, заштита ваздуха, воде, тла, природних вриједности, 
културних добара, пољопривредног и шумског 
земљишта, животне средине и др.);

- приликом израде Плана, потребно је водити рачу-
на о јавном интересу и општим и посебном циљевима 
просторног развоја;

- носилац израде обавезан је у току његове израде 
обезбједити усаглашеност Плана са документом про-
сторног уређења ширег подручја, сусједних подручја, 
плановима инфраструктуре, осталим плановима и про-
грамима од значаја за планирање и развој простора. 

 Члан 4.

Преднацрт Плана израдиће се у року од 60 дана од 
закључења уговора о изради Плана.

Приједлог Плана утврдиће нодилац припреме Плана 
у року од 30 дана од дана одржавања јавне расправе из 
члана 48. став 5. Закона о уређењу простора и грађењу.

Члан 5.

Садржај Плана одређен је чланом 37. Закона о 
уређењу простора и грађењу («Службени гласник Репу-
блике Српске» број 40/13), и одредбама члана 169. до 178. 
Правилника о начину израде, садржају и формирању 
докумената просторног уређења («Службени гласник 
Републике Српске» број 69/13).

Члан 6.

На приједлог носиоца припреме Плана, Скупшти-
на утврђује нацрт Плана, и мјесто, вријеме и начин 
његовог излагања на јавни увид.

Нацрт Плана ставиће се на јавни увид у трајању од 
30 дана, у просторијама носиоца припреме, носиоца из-
раде Плана.

О мјесту, времену и начину излагања нацрта Пла-
на на јавни увид, јавност ће бити обавијештена путем  
огласа објављеног у средствима јавног информисања 8 
дана прије почетка јавног увида и 15 дана од почетка 
излагања нацрта Плана на јавни увид.

Носилац припреме Плана обавијестиће огласом, 
власнике некретнина на подручју обухваћеним Планом 
о јавном увиду.

Носилац израде обавезан је да размотри све 
примједбе, приједлоге и мишљења који су достављени 
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током јавног увида, и да прије утврђивања приједлога 
Плана, о њима заузме свој став који, у писаној форми, 
доставља носиоцу припреме Плана и лицима која су до-
ставила своје приједлоге, примједбе и мишљења.

 Став носиоца израде Плана о примједбама, 
приједлозима и мишљењима разматра са на јавној рас-
прави. Приједлог Плана утврдиће носилац припреме 
Плана, у складу са закључцима утврђеним на јавној 
расправи, одржаној у складу са одредбама члана 48. За-
кона о уређењу простора и грађењу.

Члан 7.

Средства за израду Плана и трошкове у поступку 
његовог доношења обезбиједиће «Elpo Hydro Snaga» 
д.о.о. Бања Лука.

Члан 8.

Носилац припреме Плана је Одјељење за просторно 
уређење, стамбено комуналне послове и екологију.

Носиоца израде Плана одређује инвеститор, који је 
обавезан носиоцу припреме Плана доставити доказ о 
извршеном избору.

Члан 9.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број: 01-022-47/14     ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 01.04.2014. године Петар Гагулић, с.р.

3.
На основу члана 43. став 1. Закона о уређењу просто-

ра и грађењу – („Службени гласник Републике Српске“, 
број 40/13) и члана 35. Статута општине Модрича 
(«Службени гласник Oпштине Модрича број: 4/05 , 3/08 
и 3/13) Скупштина општине Модрича је на 14. сједници 
одржаној дана  31.03.2014. године донијела 

О Д Л У К У 
о именовању Савјета за праћење 

израде Плана парцелације за 
изградњу мале хидроелектране 
«Цијевна 7» на ријеци Босни на 
територији општине Модрича

 Члан 1.

У  Савјет за праћење  израде  Плана парцелације за 
изградњу мале хидроелектране «Цијевна 7» на ријеци 
Босна на територији општине Модрича  именују  се:

1.  Озрен Савичић,
2.  Вид Стојановић,
3.  Јелена Кикић-Обрадовић,
4.  Дарко Стефановић,
5.  Јово Станковић.

Члан 2.

Задатак Савјета из члана. 1. ове Одлуке је да пра-
ти израду документа просторног уређења и заузима 
стручне ставове према питањима општег, привредног 
и просторног развоја територијалне јединице односно 
подручја за које се документ доноси , као и стручне ста-
вове у погледу рационалности и квалитета предложе-
них планских рјешења, усаглашености документа са до-
кументима просторног уређења који представљају ос-
нову за његову израду, односно у погледу усклађености 
документа са одредбама Закона о уређењу простора и 
грађењу  и другим прописима заснованим на закону.

Члан 3.

Савјет се обавезује да Скупштини општине подноси 
информацију о степену извршених радњи и по указаној 
потреби затражи мишљење Скупштине.

Члан 4.

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

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број:     01-022-48/14     ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 01.04.2014. године Петар Гагулић, с.р.

4.
На основу члана 348. Закона о стварним правима 

(«Службени гласник Републике Српске», број: 124/08, 
58/09 и 95/11) члана 5. Правилника о поступку јавног кон-
курса за располагање непокретностима у својини Репу-
блике Српске и јединица локалне самоуправе («Службе-
ни гласник Републике Српске», број: 20/12) члана 14. Од-
луке о грађевинском земљишту („Службени гласник оп-
штине Модрича“, број: 8/07) и члана 35. Статута општине 
Модрича („Службени гласник општине Модрича“ број: 
04/05 , 03/08 и 3/13), Скупштина општине Модрича на  14. 
сједници одржаној  дана 31.03. 2014. године донијела је 

О Д Л У К У 
о давању у закуп градског 
грађевинског земљишта за 

постављање рекламних паноа

 Члан 1.

Давање у закуп градског грађевинског земљишта 
на период од 5 година за  постављање рекламних паноа 
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привременог карактера, спровешће се лицитацијом  под 
условима и на начин одређен овом одлуком  за следеће 
локације :

-  земљиште означено као дио к.ч. 1824/1 КО Мо-
дрича по новом премјеру, ул. Гаврила Принципа,  
уписано у ПЛ број: 377  у површини од 24,00 м2

-  земљиште означено као дио к.ч. 1760/5 KO Модри-
ча  по новом премјеру, ул. Милоша Црњанског,  
уписано у ПЛ број: 377 у површини од 24,00  м2

-  земљиште означено као дио  к.ч. 2405/1 КО Мо-
дрича по новом премјеру, ул. Видовданска ,  упи-
сано у ПЛ број: 373  у површини од 24,00 м2

За локације које су предмет закупа путем  лицитације 
израђени су од стране Одјељења за просторно уређење, 
стамбено комуналне послове и екологију локацијски 
услови за постављање рекламних паноа привременог 
карактера.

 Члан 2. 

Почетна цијена закупа грађевинског земљишта из 
члана 1. ове Одлуке износи  1,00 КМ   по 1 м2  грађевинског 
земљишта мјесечно. Закуп се плаћа тромјесечно 
унапријед на општински рачун за прикупљање јавних 
прихода.    

За учешће у поступку лицитације учесници су 
дужни уплатити кауцију у износу од 28,80 KM на 
јединствени рачун трезора општине Модрича број:  
562-011-00000062-61.

Члан 3.  

Поступак лицитације грађевинског земљишта 
спровешће Комисија за продају и давање у закуп 
грађевинског земљишта именована од стране Скуп-
штине општине.

Члан 4. 

Закуп градског грађевинског земљишта објављује се 
путем јавног огласа у средствима јавног информисања   
а најкасније 15 дана прије поступка јавног надметања - 
лицитације.

Оглас о давању у  закуп  објављује се у дневним 
новинама PRESS RS, Радио Модричи и web страници 
општине и истовремено се истиче и на огласној табли 
општине.

Садржина огласа прописана је чланом 19. Одлуке о 
грађевинском земљишту („Службени гласник општине 
Модрича“, број: 8/07). 

Члан 5.

Овлашћује се Начелник општине Модрича да 
по окончању лицитационог поступка са учесником 
лицитације чија је понуда утврђена као најповољнија 
закључи уговор о закупу а по претходно прибављеном 
позитивном мишљењу Правобранилаштва Републике 
Српске.                

Ако најповољнији понуђач одустане од потписивања 
купопродајног уговора поступак лицитације се понавља. 

Члан 6.

Закупац је дужан да градско грађевинско земљиште 
које му је дато у закуп  користити за постављање 
рек лам них паноа привременог карактера у скла-
ду са Локацијским условима  број 05/3-364-136/13 од 
03.03.2014. године изатим од стране Одјељење за прос-
тор но уређење стамбено комуналне послове и екологију 
и Идејним пројектом - Главни пројекат за рекламни 
стуб - билборд израђеним од стране ГП “ Обнова“ д.о.о 
Шамац   број: 25-02/14 од фебруара 2014. године.

Члан 7.

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

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број:    01-022-49/14     ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 01.04.2014. године Петар Гагулић, с.р.

5.
 На основу члана 121. и члана 148б. став 3. Закона 

о локалној самоуправи (‘’Службени гласник Републи-
ке Српске’’, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 
35. Статута општине Модрича (‘’Службени гласник оп-
штине Модрича’’, број: 4/05, 3/08 и 3/13), Скупштина оп-
штине Модрича, на 14. редовној сједници одржаној дана 
31.03.2014, донијела је

О Д Л У К У 
о утврђивању листе стручњака 

I

Овом одлуком утврђује се листа стручњака са које 
ће се именовати чланови за скупштинске комисије и 
комисије које именује Начелник општине Модрича 
(Комисија за пријем службеника у Општинску управу 
Модрича и Комисија за избор Одбора за жалбе) и друге 
сличне комисије које се буду именовале у наредном пе-
риоду:

1.  Др сц. ПЕРО ДУГИЋ, дипломирани инжењер 
технологије 

2.  БОЈАН ВИДИЋ, дипломирани правник
3.  Др ДРАГАН ЦВИЈАНОВИЋ, специјалиста уролог
4.  МИТАР ЈЕКИЋ, дипломирани инжењер ма-

шинства
5.  МИЛЕВА ТАНАСИЋ, дипломирани економиста
6.  НЕНАД АНДРИЋ, дипломирани правник
7.  ЗОРАН ЈАНДРИЋ, дипломирани правник
8.  Мр ЂОРЂЕ НИЈЕМЧЕВИЋ, магистар поли-

тичких наука
9.  СТОЈАН ЛУКИЋ, дипломирани економиста
10. НОВКА МАРКОВИЋ, професор педагогије и 

психологије



Број 4 - Страна  5Четвртак, 3. април 2014. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ МОДРИЧА
11. ДРАГАН ИЋИТОВИЋ, дипломирани инжењер 

технологије
12. МИЛЕНКО ЂУКИЋ, дипломирани економиста
13. ДАНИЛО КРСТИЋ, дипломирани инжењер ЗНР
14. Мр МИЛЕНКО ГРАБОВАЦ, дипломирани 

инже њер технологије
15. Др ГОРАН МЛИНАРЕВИЋ, специјалиста гине-

колог, акушер и породични доктор
16. РАНКО МИЛАШИНОВИЋ, дипломирани 

правник
17. САЊА САМАРЏИЋ-МАРЈАНОВИЋ, профе-

сор историје
18. ЗДРАВКО ТОДОРОВИЋ, дипломирани инжењер 

електротехнике
19. МАРКО АНДРИЋ, дипломирани економиста
20. СТЈЕПАН БУРИЋ, I ступањ ПМФ-смјер мате-

матика
21. МАРКО ВУКАДИН, виша техничка школа
22. МИШО МАРЈАНОВИЋ, доктор стоматолог
23. Мр ОМЕР КОВАЧ, магистар технолошких наука
24. ЕДИН ХАЛИЛБАШИЋ, дипломирани инжењер 

технологије - прехрамбени смјер
25. АДМИР САДИЋ, дипломирани инжењер елек-

тротехнике
26. Мр МУСТАФА МУСТАЈБЕГОВИЋ, магистар 

социолошких наука
27. ЗИНА ХАЛИЛОВИЋ, дипломирани правник
28. Мр ДРАГАН ГРАБОВАЦ, магистар економских 

наука и дипломирани инжењер агрономије
29. ВИД БЛАГОЈЕВИЋ, професор географије 
30. ДРАГИЦА НЕНАДИЋ, дипломирани правник
31. ЖАНА МАКСИМОВИЋ, доктор медицине
32. ДАРКО СТЕФАНОВИЋ, дипломирани еконо-

миста
33. ЧЕДОМИР МОКРИЋ, дипломирани инжењер 

саобраћаја
34. САВКА ИЛИЋ, дипломирани технолог       
35. ЗОРАН ТАНАСИЋ, дипломирани правник
36. РИСТО СТАНКОВИЋ, дипломирани инжењер 

машинства
37. СТИВЕН ДАНИЧИЋ, дипломирани економиста
38. ЂУКА РИСТИЋ, дипломирани економиста
39. АНЂЕЛКО СТАРЧЕВИЋ, професор математике
40. СУЗАНА ЈОВИЋ, професор српског језика и 

књижевности
41. ЈОВАН МИШИЋ, дипломирани инжењер 

хемије и технологије
42. МЛАДЕН МИЛОТИЋ, професор разредне на-

ставе
43. ОБРАД ПЕТКОВИЋ, професор – дипломирани 

социолог
44. НОВАК ЈОВИЋ, дипломирани економиста
45. САЊА ЦВИЈАНОВИЋ, дипломирани кримина-

лист
46. ЈОВАНКА МИШИЋ, дипломирани економиста
47. ДАЛИБОР КОЈИЋ, доктор стоматолог
48. НЕНАД ЛУЧИЋ, професор филозофије
49. ЦВИЈЕТА БАБИЋ, дипломирани економиста

II

Скупштина општине и Начелник општине ће по по-
треби посебним рјешењима именовати комисије које ће 
сачињавати одређени број стручњака утврђених  у чла-
ну 1. ове одлуке, на начин како је то законом предвиђено.

III

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ‘’Службеном гласнику општине Модрича’’.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број: 01-022-51/14     ПРЕДСЈЕДНИК
Датум,  01.04.2014. године Петар Гагулић,с.р.

6.      
На основу члана 148б. став 3. Закона о локалној са-

моуправи (‘’Службени гласник Републике Српске’’, 
број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) , члана 35. и 71. Ста-
тута општине Модрича (‘’Службени гласник општине 
Модрича’’, број 4/05, 3/08 и 3/13) и члана 4. Одлуке о 
оснивању Одбора за жалбе општине Модрича („Служ-
бени гласник општине Модрича“, број:2/14),Скупштина 
општине Модрича, на 14. редовној сједници одржаној 
дана 31.03.2014.године, донијела је:

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању Комисије за 

избор Одбора за жалбе

I

Именује се Комисија за избор предсједника и чла-
нова Одбора за жалбе општине Модрича у сљедећем 
саставу:

1.  Мирјана Горановић  , предсједник
2.  Тања Стојановић       , члан
3.  Зина Халиловић        , члан
4.  Марко Вукадин          , члан
5.  Зоран Танасић            , члан.

II

За секретара Комисије именује се Нада Милојевић.

III

Задатак Комисије је да проведе поступак избора 
предсједника и чланова Одбора за жалбе општине Мо-
дрича, који подразумијева улазни интервју и контролу 
испуњености услова, а спроводи се у року од 30 дана од 
дана истека рока за пријављивање кандидата.
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Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења а  
објавиће се у ‘’Службеном гласнику општине Модрича’’.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број:     01-022-52/14    ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 01.04.2014. године  Петар Гагулић, с.р.

7.
На основу члана 30. Закона о локалноj самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 101/04, 
42/05, 118/05 и 98/13), 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, на 14.  сједници 
одржаној дана 31.03.2014. године, доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању Конкурсне 

комисије за провођење поступка  
именовања члана Општинске 

изборне комисије Модрича

I

Овим Рјешењем именује се Конкурсна комисија за 
провођење поступка по Јавном огласу за именовање 
члана Општинске изборне комисије Модрича, по Од-
луци о објављивању јавног огласа за именовање члана 
Општинске изборне комисије Модрича (из реда хрват-
ског народа) број:  01-022-29/14 од 05.03.2014. године у 
следећем саставу: 

1.  Дара Крнета,         -  предсједник
2.  Марко Вукадин,   -  члан
3.  Стјепан Бурић      -  члан

II

По затварању Јавног огласа за именовање члана Оп-
штинске изборне комисије Модрича, Комисија из тачке 
I овог Рјешења, подноси писани извјештај Скупштини 
општине, у којем наводи све релевантне податке за сва-
ко лице које је поднијело захтјев по Јавном огласу. 

У наведеном извјештају Комисија врши класи-
фикацију кандитата на оне који испуњавају услове тра-
жене Јавним огласом и на оне који не испуњавају услове. 

Са кандидатима који испуњавају услове Јавног огласа, 
Комисија обавља интервју, након чега сачињава ранг ли-
сту са редослиједом кандидата према успјеху постигну-
том на интервјуу, и исту доставља Скупштини општине.

ІІІ

Одлуку о именовању члана Општинске избор-
не комисије доноси Скупштина општине, на осно-
ву утврђеног редослиједа из тачке II овог рјешења 
и доставља Централној изборној комисији БиХ ,на 
давање сагласности.

IV

Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења а 
објавиће се у “Службеном гласнику општине Модрича”.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број:     01-022-53/14     ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 01.04.2014. године  Петар Гагулић, с.р.

8.
На основу члана члана 35. и 71. Статута општи-

не Модрича („Службени гласник општине Модрича“, 
број: 4/05, 3/08 и 3/13), а у вези са чланом 9. Одлуке о 
оснивању Територијалне ватрогасне јединице Мо-
дрича („Службени гласник општине Модрича“, број: 
12/13) Скупштина општине Модрича, на 14. сједници 
одржаној дана 31.03.2014. године, донијела је 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 о разрјешењу Управног одбора 
ОО ТВЈ „Ватрогасно“ Модрича 

I 

Разрјешавају се дужности чланови Управног одбора 
ООТВЈ „Ватрогасно“ Модрича: 

1.  МИЛАН ЛУКИЋ, 
2.  ДРАГАН ЈОВАНОВИЋ, 
3.  ДЕЈАН КАИШАРЕВИЋ. 

II 

Разрјешење се врши са 31.03.2014. године. 

III 

Ступањем на снагу овог рјешења престаје да важи 
Рјешење о именовању Управног одбора ООТВЈ „Ватро-
гасно“ Модрича („Службени гласник општине Модри-
ча“, број: 10/13 ). 

IV 

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења а 
објавиће се у «Службеном гласнику општине Модрича». 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА 

Број:     01-022-54/14     ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 01.04.2014. године Петар Гагулић, с.р.
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9.
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 
са 13. сједнице, Скупштина општине Модрича на 14. 
сједници одржаној 31.03.2014. године, донијела је

ЗАКЉУЧАК
1.  Прихвата се Извод из записника са 13. сједнице 

Скупштине општине Модрича са приједлогом да се 
тачке 3. и 15. исправе у складу са датом примједбом.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број:    01-022- 44/14      ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 01.04.2014. године 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 Информације о рализацији 
закључака са 13. сједнице, Скупштина општине Модрича 
на 14. сједници одржаној 31.03.2014. године, донијела је

ЗАКЉУЧАК
1.  Прихвата се Информација о рализацији закључака 

са 13. сједнице Скупштине општине Модрича уз 
приједлог да се Информација исправи у складу са да-
том примједбом на Извод из записика са 13. сједнице.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број:    01-022- 45/14     ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 01.04.2014. године Петар Гагулић, с.р.

11.
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 Приједлога одлуке о 
доношењу Плана парцелације за изградњу индивиду-
ално стамбених објеката на к.ч. 2832/1 к.о. Модрича, 
Скупштина општине Модрича на 14. сједници одржаној 
31.03.2014. године, донијела је

ЗАКЉУЧАК
1.  Прихвата се Приједлог одлуке о доношењу Плана 

парцелације за изградњу индивидуално стамбе-
них објеката на к.ч. 2832/1 к.о. Модрича.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број:    01-022- 46-1/14     ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 01.04.2014. године  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 Приједлога одлуке о приступању 
изради плана парцелације за изградњу мале хидроелек-
тране „Цијевна 7“ на ријеци Босни на територији општине 
Модрича, Скупштина општине Модрича на 14. сједници 
одржаној 31.03.2014. године, донијела је

ЗАКЉУЧАК
1.  Прихвата се Приједлог одлуке о приступању изра-

ди плана парцелације за изградњу мале хидроелек-
тране „Цијевна 7“ на ријеци Босни на територији 
општине Модрича

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број:    01-022- 47-1/14      ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 01.04.2014. године Петар Гагулић,с.р.

13.
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 Приједлога одлуке о 
именовању Савјета за праћење израде плана парцелације 
за изградњу мале хидроелектране „Цијевна 7“ на ријеци 
Босни на територији општине Модрича, Скупштина оп-
штине Модрича на 14. сједници одржаној 31.03.2014. го-
дине, донијела је

ЗАКЉУЧАК
1.  Прихвата се Приједлог одлуке о именовању 

Савјета за праћење израде плана парцелације за 
изградњу мале хидроелектране „Цијевна 7“ на 
ријеци Босни на територији општине Модрича

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број:    01-022- 48-1/14      ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 01.04.2014. године  Петар Гагулић,с.р.
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14.
На основу члана 35. и 71. Статута општине Модрича 

(«Службени гласник општине Модрича», број: 4/05, 3/08 
и 3/13), а након разматрања Приједлога одлуке о давању 
у закуп градског грађевинског земљишта за постављање 
рекламних паноа, Скупштина општине Модрича на 14. 
сједници одржаној 31.03.2014. године, донијела је

ЗАКЉУЧАК

1.  Прихвата се Приједлог одлуке о давању у закуп 
градског грађевинског земљишта за постављање 
рекламних паноа.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број:    01-022- 49-1/14     ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 01.04.2014. године Петар Гагулић,с.р.

15.
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 Нацрта одлуке о зашти-
ти изворишта воде за пиће „Модричко поље“ Модрича, 
Скупштина општине Модрича на 14. сједници одржаној 
31.03.2014. године, донијела је

ЗАКЉУЧАК

1.  Прихвата се Нацрт одлуке о заштити извориш-
та воде за пиће „Модричко поље“ Модрича уз 
приједлог да сви одборници и клубови одборника 
доставе своје приједлоге, мишљења и сугестије 
на Нацрт одлуке, као и да надлежно Одјељење 
покуша припремити прегледнију карту зона и 
појаса санитарне заштите изворишта „Модричко 
поље“ у општини Модрича..

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број:    01-022- 50/14     ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 01.04.2014. године Петар Гагулић,с.р.

16.
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 Приједлога одлуке о 
утврђивању листе стручњака, Скупштина општине 

Модрича на 14. сједници одржаној 31.03.2014. године, 
донијела је

ЗАКЉУЧАК

1.  Прихвата се Приједлог одлуке о утврђивању ли-
сте стручњака с тим да се иста допуњава са још 
два стручњака и то:

-   Ненад Лучић – професор и
-   Цвијета Бабић – дипл.ецц.
2.  Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у «Службеном гласнику општине Мо-
дрича».

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број:    01-022- 51-1/14     ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 01.04.2014. године Петар Гагулић,с.р.

17.
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 Приједлога рјешења о 
именовању Комисије за избор Одбора за жалбе, Скуп-
штина општине Модрича на 14. сједници одржаној 
31.03.2014. године, донијела је

ЗАКЉУЧАК

1. Прихвата се Приједлог рјешења о именовању 
Комисије за избор Одбора за жалбе.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број:    01-022- 52-1/14     ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 01.04.2014. године Петар Гагулић, с.р.

18.
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 Приједлога рјешења о 
именовању Конкурсне комисије за провођење поступ-
ка именовања члана Општинске изборне комисије Мо-
дрича, Скупштина општине Модрича на 14. сједници 
одржаној 31.03.2014. године, донијела је

ЗАКЉУЧАК

1.  Прихвата се Приједлог рјешења о именовању Кон -
кур сне комисије за провођење поступка именовања 
члана Општинске изборне комисије Модрича.
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2.  Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у «Службеном гласнику општине Мо-
дрича».

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број:    01-022- 53-1/14     ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 01.04.2014. године Петар Гагулић,с.р.

19.
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 Приједлога рјешења о 
разрјешењу Управног одбора ООТВЈ „Ватрогасно“ Мо-
дрича, Скупштина општине Модрича на 14. сједници 
одржаној 31.03.2014. године, донијела је

ЗАКЉУЧАК
1.  Прихвата се Приједлог рјешења о разрјешењу 

Управног одбора ООТВЈ „Ватрогасно“ Модрича.
2.  Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у «Службеном гласнику општине Мо-
дрича».

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број:    01-022- 54-1/14     ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 01.04.2014. године Петар Гагулић,с.р.

20.
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 2013. години, Скуп-
штина општине Модрича на 14. сједници одржаној 
31.3.2014. године, донијела је

ЗАКЉУЧАК
1.  Прихвата се Извјештај о реализацији Програма 

капиталних улагања у 2013. години.
2.  Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у «Службеном гласнику општине Мо-
дрича».

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број:    01-022-55/14     ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 02.4.2014. године  Петар Гагулић,с.р.

21.
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 на подручју општине Модрича у 2014. години, 

Скупштина општине Модрича на 14. сједници одржаној 
31.3.2014. године, донијела је

ЗАКЉУЧАК
1.  Прихвата се Програм капиталних улагања на 

подручју општине Модрича у 2014. години.
2.  Уколико се обезбиједе додатна средства за реали-

зацију Програма (грантови, донације и сл.), одно-
сно, уколико мјештани не буду обезбиједили 50% 
средстава, Скупштина општине је сагласна да 
Начелник општине изврши преусмјеравање сред-
става за инфраструктурне активности које ће би-
ти потпуно извјесне за реализацију. О извршеним 
преусмеравањима средстава Начелник општине 
ће информисати Скупштину.

3.  С обзиром да је МЗ Милошевац подручје ендем-
ске нефропатије, потребно је приоритетно изнаћи 
могућности за обезбјеђење средстава за израду 
пројектне документације за изградњу водоводне 
мреже у овој мјесној заједници.

4.  Имајући у виду значај рјешавања питања водо-
снабдијевања у МЗ Милошевац, поред израде 
пројектне документације за изградњу водоводне 
мреже, ову проблематику треба сагледати доста 
шире, као рјешавање водоснабдијевања на потезу 
посавског дијела мјесних заједница из постојећег 
водовода, а из разлога који су већ апострофирани 
због заштите здравља становништва у односу на 
квалитет воде и свих других разлога који проис-
тичу као објективна потреба. Због сложености 
овог пројекта потребно је формирати стручни 
тим у оквиру надлежних општинских служби, 
који би сагледао све могуће аспекте, могућност 
водоснабдијевања у односу на снабдијевање водом 
из постојећих црпилишта, могућност реализације 
и финансијске аспекте тог пројекта и могућности 
издвајања средстава. С обзиром на специфичност 
овог пројекта, могућност његовог провођења тре-
ба сагледати шире од мјесне заједнице и општине, 
постоје реалне могућности за обезбјеђење сред-
става са аспекта заштите здравља становништва 
(одређени фондови, могућност учешћа Републике). 
Пошто на овом простору гравитирају и повратничке 
мјесне заједнице, и са тог становишта из приступних 
фондова се могу обезбиједити средства, а и одређени 
међународни пројекти одређених међународних 
организација управо подржавају таква улагања.  
Имајући у виду напријед наведено, ово питање је 
потребно сагледати много шире и студиозније, са 
аспекта струке с обзиром да овај пројекат проис-
тиче из реалне потребе грађана.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број:    01-022-56/14      ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 02.4.2014. године Петар Гагулић, с.р.
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22.
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 2013. години са посеб-
ним освртом на број неријешених предмета, Скупшти-
на општине Модрича на 14. сједници одржаној 31.3.2014. 
године, донијела је

ЗАКЉУЧАК
1.  Прихвата се Извјештај о рјешавању предмета у 

управном поступку у 2013. години са посебним 
освртом на број неријешених предмета.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

 Број:    01-022-57/14     ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 02.4.2014. године  Петар Гагулић,с.р.

23.
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 пословању 
ЈЗУ „Апотека“ Модрича за 2013. годину са Годишњим 
планом финансијског пословања за 2014. годину, Скуп-
штина општине Модрича на 14. сједници одржаној 
31.3.2014. године, донијела је

ЗАКЉУЧАК
1.  Прихвата се Извјештај о пословању ЈЗУ „Апоте-

ка“ Модрича за 2013. годину са Годишњим пла-
ном финансијског пословања за 2014. годину.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број:    01-022-58/14     ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 02.4.2014. године  Петар Гагулић,с.р.

24.
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 ЈУ „Културно 
спортски центар“ Модрича за 2013. годину са Програмом 
рада за 2014. годину, Скупштина општине Модрича на 14. 
сједници одржаној 31.3.2014. године, донијела је

ЗАКЉУЧАК
1. Прихвата се Извјештај о раду ЈУ „Културно спорт-

ски центар“ Модрича за 2013. годину са Програмом ра-
да за 2014. годину.

2. Спортска дворана са постојећим условима и 
постојећим бројем радника, уз више радног ангажовања, 
треба да створи предуслове за функционалнији рад ка-
ко би постала адекватан и репрезентативан објекат који 
одговара потребама њених корисника.

У том циљу потребно је покренути и активности на 
стварању услова за реализацију пројекта адаптације 
спортске дворане, у динамици која може бити реална 
и оптимална.

3. У циљу стварања услова за функционисање спорт-
ске дворане, у току априла мјесеца текуће године по-
требно је организовати састанак свих релевантних фак-
тора: Културно спортског центра, оснивача, Савјета за 
спорт и свих корисника који нису измирили обавезе за 
коришћење спортске дворане према уговору и важећем 
цјеновнику. Такође, препоручује се изналажење рјешења 
за коришћење дворане од Средњошколског центра 
најдаље до 16,00 часова у поподневној смјени

4. С обзиром на све већу популарност тениса, а ради 
унапређења овог спорта, у наредном периоду потребно 
је сагледати могућност за инвестирање у тениске терене.

5. Имајући и виду и потребе за задовољавањем кул-
турних садржаја, изнаћи могућности за одржавање 
музичких концерата као и других културних 
манифестација.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број:    01-022-59/14      ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 02.4.2014. године  Петар Гагулић,с.р.

25.
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 ЈУ 
Центар за социјални рад Модрича за 2013. годину са 
Програмом рада за 2014. годину, Скупштина општине 
Модрича на 14. сједници одржаној 31.3.2014. године, 
донијела је

ЗАКЉУЧАК
1.  Прихвата се Извјештај о раду ЈУ Центар за 

социјални рад Модрича за 2013. годину са Про-
грамом рада за 2014. годину.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број:    01-022-60/14      ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 02.4.2014. године  Петар Гагулић,с.р.
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II АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
1.
На основу члана  72. став 2. Закона о задуживању, 

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

ЗАКЉУЧАК 
о утврђивању стања дуга и 

гаранција општине Модрича 
на дан  31.12.2013. године

1.  Стање дуга општине  Модрича, на дан  31.12.2013. 
године, износи укупно 4.014.230 КМ, који се одно-
си на  4  ( четири ) намјенски одобрена кредита:

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:  373.925 КМ,
-  стање дуга:  159.979 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: 1.957.283 КМ,  
-  стање дуга:  2.007.557  КМ,
    
Трећи кредит

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

реконструкцију и обнову  Републике Српске,
-  износ укупног задужења:   41.980.  КМ, 
-  период задужења:  до  07.06.2030. године,
-  отплаћени износ:   5.475 КМ
-  стање дуга:    36.505  КМ

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

Лука,
-  износ укупног задужења:  2.418.320  КМ,
-    период задужења:   28.09.2020. године,
-    отплаћени износ:   608.131  КМ,
-    стање дуга:   1.810.189  КМ.

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број : 02-014-22 /14         НАЧЕЛНИК
Модрича, 20.03.2014. године         Младен  Крекић, с.р.                                        

2.
На основу члана 6. Одлуке о непосредном учешћу 

грађана у локалној самоуправи („Службени гласник оп-
штине Модрича“, број:5/08), Начелник општине Модри-
ча утврђује:

П Л А Н 
одржавања јавне расправе о Нацрту 

Статута општине Модрича
Јавна расправа о Нацрту Статута општине Модрича 

одржаће се у периоду од 07.04.2014.године до 30.04.2014. 
године, а према сљедећем плану:

1.  Јавни састанак на којем ће се обавити јавна рас-
права одржаће се дана 25.04.2014. године у Мо-
дричи, у Плавој сали Српског културног центра, 
са почетком у 19.00 часова.

2.  За водитеља јавне расправе одређује се Ружица 
Карамановић. Задатак водитеља јавне расправе 
је да води јавну расправу, најављује говорника и 
усмјерава ток јавне расправе на задтату тему.

3.  За представника предлагача-извјестиоца одређује 
се Ђорђе Никић, чији је задатак да упозна при-
сутне о предложеним измјенама Статута..

4.  За записничара се одређује Тања Стојановић. За-
датак записничара је да утврђује број присутних 
и да се стара о уредном евидентирању изнијетих 
приједлога, примједби и сугестија на Нацрт Ста-
тута општине Модрича

5.  За техничку подршку задужује се Славиша 
Стојановић.

6.  На јавној расправи водиће се записник, који 
потписује водитељ јавне расправе, представник 
предлагача и записничар, као и тонско снимање.

7.  Рок за сумирање јавне расправе и израду писме-
ног извјештаја о проведеној расправи је 10 дана од  
дана завршетка истих.

8.  О мјесту, датуму и времену одржавања јавне 
расправе о Нацрту Статута општине Модрича, 
грађани ће бити обавијештени путем јавног по-
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III АКТИ СЕКРЕТАРА
1.   
На основу члана 143. Пословника о раду Скупштине 

општине Модрича („Службени гласник општине Мо-
дрича“, бр. 5/10, 9/11), секретар Скупштине општине,  
oдобрава

И С П Р А В К У 
 Закључка бр.: 01-022-39/14  

од 06.3.2014. г.

  Упоређујући објављени текст Закључка бр. 01-022-
39/14 од 06.3.2014. године („Службени гласник општи-
не Модрича“, бр. 3/14) са изворним текстом Закључка, 
утврђено је да је у тачки 1. испуштен став 2. који гласи: 

„Подржава се набавка ватрогасне мобилне преносне 
спуснице за евакуацију код пожара на већим висинама.

Због дотрајалости објекта Ватрогасног дома, изнаћи 
средства за његову адаптацију.“. 

СТРУЧНА СЛУЖБА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
И НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ

Број: 07/1-022-61/14 
Датум: 03.4.2014. године 

СЕКРЕТАР
Ђорђе Никић, дипл. правник 

 

зива објављеног у дневним новинама „Пресс РС“, 
Радиу Модрича, ТВ К3, огласној табли Општине 
и мјесних заједница и на интернет страници оп-
штине Модрича (www. modrica.ba).

9.  Нацрт Статута општине Модрича биће објављен 
на интернет страници општине Модрича, а 
приједлози и сугестије на Нацрт могу се достави-
ти у писаној форми непосредно на јавној расправи 
или упутити надлежном органу у року од 5 дана 
од дана одржавања јавне расправе.

10. Писмени позиви о одржавању јавне расправе 
упутиће се одборницима Скупштине општи-
не Модрича, предсједницима Савјета мјесних 
заједница,директорима јавих предузећа и устано-
ва чији је оснивач Општина, невладином сектору, 

директорима републичких органа и привредним 
субјектима.

11. Јавна расправа проводиће се у складу са Одлуком 
о непосредном учешћу грађана у локалној само-
управи („Службени гласник општине Модрича“, 
број:5/08).

12. План одржавања јавне расправе о Нацрту Статута 
општине Модрича биће објављен у „Службеном 
гласнику општине Модрича“.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број:    02-022- 27/14       НАЧЕЛНИК
Датум: 01.04.2014. године  Младен Крекић, с.р.                                        
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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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