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МОДРИЧА

Аконтациона претплата за 2013. годину износи 
50,00 КМ

Жиро-рачун:
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Службени гласник
ОПШТИНЕ МОДРИЧА

63.
На основу члана 10. став 6. Закона о споменицима 

и спомен-обиљежјима ослободилачких ратова, („Служ-
бени гласник Републике Српске“, број: 28/12), и члана 
35. Статута општине Модрича, („Службени гласник 
општине Модрича“, број: 4/05, 3/08 и 3/13), Скупшти-
на општине Модрича на 6. сједници одржаној дана 
30.04.2013. године,  д о н и ј е л а   је 

О Д Л У К У 
о давању сагласности на листу 
споменика и спомен-обиљежја 

ослободилачких ратова од великог 
значаја за општину Модрича

Члан 1.

Даје се сагласност на Листу споменика и спомен-
обиљежја ослободилачких ратова од великог значаја за 
општину Модрича.

Члан 2.

Листу споменика и спомен-обиљежја ослободилач-
ких ратова од великог значаја за општину Модрича је 
утврдило Одјељење за општу управу актом број 03/1-
56-14 /13 од 18.04. 2013. године.

Члан 3.

Споменици и спомен-обиљежја из претходног чла-
на уписаће се у Регистар споменика и спомен-обиљежја 
од великог значаја за општину Модрича и у Централни 
регистар споменика и спомен-обиљежја, који води Ми-
нистарство рада и борачко-инвалидске заштите.

Члан 4.
За реализацију ове одлуке задужује се Одјељење за 

општу управу општине Модрича.

Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у „Службеном гласнику општине Модрича“. 

Број:    01- 022-65/13                              ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 30.04.2013. године       Петар Гагулић, с.р.

64.
На основу члана 16. став 1. тачка д. Закона о 

грађевинском земљишту Републике Српске („Службе-
ни гласник Републике Српске“, број: 112/06), члана 348. 
став 3. тачка д. Закона о стварним правима „Службе-
ни гласник Републике Српске”, број: 124/08,3/09, 58/09 
и 95/11), члана 11. тачка д. Одлуке о грађевинском 
земљишту („Службени гласник општине Модри-
ча“, број: 8/07) и члана 35. Статута општине Модрича 
(„Службени гласник општине Модрича”, број 4/05, 3/08 
и 3/13), Скупштина општине Модрича на 6. сједници 
одржаној 30.04.2013.  године, д о н о с и

О Д Л У К У 
о продаји неизграђеног градског 
грађевинског земљишта путем 

непосредне погодбе ради 
комплетирања грађевинске парцеле

Члан 1.

Продаје се путем непосредне погодбе, неизграђено 
градско грађевинско земљиште, означено као к.ч. бр. 

I АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
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1760/37 – градилиште, двориште, уписано у п.л. број: 
377/1720 за КО Модрича, површине 92 м²  - посјед Скуп-
штине општине Модрича, а што по старом премјеру 
одговара к.ч. бр. 10/1580 - градилиште, двориште, 
површине 92 м² уписано у ЗК уложак број: 263 за КО 
Модрича - државна својина 1/1 са укњиженим правом 
кориштења у корист АД “Комуналац – Модрича“ Мо-
дрича, и земљиште означено као к.ч. бр. 1791/4 – парк, 
двориште, површине 40 м² уписано у п.л. број: 377/1720 
за КО Модрича - посјед Скупштине општине Модрича, 
а што по старом премјеру одговара к.ч. бр. 10/1584, парк, 
двориште, површине 40 м² уписано у ЗК уложак број: 
263 за КО Модрича - државна својина 1/1 са укњиженим 
правом кориштења у корист АД “Комуналац – Модри-
ча“ Модрича, а ради комплетирања грађевинске пар-
целе, АД “Комуналац – Модрича“ Модрича означене 
као к.ч. 1760/35 за КО Модрича  у складу са Планом 
парцелације регулационог плана Измјене и допуне ре-
гулационог плана „Тржница “.(„Службени гласник оп-
штине Модрича“, број: 5/10).

Члан 2.

Даје се сагласност Начелнику општине Модрича 
да по основу ове одлуке и тржишне цијене утврђене 
од стране Пореске управе, те након претходно 
прибављеног мишљења Правобранилаштва Републи-
ке Српске закључи купопродајни уговор о продаји 
земљишта из члана 1. ове одлуке, којим ће се регулиса-
ти међусобна права и обавезе уговорних страна.

Члан 3.

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

Број:    01-022-68/13                            ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 30.04.2013. године               Петар Гагулић, с.р.

65.
На основу члана 2.2., 2.3., 2.12., и 2.14. Изборног за-

кона 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 18/13), члана 7. став 1. тачка а) Упутства о утврђивању 
квалификација, броја и именовању чланова  изборне 
комисије основне изборне јединице у Босни и Херцего-
вини („Службени гласник БиХ“, број 9/10, 37/10 и 74/11) 
и члана 35. и 71. Статута општине Модрича  („Службе-
ни гласник општине Модрича“, број 4/05, 3/08 и 3/13), 

Скупштина општине Модрича, на 6. сједници одржаној 
дана 30.04.2013. године, д о н и ј е л а  ј е

О Д Л У К У 
о објављивању  јавног огласа за 

именовање три члана Општинске 
изборне комисије Модрича

І

Овом одлуком расписује се јавни оглас за именовање 
три члана Општинске изборне  комисије Модрича.

Састав изборне комисије је мултиетнички тако 
да одражава заступљеност конститутивних народа, 
укључујући и остале, у изборној јединици за коју се ор-
ган, надлежан за спровођење избора оснива, водећи ра-
чуна о посљедњем попису становништва спроведеном 
на државном нивоу.

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 го-

дина,
- 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 из-

вршног 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 те-

жу повреду изборних закона или прописа за коју је лич-
но 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 право-
снажном 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 заврше-
ну вишу школу, односно VI/1 степен стручне спреме 
друштвеног смјера,
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ц) да посједује искуство у спровођењу избора.
Изузетно од одредбе овог става тачка б), члан избор-

не комисије може бити лице са VII/1 степеном стручне 
спреме и другог смјера уколико посједује искуство у ра-
ду изборне комисије у трајању од најмање двије године 
од ступања на снагу Изборног закона Босне и Херцего-
вине.

Изузетно од одредбе овог става тачка ц), члан избор-
не 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 из-

бора.

Мандат

Члану Општинске изборне комисије мандат траје 7 
(седам) година и тече од давања сагласности Централ-
не изборне комисије БиХ на одлуку о именовању члана 
Општинске изборне комисије, донијету од стране Скуп-
штине 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 одред-
бама закона и одлуке Скупштине општине.

III

Оглас из тачке I ове одлуке објавиће се у „Служ-
беном гласнику Републике Српске“ и дневном листу 
„Глас Српске“.

Јавни оглас остаје отворен 8 (осам) дана од последњег 
објављивања у гласилима из става 1.ове тачке.

ІV

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

Број:     01-022-69/13                   ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:   30.04.2013. године             Петар Гагулић, с.р.

66.
На основу члана 30. Закона о уређењу простора и 

грађењу („Службени гласник Републике Српске“, бр. 
55/10) и члана 35. Статута општине Модрича („Службе-
ни гласник општине Модрича“ број: 04/05, 03/08 и 3/13), 

Скупштина општине Модрича на 6. сједници одржаној  
дана 30.04.2013. године, донијела је 

О Д Л У К У 
о приступању изради измјена 

Регулационог плана „Модрича 1“

Члан 1.

Приступа се изради измјена Регулационог плана 
„Модрича 1“ (у даљем тексту: План).

Планом ће бити обухваћен простор који се односи на  
к.ч.  бр. 1794 , к.ч. бр. 1795, к.ч. бр.1798/1, к.ч. бр. 1798/2, 
к.ч. бр. 1798/3, к.ч. бр. 1798/4, к.ч. бр. 1797, к.ч. бр. 1796, 
к.ч. бр. 1806/2, дио  к.ч. бр. 1806/1, дио  к.ч. бр. 1800/1 и 
дио  к.ч. бр. 3190 КО Модрича, у површини од 0,48 ха а 
који је приказан на карти у прилогу ове одлуке.

Члан 2.

Плански период (утврђен чланом 3. Одлуке о 
приступању изради Регулационог плана „Модрича 1“, 
“Службени гласник општине Модрича“, број: 8/06 и 
8/09) је 10 година. 

Члан 3.

За израду Плана, дефинишу се сљедеће смјернице:
- 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 посебним циљевима 
просторног развоја;

- носилац израде обавезан је у току његове израде 
обезбиједити 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 30 дана од 
закључења уговора о изради Плана.

Приједлог Плана утврдиће носилац припреме Плана   
у року 30 дана од дана одржавања стручне расправе из 
члана 39. став 4. Закона о уређењу простора и грађењу. 
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Члан 5.

Садржај Плана  одређен је чланом 26. Закона о 
уређењу простора и грађењу и  одредбама  члана 132. до 
142. Правилника о садржају, начину израде и доношења 
докумената просторног уређења.

Члан 6.

На приједлог носиоца припреме Плана, Скупштина 
утврђује нацрт Плана, 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 израде 
Плана и просторијама Мјесне заједнице „Модрича 2 “.

О мјесту, времену и начину излагања нацрта Пла-
на на јавни увид, јавност ће бити обавијештена путем 
огласа објављеног у средствима јавног информисања 15 
дана прије почетка јавног увида и два дана узастопно, 
непосредно пред почетак јавног увида. Носилац при-
преме Плана обавијестиће огласом, власнике некрет-
нина на подручју обухваћеним Планом о јавном увиду.

Носилац израде обавезан је да размотри све 
примједбе, приједлоге и мишљења који су достављени 
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 се на стручној 
расправи. Приједлог Плана утврдиће носилац припреме 
Плана, у складу са закључцима утврђеним на стручној 
расправи, одржаној у складу са одредбама члана 39. За-
кона о уређењу простора и грађењу.

Члан 7.

Средства за израду Плана и трошкове у поступку 
његовог доношења обезбједиће  Лазаревић Константин,  
из Модриче.

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 Модри-
ча“.

Број:     01-022-66/13                    ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 30.04.2013. године    Петар Гагулић, с.р.

67.
На основу члана 30. Закона о уређењу простора и 

грађењу („Службени гласник Републике Српске“, бр. 
55/10) и члана 35. Статута општине Модрича („Службе-
ни гласник општине Модрича“ број: 04/05, 03/08 и 3/13), 
Скупштина општине Модрича на 6. сједници одржаној  
дана 30.04.2013. године, донијела је 

О Д Л У К У 
о  приступању изради измјена 

и допуна Регулационог 
плана „Модрича 2“

Члан 1.

Приступа се изради измјена и допуна Регулационог 
плана „Модрича 2“ (у даљем тексту: План).

Планом ће бити обухваћен простор који се односи 
на к.ч. бр. 1165/12, к.ч. бр. 1165/14, к.ч. бр. 1165/15, к.ч. бр. 
1165/55, к.ч. бр. 1165/61, к.ч. бр. 1165/66, к.ч. бр. 1165/67, 
к.ч. бр. 1165/69 КО Модрича, у површини од 2,48 ха а 
који је приказан на карти у прилогу ове одлуке.

Члан 2.

Плански период (утврђен чланом 3. Одлуке о 
приступању изради Регулационог плана „Модрича 2“, 
„Службени гласник општине Модрича“, број: 8/06 и 
2/10) је 10 година. 

Члан 3.

За израду Плана, дефинишу се сљедеће смјернице:
- 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 посебним 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.
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Приједлог Плана утврдиће носилац припреме Плана   

у року 30 дана од дана одржавања стручне расправе из 
члана 39. став 4. Закона о уређењу простора и грађењу. 

Члан 5.

Садржај Плана одређен је чланом 26. Закона о 
уређењу простора и грађењу и   одредбама члана 132. до 
142. Правилника о садржају, начину израде и доношења 
докумената просторног уређења.

Члан 6.

На приједлог носиоца припреме Плана, Скупштина 
утврђује нацрт Плана, 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 Плана, но-
сиоца израде Плана и у Мјесној заједници „Модрича 1“.

О мјесту, времену и начину излагања нацрта Пла-
на на јавни увид, јавност ће бити обавијештена путем 
огласа објављеног у средствима јавног информисања 15 
дана прије почетка јавног увида и два дана узастопно, 
непосредно пред почетак јавног увида. Носилац при-
преме Плана обавјестиће огласом, власнике некретни-
на на подручју обухваћеним Плана о јавном увиду.

Носилац израде обавезан је да размотри све 
примједбе, приједлоге и мишљења који су достављени 
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 се на стручној 
расправи. Приједлог Плана утврдиће носилац припреме 
Плана, у складу са закључцима утврђеним на стручној 
расправи, одржаној у складу са одредбама члана 39. За-
кона о уређењу простора и грађењу.

Члан 7.

Средства за израду Плана и трошкове у поступ-
ку његовог доношења  обезбједиће Лукић Јован, из 
Скугрића.

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 обја-
вљивања у „Службеном гласнику општине Модрича“.

Број:     01-022-67/13                           ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 30.04.2013. године     Петар Гагулић, с.р. 

68.
На основу члана 35. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“, број: 101/04, 42/05 и 118/05) и 
члана 58. став 1. Статута општине Модрича („Службе-
ни гласник општине Модрича“, број: 4/05, 3/08 и 3/13), 
Скупштина општине Модрича на 6. сједници одржаној 
дана 30.04.2013. године, д о н о с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о избору и именовању начелника 

Одјељења за општу управу 
у Административној служби 

општине Модрича

I

БОСА НОВАКОВИЋ из Модриче, бира се и 
именује за начелника Одјељења за општу управу у 
Административној служби општине Модрича.

II

Избор и именовање се врши са даном 30.04.2013. го-
дине, на вријеме трајања мандата Скупштине општине.

III

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

Број:     01-111-11/13                   ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 30.04.2013. године Петар Гагулић, с.р.

69.
На основу члана 35. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“, број: 101/04, 42/05 и 118/05) и 
члана 58. став 1. Статута општине Модрича („Службе-
ни гласник општине Модрича“, број: 4/05, 3/08 i 3/13), 
Скупштина општине Модрича на 6. сједници одржаној 
дана 30.04.2013. године, д о н о с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о избору и именовању начелника 

Одјељења за привреду и друштвене 
дјелатности у Административној 

служби општине Модрича

I

АЛЕНКА САВИЋ из Модриче, бира се и именује 
за начелника Одјељења за привреду и друштвене 
дјелатности у Административној служби општине Мо-
дрича.
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II

Избор и именовање се врши са даном 30.04.2013. го-
дине, на вријеме трајања мандата Скупштине општине.

III

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

Број:     01-111-12/13                    ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 30.04.2013. године    Петар Гагулић, с.р.

70.
На основу члана 35. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“, број: 101/04, 42/05 и 118/05) и 
члана 58. став 1. Статута општине Модрича („Службе-
ни гласник општине Модрича“, број: 4/05, 3/08 и 3/13), 
Скупштина општине Модрича на 6. сједници одржаној 
дана 30.04.2013. године, д о н о с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о избору и именовању начелника 

Одјељења за финансије у 
Административној служби 

општине Модрича

I

БОРИСЛАВ ГВОЗДЕН из Модриче, бира се 
и именује за начелника Одјељења за финансије у 
Административној служби општине Модрича.

II

Избор и именовање се врши са даном 30.04.2013. 
године, на вријеме трајања мандата Скупштине оп-
штине.

III

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

Број:     01-111-13/13                   ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 30.04.2013. године  Петар Гагулић, с.р.
 

71.
На основу члана 35. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“, број: 101/04, 42/05 и 118/05) и 
члана 58. став 1. Статута општине Модрича („Службе-
ни гласник општине Модрича“, број: 4/05, 3/08 и 3/13), 

Скупштина општине Модрича на 6. сједници одржаној 
дана 30.04.2013. године, д о н о с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о избору и именовању начелника 
Одјељења за просторно уређење, 
стамбено-комуналне послове и 
екологију у Административној 

служби општине Модрича

I

ЈОВАН М. МИШИЋ из Модриче, бира се и именује 
за начелника Одјељења за просторно уређење, стамбе-
но-комуналне послове и екологију у Административној 
служби општине Модрича.

II

Избор и именовање се врши са даном 30.04.2013. го-
дине, на вријеме трајања мандата Скупштине општине.

III

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

Број:     01-111-14/13                   ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 30.04.2013. године  Петар Гагулић, с.р.

72.
На основу члана 34. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“, број: 101/04, 42/05 и 118/05) и 
члана 55. став 1. Статута општине Модрича („Службе-
ни гласник општине Модрича“, број: 4/05, 3/08 и 3/13), 
Скупштина општине Модрича на 6. сједници одржаној 
дана 30.04.2013. године, д о н о с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о избору и именовању секретара 

Скупштине општине

I

ЂОРЂЕ НИКИЋ из Скугрића, општина Модрича, 
бира се и именује за секретара Скупштине општине 
Модрича.

II

Избор и именовање се врши са 30.04.2013. године, на 
вријеме трајања мандата Скупштине општине.
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III

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

Број:    01-111-15/13                  ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 30.04.2013. године  Петар Гагулић, с.р. 

73.
На основу члана 30. Закона о локалноj самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 101/04, 
42/05 и 118/05), 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 6. сједници 
одржаној дана 30.04.2013. године, д о н о с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању Конкурсне 

комисије за провођење поступка  
именовања чланова Општинске 

изборне комисије Модрича

I

Овим рјешењем именује се Конкурсна комисија за 
провођење поступка по јавном огласу за именовање 
чланова Општинске изборне комисије Модрича, у 
следећем саставу: 

1. Дара Крнета, - предсједник
2. Анто Милардовић, - члан
3. Хамдија Турсић, - члан

II

По затварању јавног огласа за именовање чланова 
Општинске изборне комисије Модрича, Комисија из 
тачке I овог рјешења, подноси писани извјештај Скуп-
штини општине, у којем наводи све релевантне податке 
за свако 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 огла-
са, Комисија обавља интервју, након чега сачињава ранг 
листу са редослиједом кандидата према успјеху постиг-
нутом на интервјуу, и исту доставља Скупштини оп-
штине.

ІІІ

Одлуку о именовању чланова 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”.

Број:     01-111-16/13                     ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 30.04.2013. године                Петар Гагулић, с.р.

74.
На основу члана 114. Закона о здравственој заштити  

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 106/09), 
члана 5. Правилника о поступку утврђивања смрти 
лица („Службени гласник Републике Српске“, број: 
65/10) и члана 35. Статута општине Модрича («Службе-
ни гласник општине Модрича», број: 4/05, 3/08 и 3/13), 
Скупштина општине Модрича на 6. сједници одржаној 
дана 30.04.2013. године, д о н и ј е л а  ј е

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању љекара мртвозорника 

за подручје општине Модрича

I

Именује се др Радојка Савић из Модриче, за љекара 
мртвозорника за подручје општине Модрича.

II

Избор се врши са 30.04.3013. године.

III

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у «Службеном гласнику општине Модри-
ча».

Број:    01-022-2/13                    ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 30.4.2013. године    Петар Гагулић, с.р.

75.
На основу члана 35. и 71. Статута општине Модри-

ча («Службени гласник општине Модрича», број: 4/05, 
3/08 и 3/13), и члана 34. Пословника о раду  Скупштине 
општине Модрича («Службени гласник општине Мо-
дрича број: 5/10 и 9/11), Скупштина општине Модрича 
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на 1. посебној сједници одржаној дана 20.3.2013. године, 
донијела је

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању Комисије за 

рјешавање проблема узурпација

I 

1. У Комисију за рјешавање проблема узурпација 
именују се:

1. Ристо Марић, предсједник
2. Новка Марковић, члан
3. Јовица Радуловић, члан
4. Стево Јоксимовић, члан
5. Марко Зелинчевић, члан.

II

Задатак Комисије је да у име Скупштине општине 
Модрича и мјештана који траже ревизију донесених 
рјешења о узурпацијама преговара са Министарством 
пољопривреде, шумарства и водопривреде, ЈП Шуме 
Републике Српске, предсједником Народне Скупштине 
РС и Републичком геодетском управом, о могућности 
рјешавања захтјева мјештана, о измјени и допуни За-
кона о узурпацијама и изналажењу најбољег начина 
рјешавања овог проблема.

III

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у «Службеном гласнику општине Модри-
ча».

Број:     01-111-8/13                               ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 20.3.2013. године                 Петар Гагулић, с.р.

76.
На основу члана 8. став 3. Закона о градском 

грађевинском земљишту Републике Српске („Службени 
гласник РС“ број 112/06), и члана 35. Статута општине 
Модрича („Службени гласник општине Модрича“, број: 
4/05, 3/08 и 3/13), Скупштина општине Модрича на 6. 
сједници одржаној дана 30.04.2013. године, донијела је

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о неприхватању понуде

Општина Модрича не прихвата неизграђено 
грађевинско земљиште по понуди Исмаили (Зендељ) 
Реџепа из Модриче, означено као к.ч. број: 1249/1, повр-
шине 125 м2, 1249/1 површине 267 м2, 1249/2 површине 
51 м2 и 1249/2 површине 467 м2, укупне површине 910 м2 

по новом премјеру, што одговара к.ч. број: 5/154 и 5/914 
по старом премјеру укупне површине 910 м2, уписане у 
ПЛ број 2202/0 и ЗК извадак број 5746 у к.о. Модрича.

О б р а з л о ж е њ е

Исмаили Реџеп из Модриче, обратио се писменом по-
нудом 29.3.2013. године Скупштини општине Модрича, 
за преузимање неизграђеног грађевинског земљишта 
ближе описаног у диспозитиву овог рјешења.

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

- да је као посједник земљишта из диспозитива овог 
рјешења, површине 910 м2 уписане у П.Л. број: 2202 
подносилац понуде уписан са 1/1 дијела,

- увидом у земљишно-књижни извадак број: 5746 
за  к.о.Модрича, утврђено је да је предметно земљиште 
укњижено као државна својина са 1/1 дијела.

- право власништва на предметно земљиште имено-
вани је стекао на основу судске пресуде број: 86 0  П 
026438 12 П од 15.03.2013. године.

- да се по Урбанистичком плану «Модрича 2020» 
парцела налази у зони становања.

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:    01-477-8/13                      ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 30.04.2013. годинe  Петар Гагулић, с.р.

 
77.
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, 3/08 и 3/13), Скупштина општине Модрича на 
6. сједници одржаној дана  30.042013. године, донијела 
је

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о неприхватању понуде

Општина Модрича не прихвата  неизграђено 
грађевинско земљиште по понуди Митровић (Стојан) 
Станоја из Модриче, означено као к.ч. број: 10/198, повр-
шине 1201 м2, по новом премјеру, што одговара  к.ч. 
број: 408/14 по старом премјеру укупне површине 1201 
м2, уписане у ПЛ број 2137/1 и ЗК извадак број 1816 у 
К.О. Модрича.
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О б р а з л о ж е њ е

Митровић Станоје из Модриче, обратио се писме-
ном понудом 21. 3. 2013. године Скупштини општине 
Модрича за преузимање неизграђеног грађевинског 
земљишта ближе описаног у диспозитиву овог рјешења.

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

- да је као посједник земљишта из диспозитива овог 
рјешења, површине 1201 м2    уписане у П.Л. број: 2137/1 
подносилац понуде уписан са 1/1 дијела,

- увидом у земљишно-књижни извадак број 1816 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 рјешења општине Модрича о 
додјели неизграђеног градског грађевинског земљишта 
број: 02-374-12-797/2000 од 01.02.2000. године.

- да се по Урбанистичком плану «Модрича 2020» 
парцела налази у зони становања.

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:    01-475-21/13                        ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 30.04.2013. године     Петар Гагулић, с.р.

78.
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, 3/08 и 3/13), Скупштина општине Модрича на 
6. сједници одржаној дана 30.04.2013. године, донијела 
је

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о неприхватању понуде

Општина Модрича не прихвата неизграђено 
грађевинско земљиште по понуди Ђурковић (Војин) 
Момира из Модриче, означено као к.ч. број: 10/194, 
површине 1201 м2, по новом премјеру, што одговара  к.ч. 
број: 408/10 по старом премјеру укупне површине 1201 
м2, уписане у ПЛ број 2629/1 и ЗК извадак број 1811 у 
К.О. Модрича.

О б р а з л о ж е њ е

Ђурковић Момир из Модриче, обратио се писме-
ном понудом 10. 4. 2013. године Скупштини општине 

Модрича за преузимање неизграђеног грађевинског 
земљишта ближе описаног у диспозитиву овог рјешења.

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

- да је као посједник земљишта из диспозитива овог 
рјешења, површине 1201 м2    уписане у П.Л. број: 2629/1 
подносилац понуде уписан са 1/1 дијела,

- увидом у земљишно-књижни извадак број 1811 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 рјешења општине Модрича о 
додјели неизграђеног градског грађевинског земљишта 
број: 02-374-12-793/2000 од 01.02.2000. године.

- да се по Урбанистичком плану «Модрича 2020» 
парцела налази у зони становања.

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:    01-475-29/13                       ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 30.04.2013. године                Петар Гагулић, с.р.

79.    
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, 3/08 и 3/13), Скупштина општине Модрича на 
6. сједници одржаној дана 30.04.2013. године, донијела 
је

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о неприхватању понуде

Општина Модрича не прихвата неизграђено 
грађевинско земљиште по понуди Ђурђевић (Благоје) 
Илије из Модриче, означено као к.ч. број: 431/38, повр-
шине 934 м2, к.ч.539/13 површине 118 м2 по новом 
премјеру, што одговара  к.ч. број: 116/9 и 115/14 по ста-
ром премјеру укупне површине 1152 м2, уписане у ПЛ 
број 957/1 и ЗК извадак број 191 у К.О. Добриња.

О б р а з л о ж е њ е

Ђурђевић Илија из Модриче, обратио се писме-
ном понудом 19. 4. 2013. године Скупштини општине 
Модрича за преузимање неизграђеног грађевинског 
земљишта ближе описаног у диспозитиву овог рјешења.
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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 1152 м2    уписане у П.Л. број: 957/1 
подносилац понуде уписан са 1/1 дијела,

- увидом у земљишно-књижни извадак број 191 за 
к.о.Модрича, утврђено је да је предметно земљиште 
укњижено као државна својина са 1/1 дијела.

- право својине на предметно земљиште именова-
ни је стекао на основу  купопродајног уговора Ов. Бр. 
1084/2001 од 12.09.2001. године.

- да се по Урбанистичком плану «Модрича 2020» 
парцела налази у зони становања.

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:    01-475-32/13          ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 30.04.2013. године   Петар Гагулић, с.р.

80.
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 6. сједници одржаној 
30.04.2013. године, донијела је

З А К Љ У Ч А К 

1. Прихвата се Извод из записника са 1. посебне и 5. 
редовне сједнице Скупштине општине Модрича.

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

 Број:    01-022-62/13        ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 07.05.2013. године    Петар Гагулић, с.р.

81.
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 
реализацији закључака, Скупштина општине Модрича 
на 6. сједници одржаној 30.04.2013. године, донијела је

З А К Љ У Ч А К

1. Прихвата се Информација о реализацији дијела 
закључака Скупштине опоштине Модрича из претход-
ног тромјесечја.

2. Задужује се секретар Скупштине да у сарадњи са 
сарадницима до наредне сједнице Скупштине издефи-
нише форму, суштину, садржај и метод подношења ове 
информације.

3. Скупштина задужује Стручну службу да код 
надлежних органа провјери зашто се не поступа по 
закључцима који су донешени на сједницама Скупшти-
не, и да о томе информише Скупштину.

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

 Број:    01-022-63/13      ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 07.05.2013. године   Петар Гагулић, с.р.

82.
На основу члана 35. и 71. Статута општине Мо-

дрича («Службени гласник општине Модрича», број: 
4/05 и 3/08), а након разматрања приједлога рјешења 
за именовање начелника одјељења и секретара СО-е, 
Скупштина општине Модрича на 6. сједници одржаној 
30.04.2013. године, донијела је

З А К Љ У Ч А К

1. Прихватају се приједлози рјешења за именовање 
начелника одјељења Административне службе  и се-
кретара Скупштине општине Модрича.

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

 Број:    01-022-64/13      ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 07.05.2013. године  Петар Гагулић, с.р.

83.
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 стању јавне 
безбједности и безбједности саобраћаја на подручју оп-
штине Модрича, Скупштина општине Модрича на 6. 
сједници одржаној 30.04.2013. године, донијела је

З А К Љ У Ч А К

1. Прихвата се Информација о стању јавне безбје-
дности и безбједности саобраћаја на подручју општине 
Модрича у 2012. години.

2. Скупштина тражи да Полицијска станица ради на 
јачању капацитета у предузимању оперативних мјера и 
радњи са циљем детекције и сузбијања кривичних дјела 
из области привредног криминалитета, као и употребе 
дрога на подручју општине Модрича.
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3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

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

 Број:    01-022-70/13                    ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 07.05.2013. године  Петар Гагулић, с.р.

84.
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 извршењу 
буџета за 2012. годину, Скупштина општине Модрича 
на 6. сједници одржаној 30.04.2013. године, донијела је

З А К Љ У Ч А К

1. Прихвата се Извјештај о извршењу буџета за пери-
од од 01.01. до 31.12.2012. године.

2. Скупштина предлаже надлежном одјељењу да 
настави са даљим активностима на праћењу наплате 
непореских прихода, те да ради на рационализацији 
текуће потрошње ради стварања услова за улагања у 
економски развој и капиталну инфраструктуру, као и 
да одређени дио средстава издвоји за ублажавање по-
следица незапослености.

3. Скупштина тражи од надлежног одјељења да 
се приликом планирања буџета за наредне године 
планирају средства за измирење обавеза по основу суд-
ских пресуда.

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

 Број:    01-022-71/13       ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 07.05.2013. године   Петар Гагулић, с.р.

85.
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 кориштењу 
буџетске резерве, Скупштина општине Модрича на 6. 
сједници одржаној 30.04.2013. године, донијела је

З А К Љ У Ч А К

1. Прихвата се Извјештај о кориштењу буџетске ре-
зерве за период од 01.01. до 31.12.2012. године.

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

Број:    01-022-72/13       ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 07.05.2013. године  Петар Гагулић, с.р.

86.
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 омладинске 
политике, Скупштина општине Модрича на 6. сједници 
одржаној 30.04.2013. године, донијела је

З А К Љ У Ч А К

1. Прихвата се Приједлог омладинске политике оп-
штине Модрича за период 2013-2017. година.

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

Број:    01-022-73/13      ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 07.05.2013. године   Петар Гагулић, с.р.

87.
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 оства-
реним подстицајима и резултатима постигнутим у об-
ласти пољопривреде, Скупштина општине Модрича на 
6. сједници одржаној 30.04.2013. године, донијела је

З А К Љ У Ч А К

1. Прихвата се Информација о оствареним под сти-
цајима и резултатима постигнутим у области пољо-
привреде у складу са републичким и општинским пра-
вилницима за 2012. годину.

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

 Број:    01-022-74/13      ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 07.05.2013. године   Петар Гагулић, с.р.

88.
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 Пла-
на рада Апотеке, Скупштина општине Модрича на 6. 
сједници одржаној 30.04.2013. године, донијела је

З А К Љ У Ч А К

1. Прихвата се Извјештај о раду ЈЗУ Апотека Модри-
ча за 2012. са Планом рада за 2013. годину.



Страна  56 Број 5С Л У Ж Б Е Н И  Г Л А С Н И К
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у «Службеном гласнику општине Модри-
ча».
Број:    01-022-75/13                      ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 07.05.2013. године    Петар Гагулић, с.р.

89.
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 
Програма рада Центра за социјални рад, Скупштина 
општине Модрича на 6. сједници одржаној 30.04.2013. 
године, донијела је

З А К Љ У Ч А К

1. Прихвата се Извјештај о раду ЈУ Центар за 
социјални рад за 2012. са Програмом рада за 2013. го-
дину.

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

Број:    01-022-76/13        ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 07.05.2013. године   Петар Гагулић, с.р.

90.
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 Ту-
ристичке организације, Скупштина општине Модрича 
на 6. сједници одржаној 30.04.2013. године, донијела је

З А К Љ У Ч А К

1. Прихвата се Извјештај о раду Туристичке 
организације општине Модрича за 2012. са Програмом 
рада за 2013. годину.

2. Скупштина предлаже Туристичкој организацији 
да акценат активности и улагања стави на објекте који 
најприје могу постати атрактиван туристички произ-
вод, а да приоритет треба да буде рјешавање имовинско 
правних односа  и реконструкција и доградња садржаја 
у Спортско рекреативном центру у Ријечанима и Руској 
бањи у Толиси који који могу најприје постати атрак-
тивне туристичке локације за школски туризам као и за 
друге садржаје.

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

Број:    01-022-77/13                      ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 07.05.2013. године    Петар Гагулић, с.р.

91.
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 
Програма рада КСЦ, Скупштина општине Модрича на 
6. сједници одржаној 30.04.2013. године, донијела је

З А К Љ У Ч А К

1. Прихвата се Извјештај о раду ЈУ Културно спорт-
ски центар за 2012. са Програмом рада за 2013. годину.

2. Скупштина предлаже Културно спортском цента-
ру да сагледа могућност, да у љетном периоду смањи 
цијену услуга за закупљене термине у спортској дво-
рани.

3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
обја виће се у „Службеном гласнику општине Модрича».

 Број:    01-022-78/13        ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 07.05.2013. године    Петар Гагулић, с.р 

92.
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 
Програма рада СКЦ, Скупштина општине Модрича на 
6. сједници одржаној 30.04.2013. године, донијела је

З А К Љ У Ч А К

1. Прихвата се Извјештај о раду ЈУ Српски културни 
центар за 2012. са Програмом рада за 2013. годину.

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

 Број:    01-022-79/13      ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 07.05.2013. године  Петар Гагулић, с.р.

93.
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 
Живка Лазића и Мирка Ђурића из Модриче, за израду 
плана парцелације, Скупштина општине Модрича на 6. 
сједници одржаној 30.04.2013. године, донијела је

З А К Љ У Ч А К

I
Скупштина општине Модрича прихвата иници ја-

т иву Живка Лазића и Мирка Ђурића за израду плана 
парцелације за парцелу означену као к.ч. 2832/1 к.о. Мо-
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дрича, по култури њива 2. класе и њива 3. класе, повр-
шине 6778 м², која се налази у обухвату Урбанистичког 
плана „Модрича 2020“ (“Службени гласник општине 
Модрича“, број: 6/06).

II

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

III

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

Број:    01-363-7/13        ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 30.04.2013. године       Петар Гагулић, с.р.

II АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
94.
На основу члана 43. став 1. алинеја 11. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број: 
101/04, 42/05 и 118/05) а по захтјеву ЈУ ДО „Наша ра-
дост“,  Начелник општине Модрича, д о н о с и 

О Д Л У К У 
о давању сагласности на повећање 

цијене боравка дјеце у ЈУ ДО 
„Наша радост“ Модрича

I

Даје се сагласност ЈУ ДО „Наша радост“ Модрича на 
повећање мјесечне цијене боравка дјеце у обданишту.

Мјесечна цијена боравка једног дјетета износи 
130,00 КМ, а за истовремени боравак сваког следећег 
дјетета плаћа се цијена у износу од 115,00 КМ. 

II

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

Број: 02-014-23/13        НАЧЕЛНИК
Датум: 30.04.2013. 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


